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Zvláštna zima

Najprv žiadna nebola. Pre mestskú kasu fajn – 
ušetrili sme na zimnej údržbe. Príroda akoby sa zbláz-
nila, pokojne sme mohli začať sadiť cibuľu a na úrade 
sme pred Silvestrom riešili pomaly už tradičný problém. 
Ako zákonným spôsobom naložiť s neplánovaným – 
a tým aj nerozpočtovaným prebytkom pridelených fi-
nancií tak, aby sme ho použili v prospech Devína a nie 
zbytočne, na „abstraktné“ splácanie nášho nesplatiteľ-
ného dlhu. S poslancami sme sa rozhodli pre opravu 
havarijného stavu Lomnickej a Slovienskej ulice. Iste 
mi dáte za pravdu, že už bolo načase. Dokúpili sme 
aj ďalšie koše na psie exkrementy a vývesné tabule 
na úradné oznamy tak, ako ste nás vo svojich pripo-
mienkach žiadali. Zima si to však rozmyslela a predsa 
len nás prišla pozrieť. Riadne tuhá! Paradoxne sa nám 
s arktickým chladom do ulíc vyrojili exotické zvery a po 
zemi sa váľala úroda banánov. Dovolím si tvrdiť, že 
tento jav je okrem iného aj dôsledkom občianskej le-
targie, nevšímavosti a zrejme aj nedostatku občianskej 
výchovy. Ľudia, nenaučení orientovať sa vo verejnom 
práve, rezignovali na kontrolu vecí verejných. Umožni-
li tak vyrásť rôznym gorilám, sasankám a podobným 
čudám, voči ktorým dnes protestujú v uliciach. Verím že 
Slováci túto situáciu zvládnu s rozumom, že sa nezvrh-
ne do dákej bezduchej anarchie a že sa z nej hlav-
ne všetci poučíme do budúcna. Ak sa pýtate skadiaľ 
beriem toľký optimizmus, odpoveď znie – z Devína! 
Možno si tú paralelu neuvedomujete, ale my tu máme 
našu malú miestnu Gorilku už vyše 10 rokov. Nezna-
losť vlastných práv vo verejnom živote na začiatku 
budovania demokratickej spoločnosti a voľné, nekon-
trolované ruky predošlých starostov nás priviedli nielen 
do extrémnej zadlženosti a nútenej správy, ale akoby 
toho nebolo dosť, hrozila našej malebnej „dedinke“ 
ešte aj výstavba sídliska. No myslím, že sme sa poučili. 
Verte že dnes už Devínu žiadne opičie kšefty nehrozia. 
Spravujeme si ho – tak ako sa patrí – spoločne a pod 
vašim dohľadom. Najlepším príkladom toho je aktuál-
ne prebiehajúce hľadanie budúcnosti našej školy. Bý-
valí prevádzkovatelia školy firmu aj s našou nájomnou 

Polis a politika

V atmosfére politicky rozdrobených Slovákov v Aus-
trálii som v tamojšom krajanskom vysielaní svojho času 
povedal, že „kňaz robí pre politiku – teda v službe lep-
šieho života v „polis“, v ľudskom meste – najviac vtedy, 
keď sa do politiky nemieša“. Stretlo sa to s živým ohlasom 
a odvtedy sa pri konfrontácii s politickými problémami od-
volávam na toto pravidlo. Práve v jeho duchu sa mi žiada 
povedať do súčasnej horúcej politickej diskusie pár nepo-
liticko - politických slov. Sú to časté témy aj pri osobných 
rozhovoroch s Devínčanmi, nuž nemusí byť na škodu po-
deliť sa o ne aj s čitateľmi Devínčana. Aspoň heslovite.

Riešenie ekonomickej krízy sa nateraz sústreďuje 
na hľadanie prostriedkov na splácanie úrokov neustále 
bohatnúcich bánk. Kríza nie je dôsledkom prírodných 
katastrof či iných nedostatkov ale neprimeraného bohat-
nutia bohatých. Táto nenásytnosť je dôsledkom nenasý-
tenosti najhlbších túžob človeka, ktoré sú duchovného 
charakteru. Ekonomické obmedzenia sa jednak najviac 
dotýkajú najchudobnejších a najmä neriešia príčinu tohto 
problému, skôr vyvolávajú protireakcie.

Príčinou krízy však nie sú len tí najbohatší. Celkový 
životný štýl, ako ho propagujú všetky vplyvné médiá, je cel-
kom isto nielen trvalo neudržateľný, ale ničí človeka v jeho 
najhlbších základoch. V peknom balení a za peknú cenu 
sa predáva ľudské nešťastie. Demografický vývoj je tu len 
jedným varujúcim ukazovateľom. Nárast počtu mladých, 
neschopných lásky a zodpovedných rozhodnutí, hlboko 
zranených od raného detstva, citovo nezakorenených je 
priamym dôsledkom všeobecne propagovaného životné-
ho štýlu. Ich život bude znamenať pre spoločnosť čoraz 
väčšiu záťaž, pričom nebudú schopní vytvárať hodnoty 
a prostriedky, na ktoré si arogantne robia nárok.

Ukazuje sa, že demokracia ako forma spravodlivého 
a integrálneho rozvoja všetkých občanov je možná len ak 
je z vnútra živená a udržiavaná morálnymi princípmi, kto-
ré človeku samotná demokracia nemôže dať. Najčastej-
šie je ich vnútornou motiváciou náboženstvo alebo aspoň 
etická výchova. Všeobecne propagované ponímanie indivi-
duálnej slobody znamená pre ako tak únosné spolužitie 

Devínska tancovačka
čítajte na str. 5

Národný park Donau-Auen
čítajte na str. 4

Poznaj svoj Devín
čítajte na str. 6
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zmluvou posunuli novým ľuďom, ktorí spočiatku ani 
nevedeli, čo budú s budovou ďalej robiť. Odrazu prišli 
za nami s ponukou, ktorá by umožňovala návštevu zá-
kladnej školy priamo v Devíne pre väčšinu devínskych 
detí. Odvtedy túto otázku riešime s poslancami spolu 
s vami a najmä s tými ktorých sa to týka najviac – 
s rodičmi školopovinných detí. Naposledy na stretnutí s 
občanmi v Dome kultúry 1.2.2012. Zástupcovia školy 
ponúkli rodičom prijateľné podmienky tak, aby školu 
mohli navštevovať aj deti zo sociálne slabších rodín. 
Len veľmi stručne: 50% zľavu na školné pre devínske 
deti (t.j. 25,- EUR po zľave), po reakciách rodičov na 
stretnutí v DK pristúpili nakoniec aj na 50% zľavu na 
družinu (tuším 30 EUR po zľave), pri viacdetných ro-
dinách platí školné len jedno dieťa, v opodstatnených 
prípadoch vedia školné odpustiť, učí sa angličtina...
Rokujeme o detailoch, priebežne vás budeme informo-
vať, verím že spolu sa dopracujeme ku čo najlepšiemu 
riešeniu pre Devín. Sledujte nás pri tom prosím.

V mrazoch tejto zvláštnej zimy nám „zakapal“ aj 
bankomat. Zo dňa na deň – zrazu ho nebolo! Vlastne 
aby som nikomu nekrivdila, banka oznámila Domu 
kultúry že o tri dni prídu bankomat odinštalovať, na-
koľko je pre banku nerentabilný. Bodka. Nemali sme 
žiaden priestor namietať voči tomuto necitlivému prí-
stupu, žiadnu možnosť hľadať riešenie, nebolo s kým 
rokovať, banka sa rozhodla pre „konečné riešenie“! 
Odvtedy sa pokúšam s ňou diskutovať, ale skúste 
nájsť v tejto renomovanej inštitúcii partnera na komu-
nikáciu! Dialóg (služba pre komunikáciu s klientom) 
vás odkáže na pobočku, pobočka vám oznámi to čo už 
viete (že bankomat nebol rentabilný) a otázka s kým 
sa dá na túto tému rozprávať všetkých neskutočne 
zaskočí. Nikoho pritom netrápi, že hovoria so starost-
kou – i keď „len“ malej mestskej časti – snažiacou sa 
hájiť záujmy svojich obyvateľov a zároveň ich zákazní-
kov. Po tomto prístupe mi ku ich reklamnému sloganu 
„Najlepší idú za nami“ nenapadá iný dovetok ako“ 
...dlhou a zarúbanou cestou!“ Pritom rozumiem (ne)
rentabilite – tu je ozaj potrebné spýtať sa do vlastných 
radov či sme službu nevedeli využívať vo väčšej mie-
re – takisto rozumiem červeným číslam, čomu však 



Nový zimNý štadióN v Lamači
Vybudovanie celého areálu stálo investora tri milióny eur, výstavba trvala jeden rok.

NEZABUDNITE NA DANE

Milí Devínčania,

chceli by sme Vás upozorniť na povinnosť zaplatiť daň za psa, ktorá je splatná vždy k 31. januáru bežného roka.  
Zároveň Vám pripomíname, že poplatky za prenájom pozemkov, ktoré máte prenajaté na základe platných zmlúv, je 
nutné uhrádzať podľa podmienok uvedených v zmluvách. Miestny úrad nezasiela platobné výmery!!!

MÚ Devín
DAŃ ZA PSA
Do konca januára mali majitelia psov povinnosť zaplatiť daň za psa. Ak ste tak neurobili, mali by ste to napraviť 

a daň zaplatiť. Tí držitelia psov, ktorých pes je starší ako šesť mesiacov a ešte ho nezaevidovali, sú povinní nahlásiť ho 
na miestnom úrade a následne zaňho zaplatiť daň.

16.12.2011, prijatím Všeobecného záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Devín č. 3/2011 o miestnych 
daniach na území mestskej časti Bratislava – Devín, sa zmenila sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok nasle-
dovne: 

a) 13,50 EUR pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa a má trvalý pobyt v mestskej časti, 
b)  21, 00 EUR pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa a nemá trvalý pobyt v mestskej časti, 
c)  5,00 EUR pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa a má trvalý pobyt v mestskej časti, ktorej 

jediným príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok a nežije v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnými 
osobami,

d)  75,00 EUR pre právnickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa. Takto určená sadzba dane platí za 
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

red.

KdE BUdEmE voLiŤ?

Voľby do Národnej rady Slovenskej re-
publiky 2012

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 
rozhodnutím č. 347/2011 Z. z. vyhlásil voľby do 
Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich 
konania na sobotu 10. marca 2012.

V MČ Bratislava – Devín bol vytvorený 1 voleb-
ný okrsok, volebná miestnosť sa bude nachádzať v 
dome kultúry na Rytierskej ulici č. 2, 841 10 Bra-
tislava.

Možnosť voliť majú osoby, ktoré dovŕšili 18 ro-
kov a sú občanmi SR. NIE CUDZINCI S TRVALÝM 
POBYTOM NA ÚZEMÍ SR.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľka MŠ Devín oznamuje, že v termíne od 
15.2. do 15.3. 2012 vyhlasuje zápis detí do materskej 
školy Kremeľská 36, 841 10 Bratislava Devín na nasledu-
júci školský rok 2012/2013.

čo Sa StaLo S BaNKomatom?

Tatra banka a.s. nám odporúča najbližšie ban-
komaty, ktoré môžu Devínčania využiť: v budove 
supermarketu Terno a v obchodnom dome Glavica 
v Devínskej Novej Vsi a v Karlovej Vsi na Karloveskej 
ulici. 

Tatra banka svoj bankomat, ktorý bol umiest-
nený v Dome kultúry Devín, podľa slov Borisa 
Gandelu, hovorcu Tatra banka a.s., deinštalovala z 
dôvodu jeho dlhodobo podpriemernej využiteľ-
nosti, pričom jeho prevádzka trvale generovala 
značnú stratu. 

Vyberáme z listu pani starostke: „Táto situ-
ácia je po piatich rokoch prevádzky bankomatu 
pre nás neakceptovateľná a napriek našej snahe 
prinášať klientom výnimočný osobný a finančný 
komfort sme sa po dôslednom a citlivom zvážení 
rozhodli pristúpiť k zrušeniu bankomatu.“

Podľa posledných informácií Tatra banka ak-
tuálne neuvažuje o inštalácií nového bankomatu 
v mestskej časti Bratislava Devín. 

red.
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Bratislavská mestská časť Lamač má nový zimný 
štadión, v pondelok ho slávnostne otvorili pre verejnosť. 
ICE ARENA má slúžiť najmä na rozvoj korčuliarskej gra-
motnosti mládeže z blízkeho okolia. Vybudovanie celého 
areálu stálo investora tri milióny eur, výstavba trvala jeden 
rok. 

Štadión otvorili primátor hlavného mesta Milan Ftáč-
nik, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol 
Frešo a starosta Lamača Peter Šramko spolu s hokejovou 
legendou Jozefom Golonkom. Ľadovú plochu pokrstili vho-
dením úvodného buly. 

V ICE ARENE nájdu obyvatelia ľadovú plochu bez 
tribún, ktorej rozmery sú 56 x 26 metrov. Nachádzajú sa 
tu tiež dve curlingové dráhy, ktorých parametre zodpove-
dajú medzinárodným kritériám. Pre hráčov je k dispozícií 
deväť šatní. 

Na štadióne využívajú technológiu chladenia, ktorá 
bezo zvyšku využíva odpadové teplo na výrobu tepla a 
teplej úžitkovej vody pre celý komplex, čím šetrí náklady 
na prevádzku aj životné prostredie. Obidve haly môžu 
diváci sledovať aj z reštauračných priestorov, ktoré sú od 

hracích plôch oddelené sklom. Prevádzkovateľ poskytu-
je mestskej časti Lamač bezplatne hodiny pre základnú 
školu, materské školy a verejnosť. 

Myšlienka postaviť nový zimný štadión šla ruka v 
ruke so zámerom založiť športovú školu a prepojiť tak 
vzdelávací proces so športom. Uvažuje sa teda o založe-
ní školy, kde by vychovávali novú generáciu vzdelaných 
športovcov. V týchto chvíľach leží žiadosť na zriadenie 
základnej školy na ministerstve školstva, školu by mohli 
sprevádzkovať od septembra tohto roka. 

Zdroj: SITA

nerozumiem je prístup banky ku klientovi. Aj tu vidím 
možnosť spoločného postupu – povedzte im svoj ná-
zor na zmiznutý bankomat! Pekne „od pľúc“. Majú na 
to zriadený na webe Online chat, kde sa vás veľmi úcti-
vo pýtajú, ako vám môžu pomôcť...Ja zatiaľ oslovujem 
ďalšie banky, jedna z nich sa už prišla osobne pozrieť 
na podmienky prípadnej prevádzky.

Verím že vidíte ako je dôležité zaujímať sa o dia-
nie za dverami svojej obývačky. Nechať taký kompli-
kovaný organizmus akým je komunita bez dozoru sa 
jednoducho nevypláca. Po varovné príklady v súčasnosti 
netreba chodiť ďaleko, sú všade okolo nás. V Devíne 
máme našťastie aj príklady toho, prečo sa kvôli komu-
nite oplatí zdvihnúť „zadok z gauča“. Príklad SKAN-
SKA bol prezentovaný 13.2.2012 na miestnom zastu-
piteľstve, kde bol predstavený spoločný návrh zadania 
nového riešenia zóny Záhradky. Príklad Kráľová hora 
„vrie“ najmä v Karlovej vsi. Príklad verejne dostupného 
parkoviska pod hradom Devín je v riešení (prokuratú-
ra). Príklad zvláštne vyčíslenej výšky časti nášho dlhu je 
v rukách súdu. Príklad školy pre devínske deti riešime 
spolu „tu a teraz“. Príklad „transparentnej samosprá-
vy“ (povinné zverejňovanie obecných zmlúv, objedná-
vok a faktúr) považujem za možno najvýznamnejší 
počin terajšej vlády. Príklad nútená správa...tak pre 
tento príklad treba ozaj prísť voliť. Zodpovedne. Inak 
by nám v rukách mohli zostať len „dlažobné kocky“, 
čo určite nikto z nás prosím nechce.

P.S. Všetko čo mám na srdci sa mi nepodarilo vtes-
nať do predchádzajúcich riadkov. Ospravedlňte preto 
prosím dĺžku tohto úvodníka, no skutočne máme za 
sebou zvláštnu zimu. Teším sa na oteplenie a stretnutie 
pri voľbách priatelia.

Ľubica Kolková, starostka@devin.sk

v demokracii vydávať čoraz viac zákazov a nariadení, 
ktoré robia zo slobodného života zlatú klietku. Odmie-
tanie týchto obmedzení vedie k anarchii a anarchia je 
predposledné vývojové štádium pred nástupom totality, 
ktorú si v takom prípade slušní ľudia doslova prajú. Za-
čarovaný kruh.

Odkedy spoločenský vývoj nevyprázdňuje ľuďom len 
srdcia a hlavy ale začal aj ich peňaženky, viacerí sa pre-
budili a začali rozmýšľať. Na podstatu problému i jeho 
riešenie odznievajú celkom zaujímavé a rozumné názory 
a na prekvapenie aj medzi mladými. No na úrovni bru-
selských i bratislavských diskusií na najvyššej úrovni sa 
o riešení podstaty problémov zanovito mlčí. Rezorty, ktoré 
rozhodujú o vzdialenej budúcnosti pri všetkých vládach 
najviac pokulhávajú. Nehovorí sa o investíciách do mo-
rálneho ozdravenia ani o legislatíve, ráznejšie chrániacej 
ekológiu života. Konštruktéri laickej spoločnosti by si tým 
totiž museli priznať fiasko. To radšej prehlbujú priepasť. 
Aj na tom sa dá v konečnom dôsledku dobre zarobiť. Je 
to paradox, ale kroky k skutočnému ozdraveniu.

Je správne, ak korupcia a nespravodlivosť vyvoláva 
v človeku spravodlivý hnev. V bezduchej, zrezignovanej 
a znudenej spoločnosti sa však takýto vzdor môže stať 
veľmi cenným artiklom, na ktorý si ideologickí obchodníci 
už vopred brúsia zuby. Preto je na mieste aj zdravý od-
stup, aby sa táto vzácna sila nestala vetrom do plachiet 
celkom iných záujmov, ako sa to v ostatných desaťročiach 
na Slovensku už viac krát zopakovalo.

Hovoriť krátko nesie riziko čiernobielej skratkovitosti. 
Nadnesené témy nechcú byť ani analýzou ani ponúka-
ním riešenia. Len príspevok do diskusie...

Mons. Marián Gavenda, farár

dokončenie zo str. 1

dokončenie zo str. 1



dočKámE Sa rEKoNštrUKciE 
vErEjNých Wc?

Prečo kuPoVať, keď môžeš  
zaDarmo PožičiaVať? 

oDkomuniTy.sk

OdKomunity.sk vám pomôže nájsť nieko-
ho vo vašom okolí, kto je vám ochotný zadar-
mo, či malý poplatok, požičať, čo potrebujete. 
Alebo požičať to, čo máte a niekto vo vašom 
okolí potrebuje. 

získajte dodatočný príjem z veci, ktoré vlast-
níte a môžete požičať. šetrite za nákup veci, ktoré 
potrebujete iba občas a tu si ich môžete požičiavať. 
Prispejte k ochrane životného prostredia, znížením 
spotreby. zmiernite plytvanie vyčerpateľnými zdroj-
mi surovín na zemi. Podporte rozvoj lokálnych ko-
munít. umožnite ľuďom nezištne si pomáhať. zlep-
šite život znevýhodneným a ohrozeným skupinám 
občanov. Pridajte sa do komunity na 

www.odkomunity.sk.
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OSáDZANie NOVých  
SmetNých KOšOV A KOšOV  

Pre PSie exKremeNty

Toto je oznam pre všetkých Devínčanov, ktorí majú 
záujem navrhnúť miesta na smetné a psie koše. Keďže 
ich máme v Devine málo, a niektoré sú už príliš staré, sa 
Miestnemu úradu Devín  koncom minulého roka podari-
lo nakúpiť zopár nových smetných košov, aj pre psie ex-
krementy. Teraz by som poprosil Vás o Vaše návrhy, kam 
by sa Vám zdalo najlepšie tieto koše umiestniť a kde 
najviac chýbajú. V záujme jednoduchosti komunikácie mi 
prosím posielajte buď e-mail alebo rovno SMS správu na 
moje číslo 0903 197365, a následne Vaše návrhy v komi-
sii vyhodnotíme a včas pred letnou sezónou budeme mať 
Devin kvalitne zabezpečený košmi tak, aby si odpadky k 
nim vždy našli cestu.

S pozdravom Igor Prieložný, poslanec

už takmer sedem rokov trvá „kauza skanska 
Viladomy v Devíne“. na základe územného rozhodnu-
tia narýchlo vydaného ešte v roku 2005 starostom Pac-
zeltom malo v Devíne vzniknúť husté sídlisko štvor-
podlažných bytoviek vznešene nazývaných „Viladomy“. 
Do nich sa malo prisťahovať približne 1.200 nových 
obyvateľov. okrem nenávratného zničenia jedinečného 
charakteru Devína hrozili kolapsy dopravy, chýbajúca 
občianska vybavenosť, narušenie ochranného pásma... 
Proti takejto výstavbe sa vzbúrili nielen Devínčania ale 
aj široká verejnosť v Bratislave a na slovensku. Dlhé 
roky sa kauza pretriasala v novinách, Devínčania orga-
nizovali protestné pochody a dokonca písali švédske-
mu kráľovi. 

Dnes sú sa zdá, že tieto hrozby a naťahovačky s 
firmou skanska sú už minulosťou. Dňa 13. júla 2011 
spoločnosť skanska sk a.s. a mestská časť Bratisla-
va-Devín uzavreli dohodu o spoločnom postupe pri 
realizácii obytného súboru Devín – záhradky. spoloč-
ným cieľom sa stalo hľadanie kompromisného riešenia, 
ktoré by zohľadňovalo oprávnené záujmy obyvateľov 
Devína a zároveň umožnilo realizáciu investičného zá-
meru firmy skanska v tejto lokalite.

Bola vytvorená spoločná pracovná skupina zlože-
ná zo zástupcov oboch strán, ktorá v druhom polroku 
2011 spracovala návrh spoločného postupu a zadanie 
pre urbanisticko-architektonickú štúdiu. Hlavnými kri-
tériami pre riešenie sa stali ochrana kultúrnych, his-
torických a prírodných hodnôt, zachovanie vidieckeho 
charakteru zástavby s využitím súdobého architekto-
nického tvaroslovia.

Celkový predpokladaný počet obyvateľov obytné-
ho súboru by nemal presiahnuť 550, predpokladá sa zá-
stavba samostatne stojacimi a radovými rodinnými do-
mami a niekoľkými menšími bytovými domami s dvoma 
podlažiami a podkrovím alebo ustúpeným podlažím.

Hotový návrh zadania štúdie bol schválený na 
poslednom spoločnom zasadnutí pracovnej skupiny 8. 

decembra 2011 a podpísaný aj štatutármi oboch strán 
– starostkou mestskej časti Bratislava-Devín ing. Ľubi-
cou kolkovou a výkonným riaditeľom divízie skanska 
reality pánom mattsonom. následne bol návrh schvá-
lený na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 13. 
februára 2012.

ďalším postupom bude vypracovanie alterna-
tívnych návrhov konkrétneho riešenia tromi tímami 
architektov. Výsledky budú hodnotené opäť spoloč-
nou komisiou mestskej časti Devín a spoločnosťou 
skanska. najlepšie riešenie sa stane základom pre 
spracovanie projektovej dokumentácie a ďalší postup 
realizácie výstavby.

zadanie bolo zverejnené pred schvaľovaním v 
miestnom zastupiteľstve a je občanom prístupné k na-
hliadnutiu na miestnom úrade. o ďalšom postupe Vás 
budeme samozrejme informovať.

záverom sa chcem poďakovať všetkým Devínča-
nom aj nedevínčanom, ktorí sa o tento výsledok pri-
činili, a aj spoločnosti skanska za ich ústretovosť, 
prejavenú dobru vôľu a dobrú spoluprácu v pracovnej 
skupine. najväčšie moje poďakovanie patrí našej sta-
rostke Ľubke kolkovej, bez ktorej osobného nasadenia 
by sa bol tento príbeh takmer určite skončil inak...

Ing. arch. Šarlota Mráziková

Vymením štvorizbový byt v centre mesta za 
verejné WC v Devíne. Zn.: Prípadne doplatím.

Takto s vtipom sa mi prihovoril jeden z ko-
legov poslancov mestského zastupiteľstva po 
schválení rozpočtu Bratislavy na rok 2012. Do 
rozpočtu sa totiž na môj návrh dostala aj nemalá 
suma (85.000,- €) na rekonštrukciu verejných WC 
v Devíne.

Takže to, čo si my obyvatelia Devína a spo-
lu s nami aj viac-menej všetci návštevníci Devína 
uvedomujeme ako „veľký“ problém, by sa malo do 
konca roka vyriešiť. objekt, ktorý je v dezolátnom 
stave (5 rokov neprevádzkovaný) bez pripojenia 
na kanalizáciu, úplne zmení svoju podobu, a ak sa 
zrealizuje návrh pani architektky Šarloty Mrázikovej, 
bude aj estetickou súčasťou podhradia. napokon, 
posúďte sami z priložených obrázkov.

Pridám už len krátky popis: 
zapustená časť, kompletne vynovená s dosta-

točnou kapacitou toaliet pre mobilných používa-
teľov. V nadstavbe sa uvažuje so zariadením pre 
imobilných návštevníkov a s priestorom určeným 
na prebaľovanie bábätiek. ďalšie priestory v nad-
stavbe sa využijú na informačné centrum.

Ignác Kolek
poslanec mz Bratislavy

Vizualizácia podľa štúdie Ing. arch. Šarloty Mrázikovej

Terajší stav

SKaNSKa a dEvíN – NamiESto vojNy SpoLUpráca
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NárODNý PArK meDZi 
DVOmi metrOPOlAmi
s pojmom národný park si mnoho ľudí 

na slovensku spája národné parky v našich 
pohoriach. menej ľudí však vie, že vzácnu 
prírodu hodnú ochrany máme aj na skok 
od hlavného mesta. národný park Donau-
auen (Dunajské luhy) spája ako zelený pás 
divokej prírody Bratislavu a Viedeň a chráni 
najväčšiu súvislú, prevažne nenarušenú, ob-
lasť lužných lesov strednej európy. Výlet do 
Dunajských luhov môžeme spokojne zara-
diť do kategórie príjemných jednodňových 
výletov v okolí Bratislavy. 

Vzácna príroda hodná ochrany

národný park zahŕňa komplex ekosys-
témov, ktoré vykazujú veľkú rozmanitosť 
vzácnych životných prostredí ohrozených 
druhov rastlín a zvierat. krása jeho kraji-
ny ho robí prostredím odpočinku, ktoré si 
cení veľa ľudí. 

krajina je výrazne formovaná silou Du-
naja, ktorý pravidelne zaplavuje lužný les 
a tieto záplavy majú výrazný vplyv na život-
ný rytmus tohto vodného lesa. Lužné lesy 
sú prirodzeným záchytným priestorom pre 
záplavy. Dunajské lužné lesy okrem toho 
skrývajú aj veľké zásoby najkvalitnejšej pit-
nej vody v európe. Tok Dunaja vytvára ved-
ľajšie a mŕtve ramená, štrkoviská a ostrovy, 
ktoré bývajú veľmi rýchlo osídlené roz-
manitými rastlinami a zvieratami špeciálne 
viazanými na tieto životné prostredia. na 
území národného parku žije viac ako 700 
druhov vyšších rastlín, viac než 30 dru-
hov cicavcov a 100 druhov vtákov, 8 dru-
hov plazov, 13 druhov obojživelníkov a 50 
druhov rýb. ak k tomu ešte prirátame aj 
vodný a suchozemský hmyz a bezstavov-
ce, dospejeme k celkovému výskytu okolo 
5 000 druhov. 

Vznik národného parku

Vznik národného parku siaha do 70-
tych rokov, kedy vznikla potreba účinnej 
ochrany dunajských lužných lesov. regu-
lácia Dunaja na konci 19. storočia a ešte 
vo väčšej miere výstavba kaskády vodných 

diel na Dunaji boli zásahy, ktorými človek 
podstatne zmenil prirodzený chod lužných 
lesov. Výrazné stopy zanechali aj desiatky 
rokov intenzívneho lesného hospodárstva, 
ktoré na mnohých miestach nechalo vyrásť 
monokultúry. najväčší zásah hrozil územiu 
dnešného národného parku v roku 1984, 
keď sa začala príprava výstavby vodného 
diela pri Hainburgu. Táto hrádza by nená-
vratne vzala Dunaju posledný údolný úsek 
voľného toku na rakúskom území. stovky 
hektárov najvzácnejšieho lužného lesa by 
boli vyrúbané, hrádze by úplne oddelili luž-
ný les od životodarných záplav, prirodzená 
dynamika vodného toku by sa celkom stra-
tila, štrkoviská a štrkové ostrovy by navždy 
zmizli. V dôsledku toho by veľmi utrpela 
aj kvalita spodnej vody. V polovici decem-
bra 1984 obsadili „stopfenreuther au“ pri 

Hainburgu najskôr stovky, neskôr tisícky 
ochrancov prírody, aby zabránili stavbe 
vodného diela. ich pokojný, nenásilný pro-
test trvajúci niekoľko týždňov bol napokon 
úspešný a rakúska vláda sa predbežne vzda-
la výstavby plánovaného vodného diela. 

národný park Donau-auen bol sláv-
nostne otvorený 27. októbra 1996. V roku 
1997 získal park medzinárodné uznanie 
od svetovej únie ochrany prírody iuCn. 
Toto uznanie je značkou kvality a udeľuje 
sa len územiam, ktoré si obzvlášť zasluhujú 
ochranu.

Brána do Dunajských luhov

Dnes je národný park príťažlivou des-
tináciou pre laickú, ale aj odbornú verej-
nosť. Denne privíta stovky návštevníkov zo 
slovenska, rakúska a okolitých krajín, ktorí 
túžia na vlastnej koži zažiť divočinu európ-
skeho pralesa. zážitok z takejto návštevy 
sa dá prirovnať k návšteve tropického pra-
lesa. Pre návštevníkov národného parku je 
k dispozícii expozícia, ktorá sa nachádza 
v rakúskom mestečku orth an der Donau, 

približne 35 km od Bratislavy. expozícia je 
sústredená v zámku orth a na ostrovče-
ku za zámkom. nachádza sa tu podzemné 
akvárium, pozorovateľňa, kde sa na dotyk 
môžeme priblížiť k životu pod riečnou hla-
dinou. k dispozícii je množstvo interaktív-
nych exponátov, možnosť výletu do lužné-
ho lesa na člnoch so sprievodcom aj bez. 

„Slovenské dni“ v Národnom parku

Pre slovenských návštevníkov sa tu 
niekoľkokrát počas sezóny organizujú 
slovenské dni s výkladom v slovenčine. 
mimoriadna ponuka pre návštevníkov zo 
slovenska v roku 2012 bude v termínoch 
6. apríla, 9. apríla, 1. mája, 8. mája, 9. júna, 
23. júna, 5. júla, 28. júla, 29. augusta, 1. sep-
tembra, 15. septembra a 6. októbra 2012 
v návštevníckom Centre národného parku 
(schlossorTH) v orth an der Donau. 

cezhraničná spolupráca

národný park Donau-auen dlhoročne 
spolupracuje so slovenskými partnermi 
v oblasti ochrany prírody a manažmentu 
návštevnosti chránených území. Dôkazom 
sú viaceré úspešne zrealizované ako aj ak-
tuálne prebiehajúce projekty. Takým je aj 
od januára 2012 sa rozbiehajúci projekt 
LiFe10 naT/sk/080 ochrana a obnova 
území naTura 2000 v cezhraničnom re-
gióne Bratislavy pod vedením Bratislavské-
ho regionálneho ochranárskeho združenia 
(Broz). Jeho cieľom je zavedenie vhod-
ného manažmentu v 17 územiach európ-
skeho významu v Bratislave a okolí. V rámci 
projektu bude obnovené prirodzené dre-
vinové zloženie v lesných biotopoch, ob-
novia sa zarastajúce lesostepi a lúky, zlepší 
sa vodný režim mokradí a riečnych ramien 
a veľká časť aktivít je zameraná aj na šíre-
nie osvety o ochrane prírody pre širokú 
verejnosť (dokumentárne filmy, informačné 
publikácie, náučné panely, exkurzie, vzdelá-
vacie programy pre školy a mnohé ďalšie). 
Úlohou rakúskeho partnera je zabezpečiť 
odborné sprevádzanie exkurzií na území 
národného parku a školenie slovenských 
partnerov. 
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DeVíNSKA tANcOVAčKA 
už PO šieSty rAZ

„Ta vitajce pajtaši i pajtašky! ej ale vas 
veľo prišlo! To keby ja znala že vas teľo 
veľo prindze na toten šesty Devinsky bal, 
ta ja by sebe i parádnu frizúru dala zrobic... 
i..... novy gerog prihotovila. mužovi by novu 
kikľu i novy kapeľuch kupila,... vžal by sebe 
čarny ancug, i lajblík by som mu vybigľovala, 
ja by sebe vžala paradnu kikľu s pantlikami. 
Jáááj, buli by sme šumne jak tote prominen-
ci na baloch.“

Takto nejak sme 21. januára začínali 
našu šiestu devínsku tancovačku, tentokrát 
celú venovanú východnému slovensku. a 
že som nebola jediná, ktorá si potrápila ja-
zyk „šušľavou“ východniarčinou, môžu do-
svedčiť všetky devínske generácie, ktoré sa 
zúčastnili prípravy nášho východniarskeho 
pásma. či už to boli naše rozkošné najmen-

šie detičky a princezničky s ich hrami na 
húsky a na zajačika, alebo tínedžeri s ich 
pesničkami a prekáračkami, urastení regrú-
ti s čapášmi a „bašistovskou“ a na záver 
rozbláznené ženičky v krčme, tancujúce 
tradičnú karičku a fľaškový tanec – všetci 
si už mesiace pred tancovačkou lámali ja-
zyky s novými pesničkami a prekladali si 
ich do spisovnej slovenčiny.... no skrátka 
„bašaveľ preveľiky!“ a aby toho nebolo 
málo, tento rok nás navštívila silná konku-

rencia – krásne mladé slečny zo skupiny 
Pressburger Tribal society nám predviedli 
temperamentné brušné tance. Do tanca i 
do uška nám celý večer hrala skvelá hudba 
Petra kuštára, nechýbala ani škola tanca 
(tento rok aj brušných tancov!) a bláznivá 
romanina tombola. a uviedli sme do života 
aj východniarske perpetum mobile : „Pice 
bo nalito, lejce bo vypito!“ (Pite lebo je na-
liate, nalievajte, lebo je vypité!) 

i keď už si pomaly začínam zvykať (veď 
na dobré sa ľahko zvyká), opäť som osta-
la v úžase nad tým, koľko talentovaných, 

energických, ochotných a milých susedov 
tu v Devíne máme. Veď bez nich, bez toho, 
že obetujú kopu svojho voľného času, by 
sa takéto akcie nikdy nepodarilo pripra-
viť. Choreografky zuzka Bőhmová, zuzka 
Lőrincová a naša nová posila slávo slabej 
(bývalý tanečník zo súboru Dimitrovec), 
krojárky zuzka Bőhmová, Deniska Cicá-
ková a Lenka satinová, autorky scény Jarka 
ševčíková a mária mikluščáková, náš „dvor-

ný osvetľovač a ozvučovač“ Paľo murín, 
kameramani a fotografi Gabo Cziko, Vlado 
Petrík a Juraj kotian, „dvorné tombolistky“ 
romana sagulová a katka Viteková, učiteľ-
ka tanca Deniska Cicáková, môj spolumo-
derátor števo Lőrinc, naše verné speváčky 
Janka šimoničová, Danka kotianová a mo-
nika rosová, i vedúca našej priestorovo-
proviantovej základne ivetka sapáková – 
všetkým vám patrí obrovská vďaka za ďalší 
krásny zážitok! Veľká vďaka tiež patrí našej 
starostke Ľube kolkovej a Lenke satinovej 
za všestrannú podporu!

a ešte jedna vec ma veľmi teší: skupin-
ka nadšencov, ktorí každoročne pripravujú 
túto tancovačku, sa nám úspešne rozrastá. 
Dúfam preto (a už som v kuloároch počula 
nejaké sľubné vyjadrenia), že na budúci rok 
sa zapoja zase ďalší Devínčania. už teraz 
totiž začíname vymýšľať nový program, de-
batujeme o kostýmoch a regiónoch... keď-
že my sa konkurencie nebojíme, chystáme 

tiež odvetu našim brušným tanečniciam. 
už teraz vám môžem prezradiť, že budú-
coročná tancovačka prinesie nové rytmy, 
ktoré budú horúce, horúce, horúce!

Dúfam, že vás tam všetkých (a ešte via-
cerých) opäť uvidím!

Teším sa na vás,
Eva Kováčová

(alias eva od cmitera)

ĎaKUjEmE, páN vELitEĽ!

Devínsky hasičský zbor sa po desiatkach rokoch rozlúčil s veliteľom LaDisLaVom 
mikLÓšom starším, ktorý odišiel zo služby v DHz na vlastnú žiadosť.

milí čitatelia, dovoľte, aby sme sa v mene celého Devína pánovi Ladislavovi miklóšovi st. 
poďakovali za roky strávené v hasičskom zbore:

Veľmi si vážime, čo ste všetko pre Devín urobili a ďakujeme Vám za to. želáme Vám, 
aby ste ako čestný veliteľ DHz v Devíne strávili ďalšie roky v zdraví a spokojnosti. Taktiež 
želáme Vášmu synovi, LaDisLaVoVi mikLÓšoVi mladšiemu, aby sa mu v novej funkcii ve-
liteľa DHz v Devíne darilo a aby devínski hasiči opäť získali dôstojné miesto vo verejnom 
živote Devína, ktoré si určite zaslúžia. 

red.
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kostol svätého kríža v Devíne

Je architektonickým i archeologickým skvostom.
z dôvodu porušenia nálezových možností sa 

nedá presne určiť veľkosť pôvodného kostola.
Predpokladá sa, že stavba bola jednoloďovou 

plochostropnou architektúrou z druhej polovice 
13. storočia.

za najstaršiu časť kostola sa pokladá krypta pod 
južnou loďou, ktorá bola pôvodne nad zemnou stav-
bou, je teda staršia ako hlavná loď.

Rekonštrukcie a dostavby zanechali na stavbe 
kostola stopy období, počas ktorých boli práce vyko-
návané, preto môžeme na kostole nájsť pozostatky 
architektúry románskej, renesančnej, gotickej, baro-
kovej i klasicistickej. napriek všetkým prestavbám 
ostáva jeho gotický charakter zachovaný.

najrozsiahlejšie stavebné práce na kostole Pový-
šenia sv. kríža v Devine sú z r. 1420, t.j. z obdobia, keď 
majiteľom hradu Devin s mestečkom pod hradom 
bol mikuláš Garay s manželkou annou, dcérou grófa 
Hermana z Celje. Písomné záznamy z tejto prestavby 
sa nezachovali.

V prístavbe severnej pohrebnej kaplnky nájde-
me na gotických svorníkoch erby rodu Garayovco-
uv (stočený had) a grófov z Celje (rozdelený erb do 
4 poli, v ktorých sa striedajú 3 hviezdy a 3 horizontál-
ne položené brvná). Tretí erb ostal prázdny bez znaku 
a bol zrejme pripravený pre niektorého z nasledovní-
kov rodu Garayovcov.

V roku 1529 bol kostol vypálený Turkami.
V r. 1672 – 1673 kostol opäť renovovali. z tejto 

činnosti sa zachovali účty súvisiace s obnovou kos-
tola v Devine.

Vieme, že boli zrušené gotické oblúky, pripája-
júce bočné kaplnky k hlavnej lodi. Hlavná loď bola 
preklenutá barokovou kopulou. Buduje sa novy chór, 
kazateľnica a veža, do ktorej boli umiestnené zvony. 
Táto veža dominuje exteriéru kostola až dodnes.

nad portálom sú v nikách umiestnené tri baro-
kové sochy svätcov zo 17. storočia.

V r. 1820 bol devínsky kostol zasvätený úcte sv. 
kríža.

archeologický výskum v 70-tych rokoch minu-
lého storočia priniesol mnoho zaujímavého. nálezy 
z odkrytých 17 hrobov obsahovali keramiku, ozdoby 
i zbrane a prispeli k objasneniu histórie života okolo 
kostola. Pod prahom do sakristie sa našiel strieborný 
poklad v podobe 143 strieborných mincí v hlinenej 
nádobe z oblastí nemecka a sliezska.

nemenej zaujímavý je i nález náhrobného ka-
meňa s byzantským krížom a dvoma kalichmi, ktorý 
odkazuje na svoj gotický pôvod.

Do novej histórie devínskeho kostola by sa isto 
veľmi kladne zapísala možnosť prezentácie nálezov 
archeologického výskumu kostola a farskej role zo 
70-tych rokov priamo v tomto kostole. avšak najväč-
šou prekážkou sú financie, ochrana interiéru kostola 
i vystavovaných predmetov.

Zdroj: geocaching.sk

OTÁZKA PRE VÁS:
V r. 1785 sa zdržiaval na devínskej fare, u svojho dob-

rého priateľa Michala Salakyho, budúci kňaz, jazykove-
dec..., ústredná postava Slovenského učeného tovariš-
stva. Tu napísal a vydal svoju knihu ,,Nova bibliotheca“.

Viete jeho meno?
Odpovede posielajte na e-mail: cenka@devin.sk, ale-

bo vhoďte, zalepené v obálke, do poštovej schránky 
s nápisom „DEVÍNČAN“, umiestnenej na DK Devín. 
Nezabudnite uviesť svoje meno a kontakt na Vás.

Z Vašich odpovedí bude vylosovaných redakčnou ra-
dou 5 správnych odpovedí. Výhercovia budú odmenení...

SPOZNAj SVOj DeVíN KNižNicA iNFOrmuje

koncom roka naša knižnica získala nové knihy, 
ktoré isto potešia svojich čitateľov napr.:

Boris FILAN 
Prešporock

kto má rád rozprávačský talent autora 
isto uvíta jeho novú knihu pre ktorú si vy-
bral do úlohy sprievodcu svojho kamaráta 
Pavla Hamela a záhadného andyho - Fan-
statu. kniha je voľným pokračovaním „Bra-
tislavských krutostí“, ktoré boli prírastkom 
našej knižnice v r.2010.

dušan KUčEra
BrAtiSlAVA 1939 – 1945
Mária POTZL – Malíková
BrAtiSlAVSKý hrAD 
ZA márie teréZie

knihy sú z vydavateľstva a. marenčina 
a vždy potešia čitateľov, ktorí bažia po po-
znaní.

Dominik DÁN
cela č. 17, Sára

autor je zárukou dobrej detektívky 
a nie je tomu inak ani pri uvedených titu-
loch jeho knihy sú bestsellermi na sloven-
skom knižnom trhu.

 

Danielle STEEL
Všetko má svoj čas, Srdcové záleži-
tosti

autorku netreba predstavovať najmä 
milovníčkam romantických príbehom , jej 
knihy Vám isto spríjemnia dlhé zimné ve-
čery.

ružena SchErhaUFErová
emine slzy

na scénu nových slovenských autoriek 
dámskych kníh vstúpila iba nedávno. Jej kni-
hy zaujali svojou prirodzenosťou. aj tento 
príbeh sa môže stať každému z nás.

Thomas BREZINA
Skrýša posledného vlkolaka, 
mrazivé volanie zo záhrobia, 
Neviditeľná beštia

knihy T. Brezinu z klubu záhad sa sta-
li stredobodom záujmu najmä u mladých 
čitateľov. Pozor! Pre prvých čitateľov je 
pripravený aj darček „magická lupa“. 

Príjemné chvíle s dobrou knihou  
Vám želá 

Vaša knižnica 

mestská časť Bratislava – Devín oznamuje obyvateľom, že magistrát hl. mesta sr Bratislavy  
za súčinnosti spoločnosti arGuss, s.r.o. uskutoční 

ZBer DOmOVéhO ODPADu  
S OBSAhOm šKODliVíN A eleKtrOSPOtreBičOV

dňa 14.04.2012 (sobota) v čase od 10:30 do 12:30 
pred dvorom požiarnej zbrojnice na hradnej ulici: 

staré náterové hmoty• 
odpadové rozpúšťadlá • 
Pesticídy• 
oleje a tuky • 
Batérie a akumulátory • 
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť• 

 

Vyradené zariadenia obsahujúce • 
chlórfluorované uhľovodíky  
(chlad ničky, mrazničky a pod.)
Vyradené elektrické a elektronické za-• 
riadenia – elektrospotrebiče (počítače, 
televízory, monitory, žehličky, práčky, 
mixéry a pod.)

Odpad musí byť v takom stave, aby sa z neho neuvoľňovali súčasti, v prípade kvapalín 
musí byť odpad uzavretý v pevnom obale a max. hmotnosť odpadu do 5 kg na 1 obyva-
teľa.

na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom uvedený odpad budú preberať pracovníci spoloč-
nosti arGuss, s.r.o. len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov. arGuss ďalej oznamuje 
právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom 
rozsahu katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.
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V DEVÍNE JE O ZUMBU ZÁUJEM

Cvičenia zumby devínčanky privítali  
s nadšením. Záujem o ne je veľký.  

Mladé dámy z Devína, ako sa zdá, tanec baví. 
Tak neváhajte a pridajte sa aj VY! Tancuje  
sa každý utorok o 19.30 vo veľkej sále  
DK Devin. Cena za hodinu je 3,- EUR.

cENtrUm prE rodiNy v KrízE NULOVÁ SPOTREBNÁ DAŇ NA 
OVOCNé VÍNA I MEDOVINU

Výrobcovia ovocných vín a medoviny ne-
budú platiť spotrebnú daň. Poslanci Národnej 
rady SR totiž v stredu schválili pozmeňujúci 
návrh poslanca Jána Goliana (SDKÚ-DS) k no-
vele zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy.

Poslanecký návrh tak zavádza nulovú 
sadzbu spotrebnej dane na tiché fermento-
vané nápoje nielen na medovinu, ako pôvod-
ne navrhovalo ministerstvo financií, ale aj na 
ovocné vína. 

Poslanci vyhoveli požiadavkám produ-
centom medoviny ako aj ovocných vín, ktorí 
kritizovali vlani schválený zákon o spotreb-
nej dani z alkoholických nápojov, ktorý po-
nechal nulovú daň len pre tiché vína. Výrob-
covia medoviny sa po schválení tohto záko-
na obrátili na prezidenta ivana Gašparoviča, 
ktorý uznal ich argumenty a s podpisom 
zákona súhlasil len pod tou podmienkou, že 
ministerstvo financií ho okamžite novelizuje. 
Producenti ovocných vín zase zákon, ktorý 
nadobudol účinnosť začiatkom tohto roka, 
označili za diskriminačný, protiliberálny 
a protieurópsky a jeho priamym dôsledkom 
by podľa nich bola faktická likvidácia produ-
centov ovocných vín na slovensku – čiže aj 
nášho ríbezľového vína z Devína. 

zdroj: siTa

foto: Iveta Sedláková

Rozvod, výkon trestu, poruchy hyperakti-
vity u detí ... to všetko sú situácie, ktoré za-
sahujú do života rodičov i detí a ktoré môžu 
veľmi vážne ohroziť základné funkcie rodiny. 
nie každý zvláda takéto krízové situácie, nie 
každá rodina sa vie s obdobnými udalosťami 
vyrovnať. V tom horšom prípade rodina pre-
stáva byť bezpečným miestom pre jej členov 
a následky môžu byť závažné, ba až tragické. 
aby k tomu nedošlo, potrebuje rodina pomoc 
a podporu. Takouto oporou je – Centrum pre 
rodiny v kríze, ktoré pomáha členom rodiny 
v jej prvotnej fáze životnej krízy a prispieva 
k upevňovaniu vzťahov v rodine. 

____________________________

centrum pre rodiny v kríze je sociá-
lny program Bratislavského samosprávneho 
kraja, ktorý funguje od 1. januára 2009. zá-
kladným cieľom Centra pre rodiny v kríze je 
poskytnúť komplexnú, administratívne nená-
ročnú a bezplatnú pomoc členom rodiny, kto-
rá sa ocitla v ťažkej životnej situácii. Centrum 
sprevádza rodinu od náhleho vzniku akútnej 
krízovej situácie až do vyriešenia a zarade-
nia späť do bežného života. Poskytuje kom-
plexné sociálne a psychologické poradenstvo 
celej rodine (resp. tým členom, ktorí prejavia 
záujem). komplexnosť služieb ocenia najmä 
tí, ktorých situácia je komplikovaná a týka sa 
buď viacerých členov rodiny alebo viacerých 
problémov a nevedia inde nájsť potrebnú po-
moc.

služby Centra sú určené trom cieľovým 
skupinám:
• pre rodiny, kde rodič alebo dieťa je vo/po 

výkone trestu,
• pre rodiny s deťmi pred, počas alebo po 

rozvode a
• pre rodiny s deťmi s poruchami správania 

a s poruchami aDHD a aDD (t.j. deti hy-
peraktívne a deti s poruchami pozornosti, 
ktoré majú problémy v správaní, v škole, 
v nadväzovaní a udržiavaní vzťahov, ťažkos-
ti so sebaovládaním, vlastnou agresivitou a 
často dôsledkami trpia aj celé rodiny).

Práve tieto služby sú v bratislavskom re-
gióne nedostatkové a pri prieskume potrieb 
rodín s deťmi sa ukázali ako najviac potreb-
né. Počas prvého roku realizácie sociálneho 
programu pomohlo Centrum približne 200 
rodinám, pričom so 75 rodinami odborní 
pracovníci intenzívne pracovali. klienti Cen-
tra mali možnosť využívať poradenské služby 
sociálnych pracovníkov, psychológov a tera-
peutov. Centrum pre rodiny v kríze pomáha 
zlepšiť dostupnosť služieb v rámci siete na 
území bratislavského kraja.

Pre viac informácií kontaktujte:
PhDr. katarína Janíková, 
    koordinátorka Centra pre rodiny v kríze
mobil: 0911 523 026 (telefón je k dispozícii  
v pracovné dni v čase 8:00-16:00 hod.)
e-mailová adresa: 
centrumprerodiny@region-bsk.

Vážení seniori,

informujem Vás o našej výročnej 
schôdzi  Jednoty dôchodcov, ktorá sa 

konala dňa 26.1.2012 v klube Bohumila. 
zúčastnila sa na nej pani starostka Ľubi-
ca kolková a predseda Jednoty dôchod-
cov Bratislava iV pán emil Polický. Pani 
Jana šimoničová, ktorá bola dlhoročná 
predsedníčkou  Jednoty dôchodcov 
v Devíne rezignovala na túto funkciu. 

novou predsedníčkou bola jednomyseľ-
ne zvolená pani Hilda šubinová.

Jana Šimoničová

„Na fašiangy výskaj – v pôste brucho stískaj“
FAŠIANG 
sa oslavoval už v dobách pohanstva. Ľudia v maskách, ktoré boli typické pre toto obdobie mali 

ochranný význam proti pôsobeniu negatívnych síl. čím bola maska strašidelnejšia bola proti nega-
tívnym silám mocnejšia. Fašiangové masky boli najmä zvieracie. Ľudia verili ,že zvieracou podobou 
vyplašia démonov aby ich viac nenavštevovali.

V časoch keď bol človek spojený s prírodou viac ako dnes bol fašiang prelomovým obdobím 
medzi zimou a príchodom jari . Bol časom radosti, veselosti a hodovania. V tomto období mal 
poľnohospodár menej práce a tak sa mohol viac venovať oslavám. Počas fašiangu sa konali najmä 
svadby , tancovačky a zabíjačky , ktoré spolu s dobrým vínom a pálenkou sa pri hudbe postarali 
o spokojnosť oslavujúcich. Typickým fašiangovým múčnikom sa stali šišky a fánky. k zvieracím mas-
kám pribudli aj iné napr. remeselníci, ježibaby, cigánky a pod. na dedinách bolo zvykom, že sprievod 
masiek chodil navštevovať jednotlivé domy so spevom a želaním všetkého dobrého. často sa spie-
vala aj táto: 

Fašiangy sa krátia , už sa nenavrátia
staré dievky plačú, že sa nevyskáču...

za odmenu ich gazdinky pohostili . Dostávali aj výslužku najčastejšie to bola slanina a vajíčka 
z ktorých si účastníci sprievodu na záver zábavy pripravili k poslednému poháriku praženicu. 

obdobie fašiangu sa začína vždy od 7.januára a končí pochovaním basy deň pre popolcovou 
stredou. Pochovávanie basy je sprevádzané plačom ale i spevom a zábavou prítomných. Tento rok 
je trvanie fašiangu od 7.1.2012 do 22.2. 2012. Fašiang končí začiatkom pôstneho obdobia t. j. 40 dní 
pred Veľkou nocou .

napriek realite, že dnes sa už tieto tradičné oslavy fašiangu všade neudržujú, celkom do zabud-
nutia neupadli , konajú sa stále plesy aj zábavy a fašiangové tradície sa často oživujú prostredníctvom 
rôznych spoločenských organizácií. V meste je fašiang plesovou sezónou. 

Pavlína Rumanovská
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H. CH. ANDERSEN V PODANÍ  
DEVÍNSKYCH DETÍ
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Občianske združenie „Deti Devína - Naša Materská škola“ s podporou Hl. mesta  

SR Bratislava - vydalo už po piaty raz kalendár s kresbami devínskych detí.

V kalendári nájdete výtvarné diela 51 detí - našich škôlkarov aj školákov.

ĎAKUJEME VŠETKÝM, ktorí jeho kúpou podporili tvorivé aktivity detí v MŠ Devín.

KALENDÁR SI MÔŽETE PREZRIEŤ A KÚPIŤ V MATERSKEJ ŠKOLE.

Miriana Materáková

Občianske združenie „Deti Devína - Naša Materská škola“ s podporou Hl. mesta  

k lendár s kresbami devínskych detí.

kalendár detí Devína 2012

1. REPRÍZU

VIANO NÉHO PROGRAMU
VIANO NÉHO PROG

TICHÁ NOC S PÁNOM ANDERSENOM

Deti Devína

Stretneme sa v DK Devín

4. marca  2012 
o 17:00 hod.

pozývajú všetkých rodi ov a priate ov na

   Tešíme sa na Vás!

Pozývame všetkých Devínčanov na podu-
jatie PôStNA POlieVKA, ktorá sa úskutoční 
1. apríla 2012 (v nedeľu) od 11:00 do 12 :00 h 
na Námestí práce v Devíne. 

naša obec sa toho roku už šiesty raz zapojí do 
celoslovenského podujatia s názvom PoDeĽme sa!, 
ktoré organizuje katolícke hnutie žien slovenska. Je 
to netypická forma finančnej zbierky. Podstatou je, 
že zjeme v nedeľu skromnú polievku a do zbierky 
dame obnos, ktorý predstavuje nedeľný obed. 

Pomoc je adresná a kontrolovateľná, Tohoroč-
ný výťažok podujatia Podeľme sa! bude použitý 
v občianskom združení maGis v Prešove, ktoré po-
skytuje služby zamerané na pomoc ľuďom v núdzi: 
matkám s deťmi, obetiam domáceho násilia, sirotám 
a polosirotám, dospelým odchovancom detských 
domovov a sociálne slabým rodinám. Poskytujú tiež 
právnické, sociálne a psychologické poradenstvo.

Výnos zo zbierky bude použitý na vybudovanie 
nízkonákladového bývania a vytvorenie, chránenej 
remeselnej dielne.

zbierka je riadne zaregistrovaná na ministerstve 
financii sr. a ako dopadne podujatie v Devíne i na ce-
lom slovensku, budeme informovať v budúcom čísle.

odmenou pre všetkých účastníkov bude okrem 
vedomia, že náš príspevok pomôže ženám, matkám 
v núdzi i to, že v Devíne vieme vytvoriť spoločen-
stvo ľudí, v ktorom sa cítime dobre a radostne. To 
nám dáva veľmi vzácny a vôbec nie samozrejmý po-
cit, že Devín je našim domovom.

Anna Kolková

PODEľmE SA! - už šiESTYKRáT V DEVÍNE

Podeľme sa!

Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich  
najmenších bratov, mne ste urobili (Mt 25, 45)

2012



Návrh na schválenie rozdelenia prebytku 
hospodárenia za roky 2009 a 2010 medzi  

veriteľov mč Bratislava - Devín

Uznesenie č. 66/2012 zo dňa 13.02.2012
mz mč Bratislava – Devín
a) s c h v a ľ u j e
 prerozdelenie čiastky 25453,69 €, ktorá 

predstavuje prebytok hospodárenia mč 
Bratislava – Devín za roky 2009 a 2010 medzi 
11 veriteľov mč Bratislava Devín evidovaných 
k 31.1.2012 a to rovnakou sumou  2313,97€.    

b) ž i a d a
 starostku mestskej časti Bratislava – Devín za-

bezpečiť zaslanie peňažných čiastok určených 
na čiastočné uspokojovanie veriteľov mč 
Bratislava – Devín na ich účty odsúhlasené 
s jednotlivými veriteľmi a vinkulovať čiastku 
určenú pre spoločnosť Brno TrusT a.s na 
účte mč Bratislava – Devín až do času, kým 
nebude mestskej časti predložené právoplat-
né rozhodnutie súdu alebo iný vierohodný 
úradný doklad, z ktorého bude jednoznačne 
vyplývať, na aký účet má byť dlh plnený.  

Prítomní: 6 Áno: 6 nie:  0
zdržal sa: 0    nehlasovali: 0

Návrh na schválenie zadania 
pre vypracovanie urbanisticko-

architektonickej štúdie  
v lokalite Devín-Záhradky

Uznesenie č. 67/2012 zo dňa 13.02.2012
miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
a)  b e r i e  n a  v e d o m i e
 informáciu o priebehu činnosti a výsledku 

pracovnej skupiny „Devín – záhradky“ zlože-
nej o zástupcov mestskej časti  
Bratislava-Devín a spoločnosti  
skanska sk a.s. (ústna informácia)

b) s c h v a ľ u j e
 zadanie urbanisticko- architektonickej štúdie 

Devín – záhradky vrátane príloh, spracovaný 
objednávateľom štúdie a investorom urbanis-
tického súboru skanska sk a.s., na ktorého 
spracovaní a obsahovej časti sa podieľali aj 
zástupcovia mestskej časti Bratislava-Devín 
(písomný materiál)

c) m e n u j e
 zástupcov mestskej časti Bratislava-Devín v 

pracovnej skupiny pre vyhodnotenie variant-
ných návrhov urbanisticko-architektonickej 
štúdie nasledovne: 1. ing.arch. šarlota mrá-
ziková, 2. ing. Pavol murín, 3. ing. arch. Beata 
Polomová

Prítomní: 7 Áno: 7 nie:  0
zdržal sa: 0    nehlasovali:  0 
  

Návrh na schválenie zmeny  
v prenájme pozemkov v k. ú. Devín  
na záhradkárske a rekreačné účely

Uznesenie č. 68/2012 zo dňa 13.02.2012
mz mč Bratislava – Devín
a) s c h v a ľ u j e 
 prenájom nehnuteľností – pozemku 
1.) časť parc. č. 143, záhrady, o výmere 313m², 

pre p. ing. zuzanu Dubinovú, bytom  Jánošíko-
va 41, 941 11 Palárikovo, za  
nájomné stanovené v zmysle Vzn č. 3/2008  
o určovaní nájomného za prenájom nebyto-
vých priestorov a pozemkov zverených  
do správy mestskej časti Bratislava – Devín a
2.) parc. č. 1215, záhrady, o výmere 440m², 

pre p. mgr.art. mirianu materákovú, bytom 
slovanské nábr. 4, 841 10 Bratislava, za ná-
jomné 0,92 euro/m²/rok, stanovené podľa 
jej ponuky z obchodnej verejnej súťaže,

na dobu určitú – do 31.12.2016,  
na záhradkárske a rekreačné účely.

b) ž i a d a
 starostku mestskej časti Bratislava – Devín 

zabezpečiť vypracovanie a uzavretie zmlúv 
o nájme pozemku v zmysle podstatných nále-
žitostí schválených v bode a) a s podmienkou 
možnej aktualizácie výšky nájomného počas 
nájomného vzťahu v prípade zmeny výšky 
nájomného na základe Vzn č. 3/2008  o 
určovaní nájomného za prenájom nebytových 
priestorov a pozemkov zverených do správy 
mestskej časti Bratislava – Devín.

Prítomní: 7 Áno: 7 nie:  0
zdržal sa: 0    nehlasovali: 0 
  
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej 

súťaže na prenájom pozemkov

Uznesenie č. 69/2012 zo dňa 13.02.2012
mz mč Bratislava – Devín
a) s c h v a ľ u j e
 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na pre-

nájom pozemku v k. ú. Devín na záhradkárske 
a rekreačné účely

b) ž i a d a
 starostku, aby obchodnú verejnú súťaž vy-

hlásila v termíne do 5 dní odo dňa schválenia 
tohto uznesenia, s termínom uzávierky do 
09.03.2012 podľa ust. § 281 a nasl. obchod-
ného zákonníka, za nasledovných podmienok:
1. Predmetom návrhu zmluvy bude prenájom 

pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske 
a rekreačné účely
a.) parc.č. 66, zastavané plochy a nádvoria, 

o výmere 15m2, a časti pozemku parc.č. 
67, záhrady, o výmere 335m2,

b.) časť parc.č. 235, záhrady, o výmere 
197m2 a časť parc.č. 237/1, záhrady, 
o výmere 180m2,

2. súťažiaci   sú   povinní   pred podaním sú-
ťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu 
výdavkov vyhlasovateľovi vo výške 3 euro, 
a to v hotovosti, v pokladni miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava – Devín.

3. súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi výšku 
ročného nájomného za prenájom pozemku 
v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné 
účely, ktorá nesmie byť nižšia ako výška 
nájomného stanovená Vzn č. 3/2008 o 
určovaní nájomného za prenájom nebyto-
vých priestorov a pozemkov zverených do 
správy mestskej časti  Bratislava – Devín,  
ktorá je 0,35 €/1m2/1rok.

4. kritériami pre vyhodnotenie súťažných ná-
vrhov je celková ponúknutá výška nájom-
ného.

5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje  právo   odmiet-
nuť  všetky   predložené návrhy a ukončiť 
obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťaž-
ného návrhu.

7. nájom pozemku bude uzatvorený na dobu 
určitú - do 31.12.2016.

8. súťažiaci   prijíma  podmienku, ktorou si 
vyhlasovateľ vyhradzuje právo na  jed-
nostrannú úpravu výšky nájomného na 
základe zmeny právnych predpisov alebo 
zmeny všeobecne záväzného nariadenia 
schváleného miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava - Devín, ktoré 
stanoví  sadzby nájomného za užívanie 
nehnuteľností.

9. súťažiaci prijíma podmienku, že nie je 
oprávnený dať  predmet nájmu do pod-
nájmu alebo inej dispozície tretej osobe 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

prenajímateľa.
10. súťažiaci prijíma podmienku zapojiť sa 

do systému zberu komunálneho odpadu 
vyplývajúceho z príslušných Vzn hl.m. sr 
Bratislavy o miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady.

11. starostka mestskej časti je poverená 
organizovať  súťaž a splnomocnená doplniť 
ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie 
organizáciu súťaže alebo ochraňujúce záuj-
my mestskej časti Bratislava – Devín.

c) m e n u j e
 komisiu pre vyhodnotenie súťažných návrhov 

obchodnej verejnej súťaže v zložení:
    igor Prieložný, Peter Distler,  elena Cenká    
d) ž i a d a
 starostku zabezpečiť následne po skončení 

obchodnej verejnej súťaže vypracovanie 
návrhu zmluvy o nájme pozemkov s víťazom 
súťaže.

Prítomní: 7 Áno: 7 nie:  0
zdržal sa: 0    nehlasovali: 0 
  
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011

Uznesenie č. 70/2012 zo dňa 13.02.2012
mz mč Bratislava – Devín 
b e r i e  n a  v e d o m i e    správu o kontrol-
nej činnosti za rok 2011 bez pripomienok
Prítomní: 7 Áno: 6 nie:  0
zdržal sa: 1    nehlasovali: 0 
  

Protokol  z  kontroly  vybavovania 
sťažností za rok  2011

Uznesenie č. 71/2012 zo dňa 13.02.2012
mz mč Bratislava – Devín 
ž i a d a  
starostku mč Bratislava- Devín plniť zákon 
č.9/2010 z.z. a zákon č. 211/2000 z.z.
Prítomní: 7 Áno: 6 nie:  0
zdržal sa: 1    nehlasovali: 0  

informácia o zapojení mestskej 
časti Bratislava-Devín do aktuálnych 

grantových programov

Uznesenie č. 72/2012 zo dňa 13.02.2012
mz mč Bratislava – Devín 
po prerokovaní materiálu
b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o zapojení mestskej časti Bratislava – 
Devín do aktuálnych grantových programov

informácia o Základnej škole v Devíne

Uznesenie č. 73/2012 zo dňa 13.02.2012
mz mč Bratislava – Devín 
b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o základnej škole v Devíne
   

informácia o menovaní nového veliteľa   
a zástupcu veliteľa DhZ v Devíne

Uznesenie č. 74/2012 zo dňa 13.02.2012
mz mč Bratislava – Devín 
b e r i e  n a  v e d o m i e
1. odvolanie pána Ladislava miklóša staršieho 

z funkcie veliteľa DHz v Devíne na vlastnú 
žiadosť

2. menovanie Ladislava miklóša staršieho za 
čestného veliteľa DHz v Devíne

3. menovanie Ladislava miklóša mladšieho za 
veliteľa DHz v Devíne

4. menovanie Ľuboša kukeľa za prvého zástupcu 
veliteľa DHz v Devíne

5. menovanie miroslava Večerku za strojníka - 
vodiča DHz v Devíne

uZNeSeNiA ZO 6. riADNehO ZASADNutiA mZ mč BrAtiSlAVA – DeVíN, KtOré SA uSKutOčNilO 13. 2. 2012


