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 V týchto 
dňoch si pripo-
míname vznik 
Českosloven-
ska, bez ktoré-
ho 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, nesvo-
jprávne stádo, aj keď nás občas 
do takej úlohy niekto posúva: jed-
notlivci, strany, hnutia.
 Ako si vybrať, kto stanoví mieru 
zodpovednosti za výbor ktorý 
uspeje? Sme si vedomí zodpoved-
nosti?
 Stojí za to zastaviť sa, poroz-
mýšľať!
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Sponzoruje firma Devínska invest, s. r. o., od apríla 2015

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

 Návštevníci nákupno-
zábavného centra Bory Mall 
budú môcť onedlho využívať 
novú linku mestskej hromad-
nej dopravy. Autobusy budú 
premávať zo Záhorskej Bys-
trice 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 nákupno-
zábavné centrum Bory Mall vlastnou 

“kyvadlovkou”. So zriadením novej 
linky kyvadlovú dopravu od 1. sep-
tembra po takmer štyroch rokoch 
ruší.

 Autobusová linka 36 určite 
nebude posledným spojením Mes-
tskej 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 nákupno-
zábavného centra Bory Mall, alebo 

NOVÁ LINKA MHD ZÁHORSKÁ BYSTRICA - BORY MALL - DÚBRAVKA

KANDIDÁT NA STAROSTU DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI
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PRISPIEVATEĽOM
Rozhodli ste sa poslať 
príspevok do Devexu?

Texty píšte vo worde, 
obrázky posielajte v JPG.

Ďakujeme

< KRÁTKE SPRÁVY >

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.“



DEVEX 2 

Predstavenie kandidátov 

DEVÍNSKA BOLA 
BEZPEČNEJŠIA

Milan Mošať

Pracujem ako riadite  spolo nosti a svoje 
schopnosti a skúsenosti by som rád využil 
v prospech Devínskonovoveš anov. Medzi 
moje športové aktivity patrí hokej, hokej-
bal, lyžovanie,  futbal, tenis a bicykel. 

Som vášnivý rybár, hubár a obdivova-
te  našej krásnej prírody. Ve mi rád by som 

pomohol všetkým u om ,športovcom, rodinám a podporil mla-
dých udí v ich  cie och. 

Chcem prispie  k zlepšeniu cestovania a hlavne parkovania 
v Bratislave i Devínskej Novej Vsi. Mojou víziou je krajšia, lep-
šia, istejšia a bezpe nejšia Devínska Nová Ves a  spokojnejší 
život obyvate ov.

Ing. Katarína Mózsiová

Som rodá ka z Devínskej Novej Vsi. Vy-
študovala som personálny manažment a ud-
ské zdroje. Môj pradedko Vojtech Pavlovský 
bol u ite om, zárove  vzorom a preto by som 
chcela  nie ím prispie  do M  DNV aj ja. 

Už po as vysokej školy som za ala spo-
lupracova  s organizáciou GoodSports Inter-

national Slovensko, s ktorou spolupracujem dodnes. Cie om  na-
šej organizácie je venova  sa de om v Devínskej vo no asovými, 
vzdelávacími, športovými a sociálnymi aktivitami. 

Za poslanky u v Devínskej Novej Vsi som sa rozhodla  kandi-
dova , nako ko by som chcela prispie  k rozvoju M  DNV špor-
tovými, sociálnymi a kultúrnymi projektmi a zárove  zmeni  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 alšie veci, ktoré 
všetci poznáme z každodenného života v  Devínskej.
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Mgr. Rudolf Brídzik

Po 16-tich rokoch bývania v DNV môžem 
jednozna ne poveda  že táto mestská as  
mi prirástla k srdcu. S manželkou sme h a-
dali okrajovú as  mesta kde by sme si zalo-

žili rodinku a ke že aj ja pochádzam pôvodne 
z podobnej asti – Ra e, Devínska to vyhrala na plnej iare. Tieto 
2 mestské asti majú mnoho spolo ného. 

Na prvý poh ad ur ite starú as  a tú  novšiu – sídliskovú. Roz-
diely sú vidite né a cite né ihne . Napriek tomu si stará a novšia 
as  museli spolu po rokoch náis  k sebe cestu no predovšetkým 
udia. Ke že bývam na tej sídliskovej asti, spo iatku nám vadili 

neupravené ihriská, špina, ale aj vandalizmus. 
Musím prizna  že mnohé sa za posledné obdobia v tomto 

zlepšilo. Stále ale zostáva dos   priestoru na skvalitnenie. Pre-
dovšetkým bezpe nos . Nielen tá na ulici (kamerový systém 
by v mnohom mohol ve mi pomôc ), ale aj bezpe nos  o sa 
týka dopravy napr. cyklistov. DNV a blízke okolie je bezpochy-
by rajom cyklistov najmä tých o vybehnú na bajk k Morave 
a Kobylu. Tí o však používajú bicykel ako dopravný prostriedok 
do práce (robím to aj ja), tí majú ve akrát dilemu, i riskova  sme-
rom do mesta na bajku po rušnej ceste alebo zvoli  radšej súkr. 
alebo hromadnú dopravu. 

Tu vidím ve ký priestor pri komunikácií a spolupráci s mestom, 
aby sa DNV bezpe nejšie napojila do mesta. Parkovacia politika 
je ve mi živá téma a i chceme alebo nie, problém s množstvom 
áut sa bude musie  rieši  aj na úrovni Magistrátu. My v DNV by 
sme však mohli urobi  aj takú jednoduchú vec – oddeli  na parko-
viskách a krajoch ciest bielymi iarami / iarkami jednotlivé park. 
miesta. AJ to by mohlo ušetri  nieko ko miest. 

Pred každým vchodom do bytovky by sa dali vyzna i  miesta, 
kde by bol priestor na krátkodobé státie pre záchranné zložky – 
sanitky, hasi i, polícia. Toto sú triviálne veci, ktoré sa dajú vy-
rieši  na úrovni mestskej asti. Problémy udí  rozde ujú , ale v 
nie om môžu aj spája . 

Každá dobrá myšlienka pomôže k rozumnému a citlivému roz-
voju našej zaujímavej mestskej asti. Rád by som k tomu prispel 
ako zástupca ob anov na úrovni mestskej asti a preto kandidu-
jem za miestneho poslanca v DNV.
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Bc. Lukáš Ondrej

Som športovým trénerom a majite om 
spolo nosti Workout Academy s r.o.

Mojimi zá ubami a zárove  prácou je 
šport, zdravý životný štýl, vz ah k prírode 
a ekologickos . Devínskej Novej Vsi kde 
som od mali ka vyrastal, by som doprial 

viac športových aktivít, viac istoty okoliu a prírode ktorej sa tu 
nachádza mnoho a vä ší dôraz na ochranu životného prostredia.
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Korene a čo nás spája

Bc. Jozef Tittel 

Už 8 rokov slúžim Devínskej Novej Vsi, 
ako poslanec Miestneho zastupite stva. Vy-
konávam funkciu predsedu Komisie športu 
a predsedu dozornej rady DNV Šport. 

Som hrdý na prácu, ktorú sa nám podari-
lo spravi  v tejto oblasti. Z môjho poh adu 

prešli úžasnou premenou najmä športiviská 
na Vápencovej ulici (futbalový štadión), pri škole Pavla Horova, 
rados  mám aj z nového parku na Charkovskej. Investície do špor-
tovísk v kombinácii so stále zvyšujúcou sa podporou športových 
klubov, pomáhajú zlepšova  podmienky pre  všetkých, ktorí sa 
chcú venova  športu na ubovo nej úrovni. V tomto trende ur ite 
chceme pokra ova . Rezervy vidím ešte v kvalite údržby a v cel-
kovej kvalite detských ihrísk vo vnútroblokoch na sídlisku.
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 DEVEX 3

Do Devínskej Novej Vsi sme sa pris aho-
vali z dediny. Z tej ozajstnej, kde som sliepky 
presved ila že na vají kach sedie  nechcú, 
lebo ja mám chu  na praženicu a vyrvala som 

im ich spod zadku. Aj prasce sme chovali. A vyrastala som na 
ve kej záhrade. Nechcelo sa mi sem. Do Bratislavy. Do ve komesta. 
Je to vyše 30 rokov. Premostím. Aj ke  je to vyše 30 rokov, vají ka 
máme vä šinou domáce. Lebo mnohí susedia majú sliepky. Ob as 
sú ešte vlažné a zle sa šúpu, lebo sú tak erstvé. To perie na povrchu, 
mi pripomína babku a dedka. Sme v Bratislave. Áno vo ve komes-
te. Ale ke  vyleziem s de mi hore na Sandberg a stojíme v strede 
stáda kôz, prestanem dýcha . S ba om prehodíme vždy pár slov 
a naše dcéry tie kozy škrabkajú medzi rohami. Tam, na Sandbergu 
sa vždy vrátime o tisíce rokov spä  a bavíme sa o mori. Ve rybách. 
Že možno práve tam, kde stojíme plávala obrovská korytna ka. Sem 
tam v piesku nájdu kus mušle, a radostne kri ia „mamiiii, tu vážne 
bolo more“! Šliapeme alej a baby si dávajú kontrolnú otázku „a 
Ty vieš o je to za rieku? tam dole?“ A druhá ktorej sa už všetko 
zdá trápne odpovedá: „nenachytáš ma, ve  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 spome-
nieme udí, o tu museli pracova  ažko. Aby uživili rodiny. A že 
mnoho ich tu zomrelo. alšiu sobotu sa vyberieme na srdce. A ja sa 
cítim zasa ako školá ka a rozprávam babám, ako sme sem chodili 
zo školy opeka . „Mami fakt? To už vtedy tu bolo srdce ke  si Ty 
bola ako my? Ve  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 vysvet ujem, pre o my 
sme nemohli postáva  medzi skalami a sledova  motýle, a pre o ony 
už môžu. Môžu sledova  žaby, a híka  nad jaštericami. S láskou mi 
naaranžujú skokana do košíka s nazbieraným medvedím cesnakom. 
A mne sa postavia chlpy na zátylku ke  sa mi s nim stretne poh ad. 
Dnes.. dnes majú energie príliš. A tak si vravím že cyklomost a la-
nové centrum im pomôžu vybi  baterky. Staršia dcéra stále o akáva, 
že už môže ís  na ve kú dráhu. Pred mesiacom jej chýbalo 6 centi-
metrov, ale už to ur ite dobehla. Aké ma nervy ke  zistí, že môže ís  
len dole. „K tým krpatým deckám“. To í o ami, ale viem že to len 
na oko. Chodí dokola a cíti sa frajersky že bez problémov narába so 
skobami a edukuje mladšie deti. Uvažujem, i si dám pivo v bufete 
alebo sa odmením kávou v hornej kaviarni. Vonia to tam ako u babky 
v špajzy. A ke že sa úbim dám si aj aj. Baby si spotené a trochu 
krotkejšie rozlejú na polovicu nealko-Radlera a cítia sa dôležito, 
ke  sedia s nami pri stole ako ve ká ky. Každá so svojim „pivom“. 
Prejdeme sa k Morave. H adajú škeble. Tie perle ové. Máme ich po 
celom byte. To je vám slas  š apnú  na takú otvorenú v noci cestou 
do kúpe ne. To je modlitba na 2 minúty a 3 spovede. Máme rieku. 
V Devínskej. Hádajú ko ko ma aktuálne vody. i by sa utopili, alebo 
prežijú lebo dlho nepršalo. Dorazím ich na cyklomoste. Nadšene rá-
tajú zámky lásky a Nina kri í tak, že ju po u  v  Rumunsku ke  zba-
dá ve kú rybu pod sebou. Zapadá slnko. Také farby môže darova  
len príroda. Ani ten najdokonalejší umelec ich tak nenakombinuje. 
A ja si vravím, že máme krásnu dedinu vo ve komeste. Cestou k autu 
sa rozbehnú k studni. A nadšene diskutujú. Ko ko tu asi je. Kto ju 
vyh bil a aké dlhé muselo by  lano na vedro, aby vytiahlo vodu. A i 
tú vodu museli aha  aj deti. Pre m a má zvláštne aro. Táto diera 
v zemi. Bola zdrojom života. Mnohého a mnohých. Cestou domov 
kri ia „mami aha labuteee“. Sná  holuby nie? Naozaj sú tam labute. 
Na rybníku. Na tom, kde som prekor u ovala detstvo. „Maminka a 
vieš, že labute su verné? Že ke  zomrie jeden z labutích frajerov, 
ten druhý zomrie tiež?“ Viem. A som hrdá, že to vedia aj ony. A som 
hrdá, že máme rybník. Ve a som sa okolo neho nachodila s kamoška-
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Bronislava Kraváriková

Dedina vo veľkomeste
mi, ke  sme f ukali za prvou láskou. A ke  sme sa pri rybníku u ili 
pi  víno. Ke  ráno veziem baby do školy a mám trochu asu, zosta-
nem sedie  v aute a sledujem ich. Ako si dajú pusu a každá sa vy-
berie do tej svojej. Jednej sa natriasa brmbolec na iapke a ešte robí 
posledné žuva kové bubliny. Staršia za ne beža  lebo tá už chápe, že 
zas príde neskoro. Tá chodí do školy, v ktorej som strávila 8 rokov. 
A ke  mi prinesie pozdrav od pani u ite ky , ktorá ešte m a u ila 
vybrané slová dojme ma to. Aj ke  som tvrdá žena. Viete ako viem, 
že bude prša ? Cítim hnoj. Lebo aj družstvo tu máme. Ke  otvorím 
okno a cítim kravy viem, že mám zveša  prádlo, lebo mi zmokne. 
Baby rady chodia na ihrisko. Áno to nové na Grbe. To, na ktorom je 
to ko chýb a nedostatkov. To, ktoré stalo tisíce eur. Aj die a sa rodí 
3 kilové. Drobné. Rastie, formuje sa. Nie je možné, vysadi  tu 100 
ro né duby, aby bolo dostatok tie a. Ale tie drobné stromy rastú. 
Každý de . Mnoho nedostatkov sa zistí, až ke  sa veci za nú reálne 
používa . Áno. Tak to je. V praxi. Napriek tomu, že nemám 15 a nie 
som naivná verím v dobro. udí a sveta. Vážne si myslite, že niekto 
nie o 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? Zemegu u, pár hojda iek na ktorých sme trénovali rovnováhu 
a pieskovisko. 

Kritizova  postávajúc z dia ky a foti  nedostatky dokáže len malý 
lovek. Ve ký lovek vezme igelitové vrece a ide do lesa. Zbiera  

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, o je v živote skuto ne dôležité. Pri svojej 
práci zdravotnej sestry vidím zomiera  udí. asto mladých. asto 
som posledná koho vidia. Držím ich za ruku. Hladkám po tvári. Za 
ich blízkych. Za ich deti. Vnú atá. Lásky. Dávam dole obrú ku, ke  
odídu, a s báz ou ju odkladám do obálky. Vidím ich deti. Ako si oprú 
hlavu o ich hru . Už tichú. O i už privreté. Ústa už tiché. Ako ich 
prosia, aby sa vrátili. Ako pla ú, ke  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 o 
vám všetkým prajem? Hlavne tým, o p ujú zlo lebo sú sami ne-
š astní? Vedie  rozlíši  o je v živote dôležité. omu venova  svoj 
as a pozornos . Naša Devínska je krásna. Krásna dedinka v meste. 

A môžeme sa tu ma  dobre. Keby sme videli viac dobra ako zla. 
Viac bielej ako iernej. Viac po úvali ako rozprávali. Nikto z nás 
nevie ko ko asu má. Milujte, hovorte a ukazujte to asto. Tým, na 
ktorých vám záleží. Tým, ktorí sú pre vás dôležití. Lebo toto utujú 
udia ktorí odchádzajú zo všetkého najviac. Ni  nie je dokonalé pre 

všetkých. Lebo dokonalos  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 udia, nie stro-
je. Viete kto ni  nepokazí? Ten kto ni  nerobí. Toto by bola dobrá 
cesta? Nerobi  ni  a necha  si „domov“ rás  nadivoko? Sem tam je 
fajn pokosi . Pretrha  burinu. Zasadi  nové stromy a presadi  pár 
unavených kvetov. Možno niektoré zvädnú, a niektoré budú krajšie 
ako kedyko vek predtým. Jediná dokonalos  na ktorej sa zhodneme 
asi všetci, je úsmev š astného die a a, a poh ad na pokojne spiaceho 
potomka. Kto z vás kritikov z gau a to vie lepšie? Tak po , vyhr  si 
rukávy. Vezmi do ruky lopatu a kop, sa , buduj. 

Dôležitá je snaha meni  veci k lepšiemu. Snaha ís  vpred. Neh a-
da  za všetkým motív zištnosti, tvori  si v hlavách konšpira né te-
órie. Lebo sú udia, ktorým na našej „dedine vo ve komeste“ naozaj 
záleží. Záleží im na tom, aby sme my, naše deti, vnú atá a alšie 
generácie vyrastali v prostredí, ktoré by sme nevymenili za žiadne 
iné. Lebo nám tu je dobre. Lebo sme tu doma.
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DEVEX 4

Mestskú as  Devínska Nová Ves, kde žijem 
so svojou rodinou, považujem za jednu z naj-
krajších oblastí Bratislavy s ve kým potenciá-
lom – doslova na dosah vzácny a neopakovate -

ný Sandberg, horský masív Devínska Kobyla ponúkajúci príležitosti 
príjemného turistického vyžitia celým rodinám, ako aj prímoravské 
pláne so širokými možnos ami atraktívnych peších prechádzok, i 
bicyklových výletov k Devínu, na Záhorie i susedného Rakúska po-
as celého roka. Zárove  však, napriek zjavným zlepšeniam, stále 

vnímam rezervy v nap aní tohto potenciálu k prospechu miestnych 
obyvate ov. Stále mi v našej mestskej asti chýba jeho „srdce“ – cen-
trálne námestie, miesto, ktoré by slúžilo ako prirodzené, na to ur ené 
integra né centrum stretávania sa udí zo „starej“ ako aj novej sídlis-
kovej asti DNV. Vnímam rezervy v oblasti zabezpe enia bezpe nosti 
dopravy, najmä na exponovaných dopravných tepnách DNV, rezervy 
v efektívnejšej komunikácii miestneho úradu vo i obyvate om, i re-
zervy v spôsoboch nap ania jednoduchých komunálnych úloh – napr. 
udržiavanie istoty verejných priestranstiev.  To sú oblasti, na ktoré by 
som sa chcela zamera  a presadzova  ako jeden zo zástupcov ob anov 
Devínskej.

Tieto oblasti navrhujem podpori  najmä nasledujúcimi opatreni-
ami: 

�  Vybudovanie „srdca“ Devínskej – kultúrne a spolo enské cent-
rum v Devínskej s námestím, kde by sa na slušnej úrovni konali 
rôzne podujatia, vystúpenia a akcie. Miesto, kde by sa udia stre-
távali a vytvárali miestnu komunitu.

�  Vytvorenie jednotného komunika ného kanálu na všetky po-
dujatia a aktivity v Devínskej. Jeho sú as ou by mohlo by  aj 
zverejnenie pravidelných krúžkov/aktivít pre deti, mládež a do-
spelých, ktoré sa tu konajú, vrátane ohodnotenia tej ktorej akti-
vity/krúžku.

�  V rámci podpory kultúrnych, sociálnych a športových poduja-
tí konajúcich sa v DNV, i už jednorazových alebo pravidelných 
zavedenie transparentného  nan ného systému. Aby bolo jedno-
zna ne de  nované transparentné pride ovania dotácií z rozpo tu 

Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD.

Vybudovanie „srdca“ Devínskej 
DNV na die a/ podujatie. Vytvorenie vhodných podmienok na 
vä ší rozvoj športu. 

V rámci skvalitnenia dopravného riešenia, a najmä zlepšenia bez-
pe nosti detí navrhujem:

�    Osadenie semaforov na križovatkách Eisnerovej ulice s ul. Mila-
na Mare ka (pri supermarkete Kraj).

�    Osadenie dopravných zrkadiel na ostatné vyústenia ulíc zo síd-
liska na Eisnerovu ulicu, kde je výh ad na hlavnú cestu kvôli 
parkujúcim vozidlám zna ne s ažený a dochádza tam denne 
k zbyto ným kolíznym situáciám.

 �    Zlepšenie ozna enia prechodov pre chodcov osvetlením, chod-
níky so zábranami pre vstupy áut, aby sa dalo prejs  z jedného 
na druhý aj s ko íkom, na vybraných miestach doplni  chodníky 
aj so zábradlím.

 �    Oprava chodníkov, ktoré to naozaj potrebujú – napríklad chod-
ník z Grby ku štadiónu.

Silnejšia sociálna politika miestnej asti: 
�  Napríklad prepojením miestneho úradu s aktívnymi dobro-

vo níkmi, ktoré pomáhajú sociálne slabším rodinám rôznymi 
zbierkami a dnes fungujú oddelene.

�  Finan ná podpora rodín s de mi zapojením mami iek na ro-
di ovskej dovolenke do platených brigád pre mestskú as  – na-
príklad  nan né odmeny za pravidelné upratovanie ihrísk, ím by 
sa zvýšila aj ich istota a bezpe nos .

  
Na miestnom úrade - vytvorenie štandardných postupov a formu-

lárov na stránke miestneho úradu pre aktivity, s ktorými sa ob ania 
dennodenne stretávajú. V sú asnosti sa bežne stáva, že pri rovnakej 
žiadosti dvoch udí dostanete od miestneho úradu úplne iné odpove-
de a máte doda  úplne iné podklady len preto, že to vybavujú rôzni 
referenti.

ss
k
l

II

Devínska Nová Ves je nádherná lokalita, 
ktorá svojou polohou, historickými a prírodný-
mi danos ami patrí medzi skvosty Bratislav-
ského kraja. Mne a mojej rodine osud doži il, 

že sme sem prišli pred tridsiatimi rokmi. Z rôz-
nych h adísk je to niekedy rokov ve a, inokedy málo, ale z poh adu 
jedného loveka je to dostato ná doba na to, aby dobre spoznal udí, 
kultúru a tradície tohto jedine ného priestoru. Ešte ako študent som 
tu bol na terénnom výskume a bol som o arený jazykom, ktorý sa 
tu zachoval a ktorým hovoria takmer všetci starousadlíci. Nehovori-
ac o citlivých pies ach, ktoré nám vtedy zaspievali babky na Grbe. 
Ve mi rád a s nostalgiou si na tieto chvíle spomínam. Už vtedy som 
poznal výsledky prác Viliama Pokorného, Jozefa Kla ku a Štefana 
Horského, s ktorým som mal možnos  spolupracova  na pôde Slo-
venského rozhlasu a ktorého skvelá kniha Vidie  svet ušami zdobí 
moju knižnicu. Bolo mi ve kým potešením, že som neskôr mohol 
s pánom doktorom Kla kom bližšie a intenzívnejšie spoznáva  jazy-
kové, archeologické a kultúrno-historické kontexty Devínskej No-
vej Vsi. Pôsobenie týchto osobností na spolkový život chorvátskej 

Mgr. Vladimír Dobrík

Devínska Nová Ves je nádherná lokalita
národnostnej menšiny bolo a je nenahradite né, pretože ich dielo je 
studnica, z ktorej sa dajú vždy erpa  nové inšpirácie. Tieto súvislos-
ti je dôležité si pripomína  najmä pred vo bami, aby nimi nazna ené 
smerovanie bolo lampášom pri budúcom rozvíjaní všetkých oblastí 
života v našej mestskej asti. 

Celý život som sa pro  loval v oblasti dramatickej, hudobnej 
a knižnej kultúry. Mal som preto možnos  desiatky krát prihovo-
ri  sa, zarecitova  i zaspieva  Devínskonovoveš anom na javis-
ku Istracentra, v Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku, v Klube 
dôchodcov i v Dome sociálnych služieb Senecio. Boli to vždy 
vzácne stretnutia. Po as dlhých rokov som dôverne spoznal miest-
nu problematiku kultúrneho a spolkového života, Matice slovenskej, 
Jednoty dôchodcov Slovenska, ale dovolím si poveda , že aj otázky 
školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí. Ve a dobrého a osožného 
sa v týchto oblastiach urobilo, ale ešte mnoho sa urobi  dá. A to je 
úloha poslancov, lebo práve oni majú mandát na to, aby neustále 
zlepšovali a zvyšovali kvalitu života našich obyvate ov.        
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DEVEX 5

V našej mestskej asti máme hádam 
všetko krásnu prírodu – lesy, rieku, Cyk-
lomost slobody, Sandberg, pekné býva-
nie, obchody no a v neposlednom rade 
tu máme aj priemysel. Ke  spomeniem 
priemysel hovorím najmä o významnom 
priemyselnom závode Volkswagen Slo-
vakia a jeho dodávate skom parku na 
Opletalovej ulici, ktoré  prinášajú De-
vínskej mnoho pracovných príležitostí 
a našej krajine ekonomické výhody o 
om niet pochýb. Odvrátenou strán-

kou rozsiahlej priemyselnej zóny je 
však jej vplyv na kvalitu bývania oby-
vate ov na o sme mali v komisii vý-
stavby, dopravy a životného prostredia 
množstvo podnetov. Umiestnenie do-
dávate ského parku do priestoru býva-
lej tehelne a do blízkosti jestvujúcich 
rodinných domov na Ílovej ulici vniesol do tohto územia mnoho 
vzájomných problémov – predstavy ob anov o kvalite býva-
nia v rodinných domov sú prirodzene v rozpore s požiadavkami 
na priemyselné využitie susediaceho územia. Tieto problémy sa 
ešte umocnili alším rozvojom obytnej zóny na Opletalovej ulici 
a sú asným rozširovaným výrobných prevádzok v jej blízkosti na-
viazaných na Volkswagen Slovakia. 

Už pri budovaní dodávate ského parku sa zistilo, že bude po-
trebné vybudova  rozsiahlu protihlukovú stenu v blízkosti Ílovej 
ulice, pri om nedávno sa robil jej doplnok na základe s ažnosti ob-
anov a hlukových merní v oblasti okolo haly Schnellecke na Ílovej 

ulici. Okrem dopravy je aj samotná výrobná innos  zdrojom hlu -
nosti 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 ažkých vozidiel zakázaný. Všetky tieto vplyvy 
je potrebné minimalizova , aby vzájomné ovplyv ovanie bolo o 
najmenšie pre obe strany – obyvate ov aj priemyselné závody.

Som toho názoru, že Devínska potrebuje dôslednejšie oddelenie 
priemyslu od bývania v oblasti Kolónia. V prvom rade je potrebné 
odvies  dopravu severným smerom poza závod Volkswagen a vy-
budova  novú pripájaciu cestu k dodávate skému parku zo severu, 
tak aby vozidla prichádzajúce od dia nice D2 nemali vôbec dôvod 
jazdi  po ulici J.Jonáša ani po Opletalovej ulici. O týchto plánoch sa 
otvorene hovorí už pár rokov, ich realizácia by obyvate om ve mi 
pomohla (pozn. už boli schválené vládou SR prostriedky na reali-
záciu cesty). Za alšie vjazd do priemyselných areálov (CTP Park, 
K ster a pod.) by mal by  mimo  obytnej zóny na Opletalovej uli-
ci. 

Západná brána, ktorá bola pôvodne povolená pre samotný závod 
Volkswagen Slovakia ako do asná by mala by  pod a môjho ná-
zoru nahradená bránou severnou, východnou a južnou, ktoré sú už 
zrealizované. Obytná zóna v lokalite Zamajerské a Devínsky dvor 
by mala by  od výrobného závodu Volkswagen oddelená súvislým 
zemným valom so zele ou. Nové priemyselné haly a objekty v tejto 
asti by už nemali by  povo ované a ich umiest ovanie by sa malo 

sústredi  do lokalít mimo dotyku s obytnou zónou Kolónia. Územ-
ný plán zóny Kolónia, ktorý sa za al pripravova  no žia  nedokon-
il by bolo potrené dotiahnu  a vnies  do územia viac regulácie 

a prieh adnosti. 
No a v neposlednom rade je tu doprava zamestnancov priemysel-

nej zóny, ktorí využívajú naj astejšie osobnú automobilovú dopravu 
a ich parkovanie v okolí závodu aj na okolitých poliach. Zavedenie 
efektívnej ko ajovej dopravy vo forme i už elektri kovej trate až k 
bráne Volkswagenu Slovakia alebo vlakovej dopravy so zastávkou 

Devínska potrebuje dôslednejšie 
oddelenie priemyslu od bývania

Zd
ro

j: 
G

oo
gl

e 
m

ap
s, 

20
18

Devex kandidati-final.indd   12 26. 10. 2018   11:06:38



DEVEX 6

Za posledné roky prešli športoviská v správe našej mestskej 
asti obrovskou premenou, z oho mám úprimnú rados . Areál 

na Vápencovej ulici (futbalový štadión) dostal nové hokejbalo-
vé ihrisko, spodné tréningové Ihrisko, zrekonštruovali sa šatne, 
vybudovalo sa wellness centrum pre všetky športové kluby 
z DNV. Tribúna prešla taktiež ve kou rekonštrukciou, pribudli 
plochy pre malé deti a stoly na stolný tenis. Najnovším prírast-
kom je prírodné sedenie nad hokejbalovým ihriskom, nové zá-
bradlia, chodníky a smetné koše v celom areáli.

Nemenej významným, o do ve kosti aj užito nosti je šport. 
areál pri P. Horova, ktorý slúži aj pre školákov, ale otvorený je aj po as 
víkendov a sviatkov. Najvä šou investíciou bola bežecká dráha, nové 
futbalové ihrisko. Nedávno sa podarilo zrekonštruova  mini-futbalové 
ihrisko, vybudova  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 lavy ky na 
sedenie. Rád by som sa po akoval za doterajšiu spoluprácu udom, ktorí 
sa podie ajú na rozvoji športu v Devínskej Novej Vsi, a to ako zo strany 
mestskej asti (DNV Šport, MÚ), tak zo strany ob anov – funkcionárom 
športových klubov, športovcom a ich rodi om.

Jozef Tittel

do jeho blízkosti s napojením na MHD 
by zase pomohlo od ah i  už dnes 
pre ažné cesty v Devínskej Novej Vsi. 
Prevádzka priemyselných objektov v 
ase výmeny pracovných zmien spô-

sobuje, že všetky významnejšie ahy 
v Devínskej sú dopravne zahltené, na-
jvýraznejšie je to vidie  v okolí Hor-
nbachu a na privádza i do Devínskej. 
O týchto plánoch sa síce hovorí, no už 
dnes je as na ich realizáciu. 

RNDr. Vladimír Ko vara
Kandidát na miestneho poslanca

Podpredseda komisie výstavby, 
dopravy a životného prostredia pre 

oblas  životné prostredieZdroj: Google maps, 2018

Športoviská našej Devínskej
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DEVEX 7

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie 

DEVÍNSKA NOVÁ VES   NOVEMBER 2018

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 fotografi í o významných 

vulkanických lokalitách nachádzajúcich 

sa na strednom Slovensku.

(v spolupráci so Slovenskou geologickou spoločnosťou)

Miesto: Múzeum SNM – MKCHS, Istrijská 68, Bratislava

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

KULTÚRNE LETO 2018
8.11.o 18.00 h

Vernisáž výstavy Fotofórum
 - vernisáž X. ročníka výstavy fotografi í 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

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
Sofi a z predmestia

- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo na hojdačke
Vstupné: 1,50 eura

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra •

 Ako Vás len podceňuje občan, 
ktorý sa pred voľbami prihlási na 
trvalý pobyt ku kamarátovi a dom-
nieva sa, že Novovešťania naletia 
sľubom, že splní to, čo sa mu nepo-
darilo pri sľubovaní v iných mest-
ských častiach.                 Vb, tu. Ht

 -Voľby sú skutočne skúškou. Aj 
keď len odolnosti a bdelosti.
-LÁSKA * SPROSTOSŤ  * CHUDO-
BA sa nedajú utajiť.                      Pat

 -Čo počuť ako tlmené dunenie 
spod zeme na sídlisku STRED?   

vm

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

Zosobášili sa

Blahozelanie

Uvítali sme

Spolocenská kronikaˇ

nových spoluobčanov

Patrik LAŠTÚVKA

Katarína TVRDOŇOVÁ

Ing. Zdenko KOVÁČ 

a Katarína DRHLÍKOVÁ

Ján KORYTÁR 

a Darina SLOBODNÍKOVÁ

Mária MEDZIHRADSKÁ,

 rod. Matrková

O dišli z našich radov Milan BALOG

Milan ZVALA

Helena KONEČNÁ, rod. Macová

Nech odpočívajú v pokoji! 

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!

Pozvánka na verejné podujatia 

Základnej umeleckej školy na Istrijskej ul. 22

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.

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

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.



DEVEX 8

Pozvánka na výstavu C-S salón 2018  

27. októbra - 4. novembra 2018

v Bratislave

Jubilejná fi latelistická 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 9

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

Volebný obvod . 1 - Vo volebnom obvode sa volí maximálne 12 kandidátov.
1. Miroslav Antal, Mgr., 45 r., zástupca riadite a úradu, nezávislý kandidát
2. Róbert Barda , Mgr. PhD., 34 r., advokát, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
3. Martin Bavolár, Mgr., 46 r., protikorup ný a protima  ánsky  novinár, Slovenská udová strana Andreja Hlinku
4. Rudolf Brídzik, Mgr., 48 r., plánova  technológií, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
5. Viera eplíková, RNDr., 64 r., projektová manažérka, Kres anskodemokratické hnutie, Oby ajní udia a nezávislé osobnosti (o ano)
6. Michal urda, Bc., 29 r., študent, nezávislý kandidát
7. Vladimír Dobrík, Mgr., 60 r., moderátor, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
8. Matej Dostál, Mgr., 24 r., advokátsky koncipient, Národná koalícia
9. Mikuláš Duraj, Mgr., 41 r., zástupca riadite a, nezávislý kandidát
10. Lubomír Frolek, Ing., 52 r., vedecko-výskumný pracovník, Kres anskodemokratické hnutie, Oby ajní udia a nezávislé osobnosti (o ano)
11. Michal Gašparík, 31 r., webdeveloper, nezávislý kandidát
12. Jozef Griger, JUDr., 36 r., právnik, nezávislý kandidát
13. Lenka Hlavá ová, Mgr., 41 r., aktivistka združenia Devínska Inak, nezávislá kandidátka
14. Dana Hlavá ová Vanková, Mgr., 36 r., právni ka, nezávislá kandidátka
15. Andrej Horný, 29 r., tréner boxu, nezávislý kandidát
16. Juraj Hrdlovi , PhDr., 33 r., štátny zamestnanec ministerstva, nezávislý kandidát
17. Beata Janatová, Mgr., 48 r., špecialistka požiarnej ochrany, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
18. ubomír Jan ovi , Mgr., 45 r., bezpe nostný manažér,  nezávislý kandidát
19. Adrián Jankovi , 23 r., študent, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – ob ianska demokracia
20. Ivan Jankovi , Ing., 54 r., stavebný inžinier,  Kres anskodemokratické hnutie, Oby ajní udia a nezávislé osobnosti (o ano)
21. Jaroslava Ka uchová Pátková, Ing. PhD., 44 r., výskumná pracovní ka, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
22. Vladimír Ko vara, RNDr., 41 r., environmentalista, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
23. Peter Kolega, 36 r., aktivista združenia Devínska Inak, nezávislý kandidát
24. Andrej Kovarik, Mgr., 35 r., ekológ a protikorup ný aktivista, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
25. Marek Kralovi , 31 r., medzinárodný hokejbalový rozhodca, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
26. Bronislava Kraváriková, 35 r., zdravotná sestra, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
27. Peter Krug, Mgr., 72 r., vydavate  miestnych novín, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
28. Marek Madaj, 44 r., špecialista IT, nezávislý kandidát
29. Alojz Moravec, 63 r., kameraman FK Lokomotíva DNV, Kres anskodemokratické hnutie, Oby ajní udia a nezávislé osobnosti (o ano)
30. Milan Moša , 31 r., podnikate , Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
31. Katarína Mózsiová, 34 r., ekonómka, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
32. Milan Náhlik, Mgr., 42 r., zamestnanec štátnej správy, nezávislý kandidát
33. Lukáš Ondrej, Bc., 27 r., profesionálny športový tréner, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
34. Ján Osvald, 45 r., zamestnanec verejnej správy, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
35. Peter Rajkovi , Ing., 58 r., technický manažér, Kres anskodemokratické hnutie, Oby ajní udia a nezávislé osobnosti (o ano)
36. uba Rehánková, JUDr., 50 r., zamestnanky a MV SR, nezávislá kandidátka
37. Martin Sabo, Mgr., 40 r., u ite , nezávislý kandidát
38. Zoroslav Smolinský, 49 r., predseda odborov, nezávislý kandidát
39. Matej Švec, Mgr., 24 r., informa ný technik, Národná koalícia
40. Rastislav Tešovi , Mgr., 40 r., predseda združenia Devínska Inak, nezávislý kandidát
41. Jozef Tittel, Bc., 28 r., ekonóm, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
42. Veronika Veslárová, Mgr., 30 r., aktivistka združenia Devínska Inak, nezávislá kandidátka
43. Ján Žatko, Ing., 60 r., hlavný štátny radca, Kres anskodemokratické hnutie, Oby ajní udia a nezávislé osobnosti (o ano)

Volebný obvod . 1 - Vo volebnom obvode sa volí maximálne 1 kandidát.
1. Martin Bavolár, Mgr., 46 r., protikorup ný a protima  ánsky novinár,  Slovenská udová strana Andreja Hlinku
2. Peter Hanulík, Ing., 58 r.,  projektant – životné prostredie, nezávislý kandidát
3. Dárius Kraj ír, 31 r., zamestnanec verejnej správy, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
4. Denis Ružovi , 41 r., IT špecialista, nezávislý kandidát
5. Rastislav Tešovi , Mgr., 40 r., predseda združenia Devínska Inak, nezávislý kandidát

Volebný obvod . 9 - Vo volebnom obvode sa volí maximálne 1 kandidát.
1. Martin Bavolár, Mgr., 46 r., protikorup ný a protima  ánsky novinár, Slovenská udová strana Andreja Hlinku
2. Matej Dostál, Mgr., 24 r., advokátsky koncipient, Národná koalícia
3. Peter Hanulík, Ing., 58 r., projektant-životné prostredie, nezávislý kandidát
4. Adrian Jankovi , 23 r., študent, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - ob ianska demokracia
5.  Andrej Kovarík, Mgr., 35 r., ekológ a protikorup ný aktivista, Oby ajní udia a nezávislé osobnosti (o ano), Sloboda a Solidarita, Sme 

rodina - Boris Kollár, Kres anskodemokratické hnutie, Ob ianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
6.  Zoroslav Smolinský, 49 r., predseda odborov, Nezávislé fórum
7.  Rastislav Tešovi , Mgr., 40 r., predseda združenia Devínska inak, nezávislý kandidát

PRE VO BY STAROSTU MESTSKEJ ASTI BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES

PRE VO BY POSLANCA DO MESTSKÉHO  ZASTUPITE  STVA  HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

PRE VO BY STAROSTU MESTSKEJ ASTI BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES

PRE VO BY POSLANCOV DO MIESTNEHO ZASTUPITE STVA V BRATISLAVE-DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI
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DEVEX 10

KANDIDÁT NA STAROSTU DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI

DOPRAVA
�  Severný obchvat – Realizácia projektu –– napojenie VW a Pri-

emyselného parku BA-DNV na obchvat – Vyriešenie dopravnej 
situácie v asti Kolónia. (dotácia z úradu vlády SR – 25. mil €)

�  Riešenie parkovacej politiky Kostolné, Podhorské – Vyhrade-
né parkovanie pre obyvate ov s trvalým pobytom (TP), záchyt-
né parkoviská pre obyvate ov bez TP, parkovací dom

�  Prístup do Devínskej Novej Vsi, vybudovanie nového príjaz-
du do BA-DNV – pred ženie Eisnerovej ulice

�  Istrijská ulica – revitalizácia až po Eisnerovu ulicu
�  Obnova cyklotrasy a vysporiadanie pozemkov   do Devínske-

ho Jazera + realizácia projektu cyklotrasy Devínska – Dúbrav-
ka a následné napojenie cyklodopravy

�  Rieši  trasovanie MHD, v spolupráci s magistrátom a VW 
rieši  po ty a kapacity jednotlivých liniek

�  Vybudovanie vlakovej zastávky za budovou OC Glavica

VÝSTAVBA
�  Vybudovanie centrálneho námestia (nám. J. Kostru)
�  Dokon enie projektu a vybudovanie zberného dvora 

(M.Pišúta 5)

TRANSPARENTNOS
�  Verejné = zverejnené – transparentná samospráva bude samo-

zrejmos ou a nie požiadavkou
�  Vytvorenie OPA – ob ianskeho parlamentu – komisia v ktorej 

bude ma  zastúpenie každá ulica v Devínskej – zlepšenie ko-
munikácie mestskej asti s obyvate mi

�  Zavedenie elektronických aukcií pre úrad pri predajoch a pre-
nájmoch majetku, parkovacích miest

BEZPE NOS
�  Vybudovanie kamerového systému s 24 hodinovým doh a-

dovým centrom – nepretržitý monitoring verejných priestran-
stiev v spolupráci s PZ a MsP

�  Zvýšenie po tu hliadok mestskej polície a policajného zboru
�  Osadenie dopravných zrkadiel na vyústenia ulíc zo sídliska na 

Eisnerovu ulicu
�  Zlepšenie ozna enia prechodov pre chodcov osvetlením

ZDRAVIE
�  Zabezpe i  v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva 24 ho-

dinové stanovisko pre RZP ( rýchlu zdravotnú pomoc)
�  Rozšírenie špecializovaných ambulancií v Devínskej No-

vej Vsi v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a 
spolo nos ou Volkswagen (ortopédia, neurológia, Chirurgia, 
RTG).

VOLEBNÝ PROGRAM 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
�  Revitalizácia Vodnej nádrže Mlynská ( rybník) a okolia na 

rekrea né a športové ú ely
�  istota verejných priestranstiev a zimná údržba– syste-

matické pravidelné kontroly, zlepšenie systému upratovania 
a údržby, doplnenie smetných košov, doplni  koše na psie ex-
krementy

�  Strom do každej ulice – výsadba stromov a okrasných drevín a 
v revitalizácií rastúcej zelene, pravidelné kontroly, kosenie

�  Postupná revitalizácia verejných priestranstiev, chodníkov 
a ciest

�  Zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov

SOCIÁLNA POLITIKA
�  Silnejšia sociálna politika M  – prepojenie aktivít Miestne-

ho úradu s dobrovo níkmi, zapojenie mami iek aj seniorov do 
aktivít a brigád

�  Podpora aktivít seniorov – prostredníctvom miestneho úradu 
a jestvujúcich organizácií

�  Rekonštrukcia budovy klubu dôchodcov

ŠPORT A TURISTIKA
�  Viacú elovej športovo-spolo enská hala – vypracovanie pro-

jektu a vybudovanie
�  Postupná obnova detských ihrísk a doplnenie prvkov + vybu-

dovanie nových ihrísk v asti Kolónia
�  „Vyhliadková veža“ – na Devínskej Kobyle dokon enie pro-

jektu

KULTÚRA
�  Rekonštrukcia budovy bývalého kina a revitalizácia okolia – 

návrh spôsobu využitia objektu.
�  Malá sála Istra Centra – príprava a realizácia projektu –  na 

mieste „Bývalej Denovy“ (Hradištná ul.)

ŠKOLSTVO
�  Riešenie nových kapacít a rekonštrukcia materských a zá-

kladných škôl v Devínskej Novej Vsi
�  Zlepšenie pracovných podmienok pre pedagógov a zamest-

nancov škôl

FINANCIE
�  Vä šia  nan ná i technická podpora ob ianskych združení, 

organizácií a spolkov v Devínskej Novej Vsi
� Zavedenie participatívneho rozpo tu
�  Zavedenie transparentného systému pride ovania dotácií 

– zmena VZN

Devex kandidati-final.indd   4 26. 10. 2018   11:14:27



DEVEX 11

Nesrovnal: Potrebujeme dokončiť začaté zmeny
Nepotrebujeme utópie a rozprávky od udí, ktorí len nedávno objavili komunálnu politiku

�  Pred štyrmi rokmi vás zvolili za primátora hlavné-
ho mesta, prečo ste sa rozhodli opätovne kandido-
vať? 

Ve kú as  svojho života som pracoval ako právnik, okrem iné-
ho aj na mnohých miestach v zahrani í. Ke  som sa po rokoch 
vrátil do Bratislavy, nerozumel som, pre o niektoré veci ne-
fungovali, pre o sa neopravovali cesty, pre o sa mesto presta-
lo stara  o zele , pre o sa vtedy s MHD ni  nedialo. Povedal 
som si, že chcem moje mesto prebra  zo spánku a vstúpil som 
do komunálnej politiky. Najprv ako poslanec, potom ako vice-
župan a dnes ako primátor. Ke  pracujete ako právnik, asto 
za sebou nevidíte reálne výsledky. Nepríde za vami mami ka 
s die a om, ktorej sa pá i nová a lepšia MHD, nezastaví vás na 
ulici konkrétny Bratislav an, ktorý je rád, že sa opravili cesty 
alebo babi ka v zrekonštruovanom Trnavskom mýte. A dnes, 
oproti predchádzajúcemu pôsobeniu, vidím zásadný rozdiel. 
Množstvo Bratislav anov mi na uliciach hovorí, že vidia ako 
ve mi sa za posledné štyri roky Bratislava pohla dopredu.  

�  Na funkciu primátora Bratislavy kandiduje až 10 
kandidátov. Aké vidíte svoje výhody oproti ostat-
ným súperom?

Som o štyri roky skúsenejší. Nechcem sa s nimi ve mi porovná-
va , ale myslím si, že viem, kde sú problémy mesta a dokážem 
ich aj efektívne rieši . Hlavný rozdiel oproti ostatným je najmä 
v tom, že ponúkam kontinuitu mesta, ktoré má slušné tempo 
a správny kurz. Teda systémovú prácu a dokon enie za atých 
zmien a akceleráciu procesov v rozhodujúcich oblastiach ako 
doprava a životné prostredie. Len to bude meni  Bratislavu na 
stále lepšie miesto pre život pre všetky generácie Bratislav a-
nov, pre našich seniorov, pre mladé rodiny s de mi alebo aj pre 
tých, o sem prichádzajú za prácou a vzdelaním. Nepotrebuje-
me utópie, rozprávky, ani experimenty od udí, ktorí objavili 
Bratislavu tesne pred odovzdaním kandidatúry. Vies  mesto nie 
je ako riadi  televíziu, robi  marketing a mediálne show. Potre-
bujeme alej a poctivo robi  s vyhrnutými rukávmi. Potrebuje-
me dokon i  za até zmeny.

�  Čo sa vám za štyri roky podarilo uskutočniť a na 
čo ste počas štyroch rokov najviac hrdý?

Dovolím si poveda , že mesto sa za posledné 4 roky posunulo 
tak, ako za žiadneho iného vedenia predtým. Samozrejme, nie 

všetko sa dá stihnú  za 4 roky, najmä ke  takmer všetko na o 
sme siahli, boli desa ro ia zanedbávané problémy. Cesty, Most 
SNP, Trnavské mýto, Kamenné námestie alebo Námestie slo-
body. V oblasti MHD sme uskuto nili rekordné investície do 
vozového parku, nových elektri iek, trolejbusov, autobusov. o 
sa týka priamo Devínskej Novelinky, došlo k zahusteniu inter-
valov a kapacít liniek MHD. Konkrétne boli posilnené a pred -
žené linky 29 a 21. Za posledné štyri roky sme tiež dokázali 
ozdravi   nancovanie a preinvestova  do rozvoja mesta sku-
to ne bezprecedentné peniaze pre úžitok všetkých Bratislav-
anov. Rados  mám aj z malých projektov, ktoré sa podarilo 

urobi  v mestských astiach, oprava viacerých vozoviek, alebo 
zastávky MHD na Eisnerovej. Aktuálne prebieha aj rekonštruk-
cia podkrovia ZUŠ na Istrijskej ulici približne za 255 tisíc eur. 

�  Aká je vaša vízia Bratislavy ako hlavného mesta, čo 
sľubujete vo vašom volebnom programe?

Nie je ni  ahšie ako písa  volebné s uby. Po 4 rokoch vo funk-
cii primátora a po dosiahnutí tvrdo odpracovaných výsledkov 
sa však na veci dívam trochu inak. Nedávam s uby, na ktoré 
by som za 4 roky potreboval 20 rozpo tov, ale s uby , ktoré 
vieme urobi , zaplati  a zrealizova . Mojím cie om je dokon-
i  rozbehnuté zmeny. Rozhýbali sme Bratislavu a mám alšie 

plány, aby Bratislava bola každým d om ešte lepším miestom 
pre život, prácu, výchovu detí a dôstojnú starobu. Bratislava je 
už dnes nádherné a pulzujúce mesto, ktoré skrátka lovek, i už 
tu žije alebo príde len na návštevu, musí milova .

� Môžete ich špecifikovať? 
Predstavil som 10 konkrétnych s ubov a záväzkov, ktorých 
splnenie viem garantova  aj s ve mi konkrétnymi termínmi ich 
splnenia. Ponúkam ich Bratislav anom ako záväznú zmluvu na 

alšie volebné obdobie do roku 2022. Možno to bude menej 
rozprávkové ako s uby niekoho iného, ale zato podopreté mo-
jou reálnou skúsenos ou a skuto nými výsledkami, ktoré každý 
normálny lovek v našom meste vidí. Nájdete ich aj na mojej 
webstránke www.ivonesrovnal.sk. Ob anom sa zaväzujem, že 
dokon íme opravy všetkých cestných radiál, ktoré sme za a-
li už v tomto volebnom období a každý to vidí. V roku 2022 
bude ma  Bratislava všetky hlavné cestné ahy v dobrom stave. 
S dopravou bezprostredne súvisí aj parkovanie. Chcem parko-
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DEVEX 12

Dotiahnime začaté zmeny!
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vanie, ktoré dáva zmysel. Budem preto pokra ova  v opatreni-
ach, ktoré pomôžu Bratislav anom 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. Zárove  chcem ešte lepšiu, kvalitnejšiu a prístup-
nejšiu MHD. Presadím jednotné z avy pre dôchodcov, aby mali 
rovnaké z avy všetci bez oh adu na vek. Rovnako by mali by  
z avy aj pre dospelých, ktorí sprevádzajú deti. Chcem dotiah-
nu  elektri ku až na koniec Petržalky. Ale vieme aj konkrétne 
ako ju dosta  do Vrakune, ale aj k železni nej stanici Devínska 
Nová Ves. 

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

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. Zele  je naozaj ve kým bohatstvom 
Bratislavy. Chcem rozšíri  ochranu zelene aj na Malé Karpaty, 
až na úrove  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 najvä šiu mestskú rekrea nú zónu 
v Európe a nie plantáž na drevo. Tiež budem pokra ova  v za-
atej politike vysadenia 2 nových stromov za jeden chorý. Ani 

v tejto oblasti nepotrebujeme prázdne rozprávky a rôzne expe-
rimenty. Potrebujeme dokon i  zásadné zmeny. 
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DEVEX 13

Ján Mrva: bojovník za lepšiu Bratislavu

�  Z ktorej časti Bratislavy pochád-
zate? 

Ako vä šina Bratislav anom v mojom 
veku som sa narodil na Zochovej, ale 
inak vo Vajnoroch. Neskôr sme s rodi -
mi žili dokonca až na 5 rôznych miestach 
v 5 rôznym mestských astiach. Najviac 
som si užil Petržalku, kde som aj 12 ro-
kov hrával futbal za Matadorku.  A dnes 
som opä  vo Vajnoroch.  

�  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 rám-
ci vysokoškolskej praxe na merania a už 
sme od seba neodišli. Po vysokej škole 
sme sa zobrali v Modrom kostolíku a som 
s ou š astne ženatý už 27 rokov. Máme 
tri krásne  deti a dokonca už aj jedného 
vnú ika. Som nesmierne rád, že rodina 
mi pomáha a podporuje ma. 

�  Kam viedli vaše kroky po štúdiu?
Dlhé roky som pracoval ako zememera   

a neskôr som  inicioval usporiadanie po-
zemkového vlastníctva na celom území 
SR  a ochranu práv nezistených vlastní-
kov. Od roku 2006 som bol zvolený za 
starostu mestskej asti Vajnory a som 
ním až doteraz. 

�  Ako sa dajú skúsenosti geodeta 
využiť v komunálnej politike? 

Tieto profesijné vedomosti a skúse-
nosti sa mi výborne hodili  do funkcie 
starostu. Vedel som pomôc  kolegom  
s majetkovým vysporiadaním pozem-
kov, ako aj so samotným projektovaním 
a budovaním našich investi ných záme-
rov, ako boli školy, škôlky, revitalizácie 
parkov a cyklotrasy.  Rozumiem proble-
matike vysporiadania verejných pries-
torov i právnym vz ahom k cestám i 
iným majetkovým veciam. Mesto by 
malo realizova  dôslednú inventarizá-
ciu majetku mesta a mestských astí. 
Bohužia , magistrát má v tejto oblasti 
ve ké nedostatky.  

�  Pán Mrva, 12 rokov ste staros-
tom mestskej časti Vajnory a nie-

koľko rokov aj mestským poslan-
com. Ako zvládate život politika 
a zároveň rodinný život?  

Spo iatku bolo zložité sk bi  túto prácu 
s rodinným životom, ale dnes už mám 
rutinu. Naš astie mám tolerantnú a mi-
lujúcu rodinu. Zvykli si, že som v práci  
dlho do ve era takmer každý de .  Prá-
ca verejného inite a je už taká. Stále je 
potrebné nie o rieši , organizova , plá-
nova , rozhodova ... Ja sa nes ažujem, 
beriem problémy ako výzvy a s tímom 
sa ich snažíme rieši  o najskôr. Viete, 
ak vám obyvatelia dajú viac ako 70 % 
hlasov, je to aj zaväzujúce vo i nim. Dali 
mi dôveru ako starostovi, že sa postarám 
o mestskú as , tak aby sa v nej žilo lep-
šie, krajšie. Aby ste to dosiahli, musíte 
ozaj zabra  a bez dobrého rodinného zá-
zemia by to nešlo. 

�  Ktoré úspechy v úlohe starostu 
si najviac ceníte? 

S mojimi spolupracovníkmi sa nám vo 
Vajnoroch podarilo nieko ko skvelých 
vecí, na ktoré som hrdý. Postavili sme 
úplne nový Dom kultúry, kde našli svoj 
domov aj vo no asové aktivity ob a-
nov – folklórny súbor, dychovka, skau-
ti, seniori, knižnica, u ebne umeleckej 
a jazykovej školy.  Revitalizovali sme  

Park pod lipami, osadili lavi ky, urobi-
li zastrešené pódium, zabudovali  tnes 
prvky, petangové aj detské ihrisko. Vy-
budovali sme osvetlené multifunk né 
športové ihrisko s atletickými dráhami, 
priestorom na loptové hry, posil ovanie. 
Hygienik nám hrozil zavretím škôlky, tak 
sme h adali riešenie a postavili sme novú 

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 sú-
časnosti sa uchádza o post primátora. Aký vlastne je Ján Mrva?
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pre 125 škôlkarov a ešte sme dobudovali 
nad základnou školou alšiu pre 88 detí.  
Zrekonštruovali sme ZŠ, zmodernizovali 
u ebne, obnovili kuchy u, jedále  a roz-
šírili školu o alších 5 tried. 

 �  Ste vášnivý športovec a rád bicy-
klujete... 

Možno sa to „mimobratislav anom“ 
nezdá, ale my tu máme nádherné asti. 
Malé Karpaty, ktoré sú sú as ou hlavné-
ho mesta, nám závidia aj iné svetové me-
tropoly. ím alej, tým viac udí športuje 
a cyklistika sa stala ve mi ob úbená. Ško-
da, že hlavné mesto robí pre cyklistov tak 
málo. My sme vo Vajnoroch vybudovali 
31 km nových cyklotrás. JuRaVa, ktorá 
spája Vajnory, Ra u a Svätý Jur, má 28 
km. Dnes pokra ujeme vo výstavbe Ju-
RaVa II v smere do Ivanky pri Dunaji 
k Malému Dunaju. Postavili sme aj mes-
tskú cyklotrasu Rendez ako prototyp jed-
nosmernej cyklotrasy.
 
 �  V novembri  idete zabojovať 

o post primátora hlavného mes-
ta. Čo by mal o Vás Bratislavčan 
vedieť a čo sú Vaše prednosti?

Možno sa to „mimobratislav anom“ 
nezdá, ale my tu máme nádherné asti. 
Malé Karpaty, ktoré sú sú as ou hlavné-
ho mesSom svojský, húževnatý, vytrvalý, 

neodbytný, ale slušný. Snažím sa robi  
veci v záujme verejnosti, v záujme lepšej 
budúcnosti, lepšieho života v Bratislave. 
Nie som v spojení so žiadnym develope-
rom ani s  nan nou skupinou. Neprestá-
vam po prvom neúspechu v presadzovaní 
verejného záujmu, ale pokra ujem vytr-
valo alej. Preto verejný záujem je moje 
poslanie a nie fráza.

H adám cesty, ako spája  a nie roz-
de ova , a to vrátane mestských astí 
a mesta. 
Mám rád vytrvalostný beh a bicyklova-
nie, rád si zahrám futbal a hokej. V mla-
dosti som zvažoval aj povolanie archeo-
lóga, preto dodnes som ostal fanúšikom 
histórie a  lozo  e. 

www.janmrva.sk
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Z policajného
zápisníka

Z pol
zápi

• Poverený policajt začal trestné 
stíhanie vo veci prečinu Ublíženie 
na zdraví podľa § 158 Trest-
ného zákona, pretože neznámy 
páchateľ dňa 23.09.2018 
v čase o 17:30h v Bratislave- 
Devínskej 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 psychotro-
pných látok, jedov alebo prekurzo-
rov, ich držanie a obchodovanie 
s nimi podľa § 171 ods. 2 Trest-
ného 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 obvine-
nie 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 spô-
sobom skrytia tovaru do ruksaku 
a následne s tovarom prešiel za 
pokladničnú zónu bez zaplatenia, 
čím takto poškodenej spoločnosti 
spôsobil škodu krádežou v cel-
kovej výške 9,28,-Eur, teda pris-
vojil si cudziu vec tým, že sa jej 
zmocnil a bol za obdobný čin v 
predchádzajúcich dvanástich me-
siacoch postihnutý a to uložením 

blokovej pokuty nezaplatenej na 
mieste v sume na 30,-Eur ako sank-
ciu za priestupok proti majetku. 

Poverený policajt začal trestné 
stíhanie vo veci prečinu Nedo-
volená výroba omamných a psy-
chotropných látok, jedov alebo 
prekurzorov, ich držanie a ob-
chodovanie 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 Devín-
ska Nová Ves, pričom etamfetamín 
je zaradený v zmysle zákona NR 
SR č. 139/1998 Z. z. o omam-
ných 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. Eis-
nerova zo staveniska „Devínske“ 
nachádzajúcom sa za OC Glavi-
ca odcudzil tam voľne položenú 
motorovú pílu zn. Dewalt, v hod-
note 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 by-
tového domu na ul. I. Bukovčana 
č. 12, odcudzil motorové vozidlo 
Toyota Rav4, pričom spolu s vo-
zidlom 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 fi nančných 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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