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Keď rastie les...

„Keď rastie les...“ – treba si pozrieť fotografie spred 
pár rokov... Milí Devínčania, rád by som sa podelil s pár infor-
máciami o najnovších osudoch devínskeho Kostola sv. Kríža. 
Nielen že po Devínskom hrade patrí tento najstarší činný bra-
tislavský kostol k najvýznamnejším dominantám obce, ale je 
to aj priestor, kde sa pre značnú časť Devínčanov koná ročne 
najviac „podujatí“ - ak sa vyjadríme civilným slovníkom. Práve 
fotografie spred pár rokov by pripomenuli, že tu prebiehajú 
pomalé, ale neustále zmeny, cielene smerujúce ku kompletnej 
vnútornej i vonkajšej obnove tejto národnej kultúrnej pamiat-
ky. Posledný údaj je dôvodom, že každý krok predchádza 
veľmi dôsledný schvaľovací proces zo strany Krajského pa-
miatkového úradu. Ten zas predpokladá kvalitné spracovanie 
dokumentácie. Je to však garancia, že práce prebiehajú na 
vysokej odbornej úrovni.

Čo teda sa konkrétne spravilo? Najurgentnejšou bola 
generálna oprava strechy pred tromi rokmi, ktorá bola v hava-
rijnom stave. Znamená to však, že po dobu 5 rokov musí ne-
veľká skupina devínskych veriacich každý mesiac nazberať 1 
000 Eur na splácanie bezúročnej pôžičky. Napriek tomu sa za 
posledný rok podarili ďalšie významné kroky na ceste ku ge-
nerálnej oprave. Bolo vymenených šesť okien hlavnej lode, čím 
sa zlepšila tepelná izolácia a zamedzila kondenzácia pár a ich 
stekanie po stenách kostola. Náklady sme riešili tak, že šesť 
rodín si „adoptovalo“ jedno z okien – darom 1.500 Eur. Vďaka!

Popri splácaní strechy sa vďaka veľkorysosti Devínčanov 
podarilo vymeniť zložitú zvonovú stolicu, opraviť mechaniku 
zvonov, sfunkčniť kostolné hodiny (hoci vďaka stojacim bola 
Cirkev stále v niečom pozadu a v niečom popredu...). Cez tento 
rok prebehli aj dva náročné výskumy, archeologický a reštau-
rátorský, s vypracovaním rozsiahlej dokumentácie. Okrem iné-
ho je nevyhnutným predpokladom každého z ďalších krokov 
obnovy chrámu. Ak opäť spomínam financie, tak preto, aby 
som cez ne ocenil veľkodušnosť zainteresovaných: Do roz-
počtu (cca 40.000 Eur) prispelo Ministerstvo kultúry grantom 
10.000 Eur, farnosť sa zaviazala podieľať minimálne sumou 
2 600 Eur. Za symbolickú cenu spravili tie isté práce Ing.arch. 
Šurín a ing.arch. Paulusová. Okrem iného sa dospelo k cenným 
poznatkom, ktoré plánujeme zhrnúť v informatívnej brožúre. 
Aktuálne vydal KPU záväzné stanovisko k projektu riešenia 
zavlhania kostola, čo je jeden z najnáročnejších krokov.

Samostatnou kapitolou bolo internetové hlasovanie za 
obnovu portálu kostola, vyhlásené Nadáciou VUB. Zmobilizo-
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valo tisíce známych i neznámych záujemcov o Devín po celom 
Slovensku i svete a prebudilo veľké zanietenie. Viaceré deti 
vstávali skoro ráno, aby v škole mohli odkliknúť hlas devínske-
mu portálu ešte pred vyučovaním zo všetkých školských po-
čítačov, mnohé rodiny si nastavovali budík, aby aj v noci mohli 
odkliknúť svoj hlas každé štyri hodiny. Vďaka tomuto úsiliu 
i diplomacii napokon náš portál nielen získal podporu 25 000 
Eur, ale ju dostali aj ďalší dvaja kandidáti. Reštaurovanie vzác-
neho portálu bolo ukončené koncom augusta, prebiehajú prá-
ce aj na vedľajšom.

Viac než kostol je pre samotnú farnosť dôležitá komu-
nita farníkov. A tá je typicky „devínska“, otvorená, obetavá, dy-
namická a čo do vekového priemeru mladá. Za zmienku stojí, 
že v každú nedeľu sa počas kázne poriada paralelný program 
v sakristii („katedrálke“) pre pekný strapec devínskych detí, čo 
je zážitok pre ne a úľava pre rodičov. Súčasťou nášho spolo-
čenstva je aj rastúca skupina „cezpolných“ účastníkov farské-
ho života. Pozoruhodné sú „kávy“ pred kostolom, v zimnom 
období v kostole, bezprostredne po omši. Kávu čaj a iné drob-
nosti pripraví v každú nedeľu jedna z rodín. Je to príležitosť na 
priateľské stretnutie. Počítal som, že ako novinka sa táto prax 
udrží pár mesiacov a zanikne. Na prekvapenie trvá pravidel-
ne už šiesty rok. Okrem toho každý rok poriadame v kostole 
niekoľko koncertov, ktoré sú zo strany vystupujúcich všetky 
prejavom nezištnosti. Bez nadsázky a pri každej príležitosti 
zdôrazňujem, že „Devín je laboratórium budúcnosti“ a mám 
na to aj veľa pádnych dôkazov.

Týmito pár riadkami som chcel poinformovať aj o menej 
viditeľných počinoch a najmä vyzdvihnúť, oceniť a poďakovať 
za permanentnú veľkodušnosť a aktívnu účasť devínskych ve-
riacich, osobnú i materiálnu, na všetkých podujatiach. Verím, že 
naše spoločenstvo bude prirodzene rásť a čo sa týka kostola, 
vyslovujem nahlas „zbožné prianie“ aby na budúci rok o tomto 
čase už bola kompletne opravená fasáda a okolie kostola. Ešte 
raz všetkým vďaka a prajem aby sa podobne naďalej rozvíjali aj 
mnohé iné aktivity našej devínskej komunity.

Marián Gavenda, farár

BUDÚCNOSŤ DEVÍNA JE VO 
VAŠICH RUKÁCH. PRÍĎTE VOLIŤ 

SVOJICH ZÁSTUPCOV  
DO MIESTNEHO I MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA V SOBOTU 

15.11.2014 OD 7:00 DO 20:00. 

VIAC INFORMÁCIÍ O KANDIDÁ-
TOCH SA DOČÍTATE V PRÍLOHE.



ORIENTAČNÉ INFORMAČNÉ MAPY 
NA DEVÍNE

Na začiatku bola informácia. Po Devíne sa motajú his-
tóriechtiví turisti a pýtajú sa na cestu na hrad. Asi každý 
z nás ich už stretol. Buď vystúpili pri kostole, alebo idú od 
Srnčíka, odvšadiaľ hrad vidia, ale nevedia naň trafiť.

Na podnikateľskej komisii sme sa rozhodli túto si-
tuáciu riešiť osadením nových orientačných máp v obci. 
Do projektu sme zainteresovali aj podnikateľské subjekty, 
poskytujúce gastro a iné služby na Devíne a ponúkli sme 
vyznačenie miesta prevádzky na mape. Tým sme zvýšili in-
formatívnu kvalitu a hodnotu mapy.

Vďaka takmer ročnej tvorivej trpezlivosti Fera Koleka 
prišli mapy túto jar na svet. Začiatkom leta sa ich podarilo 
osadiť a celú sezónu orientovali a informovali. Pri Srnčiko-
vi, na sútoku, na zastávke pod hradom, na cestičke na hrad, 
na námestí a na starej konečnej.

Prajeme veľa zorientovaných a spokojných turistov v De-
víne a návštevníkov v devínskych podnikoch!

Peter Distler, poslanec MČ Devín
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ŠKÔLKA BUDE MAŤ 
NOVÚ STRECHU

Mnohí z vás si iste všimli, že sa 
v septembri začala dlho očakávaná 
oprava strechy na materskej škole. 
Pôvodný zámer bol najprv zrekon-
štruovať ľavé krídlo budovy, kde má 
pribudnúť ďalšia trieda materskej 
školy, ale havarijný stav strechy, najmä 
zo strany dvora, kde došlo dokonca 
k preboreniu rožnej časti, vyvolal ne-
odkladnú potrebu začať rýchlo konať. 
Počasie našťastie praje a práce prebie-
hajú podľa plánu. Mali by byť ukonče-
né do konca novembra. Oprava ľavé-
ho krídla sa pravdepodobne presunie 
až na budúci rok, ale všetci dúfame, že 
od septembra 2015, už budeme môcť 
privítať deti aj v priestoroch novovyt-
vorenej triedy pre predškolákov. 

Ing. Lenka Satinová, prednostka MÚ

Slnkom „zaliata“ plavba našich seniorov

Vo štvrtok 30.11.2014 o 10:00 sa počasie „umúdrilo“ a výlet seniorov 
loďou po Dunaji mohol začať. Tento krát bol krásny výhľad na brehy rieky. 
Slnečné lúče odhalili skrytú krásu jesenného dňa. Plavba viedla k vynovenej 
a rozšírenej Galérii Danubiana, kde kapitán loď „otočil“ a nasledoval návrat 
do Devína.

Zatiaľ na palube bola skvelá zábava. Gratulovalo sa jubilantom, spievalo 
sa, tancovalo, hralo na harmonike. Nechýbali ani tradičné oplátky od pána 
Zervana a ešte mnohé ďalšie dobroty od šikovných gazdiniek. Výborný guláš 
uvarený v Bare u kniežaťa Rastislava a chutné víno od devínskych vinárov 
zelepšili náladu aj tým, ktorí radšej sedeli a debatovali. Na záver plavby ka-
pitán vyhovel prosbe pasažierov – doplával s loďou až na sútok, kde sa 
cestujúcim naskytol zo stredu rieky netradičný a úžasný pohľad na náš hrad. 
Veríme, že podobné podujatie pre našch seniorov sa podarí devínskej sa-
mospráve pripraviť aj na budúci rok.



„...ponáhľame sa tam,  
odkiaľ iní utekajú...“

 
Po nedávnom úspešnom spustení prevádzky Le-

kárskej služby prvej pomoci (LSPP), pre dospelých aj 
deti v Malackom okrese, táto služba je k dispozícii 
pacientom aj v ďalších regiónoch. 

Od utorka 28. októbra 2014 začala spoločnosť 
Komplexná záchranná služba Bratislava – Nové 
Mesto prevádzkovať výjazdovú lekársku službu prvej 
pomoci pre deti a dorast s vymedzeným spádovým 
územím pre všetky okresy mesta Bratislava a okresy 
miest Senec a Pezinok. 

V prípade potreby je možné si Lekársku službu 
zavolať domov, a to počas pracovných dní od 18:00 
– 06:00 hod, cez víkendy a sviatky nepretržite. 

Lekárska služba prvej pomoci funguje na dvoch 
telefónnych číslach: 

0919 456 456     –  platí pre celý okres 
   Malacky (detská 
   a dospelá 
   výjazdová služba) 
0919 321 321     –  platí pre celý okres 
   Senec, Pezinok 
   a Bratislava.  

   (detská 
   výjazdová služba) 

Pacient za privolanie lekára domov 
platí iba pohotovostný poplatok 1,99 EUR. 

red.

Športové ihrisko opäť aj v Devíne!
V živote to už tak chodí, že niekedy z malej myšlienky vznikne aj 

športové ihrisko. Mnohí ste si všimli, že na pozemku bývalej koniarne 
sa začali veci hýbať. Keďže som z časti za ne zodpovedný, je na mieste 
verejne oznámiť Devínčanom, že majú opäť kde hrať futbal, športovať 
a naďalej venčiť svojich psíkov. 

Ako k tomu došlo... Pozemok bývalej koniarne patrí súkromnej 
firme, ktorá s pozemkom dlhé roky nevedela čo spraviť. Moja prvotná 
myšlienka bola nájsť ekonomický spôsob (keďže nie som milionár), ako 
mu vrátiť jeho pôvodný účel a zbaviť sa zhoreniska (ktoré ma trápilo 
akosi viac, než podaktorých blízko bývajúcich bohatých ex-starostov).

Po letnom časovo náročnom čistení pozemku (zhorené drevo 
bolo použité na kúrenie, železo sa odložilo na ploty) som tri dni túto 
nemalú, cca 10tis. m2 plochu usilovne kosil. A vtedy vo mne skrsla 
myšlienka vrátiť jej pôvodné športové využitie.

Rozhodol som sa financie pridelené na moju kampaň mestského 
poslanca využiť namiesto tradičnej predvolebnej akcie s rozdávaním 
klobások, pier a balónikov na revitalizáciu ihriska, ktoré má pre De-
vínčanov trvácnejší efekt. Ihrisko dostalo svoj nový plot a dve nové 
bránky, pribudnú ešte dve malé bránky a informačné tabule. Na ihrisku 
bude ešte dost roboty, ale vzhľadom na čas a financie, ktoré mam 
k dispozícií, som urobil maximum. 

Na tomto mieste sa patrí poďakovať ľudom, ktorí tento projekt 
podporili -  miestny úrad vrátane poslancov a starostky, obyvateľom 
Muránskej ulice, Adamovi Čiernemu, všetkým brigádnikom a v nepo-
slednom rade mojim rodičom, ktorí tolerovali dočasný sklad stavebné-
ho materiálu v našej garáži. 

Tak, a teraz už len čakať na lepšie počasie a môžeme ísť na futbal.
Igor Prieložný, poslanec MZ MČ Bratislava - Devín
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Začiatok tohtoročnej jesene bol 
nemožný. Slnko len občas vykuk-
lo spomedzi zachmúrenej oblohy a 
dažďu akoby nemalo byť konca kra-
ja.  Proste ani baby, ani leto. Pre nás 
vinohradníkov a vinárov absolútne 
nevhodné počasie.  Hrozno nie a nie 
dozrieť a ešte aj hniloba sa ho zača-
la chytať. A tak sme oberali, čo nám 
bolo dopriate. Hneď od začiatku sep-
tembra.

V deň vinobrania už boli oberač-
ky v plnom prúde a všetci vinári po-
riadne pripravení. V takom počte nás 
hádam na námestí ešte nebolo. Kukel, 
Mrázik, Parolly, Rabina, Halás, Vitek, 
Cenký a Distler.  Väčšina s mladuč-
kým sladučkým burčiakom,  poniek-
torí s vínkom i ríbezlákom,  ale  hlav-
ne s dobrou náladou. A oplatilo sa. 
Slniečko vykúkalo, návštevníci pribú-
dali, burčiak a vínko sa míňali a hudba 

vyhrávala. Divadlo pre deti, tombola 
pre všetkých. 

Ani dáždik nesklamal. Podvečer 
prišiel a vohnal nás do kulturáku. As-
poň mali zabávajúci na záver k sebe 
blízko. 

Peter Distler, 
začínajúci devínsky vinár

NOVÉ INTERAKTÍVNE TABULE
NA DEVÍNSKEJ KOBYLE

K zvyšovaniu environmentálneho pove-
domia verejnosti a zlepšeniu interpretácie 
Územia európskeho významu Devínska Ko-
byla v rámci projektu Obnova území NATU-
RA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava 
programu LIFE+ budú slúžiť aj 3 sloven-
sko-anglické interaktívne tabule navrhnuté 
občianskym združením DAPHNE. Tieto je-
dinečné tabule budú na Slovensku osadené 
vôbec po prvýkrát. Každá z nich bude mať 
v pravom dolnom rohu umiestnený otočný 
určovací kruh so zameraním na: lesné dre-
viny, lesné živočíchy a jedna obojstranná na 
xerotermné rastliny a živočíchy. Spolu s ďal-
šími (ekosystémovými a vstupnými) tabuľa-
mi budú už čoskoro slúžiť malým i dospelým 
návštevníkom a budú súčasťou inovovaného 
náučného chodníka Devínskou Kobylou. 

http://www.daphne.sk/projekty/obnova-%C3%-
BAzem%C3%AD-natura-2000-v-cezhrani%C4%8D-
nom-regi%C3%B3ne-bratislava  

DEVÍNSKE VINOBRANIE

§, DEV2,4 – 5,5 cm
Hmyz,  

chrobákyLarvy – kôra, drevo, 

dospelé – miazga 

stromovPatrí medzi najväčšie  

chrobáky Európy, viaže sa  

na staré stromy, najmä duby 

a bresty, má dlhé tykadlá, 

samčeky dlhšie ako telo, larva sa 

vyvíja 3 – 5 rokov, najskôr pod 

kôrou, potom v dreve.

(Cerambyx cerdo)

Great Capricorn Beetle
Fuzáč veľký

–2 – 3,5 cmHmyz,  

chrobáky

Najmä slimáky,  

dážďovky, hmyz

Neprehliadnuteľný druh  

vďaka fialovej, prípadne 

modrozelenej obrube štítu 

a kroviek (predné spevnené 

krídla), nelieta, je dravý, loví 

v noci, ako všetky bystrušky 

v ohrození používa „obranný 

sprej“ – vystrekuje páliacu, 

zapáchajúcu tekutinu a paru.

(Carabus violaceus)

Violet Ground Beetle

Bystruška fialová

–

4,8 – 5,5 cm

Hm
yz,  

m
otýle

Iba 2 živné rastliny 

húseníc – krušina  

jelšová, m
enej rešetliak 

prečisťujúci, dospelé – 

nektár

Pripom
ína m

lynárika,  

ale na spodnej strane krídiel  

m
á typickú červenofialovú  

bodku, patrí m
edzi prvé jarné 

m
otýle – m

ôžem
e pozorovať 

svadobné tance, keď partneri 

prudko lietajú okolo seba  

a vznášajú sa do výšky,  

dospelý žije až 1 rok.

(Gonepteryx rham
ni)

Common Brimstone
Žltáčik rešetliakový–

5,7 – 9 cm

Hm
yz,  

m
otýle

Živné rastliny  
húseníc – rôzne druhy 
vŕb, topoľov a briez

Spolu so žltáčikom
 je  

m
edzi prvým

i jarným
i  

m
otýľm

i, m
ožno ho vidieť  

sedieť na lesných cestách a na 
kvetoch vŕby rakytovej, pári sa  
po prezim

ovaní, dospelé rady 
cicajú m

iazgu strom
ov, najm

ä 
dubov, nektár kvetov  

a šťavu z ovocia.

(Nym
phalis antiopa)

M
ourning Cloak

Babôčka osiková

§

18 – 28 cm
Obojživelníky,  

mloky
Dážďovky, mäkkýše, 

drobný hmyz, pavúky
Žije v blízkosti vody,  

ktorú potrebuje na 

rozmnožovanie, je  

vajcoživorodý, loví v noci,  

zo žliaz za očami vylučuje jed, 

ktorý môže menšie živočíchy aj 

zabiť, preto nemá nepriateľov,  

žlté škvrny na tele majú  

výstražnú funkciu.

(Salamandra salamandra)

Fire Salamander

Salamandra škvrnitá

§

do 50 cm

Plazy,  

jašterice

Rôzne larvy, červy, 

slimáky

Beznohá jašterica, často  

sa zamieňa s hadom, ale na 

rozdiel od neho má malé oči  

s pohyblivým viečkom  

a viditeľné uši, je úplne  

neškodný, vajcoživorodý,  

patrí k najdlhšie žijúcim 

jaštericiam – v prírode  

až 30 rokov.

(Anguis fragilis)

Slow Worm

Slepúch lámavý

§, DEV

180 – 200 cm

Plazy,  

hady

Jašterice, hlodavce,  

vtáky

Náš najväčší had,  

teplomilný druh, výborne  

lezie po stromoch, spája sa  

so symbolom lekárov – hadom 

obmotaným okolo Asklépiovej 

palice (Asklépios – starogrécky 

boh lekárstva).

(Zamenis longissimus)

Aesculapian Snake

Užovka stromová

–

11 cm / 5 cm

Vtáky,  spevavce

Drobný hmyz
V hniezdnom období patrí  

medzi najhojnejšie druhy,  

z korún stromov sa ozýva 

neúnavným „čip-čap-čip-čap“  

– odtiaľ jeho pomenovanie,  

hniezdi v máji, guľovité hniezdo 

je na zemi alebo nízko nad ňou, 

sťahovavý, prilieta v marci,  

odlieta v septembri.

(Phylloscopus collybita)

Common Ciffchaff

Kolibiarik čipčavý

–
10 cm

 / 3
 cm

Vtáky,  spevavce
Hmyz, p

avúky,  

v zim
e plody

Jeden z n
ajmenších

  

európskych vtákov, n
ápadný  

znak – krátky, v
ztý

čený  

chvost, 
s o

bľubou sa pohybuje  

v nízk
om podraste

 ako myš, 

samček sta
via 2 – 6 oválnych 

hniezd v poraste
 brečta

na, 

v kríkoch, hniezdi dvakrát do roka, 

je stá
ly, z

imuje u nás.

(Troglodytes tr
oglodyte

s)

Eurasia
n W

ren

Oriešo
k hnedý
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do 60 cm
/ ??

Vtáky,  

dravce

Osy a ich
 larvy,  

iný hmyz

Za letu sa veľmi podobá  

myšiakovi le
snému, napriek 

svojmu menu sa neživí  

včelami, a
le osami, k

toré  

neloví počas le
tu, ale 

vyhrabávaním zo
 ze

me alebo 

pomocou zo
báka z d

utiny  

stro
mu, je

 sťa
hovavý,  

zim
uje južne od Sahary.

(Pern
is a

pivorus)

Eu
ro

pea
n Honey Buzzard

Včel
ár les

ný

§, DEV

6 – 9 cm

Cicavce,  

hlodavce

Najmä  

lieskové orechy

Najmenší plch žijúci  

v Európe, husto osrstený  

a hrubý chvost ho odlišuje  

od podobne veľkých myší,  

nočný živočích, žije samotársky, 

upadá do pravého 

 zimného spánku.

(Muscardinus avellanarius)

Hazel Dormouse
Plch lieskový

§, DEV

4,5 – 5,8 cm

Cicavce,  
netopiere

Malý hmyz,  
pavúky

Charakteristický znak  
– veľmi široké uši, loví nízko  
nad vodou alebo na úrovni 
vrcholkov stromov často už  

pred zotmením, letné kolónie  
– v budovách neďaleko lesa,  

pod kôrou stromov, v štrbinách 
skál, zimuje v jaskyniach, 

pivniciach.

(Barbastella barbastellus)
Barbastelle

Uchaňa čierna

§, DEV

až 8 cm

Hmyz,  chrobáky
Larvy – rozkladajúce  

sa drevo,  
dospelé – nektár,  
miazga stromov

Najväčší európsky chrobák,  

viaže sa na staré stromy,  

najmä duby, samčeky – až  

25 mm hryzadlá podobné 

parohom jeleňa – používajú  

ich v boji o samičku, dospelé  

žijú len niekoľko týždňov, larva  

3 – 5 rokov, pred zakuklením  

má až 10 cm.

(Lucanus cervus)

Stag Beetle

Roháč obyčajný

§, DEV

46 cm

Vtáky,  
ďatle

V lete mravce žijúce 
v dreve, v zime mravce  

v mraveniskách

Najväčší európsky ďateľ, 
vytesáva až 50 cm hlboké 

dutiny s priemerom asi 10 cm, 
zvláštnosťou je, že celý život  

spí v jednej dutine, no hniezdiť 
môže každý rok v inej, väčšinu 
jeho potravy tvoria mravce, je 

stály, u nás zimuje.

(Dryocopus martius) Black Woodpecker
Tesár čierny
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Dňa 18.októbra 2014 sa konal 
deň otvorených dverí našej hasičs-
kej zbrojnice v Devíne, ktorý sa nám 
podarilo zorganizovať v spolupráci 
s miestnym úradom Bratislava - De-
vín. V garážovej časti bolo k videniu 
kus histórie nášho zboru, historická 
technika a výzbroj. V zasadacej miest-
nosti boli vystavené dokumenty od 
kroniky písanej vo švabachu, dobo-
vých fotografii, diplomov, ocenení a 
našej historickej hasičskej vlajky, kto-
rá bola zrekonštruovaná na vysokej 
škole výtvarných umení. Program 

pokračoval ukážkou požiarneho zá-
sahu v spolupráci s DHZ Dúbravka. 
Následné po ukončení ukážky po-
žiarneho útoku, boli odovzdávané 
plakety a ďakovné listy, za dlhoročnú 
spoluprácu a podporu naším členom 
a sponzorom. Ďalej nasledovali pri-
pravené hry pre deti ako striekanie 
hasičskou striekačkou, preťahovanie 
sa lanom, hádzanie kruhov na kolíky a 
beh troch nôh vo dvojici. Deti boli za 
svoje výkony odmenene bublifukom, 
medailami z čokolády a ďalšími drob-
nosťami. Počas celého dňa bol podá-

vaný guláš, pivo, víno, koláčiky, ktoré 
napiekli naše nežnejšie polovičky. 
Toto pohostenie bolo možné zabez-
pečiť, len vďaka naším sponzorom a 
miestnemu úradu Bratislava – Devín. 
Zároveň chceme poďakovať za pod-
poru miestneho úradu Devín a našim 
sponzorom aj formou tohto článku. 

Ďakujeme, Vaši dobrovoľný hasiči 
z Devín. 

Viac fotiek nájdete v galérii na 
www.facebook.com pod užívateľom 
DHZ Devin.

Ladislav Miklós, ml.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ K 135. VÝROČIU VZNIKU 
DOBROVOĽNÉHO HASIČSTVA V DEVÍNE



NIE, ŽIAĽ NÁS NIKTO NEODDLŽUJE!    alebo

Prechod výkonu nútenej správy z pôsobnosti Ministerstva financií na Hlavné mesto SR Bratislavu
Iste viacerí z vás zachytili v médiách správu o „riešení nútenej správy v Devíne“. Dostávame otázky typu „Tak vás už konečne niekto aj oddlžuje?“ 
Žiaľ nie, ide len o novú úpravu výkonu nútenej správy a táto vyplynula z novely zákona o rozpočtových pravidlách. Prinášame vám informáciu 
z rokovania mestského zastupiteľstva 23.10.2014 ktoré o tejto úprave rokovalo. Predložený materiál riešil informáciu o postupe pri prevzatí 
nútenej správy Mestskej časti Bratislava – Devín, v súvislosti s povinnosťou hlavného mesta zabezpečiť uplatňovanie §19 zákona č.583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, vo vzťahu k mestským častiam hlavného mesta. Zákonom č. 426/2013 
Z. z. bolo toto zákonné ustanovenie novelizované tak, že s účinnosťou odo dňa 1. januára 2014 sa podľa § 19 ods. 28 zákona č 583/2004 Z. z. 
vzťahujú na mestské časti hlavného mesta ako samostatné právnické osoby aj naďalej ustanovenia týkajúce sa ozdravného režimu a nútenej 
správy, pričom vo vzťahu k mestským častiam je pôsobnosť Ministerstva financií v tejto oblasti zverená po novom hlavnému mestu. Zámerom 
zákonodarcu bolo ponechať riešenie vnútorných vecí samosprávy hlavného mesta v rámci jeho vlastnej samosprávnej pôsobnosti. V súlade s nove-
lizovaným zákonom Ministerstvo financií SR „ukončí“ nútenú správu v mestskej časti Bratislava – Devín ku dňu 31.10.2014 a jeho kompetencie 
(pokračovanie nútenej správy) bude prevedená na hlavné mesto SR Bratislavu. Činnosť núteného správcu bude aj po 1. novembri 2014 vykonávať 
súčasný nútený správca mestskej časti JUDr. J. Tuhovčák, s ktorým hlavné mesto uzatvorilo zmluvu o výkone činnosti núteného správcu, podrobnejšie 
vymedzujúcu jeho práva a povinnosti. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú   do dna 31.10.2015, vzhľadom na potrebu plynulej transformácie 
nútenej správy mestskej časti Bratislava-Devín. Východisko z nútenej správy naďalej hľadáme. 

- red .
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ČRIEPKY DO MOZAIKY DEVÍNA 1.  – MENÁ SPOJENÉ S DEVÍNOM
KNIŽNICA INFORMUJE

                                                                            
Lisa Renee JONESOVÁ: KEBY SOM BOLA TEBOU, 
SAMA SEBOU, JEDINE S NÍM to sú názvy trilógie 
svetového bestselleru od úspešnej americkej autor-
ky viac ako tridsiatich bestsellerov. Táto trilógia nás 
uvedie do života mladej učiteľky ktorej sa dostane 
do rúk denník akejsi Rebeccy. Učiteľke Sare nedá 
zvedavosť a začne pátrať po osude tejto nezná-
mej. Napínavé čítanie s milostnou záplatkou Vás 
isto bude sprevádzať tromi dielmi príbehu s pod-
titulkami – Jej denník - Moje najvášnivejšie pred-
stavy, Svet v ktorom je všetko inak... všetko okrem 
túžby a Všetko alebo nič, Stredná cesta neexistuje.

Diane DUCRETOVÁ: ŽENY DIKTÁTOROV 
Autorka študovala na Sorbone, autorsky sa podie-
ľa na mnohých dokumentárnych filmoch a je tiež 
moderátorkou televíznych relácií o dejinách. Kniha 
nám oboznámi s osudmi veľkých diktátorov 20. 
storočia od Lenina cez Hitlera či Bokassu po Sala-
zara, ktorí zapojili do svojej mocenskej hry aj ženy. 
Aké to malo dôsledky? Odpoveď nájdete v knihe. 

Aaron ELKIS: TANEC KOSTLIVCOV 
Autor je nositeľom ceny Edgara Allana Poea a to 
hovorí za všetko. Jeho román Tanec kostlivcov je 
pútavý nielen nálezom v jaskyni ale aj inými zá-
hadami, ktoré otrasú dobrým menom organizácie, 
keď zistia že k dobrému archeologickému podvodu 
nestačia iba odborné znalosti. (kniha je v češtine) 

Dick FRANCIS: TIGRIA KLIETKA 
Milovníkom detektívok isto netreba tohto známeho 
autora predstavovať, je predstaviteľom moderného 
anglického detektívneho románu. Táto kniha získa-
la v Británii ocenenie za najlepší detektívny román 
v r. 1980 a v USA i Cenu E.A.Poa. 

Robert LUDLUM: CHANCELLOROV RUKOPIS
V tejto knihe sa staneme bezprostrednými svedka-
mi úkladov, zločinov i náhodných vrážd osnovaných 
tajnými službami okolo Hooverových fasciklov , skrý-
vajúcich tajné dokumenty politického charakteru. 
Chancellorov rukopis patrí k tým knihám, ktoré sa 
čítajú jedným dychom. 
Pekné čítanie praje priateľom dobrých kníh

Vaša knižnica

Písal sa rok 1734 keď sa v DEVÍNE v rodine ka-
menára FEIGLERA narodil najstarší syn Francz, kto-
rý sa vyučil murárskemu remeslu. Písomne záznamy 
potvrdzujú, že pracoval ako palier na tereziánskej 
prestavbe Bratislavského hradu. Vzdialenosť Devína 
od Bratislavy si vyžiadala jeho presťahovanie do Bra-
tislavy kde si na kopci pod hradom (na Schlossberku) 
postavil dom, tu sa narodil 19.4.1791 syn Ignatz Fei-
gler st. ktorý sa zaradil medzi významných staviteľov 
a architektov Bratislavy. Poznatky z architektonickej 
tvorby získaval na vandrovke po vyučení za murára. 
Členom bratislavského murárskeho spolku sa stal v r. 
1818 zároveň sa stal aj bratislavským mešťanom. Podľa 
vlastných projektov postavil kaplnku na Hlbokej ceste, 
ktorú v období Slovenskej republiky zbúrali a v r. 1942 
sa začala výstavba nového kostola. Dnes ešte môžeme 
vidieť stavbu I. Feiglera st. v budove stanice konskej 
železnice stojacej na rohu Krížnej a Legionárskej ulice 
z r. 1840. I. Feigler st. zomrel v r. 1847 na týfus.

Ignatz Feigler st. 
mal troch synov – Igna-
tz ml. (1820-1894) vy-
študoval staviteľstvo v 
Mníchove a štúdia do-
končil vo Viedni. Jeho 
stavby vytvárali novú 
tvár Bratislavy. Karol 
(1824-1896) pokračo-
val v staviteľsko-archi-
tektonickej činnosti, 
projektoval a staval 

menej honosné stavby ako brat Ignatz ml. Môžeme 
konštatovať, že bol staviteľom nebohatých Bratislav-
čanov. Ešte i dnes môžeme v Bratislave vidieť niekto-
ré stavby realizované bratmi Feiglerovcami napr.: bu-
dova kaviarne Berlinka, stavba pivovaru Stein, budova 
s kaviarňou Štefánka, obytný (Kernov) dom na roku 
Hviezdoslavovho nám a Rybárskej brány (bývala tam 
detská cukráreň), budova Hlavnej žel. stanice, Blu-
mentálsky kostol, rozlúčková kaplnka na cintoríne pri 
Kozej bráne, kostol Povýšenia sv. Kríža so vstupnou 
bránou na Ondrejskom cintoríne, kostol sv. Ladisla-
va s Mestským špitálom na Špitálskej ul., hotel Savoy, 
budova Čs.rozhlasu na Zochovej ul. Podieľali sa aj na 
stavbe kaštiela v Rusovciach.

Syn Franz (1821-1885) sa vrátil k pôvodnému 
povolaniu predkov rodu Feiglerovcov z Devína a ve-
noval sa kamenárstvu. Frantz vychovával tri deti Ka-

rolínu, Paulinu a Alexandra, ktorý sa stal posledným 
pokračovateľom stavebno-architektonickej tradície 
rodu Feiglerovcov. Alexandrovi sa pripisuje autor-
stvo a realizácia známych priemyselných stavieb, napr. 
objekt elektrárne v továrni Dynamit-Nobel, továreň 
Stollwerck a Kablo. Realizoval tiež množstvo obyt-
ných domov.

Smrťou Alexndra Feiglera sa uzatvorila staveb-
no-architektonická činnosť štyroch generácii rodu 
Feiglerovcov.

DEVÍN svojmu rodákovi vzdal poctu pomenova-
ním ulice – Feiglerova – nachádzajúcej sa v blízkosti 
teritória, kde sa narodil Ignatz Feigler st.

Miesto posledného odpočinku rodiny Feiglerov-
cov nájdeme na Ondrejskom cintoríne a na cintoríne 
v Slávičom údolí.

Pavlína Rumanovská 
 
Použitá literatúra: Zborník príspevkov z vedec-

kej konferencie konanej 2.12.2010 na tému Feiglerovci 
a architektúra Bratislavy
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§§§ §§
§

PRÁVNIK 
RADÍ

§§§§

TÉMA: 
SUSEDSKÉ PRÁVA

Medzi právne prostriedky obmedzujú-
ce vlastnícke právo okrem vecných bremien, 
záložného práva a zádržného práva partia aj 
veľmi často spomínané susedské práva. Vlast-
níkovi veci (nehnuteľnosti) sa susedskými prá-
vami ukladajú povinnosti správať sa určitým 
spôsobom, niečo strpieť, niečoho sa zdržať 
alebo niečo konať za účelom nerušeného výko-
nu práv iných vlastníkov. Právna úprava sused-
ských vzťahov sa nachádza v ustanovení §127 
Občianskeho zákonníka. Ide o tzv. zákonné ob-
medzenie vlastníckeho práva, pričom ide o kon-
kretizáciu všeobecnej zásady zakotvenej v § 3 
Občianskeho zákonníka. Vo všeobecnosti platí, 
že pri výkone práv vlastníka susedného pozem-
ku nesmie byť konaním vlastníka nehnuteľnos-
ti ohrozený jeho sused. Vlastník veci (v tomto 
prípade pozemku, nehnuteľnosti) sa musí 
zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú 
pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne 
ohrozoval výkon jeho práv. Ohrozeným suse-
dom môže byť fyzická osoba i právnická osoba, 
môže to byť aj nájomca alebo osoba oprávnená 

z vecného bremena, pričom nemusí ísť len o bez-
prostredného suseda. 

Najčastejšie prípady rušenia zo strany suse-
da: 

a) Pri úpravách pozemku alebo stavby na 
ňom zriadenej musí vlastník urobiť do-
statočné opatrenia na upevnenie stavby 
alebo pozemku tak, aby neohrozil suse-
dovu stavbu alebo pozemok.

b) Vlastník nesmie obťažovať svojich suse-
dov hlukom, prachom, popolčekom, dy-
mom, plynmi, parami, pachmi, pevnými 
a tekutými odpadmi, svetlom, tienením, 
vibráciami. 

c) Sused musí zabrániť, aby domáce zvieratá 
chované vlastníkom vnikali na pozemky 
susedov. 

d) Vlastník susediaceho pozemku môže od-
straňovať zo svojej pôdy korene pre-
nikajúce na jeho pozemok alebo vetvy 
stromu presahujúce nad jeho pozemok. 
Odstrániť ich avšak môže iba šetrným 
spôsobom a vo vhodnej ročnej dobe. 

Zákon rieši aj otázku, komu patrí ovocie na-
chádzajúce sa na prečnievajúcich vetách stromu 
alebo ovocie, ktoré už spadlo na susedov poze-
mok. Vlastníkom ovocia je v oboch prípadoch 
vlastník stromu, na ktorom sa ovocie nachádza 
alebo ku ktorému ovocie patrilo.

Medzi ďalšie susedské práva patrí právo 
vlastníka pozemku alebo stavby na vstup na su-
sediaci pozemok alebo stavbu. Toto právo vychá-
dza z potreby údržby alebo obhospodarovania 
susediacich nehnuteľností. Právo na vstup sa po-
užije aj pri vstupe na susedov pozemok za účelom 
zberu spadnutého ovocia. Údržbu a obhospoda-

rovanie možno však vykonávať len v nevyhnutnej 
miere a nevyhnutnú dobu. Zákonné ustanovenie 
konkrétne nevymedzuje, ktoré konkrétne osoby 
sú oprávnené vstupovať na susediaci pozemok 
alebo susediacu stavbu. Z toho vyplýva, že opráv-
nená osoba môže za zákonných predpokladov 
použiť na nevyhnutnú údržbu a obhospodarova-
nie aj iné kvalifikované osoby (napr. remeselní-
kov a pod.). V prípade vzniku škody vstupom na 
susediaci pozemok, sused zodpovedá za škodu, 
ktorá vznikla v dôsledku vstupu na pozemok. Ide 
o osobitný druh zodpovednosti, tzv. absolútnu 
objektívnu zodpovednosť, ktorej sa nemožno 
v žiadnom prípade zbaviť. 

Z Občianskeho zákonníka ďalej zásadne ne-
vyplýva povinnosť suseda oplotiť svoj pozemok. 
Túto povinnosť však môže za splnenia viacerých 
predpokladov uložiť súd.

V prípade, ak vlastník veci nerešpektuje zá-
konné obmedzenia jeho vlastníckeho práva ten, 
kto je ohrozený týmito zásahmi, sa môže domá-
hať súdnej ochrany žalobou na súde a to, aby sa 
zdržal presne opísaného a vymedzeného rušenia, 
ktorým žalovaný obťažuje svojho suseda alebo 
ktorým vážne ohrozuje výkon jeho práv. Rovna-
ko výrok súdneho rozhodnutia musí obsahovať 
presný opis toho, čoho sa má vlastník zdržať, aby 
tento výrok bol materiálne vykonateľný núteným 
výkonom rozhodnutia exekúciou. 

Sused za v zásade môže domáhať ochrany 
svojho práva buď na obci, ak došlo k zrejmému 
zásahu do pokojného stavu alebo na súde, ak nie 
je ustanovené inak, pričom platí, že ak sa domá-
ha osoba svojich práv na obci, nestráca právo do-
máhať sa svojich práv na súde. 

JUDr. Ivana Igazová

ČO VYRASTIE V DEVÍNE NAMIESTO PLÁNOVANÉHO SÍDLISKA
Dobrá správa pre všetkých, ktorí protestovali proti výstavbe sídliska v Devíne

Po dlhých bojoch Devínčanov proti výstav-
be necitlivého projektu tzv. Viladomov Devín 
máme pre vás milí Devínčania konečne dobré 
správy o zmenených zámeroch v tomto území 

(Záhradky). Nový vlastník projektu totiž výraz-
ne zmenil pôvodný zámer a aktuálny projekt 
pozostáva „už len“ zo 42 pripravených sta-
vebných  pozemkov pre výstavbu rodinných 

domov a 22 trojbytových víl, ktoré staviteľ po-
staví na kľúč pre budúcich obyvateľov. Čo o no-
vom zámere a o spolupráci s mestskou časťou 
hovorí investor?:

„Pôvodný projekt sme už kupovali so zámerom 
ho zredukovať, poľudštiť, prispôsobiť mierke 
Devína a vytvoriť priestor pre kvalitné bývanie. 
Asi najdôležitejší parameter je, že sme zredu-
kovali o dve tretiny počet obyvateľov a počet 
automobilov v tejto mikrolokalite. Miestna sa-
mospráva razantne, ale korektne presadzovala 
záujmy obyvateľov. Dnešná podoba projektu 
Záhrady Devín je výsledkom konštruktívnej 
spolupráce Mestskej Časti Devín a investora. Po 
takmer desaťročnom snažení obyvateľov a sa-
mosprávy, tak možno konštatovať, že charakter 
Devína zostane zachovaný.“ hovorí projektový 
manažér projektu.

Súčasťou projektu je zriadenie verejného par-
ku ktorý vybuduje investor, a následne ho zverí 
do správy Mestskej časti Devín. Jeho súčasťou 
bude aj kúsok verejného vinohradu, poukazujúci 
na vinárske tradície Devína. Vznikne tak miesto 
na oddych nielen pre nových obyvateľov tohto 
územia, ale aj pre všetkých Devínčanov.Projekt budúceho parku
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SÚŤAŽ O NAJCHUTNEJŠÍ, DOMA UPEČENÝ
CHLEBÍK  SLANÉ PEČIVO  KOLÁČE

Miestny úrad MČ Devín a OZ Za krajší Devín Vás srdečne pozývajú na 9. ročník súťaže

v nedeľu  30.11.  2014   Dom kultúry Devín

Miestny úrad MČ Devín a OZ Za krajší Devín Vás srdečne pozývajú na 9. ročník súťaže

14:00 - 15:00 PRIHLASOVANIE VAŠICH DOBRÔT DO SÚŤAŽE
15:00 VERNISÁŽ VÝSTAVY DEVÍNSKYCH AMATÉRSKYCH FOTOGRAFOV
 S PROFESIONÁLNOU ODVAHOU
16:00 SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE A KOŠTOVKA VÍŤAZNÝCH DOBRÔT

... KAPELA A TRADIČNE SRDEČNÁ DOMÁCA ATMOSFÉRA 



KOMUNÁLNE  VOĽBY 2014 –    KANDIDÁTI na starostu mestskej časti Bratislava-Devín

č. 2
Ing. arch.  
Gabriel Drobniak
54 r., architekt
Korunská 5
nezávislý kandidát

č. 3
Ing. Ľubica Kolková
54 r., ekonóm
Rytierska 7
SIEŤ, MOST-HÍD,  
SDKÚ-DS, SaS, KDH
koalícia  
‚Za krajší Devín‘

č. 4
Ing. Juraj Šterbatý
59 r., stavebný technik
Kremeľská 128
LEPŠIA ŠTVRŤ

Vážení spoluobčania, milí Devínčania, 
dostal som možnosť predstaviť sa Vám na stránke nášho Devínčana, čo ako kandidát na starostu veľmi oceňujem. 
V prvom rade by som poďakoval všetkým starostom, ktorí boli vo funkcii, pretože hovorme si čo chceme, ale za každým 
z nich vidno kus práce. Starostovanie nevnímam ako zamestnanie, ale ako poslanie. Poslaním mojej práce bude vy-
tváranie pohody hlavne pre nás Devínčanov. Devín bol, je a bude jedinečným a výnimočným územím, kultúrno-
historickým priestorom nielen v rámci Bratislavy, ale aj strednej Európy. Devín je však nevybrúsený diamant nevy-
čísliteľnej hodnoty. Z možností, ktoré nám touto svojou jedinečnosťou ponúka využívame skutočne málo. Momentálne 
stagnujeme... a nie je to len vinou nútenej správy a nedostatku peňazí, ale hlavne vinou chýbajúcej invencie, nápadov, 
progresu a určitej únavy ľudí, ktorí Devínu venovali všetku svoju dobrú energiu a entuziazmus. Jednoducho zmena je 
potrebná! Tieto okolnosti ma viedli k tomu, aby som ako občan ponúkol Devínu to najlepšie čo viem, lebo nechcem len 
kritizovať ale zodpovedne pracovať pre Nás. Nebudem Vám sľubovať veci, ktoré už sľúbene boli, ale sľubujem, že 
tie už konečne zrealizujem. Dennodenne nás trápi absencia občianskej vybavenosti-potravín, lekárne, drogérie, stálej 
lekárskej služby... To je úloha, ktorú chcem v prvom rade pre Devínčanov splniť. Ako architekt s dlhoročnou úspešnou 
praxou rozumiem územnému plánovaniu a nepripustím žiadnu polemiku a vyjednávanie developerov a staviteľov nad 
rámec zákona v neprospech Devína. Správne naštartované projekty zachovám, ostatné prehodnotím a riešenia bude-
me vytvárať spoločne. Chcem poďakovať za Vašu podporu, vážim si ju a verím, že Vás v budúcnosti nesklamem.

Gabriel Drobniak

• Devínčania ma už dobre poznajú. Pre Devín som začala pracovať v roku 1985 ako ria-
diteľka DK, kde som rozbiehala mnohé, dnes už tradičné kultúrne podujatia. Od roku 
2006 som vašou starostkou. Dôvodom kandidovať bol na začiatku boj proti zámeru 
vystavať nám tu sídlisko Viladomov. Táto spoločná snaha nás všetkých bola úspešná, 
dnes vieme že na Záhradkách budú rásť len rodinné domy!

• Prečo kandidujem do tretice? Strategickým cieľom zostáva zrušenie nútenej správy. 
Na podpis „hore“ čaká pripravený územný plán zóny, ktorý reguluje budúcu výstavbu. 
Ďalšími mojimi snahami sú rozšírenie kapacity MŠ, opravy ciest, sprístupnenie športo-
vého ihriska pod hradom, vybudovanie parku v lokalite Záhrady, detské ihrisko chcú 
aj obyvatelia na Zelených terasách. Kvôli hroziacim povodniam potrebujeme obecný 
rozhlas. V kopcovitom teréne mnohých devínskych lokalít, kam sa smetiari nedostanú 
chcem dohodnúť s OLO a Magistrátom systém alternatívneho zberu odpadu. Naďalej 
chcem podporovať rozvoj vinohradníctva v Devíne. Mojou srdcovkou aj je rozbehnutie 
projektu biologickej likvidácie komárov. A tak ďalej, a tak ďalej ... je toho na najbližšie 4 roky mnoho.

• No hlavne – pracovať pre vás a s vami ma naozaj baví!

Ako kandidát na starostu predkladám program, ktorý sa chystám naplniť v prípade, že do-
stanem od Vás dôveru vo voľbách. Program je z dôvodu nútenej správy v mestskej časti 
postavený na možnosti, ktoré sú k dispozícii len vďaka tomu, že sme súčasťou Bratislavy, 
a nie samostatnou obcou. Uvedomujem si, že bežný chod Devína je bez hlavného mesta 
nemysliteľný (MHD, údržba hlavných komunikácií, verejné osvetlenie, verejný poriadok, pre-
vádzka školy, škôlky, kultúrneho domu) a rozvoj za verejné prostriedky sa dá vykonávať len 
na majetku hlavného mesta zvereného do správy mestskej časti.
 Základné body programu
- zastaviť výstavbu, ktorá je úkor zelene, čo je jasný signál pre developerov 
- spolupracovať so štátnymi orgánmi a hlavným mestom na doriešení protipovodňovej 

ochrany Devína, za účelom vybudovania náhradnej dopravnej komunikácie, ktorá bude 
slúžiť v prípade záplav na prepravu osôb a zásobovania, čo pomôže aj zaplavovaným 
obydliam na devínskej ceste (obmedzí sa tak prejazd ťažkej techniky cez zaplavenú komunikáciu)

- miestna samospráva bude napomáhať podnikateľským aktivitám, ktoré pomôžu rozvíjať cestovný ruch 
- miestny úrad bude otvorená samospráva pod heslom: „aj miestny úrad môžeme mať radi“

KOALÍCIA “ZA KRAJŠÍ DEVÍN”4

3
KANDIDÁTKA	NA	STAROSTKU	MČ	DEVÍN

KANDIDÁTI	NA	POSLANCOV
DO	MIESTNEHO	ZASTUPITEĽSTVA	MČ	DEVÍN

54	rokov,	syn	(32	rokov),	Devínčanka	od	roku	1980
Vzdelanie:	Vysoká Škola Ekonomická
Čo	mi	Devín	dal:	Dáva mi každý deň krásne prostredie v ktorom žijem spolu s dobrými 
susedmi, z ktorých sa medzičasom stali výborní priatelia.
Čo	mi	Devín	vzal: Devínu som dala srdce, dávam mu ho rada.
Moje	doterajšie	aktivity	v	Devíne: Mojou prvou aktivitou vo „veciach verejných“ bolo spo-
lupôsobenie pri dobudovaní Domu kultúry, jeho rozbeh, spolupráca pri kultúrnych podu-
jatiach s hlavným mestom aj priľahlými rakúskymi obcami. Od roku 2006 až dodnes som 
starostkou. Na začiatku môjho starostovania bol protest, dnes už vieme že úspešný, proti 
zámeru firmy Skanska postaviť v Devíne neprimerane veľké sídlisko s bytovými domami.
Prečo	opäť	kandidujem:	Túto prácu robím rada. Je „živá“, vyžaduje si neustálu pohotovosť,
flexibilitu, rozhľadenosť, skrátka žiadna nuda. Avšak na to, aby ste ju mohli vykonávať zod-
povedne, potrebujete širokú škálu vedomostí, odborných i ľudských, ktoré inde ako v praxi 
nezískate. Praxujem v tejto náročnej branži už ôsmy rok a chcem to zmysluplne využiť. 
Čo	chcem	stihnúť	v	najbližšom	volebnom	období: Strategickým cieľom zostáva zrušenie 
nútenej správy. Na podpis „tam hore“ čaká nami spracovaný územný plán zóny, ktorý by 
mal zaregulovať budúcu výstavbu. Z ďalších plánovaných aktivít spomeniem rozšírenie ma-
terskej školy o novú triedu, opravy ďalších komunikácií, sprístupnenie plochy športového 
ihriska pod hradom pre Devínčanov, vybudovanie parku v lokalite Záhrady, detské ihrisko 

žiadajú aj obyvatelia na Zelených terasách. Kvôli hroziacim povodniam by sme potrebovali obecný rozhlas. V kopcovitom teréne 
mnohých devínskych lokalít, kam nevedia vyjsť smetiari so svojimi autami chcem dohodnúť s OLO a Magistrátom systém al-
ternatívneho zberu odpadu. Naďalej budeme podporovať rozvoj vinohradníctva v Devíne.  A mojou srdcovkou je rozbehnutie 
projektu biologickej likvidácie komárov. A tak ďalej, a tak ďalej … je toho na najbližšie 4 roky mnoho.

Ľubica KOLKOVÁ, Ing.
„potrebujeme jasný územný plán
a zrušenie nútenej správy“

5
55	rokov,	ženatý,	dcéra	32	rokov,	syn	28	rokov,	Devínčan	od	roku	1990
Vzdelanie:	Strojnícka fakulta SVŠT 
Čo	mi	Devín	dal:	Devín mi dal krásne prežité detstvo a mladosť na ihrisku v spoločnosti 
skvelých ľudí a našich vychovávateľov, ako boli pán Baculák, pán Zmelík, pán Slávik... 
V dospelosti mi osud doprial spoznať moju manželku, žiť tu kľudný a slobodný život, vychovať 
deti. A okrem toho som tu získal veľa, veľa nových priateľov.
Čo	mi	Devín	vzal:		Po roku 1989 mi Devín vzal symboly mojej mladosti – ihriská, najmä to 
futbalové.
Moje	doterajšie	aktivity	v	Devíne: V detstve a mladosti od roku 1970 som hrával futbal. 
Po roku 1989 som začal podnikať a do roku 2000 sme v Devíne vybudovali prevádzku 
so 60-timi zamestnancami. Dodnes tu máme sídlo firmy, aj keď prevádzky sa už dávno 
presťahovali. Už v rokoch 1996 až 2000 som bol poslancom Miestneho zastupiteľstva a po 
ostatné štyri roky som navyše aj vicestarostom Mestskej časti.
Prečo	opäť	kandidujem: Stále je čo zlepšovať v systéme práce Miestneho úradu, zvyšovať 
profesionalitu zamestnancov, aby občan na úrade vybavil všetko rýchlo a jednoducho.   
Čo	chcem	stihnúť	v	najbližšom	volebnom	období:	Stále mi ide o to isté - udržanie a zacho-
vanie prímestského vidieckeho charakteru, ako miesta na život a nie miesta, ktoré je  ,,bojis-
kom“ developerských skupín. Pokračujeme v oddlžovaní Devína, smerujeme k ukončeniu 

nútenej správy. Ako skúsený manažér budem maximálne pomáhať starostke a prednostke v zlepšení a profesionalizácii chodu 
miestneho úradu, udržať financovanie a hospodárenie mestskej časti efektívne a transparentné.
Ak Devínčania aj po najbližšom volebnom období prejavia záujem o moje pôsobenie, budem sa uchádzať o miesto starostu.

Štefan KILÁRSKY, Ing.
„budem spoľahlivý vicestarosta“

č. 1
PhDr., Mgr. Ivan 
Bielik, PhD., MPH, 
MHA
60 r., učiteľ
Hradná 6
ĽS Naše Slovensko

kandidát na 
primátora hl.mesta SR 
Bratislava, starostu MČ 
Bratislava-Devín,
za poslanca MZ 
hl.mesta SR Bratislava 
a poslanca do MZ MČ 
Bratislava-Devín

Vážení a ctení Devínčania. Pracujem ako vedecký a pedagogický pracovník na Ka-
tolíckej univerzite v Ružomberku, na jej Fakulte verejného zdravotníctva. Pred-
tým som pôsobil na Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave, ako zástupca vedúceho 
katedry verejného zdravotníctva. Mám skončené dve vysoké školy, filozofickú fa-
kultu a verejné zdravotníctvo.  Titul PhD. som obhájil  z verejného zdravotníctva. 
Kandidujem za Ľudovú stranu Naše Slovensko a hlásim sa k „extrémistickým“ 
postojom ku korupcii, okrádaniu, zneužívaniu, ako aj k všetkým aktivitám, ktoré 
chcú rozvrátiť kresťanské hodnoty nášho sveta. Som jeden zo signatárov Výzvy 
proti vstupu rodovej ideológie do škôl. 

Môj program, s ktorým chcem osloviť Vás, Devínčanov, nie sú žiadne veľké sľuby. Vyvodím len 
trestnoprávnu zodpovednosť za všetky činy, ktoré budú napĺňať (aj podozrenia) skutkovú 
podstatu trestného činu. Nenechám ani jeden dokument nepovšimnutý a to, čo sa malo zamiesť pod koberec, vymetiem 
pred Vaše oči. A potom môžete aj Vy, čestne a spravodlivo rozhodnúť. Nebude to akt pomsty, ale len akt spravodlivos-
ti, nastolenia zákonnosti a slušnosti. V práci poznám len zákon, a nasadenie. Kto príde s úplatkom, ten skončí v base 
predbežného zadržania. Kto s prosbou, či žiadosťou, bude vypočutý. Na čej strane je právo, tomu bude prisúdené. Nad 
zákonom je však aj mravnosť, morálne dobro, tie budú hlavnými kritériami mojej práce. Viem, o čom hovorím, mojim 
vedúcim Katedry etiky bol prof. MUDr. Ladislav Šoltés, DrSc., česť jeho pamiatke.
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č. 3
Ing. Ignác Kolek
62 r., technik
Mládežnícka 10
Kresťansko- 
demokratické hnutie,
OBYČAJNÍ ĽUDIA 
a nezávislé osobnosti,
Zmena zdola, 
Demokratická 
únia Slovenska, 
NOVA, Občianska 
konzervatívna 
strana, Konzervatívni 
demokrati Slovenska, 
Strana maďarskej 
komunity - Magyar 
közösség pártja

č. 5
Ľubica Matková
53 r., ekonómka
Brigádnická 34
LEPŠIA ŠTVRŤ

č. 2
Ing. Peter Kapusta
59 r., stavebný inžinier
Silvánska 15
SMER - sociálna 
demokracia, Slovenská 
národná strana, Strana 
zelených Slovenska

• Ostatné štyri roky som bol poslancom mestského zastupiteľstva za MČ Devín. Vašu 
dôveru, ktorú ste mi zvolením prejavili si vážim dodnes. Svoje poslanie som vykonával 
najlepšie ako som vedel, čestne a zodpovedne.

• Neboli to jednoduché roky, často som išiel proti prúdu. Pracoval som vo finančnej ko-
misii a komisii pre nakladanie s majetkom. Poukazoval som na nezodpovedné šafárenie 
s majetkom ako napr. výpredaje pod cenu bez verejných súťaží, nákup predražených 
služieb...

• Ako poslanec za MČ Devín som samozrejme presadzoval riešenie problémov, ktoré 
máme v Devíne. Čo sa podarilo?  
–  dostávame každoročne 300.000 eur do nášho rozpočtu z fondu solidarity, 
–  o ca 13.000 000 eur sa znížila zadĺženosť Devína, J&T už nie sú našim veriteľom,   
–  vyčlenenie 90.000 eur na projekčnú prípravu a opravu verejných WC pod hradom,  
–  viac ako 150.000 eur sa z mestského rozpočtu vyčlenilo na budovanie cyklotrasy Devín – Karlova Nová Ves, 

sprístupnenie horného nádvoria Devínskeho hradu, oprava Kremeľskej cesty a ďalších menších prác.
• Mnohé úlohy ostali nevyriešené – úplné oddĺženie Devína a zrušenie nútenej správy – a ďalšie sa pridali ako napr. 

–   dokončenie protipovodňovej zábrany Devína v v oblasti Devínska cesta, 
–  sanácia Devínskej cesty,
–  vybudovanie cyklotrasy Devín – Karlova Ves.

• Sú to úlohy náročné, viem však na základe svojich skúseností, že riešiť sa dajú a urobím pre to maximum, ak mi 
opätovne v týchto komunálnych voľbách prejavíte svoju dôveru a dáte mi Váš hlas.

Milí priatelia,
dovoľte, aby som sa Vám predstavila. Volám sa Ľubica Maťková, som rodená Devínčanka, 
vychovala som tu svoje deti a bývam na Brigádnickej ulici. Nechcem sľubovať to, čo sa 
nedá vykonať alebo nie je v kompetencií poslanca mestského zastupiteľstva. Rada by som 
svojou prácou pomohla Devínčanom zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme. Kandidujem ako 
nestraníčka s podporou regionálnej politickej strany LEPŠIA ŠTVRŤ. 
Ako mestská poslankyňa budem na pôde mestského zastupiteľstva bojovať proti:
- zahusťovaniu územia pri posudzovaní investičných zámerov na úkor zelene
- takým opatreniam, ktoré by poškodzovali záujmy Devínčanov
a zasadzovať sa za:   
- lepšiu spoluprácu hlavného mesta so Slovenským vodohospodárskym podnikom ako 

správcom vodného toku pri realizovaní protipovodňovej ochrany devínskej cesty
- zaradenie rekonštrukcie devínskej cesty v úseku od Karlovej Vsi po Devín do plánu investičných akcií hlavného 

mesta na budúce obdobie  
- presadzovanie oprávnených požiadaviek Devínčanov v mestskom zastupiteľstve, s ktorými sa na mňa obrátia

Mám 59 rokov. Bývam v Karlovej Vsi, v ktorej som v tomto volebnom období vykonával 
funkciu poslanca miestneho zastupiteľstva. Som stavebný inžinier, profesijne pôsobím v ob-
lasti stavebníctva a ohodnocovania nehnuteľností. Mám dlhoročnú prax v oblasti výkonu 
štátnej správy – stavebného poriadku. V mestskej časti Devín som profesijne začal pôsobiť 
v roku 1980. Devín pravidelne navštevujem pri príležitosti rôznych podujatí a aj súkromne.
Problematiku Devína poznám, som nezaťažený vnútornými spormi v rámci samosprávy 
mestskej časti.

Moje ciele v mestskej časti Devín:
– Dostať MČ Devín z nútenej správy
– Pridelenie osobitného štatútu MČ v rámci Bratislavy
– Regulácia novej stavebnej činnosti na území MČ
– STOP predaja a prenájmu  nehnuteľností MČ pod trhové ceny, mimo prípadov hodných osobitného zreteľa

č. 4
Mgr. Rastislav Kunst
42 r., riaditeľ strednej školy
Slov. nábrežie 10
EDS

kandidát aj 
na poslanca  
do MZ MČ  
Bratislava-Devín

zamestanie:  riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy M.C.Sklodowskej 1, Petržalka
 športový riaditeľ futbalového klubu FC Petržalka akadémia 
Som rodený Devínčan takže viem čo znamená Devín pre nás všetkých
Devín vidím ako plnohodnotnú mestskú časť Bratislavy aj keď sme stále v nútenej správe 
Vážení spoluobčania uchádzam sa o Vašu podporu a ponúkam Vám:

– Skúsenosti z komunálnej sféry, rozhľadenosť a úctu k Vám 
– Spoluprácu bez rozdielu politického trička, ktorá bude prospešná pre nás všetkých 
– Podporím dobudovanie cyklotrasy z Karlovej Vsi do Devína
– Pomôžem pri vyzdvihnutí významu kultúrneho a historického dedičstva nášho Devína 
– Aktívne sa budem zaoberať problémami rodín s deťmi a zabezpečenia školskej a predškolskej 

výchovy 
– Budem počúvať obyvateľov centra Devína, Devínskej cesty, Dolných Korún a Svätopluka a 

aktívne ich zapojím do riešenia našich spoločných problémov
– S kolegami poslancami nadviažem na všetko dobré, čo bolo doteraz urobené a prospešné pre 

Nás pre Devín
– Aktívne podporím zlepšenie komunikácie občanov s úradom a úradu s občanmi, tak aby žiadna pripomienka, podnet, sťažnosť 

neostala nepovšimnutá
Váš poslanec pre Devín 



č. 9
Igor Prieložný
31 r., producent
Mládežnícka 16
SIEŤ, MOST-HÍD,  
SDKÚ-DS, SaS, KDH
koalícia  
‚Za krajší Devín‘

kandidát na poslanca 
MZ hl.mesta SR 
Bratislava 
a poslanca do MZ MČ 
Bratislava-Devín

• Úvodom poslancovania som začal riešiť odpad, spoluorganizoval som akcie „Vyčistime 
spolu Devín“. Taktiež sme zreorganizovali tradičné zberné miesta OLO. Na môj podnet 
MÚ zakúpil motorovú kosačku, ktorou rýchlejšie pokosíme veľké plochy a dostaneme za 
to aj zaplatené od majiteľa pozemku. Vo voľnom čase sa už vyše roka osobne venujem 
pozemku bývalej koniarne. Po dohode s jej novým majiteľom ho máme k dispozícii pre 
verejnosť na športové účely a zdarma.

• Stále je tu čo vylepšovať, stále je čo chrániť, stále čelíme hrozbe „developerských šar-
latánov“. V zastupiteľstve musíme byť jednotní, nenechať sa rozhádať či rozdrobiť ako 
povestné Svätoplukove prúty.

• Treba ešte dopracovať niekoľko dopravných projektov a zohnať odborníka, ktorý ich 
dotiahne do konca. Naďalej budem s našou koalíciou „Za krajší Devín“ a so starostkou 
ukazovať celému Slovensku, že aktivizmus proti zlým developerským projektom má význam a dá sa aj zvíťaziť   tak 
ako je tomu v prípade zmeny projektu firmy Skanska.

• Sľubovať čokoľvek ako mestský poslanec je na „dlhé lakte“. Som za to, aby išla cyklocesta cez ostrov Sihoť a keby 
sme mohli konečne zrušiť nútenú správu. Chcem pokračovať v dopravnej a parkovacej problematike. Je tu ale pred-
sa niečo, čo môžem sľúbiť. Mestskí poslanci, za volebné obdobie štyroch rokov, dostanú odmeny viac ako 12.000 
eur.  Z týchto zdrojov, ak sa inak nepodarí, chcem financovať: ÚPRAVA FASÁDY AMFITEÁTRA, ČISTENIE CYK-
LOCHODNÍKA POPRI MORAVE OD NAPLAVENÉHO BLATA, ĎALŠÍ ROZVOJ ŠPORTOVISKA NA POZEMKU 
BÝVALEJ KONIARNE.
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9 Igor PRIELOŽNÝ
„parkovanie, doprava, poriadok, športové ihrisko“

31	rokov,	Devínčan	od		roku	1999
Vzdelanie: Francis Marion University, USA
Čo	mi	Devín	dal:	Dobrý pocit z toho, čo sa nám spolu podarilo v Devíne spraviť. 
Čo	mi	Devín	vzal:	Vyše 200 hodín môjho voľného času, ktoré som pre Devín obetoval
s radosťou. 
Moje	doterajšie	aktivity	v	Devíne:	Úvodom poslancovania som začal riešiť odpad. Nielen
ten náš, ale aj ten od turistov a aj ten od našich milovaných psíkov. Množstvo psov
a desaťtisíce turistov ročne totiž zanechajú v Devíne svoje. Efektívne rozmiestnenie 
košov bolo kľúčové. Výsledky sú „cítiteľné“ a viditeľné. Naši kosci sa už nesťažujú, že sú 
pri kosení zaprskaní tým, čo naši psíčkovia zanechali v tráve. Počas každoročnej akcie 
„Vyčistime spolu Devín“ bolo v teréne každým rokom menej a menej odpadu. K dokonalosti 
ešte stále zopár košov chýba, aby sme ani počas najnavštevovanejších víkendov nemali
na nábreží smetisko. Taktiež sme zreorganizovali tradičné zberné miesta OLO.
Ďalším bodom mojej agendy bola lepšia organizácia kosenia. Najväčšie trávnaté plochy 
popri Slovanskom nábreží sú vďaka tomu pravidelne kosené a meter a pol vysoké buriny sú 
minulosťou. Máme novú, veľkú motorovú kosačku, ktorou rýchlejšie pokosíme veľké plochy 
a dostaneme za to aj zaplatené od majiteľa pozemku. 
Vo voľnom čase  sa už vyše roka osobne venujem pozemku bývalej koniarne. Po dohode 
s jej novým majiteľom ho máme k dispozícii pre verejnosť na športové účely a  zdarma. 

pokračovanie na strane 8 ►
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31	rokov,	Devínčanka	od	roku	1998, ale od narodenia som chodila do Devína k starým 
rodičom
Vzdelanie: Ekonomická univerzita
Čo	mi	Devín	dal:	Priateľov, rodinné zázemie, krásne a jedinečné prostredie pre každodenný 
život od útleho detstva u starej mamy a blízkej rodiny až po súčasnosť.
Čo	mi	Devín	vzal: Bezplatné vstupy na Hrad Devín pre Devínčanov, na ktoré si pamätám 
z detstva.
Moje	doterajšie	aktivity	v	Devíne:	Každoročne sa aktívne zúčastňujem súťaže Devínsky 
peceň. Pomáham pri organizovaní súťaže Devínsky strapec a akcie “Deň otvorených pivníc” 
v rámci Malokarpatskej vínnej cesty.  
Prečo	 kandidujem:	 Chcem sprehľadniť systém sociálnych a rezidenčných výhod pre 
Devínčanov. Chcem zaviesť bližší kontakt občanov s Miestnym úradom a s poslanca-
mi miestneho zastupiteľstva. Čo najviac uľahčiť bežný život v obci mladým, ale i staršej
generácii. Budem čerpať skúsenosti zo svojho zamestnania,nakoľko pracujem na finančnej 
správe.
Čo	chcem	stihnúť	v	najbližšom	volebnom	období:	Zriadiť detské ihrisko. Zorganizovať 
výlety pre seniorov - poznávacie aj oddychové. A aj sa čo-to o správe vecí verejných priučiť 
od služobne starších poslancov.

Katarína ŠULOVSKÁ, Ing.
„bližší kontakt občanov s Miestnym úradom“

č. 2
Elena Cenká
47 r., podnikateľ
Kremeľská 18
SIEŤ, MOST-HÍD,  
SDKÚ-DS, SaS, KDH
koalícia ‚Za krajší Devín‘

č. 3
Ing. Peter Distler
52 r., manažér
Slovienska 5D 
SIEŤ, MOST-HÍD,  
SDKÚ-DS, SaS, KDH
koalícia ‚Za krajší Devín‘

• Pracovala som deťmi, cvičila so seniormi, organizovala Blší trh v Devíne, zabezpečila som v spolupráci s MÚ 
stravovanie seniorov s roznáškou do domu. Už štyri roky som poslankyňou Miestneho zastupiteľstva, pred-
sedám sociálnej komisii. Som šéfredaktorkou Devínčana.

• Narodila som sa v Devíne, milujem ho predovšetkým preto, lebo je to stále to isté malebné miesto pre život 
ako v časoch môjho detstva. Veľmi by som si želala, aby aj moje deti a aj deti mojich detí túžili bývať v „tom 
istom“ Devíne. Je našou povinnosťou postarať sa o to.

• Dúfam, že sa mi podarí vytvoriť pre našich seniorov podmienky, ktoré im umožnia byť spoločensky aktívnejší 
– organizovať rôzne vzdelávacie kurzy, cvičenia na zlepšenie tela i mysle, workshopy.

• Rada by som zvýšila záujem o nie dávnu históriu Devína a tak vybudovala, hlavne v mladšej generácii, hlbší 
vzťah k miestu kde žijeme – formou pútavých prehliadok, za prítomnosti sprievodcu, po významných mies-
tach v Devíne, nie len hradu. 

• Život v Devíne však môžeme zlepšiť aj kontrolou a dodržiavaním jednoduchých pravidiel, zákonov   voľný pohyb psov, psie exkre-
menty, parkovanie na nepovolených miestach, prejazd motorových vozidiel po nábreží, neporiadok po rybároch, ...

• Ako stále začínajúci Devínsky vinár sa každoročne aktívne zapájam do prípravy a organizácie vinárskych 
spolkových aktivít. Ako volený poslanec som za štyri roky nevynechal takmer žiadne zastupiteľstvo, pôsobil 
som v komisiách pre riešenie prenájmu školy, problémového projektu Skanska, revitalizácie WC pod hradom, 
prenájmu záhrad, a v neposlednom rade som zabezpečil vybudovanie orientačných tabúľ mapou Devína s 
vyznačenými podnikateľskými prevádzkami.

• Chcem zabezpečiť kontinuitu v zodpovednom rozvoji vidieckej občianskej komunity bez motívov osobného 
prospechu. Za predošlé štyri roky som sa v Devíne presvedčil, že „moderný vidiek“ v prímestskej časti Bra-
tislavy vie byť realitou.

• Oživiť a zrealizovať myšlienku malých občasných trhov s lokálnymi produktami Devína a jeho okolia. Nájsť 
spoločensky prijateľné na jeho realizáciu.
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47	rokov,	vydatá,	2	synovia	(20	a	22	rokov),	Devínčanka	od	roku	1967	–	od	narodenia
Vzdelanie:	Stredná pedagogická škola
Čo	mi	Devín	dal:	Devín mi dal starostlivých rodičov, krásnu rodinu, milých susedov. Naučil 
ma milovať prírodu, chrániť ju. Daroval mi úctu k dávnej histórii a hlavne – poskytol mi
pokojné bývanie. 
Čo	mi	Devín	vzal:	Devín mi vzal iba možnosť bývať na sídlisku, ale za to som mu vlastne 
vďačná.
Moje	doterajšie	aktivity	v	Devíne:	Pracovala som deťmi, cvičila so seniormi, organizovala 
Blší trh v Devíne, zabezpečila som v spolupráci s MÚ stravovanie seniorov s roznáškou 
do domu. Už štyri roky som poslankyňou Miestneho zastupiteľstva, predsedám sociálnej
komisii. Som šéfredaktorkou Devínčana.
Prečo	opäť	kandidujem:	Keď som pred štyrmi rokmi začínala, nevedela som o tejto práci 
veľa. Presne som však vedela, ako chcem Devínčanom pomôcť. Nebolo toho málo, ciele 
boli veľké. Štyri roky však ubehli veľmi rýchlo, na mnohé nezostal čas, niekedy ani sila, veľa 
z toho sa ale podarilo. 
Narodila som sa v Devíne, milujem ho predovšetkým preto, lebo je to stále to isté malebné 
miesto pre život ako v časoch môjho detstva. Veľmi by som si želala, aby aj moje deti a aj 
deti mojich detí túžili bývať v „tom istom“ Devíne. Je našou povinnosťou postarať sa o to.
Čo	chcem	stihnúť	v	najbližšom	volebnom	období: Dúfam, že sa mi podarí vytvoriť pre 
našich seniorov podmienky, ktoré im umožnia byť spoločensky aktívnejší  – organizovať 

rôzne vzdelávacie kurzy, cvičenia na zlepšenie tela i mysle, workshopy.
Rada by som zvýšila záujem o nie dávnu históriu Devína a tak vybudovala, hlavne v mladšej generácii, hlbší vzťah k miestu kde 
žijeme – formou pútavých prehliadok, za prítomnosti sprievodcu, po významných miestach v Devíne, nie len hradu.
Život v Devíne však môžeme zlepšiť aj kontrolou a dodržiavaním jednoduchých pravidiel, zákonov - voľný pohyb psov, psie 
exkrementy, parkovanie na nepovolených miestach, prejazd motorových vozidiel po nábreží, neporiadok po rybároch, ...

Elena CENKÁ
„pre hlbší vzťah k miestu kde žijeme“

52	rokov,	ženatý,	2	dcéry	(23	a	25	rokov),	Devínčan	od	roku		2003
Vzdelanie:	Slovenská	technická	univerzita
Čo	mi	Devín	dal:	Krásne vidiecke prostredie a dobrosrdečnú susedskú komunitu o akej mi 
vždy rozprávali rodičia, keď spomínali „starú“ Karlovu Ves.
Čo	mi	Devín	vzal: Pokoj v duši a prebudenie z pasivity k prostrediu, v ktorom žijem.
Moje	doterajšie	aktivity	v	Devíne: Ako stále začínajúci Devínsky vinár sa každoročne ak-
tívne zapájam do prípravy a organizácie vinárskych spolkových aktivít. Ako volený poslanec 
som za štyri roky nevynechal takmer žiadne zastupiteľstvo, pôsobil som v komisiách pre 
riešenie prenájmu školy, problémového projektu Skanska, revitalizácie WC pod hradom, 
prenájmu záhrad, a v neposlednom rade som zabezpečil vybudovanie orientačných tabúľ
s mapou Devína s vyznačenými podnikateľskými prevádzkami.
Prečo	opäť	kandidujem: Chcem zabezpečiť kontinuitu v zodpovednom rozvoji vidieckej
občianskej komunity bez motívov osobného prospechu. Za predošlé štyri roky som sa
v Devíne presvedčil, že „moderný vidiek“ v prímestskej časti Bratislavy vie byť realitou.
Čo	chcem	stihnúť	v	najbližšom	volebnom	období: Oživiť a zrealizovať myšlienku malých 
občasných trhov s lokálnymi produktami Devína a jeho okolia. Nájsť spoločensky prijateľné 
riešenie priestoru pod hradom a spracovať plán na jeho realizáciu.

Peter DISTLER, Ing.
„moderný vidiek v meste je realita“
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47	rokov,	vydatá,	2	synovia	(20	a	22	rokov),	Devínčanka	od	roku	1967	–	od	narodenia
Vzdelanie:	Stredná pedagogická škola
Čo	mi	Devín	dal:	Devín mi dal starostlivých rodičov, krásnu rodinu, milých susedov. Naučil 
ma milovať prírodu, chrániť ju. Daroval mi úctu k dávnej histórii a hlavne – poskytol mi
pokojné bývanie. 
Čo	mi	Devín	vzal:	Devín mi vzal iba možnosť bývať na sídlisku, ale za to som mu vlastne 
vďačná.
Moje	doterajšie	aktivity	v	Devíne:	Pracovala som deťmi, cvičila so seniormi, organizovala 
Blší trh v Devíne, zabezpečila som v spolupráci s MÚ stravovanie seniorov s roznáškou 
do domu. Už štyri roky som poslankyňou Miestneho zastupiteľstva, predsedám sociálnej
komisii. Som šéfredaktorkou Devínčana.
Prečo	opäť	kandidujem:	Keď som pred štyrmi rokmi začínala, nevedela som o tejto práci 
veľa. Presne som však vedela, ako chcem Devínčanom pomôcť. Nebolo toho málo, ciele 
boli veľké. Štyri roky však ubehli veľmi rýchlo, na mnohé nezostal čas, niekedy ani sila, veľa 
z toho sa ale podarilo. 
Narodila som sa v Devíne, milujem ho predovšetkým preto, lebo je to stále to isté malebné 
miesto pre život ako v časoch môjho detstva. Veľmi by som si želala, aby aj moje deti a aj 
deti mojich detí túžili bývať v „tom istom“ Devíne. Je našou povinnosťou postarať sa o to.
Čo	chcem	stihnúť	v	najbližšom	volebnom	období: Dúfam, že sa mi podarí vytvoriť pre 
našich seniorov podmienky, ktoré im umožnia byť spoločensky aktívnejší  – organizovať 

rôzne vzdelávacie kurzy, cvičenia na zlepšenie tela i mysle, workshopy.
Rada by som zvýšila záujem o nie dávnu históriu Devína a tak vybudovala, hlavne v mladšej generácii, hlbší vzťah k miestu kde 
žijeme – formou pútavých prehliadok, za prítomnosti sprievodcu, po významných miestach v Devíne, nie len hradu.
Život v Devíne však môžeme zlepšiť aj kontrolou a dodržiavaním jednoduchých pravidiel, zákonov - voľný pohyb psov, psie 
exkrementy, parkovanie na nepovolených miestach, prejazd motorových vozidiel po nábreží, neporiadok po rybároch, ...

Elena CENKÁ
„pre hlbší vzťah k miestu kde žijeme“

52	rokov,	ženatý,	2	dcéry	(23	a	25	rokov),	Devínčan	od	roku		2003
Vzdelanie:	Slovenská	technická	univerzita
Čo	mi	Devín	dal:	Krásne vidiecke prostredie a dobrosrdečnú susedskú komunitu o akej mi 
vždy rozprávali rodičia, keď spomínali „starú“ Karlovu Ves.
Čo	mi	Devín	vzal: Pokoj v duši a prebudenie z pasivity k prostrediu, v ktorom žijem.
Moje	doterajšie	aktivity	v	Devíne: Ako stále začínajúci Devínsky vinár sa každoročne ak-
tívne zapájam do prípravy a organizácie vinárskych spolkových aktivít. Ako volený poslanec 
som za štyri roky nevynechal takmer žiadne zastupiteľstvo, pôsobil som v komisiách pre 
riešenie prenájmu školy, problémového projektu Skanska, revitalizácie WC pod hradom, 
prenájmu záhrad, a v neposlednom rade som zabezpečil vybudovanie orientačných tabúľ
s mapou Devína s vyznačenými podnikateľskými prevádzkami.
Prečo	opäť	kandidujem: Chcem zabezpečiť kontinuitu v zodpovednom rozvoji vidieckej
občianskej komunity bez motívov osobného prospechu. Za predošlé štyri roky som sa
v Devíne presvedčil, že „moderný vidiek“ v prímestskej časti Bratislavy vie byť realitou.
Čo	chcem	stihnúť	v	najbližšom	volebnom	období: Oživiť a zrealizovať myšlienku malých 
občasných trhov s lokálnymi produktami Devína a jeho okolia. Nájsť spoločensky prijateľné 
riešenie priestoru pod hradom a spracovať plán na jeho realizáciu.

Peter DISTLER, Ing.
„moderný vidiek v meste je realita“

KOMUNÁLNE  VOĽBY 2014 –    KANDIDÁTI na poslancov miestneho zastupiteľstva

č. 4
Peter Gúcky
48 r., podnikateľ
Kremeľská 81
nezávislý kandidát

č. 8
Michal Němec
46 r., konzultant
Mládežnícka 8
nezávislý kandidát

č. 11
Marián Schmied
47 r., vodič – záchranár
Kremeľská 45
nezávislý kandidát

Bohužiaľ o veciach devínskych sa nerozhoduje len na miestnom zastupiteľstve, ale aj na bratislavskom magistráte. Rozhodli sme sa preto, že najmladší z nás, Michal 
Němec (to už je údel najmladších), bude kandidovať aj do mestského zastupiteľstva za našu miestnu časť. Jeho úlohou, ak si ho vyberiete, bude zastupovať kolektívne, ale 
aj individuálne záujmy Vás, Devínčanov, v rámci tohto samosprávneho orgánu. Okrem pravidelných informácií o činnosti mestského zastupiteľstva bude jeho povinnosťou 
radou aj skutkom pomáhať tým, ktorí to budú potrebovať. Keďže sme traja a poznáme sa viac ako celé desaťročie, vieme sa dopĺňať a zastupovať:
Peter Gúcky, úspešný podnikateľ, ktorému nejde len o prosperitu vlastnej firmy, ale aj kvalitu života jeho zamestnancov. Vynikajúci technik. Majster kompromisov. Jeho 
úlohou bude dohliadať na férové hospodárenie, rozpočtovú zodpovednosť a na starostlivosť úradu o Devínčanov.
Marián Schmied, vodič záchranár, ktorý každý deň pomáha chorým. Aj keď situácia nášho zdravotníctva nie je ružová, snaží sa pomôcť všetkým svojim pasažierom. Je zruč-
ný a odvážny. Obetavý kamarát. Jeho úlohou bude dozrieť na otázky dopravy a bezpečnosti a hľadať možnosti ako vytvoriť pre našu mládež príležitosti bezpečne športovať.
Michal Němec, konzultant, poradca prezidenta Konfederácie odborových zväzov, ktorý je zodpovedný za ochraňovanie práv zamestnancov a musí hľadať riešenia 
problémov, ktoré vyzerajú neriešiteľne. Stratég so skúsenosťami z najrôznejších oblastí. Pri riešení problémov nepozná prekážky. Jeho úlohou bude podieľať sa na tvorbe 
strategických dokumentov a plánov. Zastupovať Devínčanov v rámci miestneho aj mestského parlamentu.

Ďakujeme redakcii Devínčana za možnosť predstaviť sa našim spoluobčanom. 
Vnímame to ako prejav demokracie. Tak ako sme už verejne deklarovali, sme traja 
kamaráti a kandidujeme spoločne. Sme traja nezávislí kandidáti a našu kandidatúru sme 
predložili na základe mandátu od Vás, ktorý ste nám udelili svojimi 170-timi podpismi. 
Nechceme za každú cenu kritizovať existujúce zastupiteľstvo, i keď, ako sme sa dozve-
deli aj od Vás, bolo by aj za čo. Nechceme ale rozdeľovať, skôr spájať. Naším cieľom 
je otvoriť úrad pre Devínčanov, a to fyzicky aj obrazne. Varenie vecí pod „pokrievkou“ 
koaličnej rady, ktorá reprezentuje drvivú väčšinu v miestnom zastupiteľstve, nepova-
žujeme za správne. Mnohé rozhodnutia by sa možno nejavili tak zle, ak by o nich bolo 
vopred diskutované aj na širšom fóre. Naším cieľom je transparentnosť. Jednotlivé 
rozhodnutia musia byť robené na základe správne vyhodnotených argumentov a tieto 
argumenty musia byť minimálne v zásadných otázkach diskutované aj s ľuďmi. Naším 
cieľom je aj priateľskosť, najmä priateľskosť moci, miestnej samosprávy, k občanom, k 
susedom. Kto iný má možnosti, ale aj morálnu povinnosť, pomôcť riešiť problémy svo-
jich občanov, hoci aj nad rámec svojich úradných povinností, ako miestna samospráva. 
Ak dostaneme Váš mandát, budeme sa pri správe vecí devínskych usilovať práve o to. 



č. 7
Ing. Pavol Murín
44 r., manažér
Slov. nábrežie 4
SIEŤ, MOST-HÍD,  
SDKÚ-DS, SaS, KDH
koalícia ‚Za krajší Devín‘

• Mojou parketou je devínska komunitná kultúra: Devínske hody, Vinobranie, Šarkaniáda, Peceň, Tancovačky pre 
seniorov, Mikuláš... Ako predseda komisie kultúry a vzdelávania som sa rázne zasadil za rýchle prinavrátenie 
cenovo dostupnej základnej školy do našej mestskej časti. Zrealizoval som jednoduchý systém verejných 
oznamovacích plôch, dohliadam na postupnú obnovu.

• Mám rád dokončené diela a nezvyknem utekať z boja. Tlak developerov ale aj individuálnych „stavebných ne-
spratníkov“ je stále značný. Môže sa zdať, že v Devíne už aký taký pokoj zavládol – to je však len na povrchu. 
Za všetkým je množstvo drobných, správnych a hlavne ľudských rozhodnutí starostky a nás poslancov. Sme 
po celé štyri roky spoločne v strehu pretože vlci sa neraz oblečú do kože baránkov a sú čoraz prefíkanejší.

• Naďalej budem stáť pri devínskych susedských „minislávnostiach“ na námesti alebo v Dome kultúry. Rovnako 
plánujem pokračovať v zveľaďovaní nášho kulturáku. Cítim potrebu angažovať sa viac v agende stavebnej 
komisie, najmä dohliadnuť na bývalý kontroverzný projekt Skanska v oblasti Devín Záhrady. Výzvou je aj dokončenie rekonštrukcie 
ďalšej časti Materskej školy, otvorenie novej triedy. A snívam sen o revitalizácii Devínskeho amfiteátra, aspoň čiastočnej ...

KOALÍCIA “ZA KRAJŠÍ DEVÍN”6
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KANDIDÁTI	NA	POSLANCOV
DO	MIESTNEHO	ZASTUPITEĽSTVA	MČ	DEVÍN

32	rokov,	ženatý,	dcérka	9	mesiacov,	Devínčan	od	roku	2002
Vzdelanie:	STU	Stavebná	fakulta
Čo	 mi	 Devín	 dal: Veľa pozitívnej energie, veľa nových dobrých ľudí, väčšiu možnosť 
zúčastňovať sa na dianí v obci.
Čo	mi	Devín	vzal: Hluk mesta. Ale nechýba mi.
Moje	doterajšie	aktivity	v	Devíne:	Ako stavebný inžinier som sa angažoval v dopravnej 
komisii, zapojil som sa do rokovaní s cieľom dotiahnuť do Devína obchod s potravinami. 
Spracoval som zámer a štúdiu na zriadenie obecného detského ihriska pri Lomnickej ulici.
Prečo	kandidujem:	Ako otec mladej rodiny sa chcem v obci viac angažovať, aby sme aj pre 
naše deti zachovali čaro a mágiu tohto výnimočného miesta. Som presvedčený, že zacho-
vanie histórie Devína je rovnako dôležité aj pre Bratislavu, aj pre celé Slovensko.
Čo	chcem	stihnúť	v	najbližšom	volebnom	období: Budem sa angažovať v stavebnej
a dopravnej komisii. Chcem presadzovať záujmy mladých rodín, svojich rovesníkov, ktorí sa 
rozhodli vybudovať si v Devíne svoj domov. 

Lukáš ROLLER, Ing.
„budujme Devín s rozumom a úctou“

44	rokov,	ženatý,	syn	12,	dcéra	9,	Devínčan	od	roku	2001
Vzdelanie:	Slovenská technická univerzita 
Čo	mi	Devín	dal:	Ako „mestské dieťa“ som nikdy predtým nepoznal pravý význam slov 
„sused“ či „komunita“. V Devíne sme sa mnohí našli a vytvorili spolu niečo, čo sa nedá 
kúpiť za peniaze alebo postaviť z betónu a tehál. To, že sa na stanovačke alebo lyžovačke 
stretnú susedia bohatí, chudobní, veriaci aj neveriaci a všetkým je spolu dobre, považujem 
za devínsky zázrak. 
Čo	mi	Devín	vzal:	V devínskej komunálnej politike som stratil naivnú predstavu, že každému 
predsa ide vždy o dobrú vec. Musel som sa zmieriť s faktom, že medzi nami žijú mnohí, ktorí 
sú pre peniaze schopní zničiť a zdevastovať čokoľvek - medziľudské vzťahy, prírodu, tradí-
cie, vlastnú históriu...
Moje	doterajšie	aktivity	v	Devíne:	Mojou parketou je devínska komunitná kultúra: Devínske
hody, Vinobranie, Šarkaniáda, Peceň, Tancovačky pre seniorov, Mikuláš...  Ako predseda 
komisie kultúry a vzdelávania som sa rázne zasadil za rýchle prinavrátenie cenovo dostupnej 
základnej školy do našej mestskej časti. Zrealizoval som jednoduchý systém verejných
oznamovacích plôch, aby úradné oznamy viac nemuseli visieť na smetných košoch. Dohlia-
dam na postupnú obnovu Domu kultúry – opravili sme elektroinštaláciu, okná, závesy, 
oponu, pódium, stoličky ... je toho veľa. 
Prečo	 opäť	 kandidujem:	Mám rád dokončené diela a nezvyknem utekať z boja. Tlak

developerov ale aj individuálnych „stavebných nespratníkov“ je stále značný. Môže sa zdať, že v Devíne už aký taký pokoj
zavládol – to je však len na povrchu. Za všetkým je množstvo drobných, správnych a hlavne ľudských rozhodnutí starostky
a nás poslancov. Sme po celé štyri roky spoločne v strehu pretože vlci sa neraz oblečú do kože baránkov a sú čoraz prefíkanejší. 
Čo	 chcem	 stihnúť	 v	 najbližšom	 volebnom	 období:	 Naďalej budem stáť pri devínskych susedských „minislávnostiach“
na námesti alebo v Dome kultúry. Rovnako plánujem pokračovať v zveľaďovaní nášho kulturáku. Cítim potrebu angažovať sa 
viac v agende stavebnej komisie, najmä dohliadnuť na bývalý kontroverzný projekt Skanska v oblasti Devín-Záhrady. Výzvou 
je aj dokončenie rekonštrukcie ďalšej časti Materskej školy, otvorenie novej triedy.  A snívam sen o revitalizácii Devínskeho
amfiteátra, aspoň čiastočnej ...

Pavol MURÍN Ing.
„kultúra spája devínsku komunitu“

č. 10
Ing. Lukáš Roller
32 r., stavebný inžinier
Lomnická 19
SIEŤ, MOST-HÍD,  
SDKÚ-DS, SaS, KDH
koalícia ‚Za krajší Devín‘

č. 12
Ing. Katarína 
Šulovská
31 r., odborný referent  
finančnej správy
Kremeľská 28
nezávislý kandidát
koalícia ‚Za krajší Devín‘

• Ako stavebný inžinier som sa angažoval v dopravnej komisii, zapojil som sa do rokovaní s cieľom dotiahnuť 
do Devína obchod s potravinami. Spracoval som zámer a štúdiu na zriadenie obecného detského ihriska pri 
Lomnickej ulici.

• Ako otec mladej rodiny sa chcem v obci viac angažovať, aby sme aj pre naše deti zachovali čaro a mágiu tohto 
výnimočného miesta. Som presvedčený, že zachovanie histórie Devína je rovnako dôležité aj pre Bratislavu, 
aj pre celé Slovensko.

• Budem sa angažovať v stavebnej a dopravnej komisii. Chcem presadzovať záujmy mladých rodín, svojich ro-
vesníkov, ktorí sa rozhodli vybudovať si v Devíne svoj domov.

• Každoročne sa aktívne zúčastňujem súťaže Devínsky peceň. Pomáham pri organizovaní súťaže Devínsky stra-
pec a akcie “Deň otvorených pivníc” v rámci Malokarpatskej vínnej cesty.

• Chcem sprehľadniť systém sociálnych a rezidenčných výhod pre Devínčanov. Chcem zaviesť bližší kontakt 
občanov s Miestnym úradom a s poslancami miestneho zastupiteľstva. Čo najviac uľahčiť bežný život v obci 
mladým, ale i staršej generácii. Budem čerpať skúsenosti zo svojho zamestnania,nakoľko pracujem na finančnej 
správe.

• Zriadiť detské ihrisko. Zorganizovať výlety pre seniorov   poznávacie aj oddychové. A aj sa čo to o správe vecí 
verejných priučiť od služobne starších poslancov.
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KANDIDÁTI	NA	POSLANCOV
DO	MIESTNEHO	ZASTUPITEĽSTVA	MČ	DEVÍN

32	rokov,	ženatý,	dcérka	9	mesiacov,	Devínčan	od	roku	2002
Vzdelanie:	STU	Stavebná	fakulta
Čo	 mi	 Devín	 dal: Veľa pozitívnej energie, veľa nových dobrých ľudí, väčšiu možnosť 
zúčastňovať sa na dianí v obci.
Čo	mi	Devín	vzal: Hluk mesta. Ale nechýba mi.
Moje	doterajšie	aktivity	v	Devíne:	Ako stavebný inžinier som sa angažoval v dopravnej 
komisii, zapojil som sa do rokovaní s cieľom dotiahnuť do Devína obchod s potravinami. 
Spracoval som zámer a štúdiu na zriadenie obecného detského ihriska pri Lomnickej ulici.
Prečo	kandidujem:	Ako otec mladej rodiny sa chcem v obci viac angažovať, aby sme aj pre 
naše deti zachovali čaro a mágiu tohto výnimočného miesta. Som presvedčený, že zacho-
vanie histórie Devína je rovnako dôležité aj pre Bratislavu, aj pre celé Slovensko.
Čo	chcem	stihnúť	v	najbližšom	volebnom	období: Budem sa angažovať v stavebnej
a dopravnej komisii. Chcem presadzovať záujmy mladých rodín, svojich rovesníkov, ktorí sa 
rozhodli vybudovať si v Devíne svoj domov. 

Lukáš ROLLER, Ing.
„budujme Devín s rozumom a úctou“

44	rokov,	ženatý,	syn	12,	dcéra	9,	Devínčan	od	roku	2001
Vzdelanie:	Slovenská technická univerzita 
Čo	mi	Devín	dal:	Ako „mestské dieťa“ som nikdy predtým nepoznal pravý význam slov 
„sused“ či „komunita“. V Devíne sme sa mnohí našli a vytvorili spolu niečo, čo sa nedá 
kúpiť za peniaze alebo postaviť z betónu a tehál. To, že sa na stanovačke alebo lyžovačke 
stretnú susedia bohatí, chudobní, veriaci aj neveriaci a všetkým je spolu dobre, považujem 
za devínsky zázrak. 
Čo	mi	Devín	vzal:	V devínskej komunálnej politike som stratil naivnú predstavu, že každému 
predsa ide vždy o dobrú vec. Musel som sa zmieriť s faktom, že medzi nami žijú mnohí, ktorí 
sú pre peniaze schopní zničiť a zdevastovať čokoľvek - medziľudské vzťahy, prírodu, tradí-
cie, vlastnú históriu...
Moje	doterajšie	aktivity	v	Devíne:	Mojou parketou je devínska komunitná kultúra: Devínske
hody, Vinobranie, Šarkaniáda, Peceň, Tancovačky pre seniorov, Mikuláš...  Ako predseda 
komisie kultúry a vzdelávania som sa rázne zasadil za rýchle prinavrátenie cenovo dostupnej 
základnej školy do našej mestskej časti. Zrealizoval som jednoduchý systém verejných
oznamovacích plôch, aby úradné oznamy viac nemuseli visieť na smetných košoch. Dohlia-
dam na postupnú obnovu Domu kultúry – opravili sme elektroinštaláciu, okná, závesy, 
oponu, pódium, stoličky ... je toho veľa. 
Prečo	 opäť	 kandidujem:	Mám rád dokončené diela a nezvyknem utekať z boja. Tlak

developerov ale aj individuálnych „stavebných nespratníkov“ je stále značný. Môže sa zdať, že v Devíne už aký taký pokoj
zavládol – to je však len na povrchu. Za všetkým je množstvo drobných, správnych a hlavne ľudských rozhodnutí starostky
a nás poslancov. Sme po celé štyri roky spoločne v strehu pretože vlci sa neraz oblečú do kože baránkov a sú čoraz prefíkanejší. 
Čo	 chcem	 stihnúť	 v	 najbližšom	 volebnom	 období:	 Naďalej budem stáť pri devínskych susedských „minislávnostiach“
na námesti alebo v Dome kultúry. Rovnako plánujem pokračovať v zveľaďovaní nášho kulturáku. Cítim potrebu angažovať sa 
viac v agende stavebnej komisie, najmä dohliadnuť na bývalý kontroverzný projekt Skanska v oblasti Devín-Záhrady. Výzvou 
je aj dokončenie rekonštrukcie ďalšej časti Materskej školy, otvorenie novej triedy.  A snívam sen o revitalizácii Devínskeho
amfiteátra, aspoň čiastočnej ...

Pavol MURÍN Ing.
„kultúra spája devínsku komunitu“
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KANDIDÁTI	NA	POSLANCOV
DO	MIESTNEHO	ZASTUPITEĽSTVA	MČ	DEVÍN

9 Igor PRIELOŽNÝ
„parkovanie, doprava, poriadok, športové ihrisko“

31	rokov,	Devínčan	od		roku	1999
Vzdelanie: Francis Marion University, USA
Čo	mi	Devín	dal:	Dobrý pocit z toho, čo sa nám spolu podarilo v Devíne spraviť. 
Čo	mi	Devín	vzal:	Vyše 200 hodín môjho voľného času, ktoré som pre Devín obetoval
s radosťou. 
Moje	doterajšie	aktivity	v	Devíne:	Úvodom poslancovania som začal riešiť odpad. Nielen
ten náš, ale aj ten od turistov a aj ten od našich milovaných psíkov. Množstvo psov
a desaťtisíce turistov ročne totiž zanechajú v Devíne svoje. Efektívne rozmiestnenie 
košov bolo kľúčové. Výsledky sú „cítiteľné“ a viditeľné. Naši kosci sa už nesťažujú, že sú 
pri kosení zaprskaní tým, čo naši psíčkovia zanechali v tráve. Počas každoročnej akcie 
„Vyčistime spolu Devín“ bolo v teréne každým rokom menej a menej odpadu. K dokonalosti 
ešte stále zopár košov chýba, aby sme ani počas najnavštevovanejších víkendov nemali
na nábreží smetisko. Taktiež sme zreorganizovali tradičné zberné miesta OLO.
Ďalším bodom mojej agendy bola lepšia organizácia kosenia. Najväčšie trávnaté plochy 
popri Slovanskom nábreží sú vďaka tomu pravidelne kosené a meter a pol vysoké buriny sú 
minulosťou. Máme novú, veľkú motorovú kosačku, ktorou rýchlejšie pokosíme veľké plochy 
a dostaneme za to aj zaplatené od majiteľa pozemku. 
Vo voľnom čase  sa už vyše roka osobne venujem pozemku bývalej koniarne. Po dohode 
s jej novým majiteľom ho máme k dispozícii pre verejnosť na športové účely a  zdarma. 

pokračovanie na strane 8 ►
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DO	MESTSKÉHO	ZASTUPITEĽSTVA

12
31	rokov,	Devínčanka	od	roku	1998, ale od narodenia som chodila do Devína k starým 
rodičom
Vzdelanie: Ekonomická univerzita
Čo	mi	Devín	dal:	Priateľov, rodinné zázemie, krásne a jedinečné prostredie pre každodenný 
život od útleho detstva u starej mamy a blízkej rodiny až po súčasnosť.
Čo	mi	Devín	vzal: Bezplatné vstupy na Hrad Devín pre Devínčanov, na ktoré si pamätám 
z detstva.
Moje	doterajšie	aktivity	v	Devíne:	Každoročne sa aktívne zúčastňujem súťaže Devínsky 
peceň. Pomáham pri organizovaní súťaže Devínsky strapec a akcie “Deň otvorených pivníc” 
v rámci Malokarpatskej vínnej cesty.  
Prečo	 kandidujem:	 Chcem sprehľadniť systém sociálnych a rezidenčných výhod pre 
Devínčanov. Chcem zaviesť bližší kontakt občanov s Miestnym úradom a s poslanca-
mi miestneho zastupiteľstva. Čo najviac uľahčiť bežný život v obci mladým, ale i staršej
generácii. Budem čerpať skúsenosti zo svojho zamestnania,nakoľko pracujem na finančnej 
správe.
Čo	chcem	stihnúť	v	najbližšom	volebnom	období:	Zriadiť detské ihrisko. Zorganizovať 
výlety pre seniorov - poznávacie aj oddychové. A aj sa čo-to o správe vecí verejných priučiť 
od služobne starších poslancov.

Katarína ŠULOVSKÁ, Ing.
„bližší kontakt občanov s Miestnym úradom“

VÁŠ HLAS JE DOLEŽITÝ!  
PRÍĎTE URČITE K VOLEBNÝM URNÁM!  

AK NEVIETE NA VOĽBY PRÍSŤ,  
STAČÍ ZAVOLAŤ NA ČÍSLO 0903 807 890,  

ČLENOVIA VOLEBNEJ KOMISIE  
PRÍDU S VOLEBNOU URNOU ZA VAMI.

VOĽBY sú 15. 11. 2014  
od 7:00 LEN DO 20:00.

č. 5
Ing. Štefan Kilársky
55 r., podnikateľ
Brigádnická 68
SIEŤ, MOST-HÍD,  
SDKÚ-DS, SaS, KDH
koalícia ‚Za krajší Devín‘

• Od roku 1970 som hrával futbal. Po roku 1989 som začal podnikať a do roku 2000 sme v Devíne vybudovali 
prevádzku so 60 timi zamestnancami. Dodnes tu máme sídlo firmy, aj keď prevádzky sa už dávno presťahovali. 
Už v rokoch 1996 až 2000 som bol poslancom Miestneho zastupiteľstva a po ostatné štyri roky som navyše 
aj vicestarostom Mestskej časti.

• Stále je čo zlepšovať v systéme práce Miestneho úradu, zvyšovať profesionalitu zamestnancov, aby občan na 
úrade vybavil všetko rýchlo a jednoducho. 

• Stále mi ide o to isté   udržanie a zachovanie prímestského vidieckeho charakteru, ako miesta na život a nie 
miesta, ktoré je ,,bojiskom“ developerských skupín. Pokračujeme v oddlžovaní Devína, smerujeme k ukončeniu 
nútenej správy. Ako skúsený manažér budem maximálne pomáhať starostke a prednostke v zlepšení a profesi-
onalizácii chodu miestneho úradu, udržať financovanie a hospodárenie mestskej časti efektívne a transparentné. 

• Ak Devínčania aj po najbližšom volebnom období prejavia záujem o moje pôsobenie, budem sa uchádzať o miesto starostu.

KOALÍCIA “ZA KRAJŠÍ DEVÍN”4
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KANDIDÁTKA	NA	STAROSTKU	MČ	DEVÍN

KANDIDÁTI	NA	POSLANCOV
DO	MIESTNEHO	ZASTUPITEĽSTVA	MČ	DEVÍN

54	rokov,	syn	(32	rokov),	Devínčanka	od	roku	1980
Vzdelanie:	Vysoká Škola Ekonomická
Čo	mi	Devín	dal:	Dáva mi každý deň krásne prostredie v ktorom žijem spolu s dobrými 
susedmi, z ktorých sa medzičasom stali výborní priatelia.
Čo	mi	Devín	vzal: Devínu som dala srdce, dávam mu ho rada.
Moje	doterajšie	aktivity	v	Devíne: Mojou prvou aktivitou vo „veciach verejných“ bolo spo-
lupôsobenie pri dobudovaní Domu kultúry, jeho rozbeh, spolupráca pri kultúrnych podu-
jatiach s hlavným mestom aj priľahlými rakúskymi obcami. Od roku 2006 až dodnes som 
starostkou. Na začiatku môjho starostovania bol protest, dnes už vieme že úspešný, proti 
zámeru firmy Skanska postaviť v Devíne neprimerane veľké sídlisko s bytovými domami.
Prečo	opäť	kandidujem:	Túto prácu robím rada. Je „živá“, vyžaduje si neustálu pohotovosť,
flexibilitu, rozhľadenosť, skrátka žiadna nuda. Avšak na to, aby ste ju mohli vykonávať zod-
povedne, potrebujete širokú škálu vedomostí, odborných i ľudských, ktoré inde ako v praxi 
nezískate. Praxujem v tejto náročnej branži už ôsmy rok a chcem to zmysluplne využiť. 
Čo	chcem	stihnúť	v	najbližšom	volebnom	období: Strategickým cieľom zostáva zrušenie 
nútenej správy. Na podpis „tam hore“ čaká nami spracovaný územný plán zóny, ktorý by 
mal zaregulovať budúcu výstavbu. Z ďalších plánovaných aktivít spomeniem rozšírenie ma-
terskej školy o novú triedu, opravy ďalších komunikácií, sprístupnenie plochy športového 
ihriska pod hradom pre Devínčanov, vybudovanie parku v lokalite Záhrady, detské ihrisko 

žiadajú aj obyvatelia na Zelených terasách. Kvôli hroziacim povodniam by sme potrebovali obecný rozhlas. V kopcovitom teréne 
mnohých devínskych lokalít, kam nevedia vyjsť smetiari so svojimi autami chcem dohodnúť s OLO a Magistrátom systém al-
ternatívneho zberu odpadu. Naďalej budeme podporovať rozvoj vinohradníctva v Devíne.  A mojou srdcovkou je rozbehnutie 
projektu biologickej likvidácie komárov. A tak ďalej, a tak ďalej … je toho na najbližšie 4 roky mnoho.

Ľubica KOLKOVÁ, Ing.
„potrebujeme jasný územný plán
a zrušenie nútenej správy“
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55	rokov,	ženatý,	dcéra	32	rokov,	syn	28	rokov,	Devínčan	od	roku	1990
Vzdelanie:	Strojnícka fakulta SVŠT 
Čo	mi	Devín	dal:	Devín mi dal krásne prežité detstvo a mladosť na ihrisku v spoločnosti 
skvelých ľudí a našich vychovávateľov, ako boli pán Baculák, pán Zmelík, pán Slávik... 
V dospelosti mi osud doprial spoznať moju manželku, žiť tu kľudný a slobodný život, vychovať 
deti. A okrem toho som tu získal veľa, veľa nových priateľov.
Čo	mi	Devín	vzal:		Po roku 1989 mi Devín vzal symboly mojej mladosti – ihriská, najmä to 
futbalové.
Moje	doterajšie	aktivity	v	Devíne: V detstve a mladosti od roku 1970 som hrával futbal. 
Po roku 1989 som začal podnikať a do roku 2000 sme v Devíne vybudovali prevádzku 
so 60-timi zamestnancami. Dodnes tu máme sídlo firmy, aj keď prevádzky sa už dávno 
presťahovali. Už v rokoch 1996 až 2000 som bol poslancom Miestneho zastupiteľstva a po 
ostatné štyri roky som navyše aj vicestarostom Mestskej časti.
Prečo	opäť	kandidujem: Stále je čo zlepšovať v systéme práce Miestneho úradu, zvyšovať 
profesionalitu zamestnancov, aby občan na úrade vybavil všetko rýchlo a jednoducho.   
Čo	chcem	stihnúť	v	najbližšom	volebnom	období:	Stále mi ide o to isté - udržanie a zacho-
vanie prímestského vidieckeho charakteru, ako miesta na život a nie miesta, ktoré je  ,,bojis-
kom“ developerských skupín. Pokračujeme v oddlžovaní Devína, smerujeme k ukončeniu 

nútenej správy. Ako skúsený manažér budem maximálne pomáhať starostke a prednostke v zlepšení a profesionalizácii chodu 
miestneho úradu, udržať financovanie a hospodárenie mestskej časti efektívne a transparentné.
Ak Devínčania aj po najbližšom volebnom období prejavia záujem o moje pôsobenie, budem sa uchádzať o miesto starostu.

Štefan KILÁRSKY, Ing.
„budem spoľahlivý vicestarosta“


