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Čo ma do toho

Možno sa vám to už stalo – videli ste ako niekto 
nekoná zrovna kóšer, no nezasiahli ste. Iste, sú situá-
cie kedy si človek zastaraním sa koleduje o ublíženie 
na zdraví a je rozumnejšie priamo nič neriešiť. Často 
však nekonáme ani vtedy, kedy by možno stačilo nie 
nebezpečného nespratníka upozorniť že to čo robí, nie 
je celkom s „kostolným poriadkom“ – a vtedy je škoda 
tváriť sa že nič nevidím. Vlastne, škoda je to vždy – v 
dnešnej dobe mobilov môže každý z nás takéto prí-
pady minimálne nahlásiť polícii, prípadne čin zachytiť 
objektívom mobilu tak, aby vinníkov bolo možné neskôr 
stíhať. Alebo sa o to aspoň pokúsiť. Usvedčiť páchateľa 
prehrešku voči verejnému poriadku totiž vôbec nie je 
jednoduché. Naposledy som nechápavo krútila hlavou 
nad obrovským dolámaným firemným nápisom (pozri 
foto) tróniacim na čiernej skládke odpadu na obľúbe-
nom to mieste v lese pri Devínskej ceste oproti Jašte-
rici. Situáciu som v rámci možností zdokumentovala a 
posunula kolegom z úradu na riešenie. Samozrejme 
že oná firma po predvolaní tvrdila, že im reklamný 
nosič ktosi vraj ukradol a zo záhadných dôvodov sa 
unúval vyhodiť ho až do nášho katastra, čiže bola 
vlastne poškodená. Človek by im „chudákom“ možno 
aj veril, nebyť ďalších, na tom istom mieste vysypa-
ných kôpok rôzneho záhradníckeho odpadu a faktu, 
že „okradnutá“ firma dodáva záhrady na kľúč (hlása 
to vyhodený transparent). Nuž – ja si u takýchto podni-

Nová škola v Devíne

Od 1. septembra 2012 dosta-
nú príležitosť chodiť do školy 
v mieste svojho bydliska aj prváci, 
druháci a piataci z Devína, preto-
že jedna zo súkromných základ-
ných škôl bude otvárať pobočku 
aj v našej mestskej časti.

MČ Bratislava – Devín podpíše v naj-
bližších dňoch na základe uznesenia 
Miestneho zastupiteľstva č. 75/2012 zo 
dňa 29.2.2012 (http://www.devin.sk/data/
Download/6_MR%20MZ_29_02_2012.
doc) so Súkromnou základnou školou na 
Českej ulici v Bratislave Zmluvu o budúcej 
zmluve na 10-ročný prenájom priestorov 
ZŠ v Devíne.

Motívom prenajatia našej školy je sna-
ha o zabezpečenie kvalitného primárneho 
a nižšieho sekundárneho vzdelávanie pre 
deti z Devína za podmienok dostupných 
bežnej rodine. Deti sa navyše v tejto škole 
učia metódou CLIL kde okrem slovenské-
ho jazyka a literatúry budú všetky ostatné 
predmety vyučované i v anglickom jazyku 
(bilingválne štúdium). Škola ponúka žiakom 
rôzne ďalšie benefity, napríklad možnosť 
študovať nemecký, francúzsky, španielsky či 
ruský jazyk a žiaci majú možnosť pokračo-
vať v štúdiu na Súkromnom bilingválnom 
gymnáziu, Česká 10, Bratislava. Samozrej-
mosťou na tejto škole je aj zapájanie deti 
do rôznych školských, mestských, národ-
ných a medzinárodných projektov, súťaží 
a iných kultúrnych aktivít. 

Oprava Lomnickej a Slovianskej ulice
čítajte na str. 7

Snaha ochránarov...
čítajte na str. 4

Umelkyňa nevšednej krásy
čítajte na str. 6

pokračovanie na str. 2

kateľov, záhradu určite neobjednám, no žiaľ nemáme 
priamejšie dôkazy ktoré by trestné orgány presvedčili 
o páchateľovi tejto čiernej skládky, takže Čierny Peter 
zrejme skončí u nás. Povinnosť zlikvidovať skládku 
asi padne na Devín, a my to všetci spolu zaplatíme 
z nášho okliešteného rozpočtového vrecka. Pritom by 
možno stačila identifikovateľná fotka auta ktoré tento 
bordel do nášho katastra doviezlo a vysypalo. Alebo – 
pri väčšej odvahe – by pomohol priamy zásah. Tak ako 
to spravila suseda, ktorá prichytila postaršiu „záhrad-
kárku“ bez hanby kradnúť kvetinové sadenice spod 
okien našej škôlky a hnala ju stadiaľ svinským krokom! 
Verím, že si to oná samozvaná botanička nabudúce 
rozmyslí. Rovnako pozitívnym javom bol stav nábrežia 
pri tohtoročnom „Čistení Devína“. Nebolo tam zďale-
ka toľko smetí ako minulý rok. Ďakujem všetkým ktorí 
prišli spolu so svojimi deťmi pomôcť Devín upratať.

Chcem veriť, že tento dobrý vývoj je dôsledkom 
uvedomenia si nás všetkých, že už dávno nepla-
tí „z cudzieho (verejného) krv netečie“, že verejné 
priestranstvá v Devíne už väčšina z nás nevníma ako 
cudzie ale naše, a že sa prepracujeme ku stavu, kedy 
ktokoľvek z nás nebude mať problém nespratníkov, 
ktorým sa ťaží svoje smeti odniesť na miesta na to ur-
čené, poslať kadeľahšie. Ušetrili by sme tak peniažky 
zo zbytočného upratovania na iné, pre Devín potrebné 
veci. Celá táto téma – starať sa o dianie za svojim 
plotom či nie – je o záujme o veci verejné. Presne 
tak, ako vás vo svojom čudnopise na rozlúčku (miesto 
odpočtu toho čo vlastne pre Devín urobila) vyzvala aj 
odstupujúca poslankyňa pani Čambalová/Plasenzotti. 
Prvú reakciu na závažné obvinenia, ktoré tam vzniesla 
nájdete v ďalšom čísle, ďalšie korektné a preukazné 
budú nasledovať, v tomto jednom však s ňou skutočne 
súhlasím. Ozaj je potrebné zaujímať sa o dianie v obci, 
chodiť na zastupiteľstvá, upozorňovať nás na prípad-
né nedostatky tak, aby sme sa mohli snažiť o nápravu. 
Dnes, keď sú všetky informácie o hospodárení obce 
na webe, je to pomerne jednoduché. A keď budeme 
všímaví aj ku dianiu na ulici, Devín bude ešte krajší, 
ako už dnes je.

            Ľubica Kolková,        starostka@devin.sk

 



Na sútoku DuNaja a Moravy buDú zMeNy
Devín získal peniaze na úpravu okolia pamätníka Brána Slobody, konečný vzhľad budú môcť navrhnúť 

aj občania.

Stav z času načas zaplavovanej zelenej plochy na sútoku Moravy a Dunaja v Devíne, kde sa nachádza aj biely 
pamätník Brána Slobody, je už dlhé roky neuspokojivý - charakterizuje ho neudržiavaný hrbolatý trávnik, výmo-
le po povodniach a kolesách áut s prívesmi člnov, vyšlapaná prašná cestička. Preto sa Mestská časť Bratislava 
– Devín rozhodla napísať žiadosť o finančný príspevok v rámci grantového programu nadácie Ekopolis a spo-
ločnosti Heineken Pohoda za mestom 2012 a bola úspešná. Nadácia poskytne Devínu sumu 5.200,- Eur, z nej 
by sa mali financovať spevnené plochy, výsadba trávnika a chýbajúce informačné tabule priľahlého náučného 
chodníka Nivou rieky Moravy a k Devínskej hradnej skale. Pri pamätníku by sa mali osádzať aj lavičky, ktoré 
bude financovať Konfederácia politických väzňov na Slovensku. Výsadbu drevín bude financovať mestská časť 
z vlastných prostriedkov. 

Vzhľadom na to, že ide o 
mimoriadne významné úze-
mie, je potrebné sem vstu-
povať len s takými zásahmi, 
ktoré sú nielen v súlade s 
prírodnou ochranou územia, 
spoločensko-historickým 
duchom miesta, ale mali by 
odrážať aj praktické potre-
by uživateľov tohto územia 
– teda Bratislavčanov a tu-
ristov – uskutoční Mestská 
časť Bratislava – Devín plá-
novacie stretnutie, ktoré 
bude vo štvrtok 10. mája o 
18:00 v devínskom Dome 
kultúry na Rytierskej uli-
ci č.1. Na stretnutie budú 
okrem občanov pozvaní aj 
architekti, ktorí spoločne vy-
tvoria podklad pre dorieše-
nie a finálny vzhľad priestoru. 
Ďalšie informácie o projekte 
sú uvedené na web stránke 
www.devin.sk, záujemci o za-
pojenie sa do prípravy alebo 
realizácie projektu sú vítaní, 
môžu sa prihlásiť u koordi-
nátora projektu Patrika Mar-
tina (02/6020-2524 alebo 
martin@devin.sk) 

s biooDpaDoM zo záhraDky trochu iNak
Naša mestská časť už niekoľko rokov zabezpečuje počas jarnej, letnej a jesennej sezóny kontajner, kam 

môžu obyvatelia nosiť dvakrát za týždeň zelený odpad zo svojich záhrad. Tento rok, keďže mestská akciová 
spoločnosť OLO zvýšila ceny za službu odvozu a likvidácie odpadu, nastáva zmena v spôsobe zberu biood-
padu v našom dvore na Kozičovej 24. K dispozícii budú kontajnery dva, pričom jeden bude určený na „ľahký“ 
bioodpad, akým je tráva, lístie, drobné odrezky konárov, prípadne štiepka, a druhý bude na „ťažký“ bioodpad 
– suché konáre a korene. Novinkou je možnosť štiepkovania konárov v našej drtičke. Ak chcete pomôcť svo-
jej mestskej časti, odkladajte v našom dvore na Kozičovej 24 konáre z orezu živých stromov do hrúbky 8cm 
oddelene vedľa kontajnerov (suché konáre do drtičky nie je možné dávať z bezpečnostných a technických dô-
vodov). Konáre by mali byť jednotlivé, teda orezané bez bočných konárikov, aby ich bolo možné pracovníkmi 
pre údržbu zelene priamo vkladať na drtičky a znížiť tak objem odpadu. V prípade záujmu si štiepku z drtičky 
môžete neskôr naložiť do vlastných vriec a odniesť naspať na záhradku – musíte sa ale vopred dohodnúť 
s obsluhou.

Jednoduchšie je však nazerať na „nechcené“ produkty záhradky nie ako na odpad, ale ako na nevyužitý 
zdroj. Suchú trávu, vytrhanú burinu (bez semien) a drobné konáriky je možné poukladať na záhradke ako 
mulč. Ak dáte ku kríkom – k ríbezliam, alebo na záhony - k paradajkám takúto nástielku, bude Vám držať vlahu 
v pieščitej devínskej pôde a zároveň obmedzí rast buriny. 

Tenšie konáre môžete využiť ako pomocnú konštrukciu pre rastlinky buď samostatne alebo spojené oby-
čajným špagátom. Hrubé konáre je možné využiť ako palisády na stavbu tzv. zvýšených záhonov približne pol 
metra nad okolitým terénom – je pohodlné, ak sa pri ich obrábaní nemusíte skláňať až k zemi.Konáre je možné 
nechať na záhradke aj na väčšej kope, pričom tým poskytnete útočisko pre užitočných pomocníkov v záhradke 
– hmyz, ježkov, alebo hadov (v Devíne sa jedovaté hady nevyskytujú). Návody a iné tipy pre založenie prírod-
nej záhrady nájdete na stránke http://www.ekoporadna.sk/poradca-ekospotrebitela/prirodna-zahrada.html. Ich 
využitím sa zvýši biodiverzita Vašej záhradky a zároveň aj jej zdravie a celková prosperita.

Patrik Martin (prírodný záhradkár :-)
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Pre deti s trvalým pobytom v Devíne 
bolo dohodnuté nasledovné školné:

Mesačné školné 25,- €, poplatok za 
Klub detí (družina): 30,- € a sociálne 
slabší žiaci môžu požiadať o odpus-
tenie školného. 

Z á p i s
Zápis žiakov do I. ročníka základnej školy sa 
už konal v zákonom stanovenom termíne.
Ďalšia možnosť zápisu dieťaťa bude 
v dňoch: 30. 04., 28. 05. a 25. 06. 2012 
v čase od 16:00 do 18:00 hodiny. 

P r i j í m a c i e   p o h o v o r y
Prijímacie pohovory do 2. ročníka základ-
nej školy budú prebiehať: 15. 05. 2012 

Prijímacie pohovory do 5. ročníka základ-
nej školy budú prebiehať: 14. 05. 2012 

(Cieľové požiadavky k prijímacím pohovo-
rom sú zverejnené na webovej stránke ško-
ly.) Všetky bližšie informácie získate na sek-
retariáte školy alebo u pani riaditeľky, Pae-
dDr. Martiny Danišovej: tel. č. 0911223388. 
So svojimi otázkami sa môžete obrátiť aj 
na miestny úrad v Devíne.

www.gymnaziumceska.sk

dokončenie zo str. 1

KONTAJNER NA BIOODPAD

Miestny úrad MČ Bratislava – Devín  
oznamuje obyvateľom Devína, že

zBER BIOlOgIcKy 
rozložiteľného odpadu  
bude od 24.03.2012 (sobota)

opäť vo dvore na Kozičovej č. 24  
(bývalé jasle).

Odpad je možné priniesť  
v týchto dňoch:

streda 14:00 – 18:00
sobota 10:00 – 12:00  

a 12:30 –16:00

HĽADÁ SA AUTOR
Chystá sa rekonštrukcia verejných WC. Na 

stene tohto objektu sa nasiel relief. Kto by vedel 
niečo viac o jeho autorovi alebo o jeho pôvode, 
prosíme, informujte nás.

kontakt: Tel.: 02 / 6020 2511, 6020 2517
Fax: 02 / 6573 0309
e-mail: starostka@devin.sk



Kompetenciu povoľovania výrubu drevín určuje 
zákon o ochrane prírody a krajiny obciam, ale od 
roku 2005 si v Devíne túto právomoc vyhradil Ob-
vodný úrad životného prostredia v Bratislave so síd-
lom v Karlovej Vsi. Od apríla tohto roku výruby opäť 
povoľuje mestská časť Bratislava – Devín, žiadosti 
preto môžete znova adresovať na miestny úrad.
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Prečo poslanecký prieskum
Ako je mnohým Devínčanom už známe, škola 

Forel tento rok v Devíne končí a opúšťa priestory 
našej základnej školy. Nájomnú zmluvu na priesto-
ry školy uzavrel bývalý starosta Jozef Paczelt v roku 
2004. Spomínaná zmluva obsahuje záväzok úhrady 
tzv. “nájomného v službách“ v rozsahu 5 milión 
korún. Tieto peniaze mali byť preinvestované na 
vykonanie presne určených rekonštrukčných 
prác na objektoch školy. V roku 2006 pán Paczelt 
prevzal súdnoznalecký posudok, ktorý obsahoval 
stavebné práce v hodnote 6 miliónov korún, čím 
potvrdil splnenie tohto zmluvného záväzku. Keďže 
je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, vybrali sme 
sa preskúmať skutkový stav školy na vlastné oči.

Kedy, kto a kde
Dňa 22.3.2012 o 14:30 sa p. Kolková, Satinová, 

Murín, Kolek a Distler stretli s p. Bobákom, novým 
majiteľom školy Forel. Za ochotného prístupu 
pána školníka sme podrobne prešli celým areálom 
školy, najmä nasledovnými priestormi: stará ško-
la, nová škola, kotolňa, kuchyňa, telocvičňa a park. 
Dvaja odvážlivci dokonca vyliezli po požiarnom 
rebríku na strechu starej školy a skontrolovali stav 
strešnej krytiny.

Čo sme zistili
Na prvý pohľad je škola funkčná a prevádz-

kyschopná. Interiér školy je príjemný a udržiava-
ný. Kde-tu presakuje hrdzavý fľak na strope tried 

Vážení spoluobčania

Spôsob, akým sa rozlúčila pani Čambalová 
s poslaneckým mandátom považujem síce za 
legitímny, ale veľmi nekorektný. Vzhľadom na 
vyjadrenia a právne formulácie, ktoré sú v jej 
liste uvádzané, považujem za nevyhnutné, aby 
sa zodpovední zástupcovia MÚ, zastupiteľstva 
a kontrolórky vyjadrili spôsobom, ktorý umožní 
uviesť na pravú mieru jej tvrdenia.

Preto vzhľadom na uzávierku tohto 
čísla Devínčana, budete o tomto komplexne 
informovaní v priebehu mája v mimoriadnom 
vydaní.

S pozdravom predseda finančnej komisie, 
Štefan Kilarský

poslaNecký prieskuM 
v priestoroch DevíNskej zš

Súhlas na výrub sa vydáva na dreviny, ktoré 
v prípade ich rastu v záhrade majú viac ako 80 cm 
obvod (inak je limitom 40cm v obvode) meraný vo 
výške 130cm nad zemou (alebo pod rozkonáre-
ním, ak je nižšie). V prípade pochybností sa môžete 
obrátiť na Referát životného prostredia a skonzul-
tovať danú situáciu.

VybAViť VýRUb DReViny SA DÁ Opäť nA nAšOm úRADe

v DevíNe pribuDlo 10 Nových košov Na psie exkreMeNty

VyČiSTiLi  Sme SpOLU DeVÍn

Všetci sme si mysleli, že v sobotu, 
14. apríla, bude pršať. Ale počasie nám bolo 
naklonené. Od 9:00 do poludnia obyvatelia 
Devína čistili svoje okolie. Podľa organizá-
torov sa oproti minulému roku vyzbieralo 
podstatne menej odpadu. Pravdepodobne 
to bolo spôsobené oveľa menším znečis-
tením okolo hrádze a Moravy, než pred ro-
kom. To sa však nedá povedať o svahoch 
pod Devínskou Kobylou a na viacerých 
častiach Devínskej cesty – menšie i väčšie 
skládky neporiadnych záhradkárov (ale pri-
znajme si, aj niektorých domácich), odpady 
rôzneho druhu pod „vykrívačom“... Urči-
te s tým treba niečo robiť! Miestny úrad 
ďakuje všetkým „upratovačom“! Guláš bol 
dobrý? 7
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signalizujúci netesnosť strešnej krytiny. A v tomto 
je i hlavný rozpor medzi zmluvou a skutočnos-
ťou. Zmluvný záväzok jednoznačne ako prvý bod 
uvádza vykonanie prác na rekonštrukciu strechy: 
„nová krytina, tepelná izolácia, parotesná zábrana“. 
V skutočnosti je strecha starej a novej školy 
v dožívajúcom stave a vyžaduje realizáciu 
opravy presne podľa požiadavky v zmluve. 
Forel taktiež neriešil výmenu spotrebičov v škol-
skej kuchyni a tak sme tu našli samé historické 
kusy.

Čo ďalej
V mysli sa natíska otázka: „Prečo bývalý sta-

rosta Jozef Paczelt už v roku 2006 prevzal súdno-
znalecký posudok o stanovení výšky prestavaných 
nákladov v hodnote viac ako 6 milión korún, čím 
potvrdil splnenie záväzku nájomného v prácach, 
keď bolo zjavné, že nie je splnený prvý bod tohto 
záväzku – rekonštrukcia strechy?“ Uvedená sku-
točnosť je v súdnoznaleckom posudku priamo 
formulovaná ako „čiastočná oprava strešnej kry-
tiny a celoplošné aplikovanie reflexnej asfaltovej 
lepenky na strechu“ čo jednoznačne potvrdzuje 
nevykonanie rekonštrukciu strechy v požadovanej 
forme a kvalite.

Vzniknutá situácia sa dá riešiť niekoľkými spô-
sobmi:

- skutkový stav si nevšímať, nechať strechu 
v porušenom stave a preniesť problém 
na budúce volebné obdobie (podľa hesla 
„Nám je to jedno, nech si to potom riešia 
iní.“),

- vymáhať opravu strechy súdnou cestou 
a veriť, že o pár rokov možno z toho niečo 
bude (minimálne z toho budú niekoľkoroč-
né starosti),

- rozpočtové obecné peniaze určené na iné 
zámery vynútene presmerovať na opravu 
strechy školy, a tým odložiť investície do 
skvalitnenia bývania a života Devínčanov do 
budúcich rokov.

Určite môžem potvrdiť jasný cieľ súčasného 
poslaneckého zboru: „Vráťme školu čo najrých-
lejšie Devínskym deťom! V kvalitnom prostre-
dí zabezpečme kvalitné a dostupné vzdelanie!“.  
A v tom duchu i budeme konať.

Peter Distler, poslanec MČ Devín

Na základe pripomienok občanov pribudlo v Devíne 
10 nových košov pre psičkárov. Na obrázku je vidieť kam 
boli umiestnené. Samozrejme že aj naďalej prijímame 

podnety na umiestnenie košov. Ďalšie zásadné zmeny sa 
pripravujú v oblasti dopravného značenia a odpadového 
hospodárstva o ktorých budem priebežne informovať.“
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Národná prírodná rezervácia Devínska 
Kobyla (s rozlohou viac ako 100 ha) bola 
vyhlásená v roku 1964. Predmetom ochra-
ny tu je prírodný komplex najjužnejšieho 
výbežku Malých Karpát s mimoriadnymi 
botanickými, zoologickými, geologickými 
a paleontologickými hodnotami. Devín-
ska Kobyla sa vyznačuje výskytom sucho-
milných biotopov s bohatým zastúpením 
chránených a ohrozených druhov rastlín a 
živočíchov a jej neprehliadnuteľnou domi-
nantou je pieskový monument Sandberg. 

Rozšírenie lúk na svahoch rezervácie 
bezprostredne súvisí s hospodárskou čin-
nosťou človeka v minulosti. Lokality Devín-
skej Kobyly boli niekoľko storočí udržiava-
né činnosťami ako kosenie, vypaľovanie 
či pasenie. Z Devínskej Kobyly sa udáva 
hlavne pastva oviec ale aj kôz a hovädzieho 
dobytka. Pričom kozy sa pásli výlučne na 
lúkach Devínskej Novej Vsi, kravy pri rieke 
Morave a v oblasti Sandbergu a ovce do-
minovali najmä pri Devíne, Morave a nad 
vinohradmi okolo vápenky medzi Slovin-

com a Waitovým lomom. Avšak zhruba v 
polovici minulého storočia pastva pozvoľ-
ne zanikla.

V posledných rokoch slúži pastva hos-
podárskych zvierat ako prostriedok údržby 
trvalých trávnatých porastov v chránených 
územiach. S takýmto trendom sa môžeme 
stretnúť na území viacerých európskych 
hlavných miest, ako napríklad Praha alebo 
Viedeň. Príklad obnovy chránených území 
pasením si môžeme vziať aj z neďalekých 

rakúskych lokalít hneď sa hranicami na sva-
hoch Hundsheimských kopcov, Braunsber-
gu či Schlossbergu. Tieto lokality sú svojím 
terénom a charakterom vegetácie veľmi 
podobné lúkam a lesostepiam Devínskej 
Kobyly.

V januári 2012 rozbehlo Bratislavské 
regionálne ochranárske združenie (BROZ) 
päťročný projekt, zameraný na ochranu a 
obnovu území NATURA 2000 v cezhra-
ničnom regióne Bratislavy (LIFE10 NAT/

SK/000080 NATURA 2000 BA). Jednou z 
projektových lokalít je aj Devínska Kobyla. 
Projekt sa v prvých fázach bude zaoberať 
ošetrovaním lúk a lesostepí odstraňovaním 
náletových a inváznych rastlín a kosením, 
a následne v ďalších rokoch plánuje s po-
stupným zavedením pasenia zvierat na vy-
braných projektových lokalitách (Územie 
európskeho významu Devínska Kobyla, Šúr, 
Ostrovné lúčky a Biskupické luhy). Menšie 
stáda oviec, kôz ale aj kráv sa budú pásť 
na miestach, ktoré pastieri pred desaťro-
čiami opustili, a kde sa vďaka nim bude 
znovu dariť vzácnym druhom rastlín, ako 
napr. zástupcom z čeľade vstavačovitých či 
iskerníkovitých.

Snaha ochranároV o obnoVenie traDičnej PaStVy  
hoSPoDárSKych ZVierat na DeVínSKej Kobyle
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VeľKonočné Dielne
Náš devínsky Dom kultúry ožil na Kvetnú nedeľu predveľko-

nočnou atmosférou. Pričinili sa o to opäť nadšenci okolo kultúrnej 
komisie, ktorí zorganizovali milé veľkonočné tvorivé dielne.

Peter Mikuláš zažiaril v úlohe „zapletača“ korbáčov, Olinka Mi-
kulášová pripravila materiál na pečenie a zdobenie medovníčkov. 
Majerskí drôtovali, Mirka Materáková, Zuzka Bőhmová a Mária 
Gajdošová viedli výtvarné worshopy – poväščine išlo o zdobenie 
vajíčok alebo výrobu rôznych veľkonočných dekorácii. Čoskoro sa 
z „kulturáku“ ozýval piskot vŕbových píšťaliek, ktoré s chlapcami 
otĺkal p. Rudko Latka a vzduchom sa niesla neodolateľná vôňa 
medovníčkov zmiešaná s vôňou čerstvého vŕbového prútia, ktoré 
zo svojej záhrady priniesla Lenka Satinová.

Rúčich detvákov i mamičiek sa nazbieralo dostatok a všetci 
ako vedeli priložili ruku k dielu. Nuž a podvečer sme mali opäť 
ten známy výborný pocit, že sme sa dokázali spolu stretnúť, poba-
viť a prežiť krásne nedeľné popoludnie bez televízorov, počítačov 
či iných moderných pomôcok.

Všetkých, ktorí Veľkonočné dielne zmeškali, pozývame na ďal-
šie jarno-letné podujatia, či už Deň detí alebo Devínske Hody. 
Program všetkých akcií nájdete na www.devin.sk. 

Pavol Murín – predseda komisie  
kultúry a vzdelávania, poslanec MČ Devín

Kto je Senior?
Pre niekoho ide o osobu 55+, iný pridáva ešte 10 rokov. 

Z hľadiska dôchodkového poistenia je seniorom človek starší 
než 65 rokov. 

V slovenskej metropole sa v decembri v roku 2011 stretla 
Rada bratislavských seniorov, ktorá je poradným orgánom pri-
mátora Milana Ftáčnika pre otázky týkajúcich sa dôchodcov. Rada 
ma za cieľ zastrešiť celomestské témy týkajúce sa skôr narode-
ných Bratislavčanov a vytvoriť priestor pre prípravu stratégie 
aktívneho starnutia a zapájania seniorov do verejného života.

Poradný orgán bratislavského primátora ma 21 členov a je 
zložený zo zástupcov z jednotlivých mestských častí a to buď 
z členov klubov dôchodcov, alebo zo zástupcov Jednoty dôchod-
cov Slovenska, či odborníkov, ktorí sa profesne venujú téme ak-
tívneho starnutia. 

Jedným z problémov, s ktorým sa stretávajú bratislavskí se-
niori, je prístup k informáciám o živote v meste, či prístup k in-
ternetu. Táto negatívna situácia môže mať za dôsledok neinfor-
movanosť starších ľudí, ako neschopnosť postupovať v zložitých 
životných situáciách. Vedenie mesta preto plánuje zmapovať v 1. 
polovici roku 2012 dostupnosť internetu v existujúcich kluboch 
dôchodcov. Naša mestská časť Devin, napriek tomu, že je jed-
na z najmenších, internet v klube dôchodcov má, ale seniori ho 
nevyužívajú. Preto dávame do pozornosti možnosť zaškoliť záu-
jemcov v 5 dňovom kurze!

Seniori sa dnes intenzívne zaujímajú o dopad novely zákona 
o sociálnych službách, na rozsah poskytovania služieb zo strany 
samosprávy. Novela zákona zásadne mení spôsob financovania 
domovov sociálnych služieb. Na jednej strane síce odbremení 
samosprávy od financovania pobytov, zavádza však povinnosť 
občanov hradiť minimálne 50% z priemerných ekonomických 
oprávnených nákladov, čo v rámci zariadení nachádzajúcich sa na 
území Bratislavy, môže byť suma od 150 do 500 eur mesačne na 
seniora. Je preto potrebné, aby boli seniori o zákone informova-
ní, ako aj o jeho dopadoch na ich život.

Prečo téma seniori?
• Starnutie populácie je najdôležitejší fenomén demogra-

fického vývoja nielen v súčasnom svete, ale aj na Sloven-
sku a v Bratislave.

• Hrozi pokles mladých ľudí na trhu práce a tým spôsobe-
ný pokles tvorby HDP s príslušným dopadom na senio-
rov.

• Ekonomickým vývojom spoločnosti narastá problém 
možného vzniku bezdomovectva seniorov 

• Nárastom podielu starších vzniká možnosť zvýšenia na-
pätia v medzigeneračných vzťahoch.

• Mesto v spolupráci s Viedňou pripravuje projekt aktívne-
ho starnutia.

 
Čo je aktívne starnutie ?
Aktívne starnutie sa vzťahuje k schopnosti ľudí, aby tak ako 

starnú, mohli viesť produktívny život. Potrebujú mať možnosť 
výberu spôsobu, akým chcú stráviť čas v priebehu života - uče-
ním, prácou, prácou na skrátený úväzok, voľnočasovými aktivita-
mi, či poskytovaniu starostlivosti.

V týchto súvislostiach mesto pripravilo projektový zámer 
„Seniori v európskom priestore“, ktorý už mestské zastupiteľ-
stvo schválilo.

Projekt si kladie za cieľ podieľať sa na skvailtnení života se-
niorov v hlavnom meste SR a opätovne ich vrátiť do aktívneho 
života a k záujmu o dianie v meste. Tiež chce posilniť u seniorov 
právo na dôstojný život a plnohodnotnú účasť na spoločenskom 
živote.

Je možné a azda aj žiaduce, aby sa aj naši devínski seniori do 
projektu zapojili, lebo nepochybujeme o tom, že sú medzi nami 
takí, ktorí k problematike aktívneho starnutia majú čo povedať.

Soňa Zapletalová, členka Rady  
bratislavských seniorov za MČ Devín
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UMELKYŇA NEVŠEDNEJ KRÁSY
mÁRiA ŽiLAVÁ

Jednou z mála žien, ktorej sa podarilo pretrhnúť 
tradičnú kontinuitu a výsadu mužov – insitných rezbá-
rov je Mária Žilavá, rod. Karpilová, narodená 19.8.1909 
v Malackách.

Jej prvé dotyky s drevom siahajú do ranného det-
stva. V rodných Malackách, kde v rokoch 1915 – 1921 
navštevovala základnú školu, pozorovala prácu na píle, 
obdivovala čudesné obrazce letokruhov dubov či bukov a 
toto všetko spojené s istým obdivom sa hlboko vrylo do jej 
vnútra. Celý život strávila na Záhorí, žila v Devínskej Novej 
Vsi, kde jej starý otec pôsobil ako učiteľ, v rokoch 1936 
– 1945 žila s manželom Martinom, ktorý bol maliarom – 
natieračom v Trenčíne a od roku 1945 v Devíne. O vlast-
nej tvorivej sebarealizácii nemohlo byť ani reči, pretože 
zavčasu zostala sirotou a neskôr sa venovala rodine a vý-

chove detí. Keď od-
chovala deti, jej 
túžba vytvoriť si 
niečo iba tak, pre 
potešenie bola ob-
rovská. Netúžila po 
chvále či uznaniach, 
ale mienila vyjadriť 
svoju radosť i oba-
vy. Ako 56-ročná 
na podnet svojej 
dcéry navštevovala 
keramický krúžok 
pri Osvetovom stre-
disku v Bratislave. 
Modelovala figúrky, 
vázy, svietniky z 
keramickej hliny. Od 

roku 1966 sa postupne preorientovala na drevorezbu. 
Dlho utajované a pribrzďované vizuálne zážitky, no najmä 
obdivuhodná fantázia a citovosť vytryskli u Márie Žilavej 
nevídanou intenzitou a skutočným vodopádom invenčnos-
ti a neopakovateľného nadania. Bola to ozajstná „tvori-
vá explózia“ , ktorá inšpirovala i iných. Prechádzala od 
drobnejších plastík a reliéfov cez monumentálnejšie stĺpy 
až po takmer trojmetrové dielo Kľúč festivalu. Jej plastiky 
alebo reliéfy z dreva a neskôr i z kameňa sa vyznačovali 
hlbokými znalosťami použitého materiálu, pričom reš-
pektovala ich špecifické vlastnosti. Dokázala v nich skĺbiť 
silu a jemnosť, vnútornú istotu a myšlienkovú ujasnenosť. 
Najradšej mala lipu, pre jej biele drevo, ale vyrezávala aj 
z topoľa, brestu, hrušky, orecha, javora a z čerešne. Drevo 
nefarbila, ale morila ho tak, aby nestratilo svoj prirodzený 
vzhľad. Svoj vrúcny obdiv k hudbe i tancu vyjadrila množ-
stvom postavičiek huslistov, cimbalistov alebo flautistov v 
desiatkach roztancovaných výjavov z majálesov, ľudových 
či oberačkových veselíc alebo slávností (Tanec oberačiek, 

SPoZnaj SVoj DeVínDeVín a DeVínSKe cechy
Václav Janouch

V roku 1937 vydala Učená spoločnosť Šafárikova 
v Bratislave publikáciu o DEVÍNSKYCH CECHOCH 
od autora J. Janoucha.  V úvodnom slove autor uvádza, 
že v r. 1930 pri sčítaní obyvateľstva mal Devín 1402 
obyvateľov. Obec v tom čase mala 5 cechov: rybársky, 
lodnícky, vinohradnícky, hrnčiarsky a obuvnícky.

Vráťme sa však do histórie.  V rokoch 1720 – 
1748 je v devínskej matrike evidovaných 21 obuvní-
kov, 5 čižmárov, 10 krajčírov, 6 pláteníkov (textores), 
9 hrnčiarov, 7 stolárov, 9 murárov, 10 kamenárov, 11 
mäsiarov, 19 krčmárov, 6 mlynárov, l sládek (pri jezuit-
skom pivovare), 4 kováči, 10 hudobníkov. 

V matrike za uvedené obdobie nie je evidovaný 
počet lodníkov, rybárov a vinohradníkov. Možno práve 
preto, že ich bolo v Devíne najviac. O činnosti ich ce-
chov budeme písať postupne, dnes o jednom z cechu 
najpočetnejšom – cechu LODNÍCKOM. Zakladate-
ľom devínskeho cechu bol Jozef Freudenthaler, 13 de-
vínskych majstrov lodníkov a 22 pomocníkov dňa 12. 
7. 1746. podľa evid. príspevkov mal pri zakladaní cechu 
57 členov, neskôr stúpol počet na 117 členov.

Stanovy cechu boli vyhotovené 13. 7. 1748. 
V archívoch je zachovaná písomná dokumentácia 

spojená so vznikom a činnosťou devínskeho cechu 
lodníkov: 

– Zakladacia zápisnica z 12. 7. 1746
– Stanovy cechu z 12. 7. 1746, ktoré neboli 

schválené vrchnosťou a museli byť vypraco-
vané nové

– Stanovy z 13. 7. 1748 vypracované majiteľom 
devínskeho panstva Mikulášom Pálffym

– Cechová kniha, ktorá obsahuje zoznam čle-
nov, účtovnú evidenciu a kroniku cechu písa-
nú Jozefom Steinerom

– 3× záznam, týkajúci sa sporu medzi lodníc-
kym a vinárskym cechom z roku 1828

– Ďakovný list z obce Loimersdorfa z Rakúska 
za pomoc 11 devínskych lodníkov pri veľkej 
jarnej povodni. 

Celkovo sa zachovalo 18 rôznych písomných 
dokumentov. Znaky cechu: cechová truhlica, cechový 
džbán, cechová zástava, cechové pečatidlo. Cechová 
truhlica bola dubová o rozmeroch 54 × 37 × 24 cm so 
schránkami vo vnútri truhlice. Zástava bola z červené-
ho brokátu s obrazom sv. Mikuláša na jednej strane a 
druhej bol obraz Panny Márie. Na cechovom pečatidle 
bola postava Merkúra, opierajúceho sa o kotvu. Podo-
ba cechového džbánu nie je známa (nezachovala sa). 
Vieme, že cechová zástava bola umiestnená v kostole. 
Podľahla však pôsobeniu času. Cechové pečatidlo bolo 
po zániku cechu odovzdané vtedy službukonajúcemu 
úradu do Bratislavy. Jeho podoba sa zachovala na str. 
3 v cechovej knihe. Cechová truhlica podľa opisu by 
mohla existovať, ale nie je uvedené kde. 

Autor záznamov o devínskych cechoch, žiaľ neu-
vádza pramene (archívy), kde sa uvádzané dokumenty 
nachádzajú.

Cech zodpovedal aj za majstrovské skúšky učňov. 
Členovia mali aj náboženské povinnosti ako napr. po-
vinnú účasť na sv. omši na deň sviatku sv. Mikuláša, 
účasť pod cechovou zástavou na procesii počas sviat-
ku Božieho tela. Cech daroval devínskemu kostolu 
veľký obraz sv. Mikuláša, za ktorý zaplatil 132 zlatých. 
Obraz zhorel pri požiari kostola 1841.

Stanovy cechu riešili aj tresty a pokuty za činy 
proti počestnosti cechu. 

Napr. za krádež 30 kr. Za neoprávnený útok na 
česť člena cechu 12 kr. Ak člen cechu spôsobil na člen-
skej schôdzi výtržnosť, resp. vyniesol z nej akékoľvek 
tajomstvo, bol potrestaný tým, že už nebol viac pozý-
vaný na žiadnu členskú schôdzu.

Cech lodníkov zanikol ako všetky cechy v Ra-
kúsko-Uhorsku v r. 1872.

V r. 1938 však združenie lodníkov ešte existovalo 
pod názvom „Schifferinnung“. Táto lodnícka jednota 
mala vo vedení cechmajstra, podcechmajstra a poklad-
níka. 

Jej úloha bola veľmi podobná činnosti pôvodného 
cechu. Naviac ich povinnosťou bolo opatrovanie pa-
miatok svojej minulosti. 

preložila a voľne upravila:  
Pavlína Rumanovská

 

Muzikanti, Vino-
branie, Veselica). 
Rovnako pravdivo 
a výtvarne pôsobi-
vo stvárnila i kaž-
dodennú prácu a 
zvyky ľudí (Druž-
stevníci, Z roboty 
do roboty, V druž-
stevnej záhrade, 
Dedinská svadba, 
Na družstve), utr-
penie účastníkov 
odboja (Koncen-
trák), život detí 
a ženy (Škôlka, Nevesta, Madona, Matka s dieťaťom, 
Žena s dáždnikom, Žena s kvetom). Svojsky reagovala na 
niektoré závažné udalosti, akými boli prvý let do vesmí-
ru, Medzinárodný rok ženy (Let do vesmíru, Snemovanie 
žien). Zaujímavo stvárnila totemy a stĺpy z klátov, me-
dzi ktoré patrili aj úle s tvárami včelárov, pripomínajúce 
dávne majstrovstvo rezbárov. Potvrdením jej všestranného 
talentu boli poetické výtvarne čisté olejomaľby, maľby na 
skle a na koži (Vinobranie, Hudba, Dedina, Opití, Tance, 
Veselica a iné). 

Mária Žilavá dosiahla takú výšku umeleckého maj-
strovstva, ktoré bola schopná odovzdať aj mladej generá-
cii. V krúžkoch modelovania a rezbárstva pozitívne pra-
covne ovplyvnila desiatky mladých rezbárov. Na jej podnet 
sa na dôchodku začal venovať rezbárstvu aj jej manžel. 
Sochárske dielo prezentovala na mnohých výstavách 
doma i v zahraničí, prvé samostatné výstavy mala v roku 
1973 v Banskej Bystrici a v Martine, v roku 1984 súbornú 
v Bratislave. Mnohé jej plastiky sú ozdobou múzeí, galérií 
a inštitúcií, veľa zo svojich prác porozdávala. Za umeleckú 
i pedagogickú činnosť získala viac ocenení, v roku 1979 
titul zaslúžilá pracovníčka kultúry. Zomrela vo veku nedo-
žitých osemdesiatich rokov 29.1.1989 v Bratislave.

zdroj: Dana Lacková:  
„Zaujímavé ženy v našej histórii“

SúťAŽnÁ OTÁZKA: 
Kde je umiestnené jej trojmetrové dielo Kľúč festivalu?

Správna odpoveď z minulého čísla:
V r. 1785 sa zdržiaval na devinskej fare u svojho 
dobrého priateľa michala Salakyho prvý kodi-
fikátor spisovnej slovenčiny Anton bernolak. Tu 
napísal a vydal svoju knihu ,,nova bibliotheca“.

 

KniŽnica inForMUje
Dobrá detektívka isto spríjemní vaše voľné chvíle. Naša 
knižnica má bohatý výber. Pár tipov pre Vás:
ROSS MACDONALD: SUDIČKY, 3x PROTI ZLOČINU, 
ČIERNE PENIAZE
Ross Macdonald patrí medzi najúspešnejších detektívnych 
autorov kriminálneho žánru. Jeho diela boli preložené do 
mnohých jazykov a všade sa stretli s veľkým úspechom .
ATTILO VERALDI: DÔSLEDNÝ CHLAPÍK, VEĽKÉ PENIAZE
Autor je novinár zaoberajúci sa finančnými podvodmi 
siahajúcimi až medzi tzv. „veľké zvieratá“ a samotnú 
justíciu.
DOMINIK DÁN: NA PODPÄTKOCH
Je to posledný vydaný titul tohto autora. Naša knižnica 
má aj jeho ďalšie knihy: POPOL VŠETKO ZROVNÁ, SÁRA, 
CELA Č. 17, MUCHA, STUDŇA.
Pre milovníkov príbehov z lekárskeho prostredia:
FRANCIS ROE: DOKTORKA
Autor pracoval ako cievny chirurg v popredných americ-
kých nemocniciach.
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nOVinKy V KniŽnici SpOLKU pRiATeĽOV STAROSLÁVneHO DeVÍnA (SpSD)   SPSD P. Rumanovská

oprava loMNickej a sloviaNskej ulice

Všetky tlačoviny SPSD sú v evidencii hnu-
teľných pamätihodností Devína, dnes Vám 
podávame informáciu o nových tituloch:  
Do knižnice SPSD sa podarilo získať vzácne 
knižné vydania o Devíne z rokov: 

1929 – autor Ján Pöstényi
SLOVÁCI A SV. VÁCLAV – vydané pri príle-
žitosti tisícročnej pamiatky smrti sv. Václava 
Spolkom sv. Vojtecha v Trnave
Čiastočne z obsahu: 
 Slovensko pred príchodom Slovákov
 Slováci na obzore dejín
 Slovenská oslava nad Devínom
  Veľký štát Slovákov a Čechov
 Po nešťastnej bitke pri Bratislave 
 Svätý Václav a smrť sv.  Václava atď. 

1928 – autor Dr. Ľudovít Zachar
SV. CYRIL a SV. METOD NA DEVÍNE –  
Devín, hlavné a sídelné mesto Veľkomorav-
skej ríše 
Čiastočne z obsahu: 
Sv. Cyril a sv. Metod na Slovensku
Devín, hlavné a sídelné mesto Veľkomorav-
skej ríše
Sv. Metod a devínske biskupstvo 
Kde je sv. Metod pochovaný? Atď.

1936 – autor Ján Hrušovský 
BÚRKA NAD DEVÍNOM – historický ro-
mán z prostredia Devína 
 
1937 – autor Václav Janouch 
DEVÍNSKE CECHY, vydané Učenou spoloč-
nosťou Šafárikovou
Obsah: Cech rybársky, lodnícky, vinohradníc-
ky, hrnčiarsky, obuvnícky

Iste ste si v posledných dňoch v centre Deví-
na na Kremeľskej ulici všimli zákaz vjazdu na 
Lomnickú ulicu a pod kostolným múrom ta-
bule, z ktorých sa Devínčanom ospravedlňuje 
spoločnosť Skanska SK a.s. za obmedzenia 
súvisiace so stavbou.
Lomnická ulica bola v havarijnom stave a sa-
motní obyvatelia tejto lokality už podpisovou 
akciou požadovali jej opravu. Ulica bola dlhé 
roky jedinou príjazdovou komunikáciou nie-
len obyvateľov tejto lokality, ale aj pre ťažké 
poľnohospodárske stroje družstva a v po-
sledných rokoch aj pre nákladné autá a me-
chanizmy zabezpečujúce rozširujúcu sa výsta-
vu nad Lomnickou. Odniesla si to nielen ces-
ta, ale aj okolité domy – otrasmi pri prejazde 
ťažkých aut po zničenej ceste praskali múry 
a vznikali rôzne poruchy. Výmole a ostré hra-
ny jám samozrejme neprospievali ani autám 
miestnych obyvateľov.

Mestská časť Bratislava-Devín preto kon-
com minulého roka vypísala verejnú súťaž na 
opravu havarijného stavu Lomnickej ulice a 
spolu s ňou aj trochu menej problematického 
úseku Slovianskej ulice. Súťaž vyhrala spoloč-
nosť Skanska SK a.s., kritériom bola najnižšia 
cena. 

Dňa 25. januára 2012 si spoločnosť Skanska 
prevzala stavenisko. Počasie počas mesiacov 
február a marec nebolo pre stavbárov vyho-
vujúce. Toto obdobie sa využilo na prípravu 
územia – vytýčenie podzemných sietí, iden-

tifikáciu hraníc pozemkov, vytýčenie hranice 
samotnej cesty a chodníka. Stavebné práce 
sa rozbehli 26. marca prekládkami sietí a ná-
sledne vybudovaním odvodu dažďovej vody 
z cesty do kanalizačných vpustí a do prírod-
ného recipientu, ktorý bol zanesený bahnom 
a znefunkčnený. Tento recipient má slúžiť 
práve na zachytenie prívalových vôd a ich od-
vod do ramena Dunaja. Osadené boli nové 
obrubníky, starý povrch je odfrézovaný, pri-
pravuje sa nový povrch.
Dodávateľ stavby postupuje s prácami pod-
ľa dohodnutého harmonogramu aj vďaka 
tolerancii a spolupráci s obyvateľmi Lom-
nickej ulice. V týchto dňoch mu hrá do karát 
aj dobré počasie. Ak sa nevyskytnú nečaka-
né komplikacie, je reálny predpoklad, že by 
rekonštrukčné práce mohli byť ukončené 
ešte v máji, a to nielen na Lomnickej, ale aj na 
Slovienskej ulici, čo je menší a najmä menej 
zložitý úsek.

Ing.arch. Šarlota Mráziková

VoDárenSKá SPoloč-
noSť je Za cyKlotraSU 

MiMo oStroVa Sihoť

cyklistická trasa sa končí v Karlovej 
Vsi, hľadajú sa preto možnosti jej prepo-
jenia do Devína. 

Cyklistická trasa mimo ostrova Sihoť v bra-
tislavskej Karlovej Vsi - to je riešenie, ktoré pre-
feruje Bratislavská vodárenská spoločnosť. 

„V prvom rade nám ide o bezpečnosť dodáv-
ky vody a jej kvalitu,“ uviedol generálny riaditeľ 
spoločnosti Radoslav Jakab. Až na druhom mies-
te podľa neho stojí „nadslužba“ pre občanov, a 
to otvorenie lokality pre cyklistov. Cyklistická 
trasa sa končí v Karlovej Vsi, hľadajú sa preto 
možnosti jej prepojenia do Devína.

O téme sprístupnenia ostrova niekoľkokrát 
rokovali minister životného prostredia, primá-
tor Bratislavy aj riaditeľ vodárenskej spoločnos-
ti. Minulý rok vznikla pracovná skupina, ktorá 
sa zaoberá možnosťou vedenia cyklotrasy cez 
Sihoť. Zastúpenie v nej majú všetky strany. „Bra-
tislavská vodárenská spoločnosť dala spracovať 
štúdiu uskutočniteľnosti, kde sa zvažoval sihot-
ský aj mimosihotský variant,“ informoval Rado-
slav Jakab. 

Zo štúdie podľa neho ako najlacnejší vyšiel 
jeden z mimosihotských variantov. „Ochrana 
ostrova Sihoť tak, ako je nastavená teraz by sa 
zachovala, čo je podstatná záležitosť pre Brati-
slavskú vodárenskú spoločnosť,“ povedal riadi-
teľ BVS. Podľa neho je však sihotský úsek len 
jeden z viacerých, ktoré treba pri cyklotrase z 
Devína do Karlovej Vsi vyriešiť.

„Tá debata sa zúžila na to, že ak sa sprí-
stupní Sihoť, tak sa dostaneme do Devína. Si-
hoť však siaha len po bývalý vojenský most a 
po kameňolom,“ dodal Jakab s tým, že práve 
kameňolom je pre cyklotrasu jeden z najťažších 
úsekov. Riaditeľ BVS vidí riešenie vo vytvorení 
samostatného pruhu pre cyklistov popri ceste. 
Chrániť by ich mohla napríklad zmena rýchlosti 
v tomto úseku. O možnom riešení však budú 
dotknuté strany ešte rokovať. 

V septembri minulého roka minister život-
ného prostredia József Nagy nevylúčil, že by 
ostrov Sihoť mohol byť pre cyklistov prístupný, 
ak Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. po-
žiada o zmenu spôsobu využitia alebo ochrany 
vodného zdroja. Podľa jeho slov je možné chrá-
niť vodné zdroje aj inak ako celoplošne, netreba 
oplotiť celé cesty a dajú sa chrániť aj bodovo.

Zdroj: SITA
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   DEVÍN ANIA                                            VENUJÚ,                           
               DOBROVO NÍCI            Z  DEVÍNA           PREDAJÚ, 
       DEVÍN ANIA                KÚPIA.                 
               

Všetkých Vás srde ne pozývame na 

            DEVÍNSKY 

   DOBRO INNÝ          

                    BLŠÍ TRH 
 

12.5.2012 (sobota) 
od 9:00 do 12:00 hod. 

pred Domom kultúry Devín 
   
 

KAŽDÝ KUS LEN ZA 1,- EUR 
 

VECI VŠETKÉHO DRUHU PREBERÁME  
NA MIESTE KONANIA od 8:00 do 9:00 hod. 

 
 

Devín ania zisk použijú na aktivity seniorov v roku 2012. 
 

Veci, ktoré sa Vám zdajú by  nepotrebné, druhému môžu pomôc , poteši  ho alebo pobavi . 

 
 
 
 
 
Bližšie informácie na tel. ísle: 0905 259 204    

DeVínSKe PiVnice otVorené  
UŽ ôSMyKrát

otvorené pivnice na Sv. Urbana 2012

V sobotu 26. mája 2012 sa už po ôsmy raz otvoria devínske pivnice 
pre všetkých milovníkov vína, najmä tradičného devínskeho ríbezláku. Bude 
opäť otvorených päť pivníc, ktoré azda už ani netreba vymenovávať. Keby 
ich niekto nepoznal, budú jasne označené číslami od jedna po päť – naše 
pivnice sú prvé v rámci všetkých približne 130 pivníc Malokarpatskej vínnej 

cesty. Avšak ešte jednoduchšie ich bude možné nájsť tak, že sa pridáte 
k niektorej skupinke návštevníkov, ktorí budú po Devíne putovať od jednej 
pivnice k druhej. 

Návštevníkov Devína a devínskych pivníc počas podujatí Malokarpatskej 
vínnej cesty býva stále viac a viac – Devín sa už definitívne dostal, lepšie 
povedané vrátil na vínnu mapu Slovenska a našej malokarpatskej oblas-
ti. Rovnako je to s devínskym ríbezlákom – najprv bol trochu zaznávaný  
„ortodoxnými“ vinármi (vraj patrí skôr medzi aktivity záhradkárov), ale dnes 
už mnohí návštevníci a milovníci vína idú cielene práve do Devína, aby si 
pochutnali na tejto vychýrenej lokálnej špecialite.

Tešia nás pozitívne ohlasy návštevníkov Devína, ktoré sa nám dostali 
do uší (aj z rozhlasu) a ktoré tiež boli publikované napr. na stránkach Ma-
lokarpatskej vínnej cesty www.mvc.sk. Ich záujem, osobná návšteva Devína 
a pochvaly sú tou najlepšou odmenou za úsilie, ktoré v posledných piatich 
rokoch vynaložili všetci devínski vinári na záchranu a obnovenie vinárskych 
a vinohradníckych tradícií Devína. 

Devínsky spolok vinárov a vinohradníkov srdečne pozýva na koštovku 
všetkých Devínčanov. Príďte do našich pivníc aj so svojimi priateľmi – prispe-
jete k radostnej a družnej atmosfére poslednej májovej soboty a za malý 
príspevok budete mať možnosť okoštovať všetky vína, ktoré naši vinári pre 
vás pripravili. Pivnice budú otvorené len jeden deň – v sobotu, ale zato hneď 
od rána od 10:00 až do večera 22:00 – potom sa vráta pivníc zavrú, ale ak 
náhodou niekto ostane vnútri, koštovka môže pokračovať.

Augustín Mrázik, Devínsky spolok vinárov a vinohradníkov

FOTO: Pivnica č.1 Malokarpatskej vínnej cesty – spolková pivnica De-
vínskeho spolku vinárov a vinohradníkov (inak Devínska viecha sv. 
Urbana)
Na fotografii vidieť Ruda Latku s jeho geniálnou fujarou z inštalatér-
skych a kanalizačnych trubiek, ktorá je navyľe skladacia, t.j vhodná aj 
na prepravu lietadlom. Naši hasiči toho roku zvolili novú, „cúvaciu“ metódu vztyčovania Mája, ktorá sa 

plne osvedčila



Vyhlásenie nastúpenia náhradníka za 
poslanca Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti bratislava – Devín

Uznesenie č. 77/2012 zo dňa 23.04.2012
MZ MČ Bratislava – Devín
a) berie na vedomie
Zánik poslaneckého mandátu Mgr. Kataríny 
Čambalovej podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov
b) vyhlasuje
Podľa § 51 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 346/1990 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov nastúpenie Petra Vitteka za 
poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava - Devín
c) konštatuje že,
Zložil zákonom prepísaný sľub poslanca v súla-
de s § 26 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a bolo mu 
odovzdané osvedčenie o tom, že sa stal poslan-
com
d) volí
Poslanca za predsedu športovej komisie mláde-
že a športu.
Prítomní: 6 Áno: 5 Nie:  0
Zdržal sa: 1    Nehlasovali: 0

návrh na schválenie prenájmu  
pozemkov v k. ú. Devín  

na záhradkárske a rekreačné účely

Uznesenie č. 78/2012 zo dňa 23.04.2012
MZ MČ Bratislava – Devín
a) schvaľuje
prenájom nehnuteľnosti –pozemku v k. ú. Devín,
1.) parc.č. 1217, záhrady, o výmere 418m2 pre p. 
PhDr Alenu Vičíkovú, bytom Adámiho 8, 841 05 
Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
– z dôvodu uplynutia riadnej doby nájmu
2.) parc.č. 2038, zastavané plochy a nádvoria, o 
výmere 25m2, a parc.č. 2039, záhrady, o výme-
re 585m2 pre p. Juraja Lehotského, bytom Líščie 
údolie 12, 841 04 Bratislava ako prípad hodný 
osobitného zreteľa – z dôvodu zmeny nájomcu 
zo starého otca na vnuka
za nájomné stanovené v zmysle VZN č. 3/2008  
o určovaní nájomného za prenájom nebytových 
priestorov a pozemkov zverených do správy 
Mestskej časti Bratislava –  Devín,
a
3.) parc.č. 66, zastavané plochy a nádvoria, o vý-
mere 15m2 a časť parc.č. 67, záhrady, o výmere 
335m2 pre p. Patrika Martina, bytom Hany Melič-
kovej 12, 841 05 Bratislava,
za nájomné podľa návrhu v obchodnej verejnej 
súťaži vo výške 0,80 Euro/m2 za rok (pozemok 
pod chatou) a 0,40 Euro/m2 za rok (pozemok 
záhrady),
na dobu určitú – do 31.12.2016, na záhradkárske 
a rekreačné účely. 
b) žiada
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín za-
bezpečiť vypracovanie a uzavretie zmlúv o náj-
me pozemku v zmysle podstatných náležitostí 
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: 6 Áno: 6 Nie:  0
Zdržal sa: 0    Nehlasovali:  0 
  

návrh na schválenie prenájmu 
nehnuteľností v k. ú. Devín

Uznesenie č. 79/2012 zo dňa 23.04.2012
MZ MČ Bratislava – Devín
a) schvaľuje 
prenájom nehnuteľností v k. ú. Devín,
1.) parc.č. 1241/32, trvalé trávnaté porasty, o 
výmere 30m2 a parc.č. 1241/33, trvalé trávna-
té porasty, o výmere 240m2 pre p. Jaroslava 
Jančeka, bytom Priibišova 39, 841 05 Bratislava 
a Jeanette Zimkovú, bytom Adámiho 22, 841 05 
Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
- z dôvodu zosúladenia stavby rodinného domu 
s Územným plánom hl.m. SR Bratislavy, na 
záhradkárske a rekreačné účely, na dobu určitú 
– do 31.12.2016,
2.) parc.č. 1204/18, zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 59m2 pre p. Ing. Petra Halásza, bytom 
Muránska 4, 841 10 Bratislava, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa – z dôvodu stavby rodinné-
ho domu na priľahlom pozemku v jeho vlastníc-
tve bez priameho napojenia na verejnú komuni-
káciu, na účely zriadenia príjazdovej komunikácie 
a napojenia priľahlého pozemku na inžinierske 
siete, na dobu určitú – do 31.12.2016
3.) časť objektu postavenom na pozemku parc. 
č. 1029/1, nachádzajúci sa na Kozičovej ul. č. 
24 (súp. č. 993), o výmere 20m2 pre p. Zuzanu 
Bachorikovú, bytom Kremeľská 13, 841 10 
Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
– z dôvodu krátkodobého prenájmu nehnuteľ-
nosti, na skladovacie účely, na dobu určitú – do 
31.12.2012
za nájomné stanovené v zmysle VZN č. 3/2008  
o určovaní nájomného za prenájom nebytových 
priestorov a pozemkov zverených do správy 
Mestskej časti Bratislava –  Devín
b) žiada
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie zmlúv o 
nájme pozemku v zmysle podstatných náležitos-
tí 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: 6 Áno: 6 Nie:  0
Zdržal sa: 0    Nehlasovali: 0 
  
návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej 

súťaže na prenájom pozemkov v k. ú. 
Devín na záhradkárske a rekreačné účely

Uznesenie č. 80/2012 zo dňa 23.04.2012
MZ MČ Bratislava – Devín
a) schvaľuje
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prená-

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

b) žiada
starostku, aby obchodnú verejnú súťaž vyhlá-

sila v termíne do 5 dní odo dňa schválenia 
tohto uznesenia, s termínom uzávierky do 
20.05.2012 podľa ust. § 281 a nasl. Obchod-
ného zákonníka, za nasledovných podmienok: 

1.       Predmetom návrhu zmluvy bude prená-
jom pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske a 
rekreačné účely

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

2.       Súťažiaci   sú   povinní   pred podaním 
súťažného 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 nájom-
ného za prenájom nebytových priestorov a 
pozemkov zverených do správy Mestskej časti  
Bratislava – Devín,  ktorá je 0,35 €/1m2/1rok.

4.       Kritériami pre vyhodnotenie súťažných 
návrhov je celková ponúknutá výška nájom-
ného.

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

6.       Vyhlasovateľ si vyhradzuje  právo   
odmietnuť  všetky   predložené návrhy a 
ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu 
súťažného návrhu.

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

8.       Súťažiaci prijíma  podmienku, ktorou si 
vyhlasovateľ vyhradzuje právo na  jednostran-
nú 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 podnájmu 
alebo inej dispozície tretej osobe bez pred-
chádzajúceho písomného súhlasu prenajíma-
teľa.

10.   Súťažiaci prijíma podmienku zapojiť sa do 
systému zberu komunálneho odpadu vyplýva-
júceho z príslušných VZN hl.m. SR Bratislavy 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady.

11.   Starostka mestskej časti je poverená 
organizovať  súťaž a splnomocnená doplniť 
ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie 
organizáciu súťaže alebo ochraňujúce záujmy 
Mestskej časti Bratislava – Devín.

c) menuje
komisiu pre vyhodnotenie súťažných návrhov 

obchodnej verejnej súťaže v zložení:
Ing. Peter Distler        
Bc. Igor Prieložný     
Peter Vittek       
d)   žiada
 starostku zabezpečiť následne po skončení 
obchodnej verejnej súťaže vypracovanie návrhu 
zmluvy o nájme pozemkov s víťazom súťaže.
Prítomní: 6 Áno: 6 Nie:  0
Zdržal sa: 0    Nehlasovali: 0 
  

návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia č.1/2012 o určení výšky 

dotácie na prevádzku materskej školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej 
časti bratislava – Devín na rok 2012

Uznesenie č. 81/2012 zo dňa 23.04.2012
MZ MČ Bratislava – Devín 
schvaľuje    
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o urče-
ní výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej 
časti Bratislava – Devín na rok 2012
-  bez pripomienok
Prítomní: 6 Áno: 6 Nie:  0
Zdržal sa: 0    Nehlasovali: 0 
  

UZneSenia Zo 7. riaDneho ZaSaDnUtia MZ Mč bratiSlaVa – DeVín, Ktoré Sa USKUtočnilo 23. 4. 2012



návrh na odpustenie časti nájomného 
za prenájom časti záhrady parc.č. 235,  

o výmere 197m2 a časti záhrady  
parc.č. 237/1,  o výmere 180m2

Uznesenie č. 82/2012 zo dňa 23.04.2012
MZ MČ Bratislava – Devín 
schvaľuje 
odpustenie časti nájomného predstavujúce 
80% z dlžnej sumy t. j. 232 € za prenájom časti 
záhrady parc.č. 235,  o výmere 197m2 a časti 
záhrady parc.č. 237/1,  o výmere 180m2 pani 
Melišovej za roky 2010 a 2011.
ukladá
starostke Mestskej časti Bratislava–Devín za-
bezpečiť administratívne vykonanie odpustenia 

časti nájomného. 
Termín: najneskôr do 31.5.2012
Prítomní: 6 Áno: 6 Nie:  0
Zdržal sa: 0    Nehlasovali: 0  

informácia  o projekte Sandbersko-
pajštúnsky geopark (SaPaG)

Uznesenie č. 83/2012 zo dňa 23.04.2012
MZ MČ Bratislava – Devín 
po prerokovaní materiálu
b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o projekte Sandbersko-pajštúnské-
ho geoparku (SAPAG) a súhlasí s účasťou v 
projekte.
Prítomní: 5 Áno: 5 Nie:  0
Zdržal sa: 0    Nehlasovali: 0  

Správa z kontroly – tvorba a použitie 
sociálneho fondu

Uznesenie č. 84/2012 zo dňa 23.04.2012
MZ MČ Bratislava – Devín 
žiada
starostku mestskej časti Bratislava-Devín splniť 
prijaté opatrenia na nápravu kontrolou ziste-
ných nedostatkov
Prítomní: 5 Áno: 5 Nie:  0
Zdržal sa: 0    Nehlasovali: 0    

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava – Devín podľa § 15 ods. 2 
písm. a/ zákona SNR č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpi-
sov a  § 6 ods. 12 písm. d/  zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v škol-
stve a školskej samospráve a o zmene 
a  doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov   sa uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení: 

§ 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie  
určuje výšku dotácie na prevádzku a 
mzdy na dieťa materskej  školy  v  zria-
ďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti 
Bratislava – Devín na rok 2012.

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto všeobecne záväzného 
nariadenia sa rozumie:
1.  Dotácia na mzdy – poskytnutie fi-
nančných prostriedkov na úhradu  vý-
davkov definovaných Ministerstvom 
financií SR v ekonomickej  klasifikácii 
rozpočtovej klasifikácie v kategórii:
 610 -  mzdy, platy, služobné 
príjmy a ostatné osobné vyrovnania
 620 - poistné a príspevok do 
poisťovní.

2.  Dotácia na prevádzku – poskytnu-
tie finančných prostriedkov na úhradu 
výdavkov definovaných Ministerstvom 
financií SR v ekonomickej klasifikácii 
rozpočtovej klasifikácie v kategórii:
 630 - tovary a služby (špecifi-
kované v položkách 631 až 637 ekono-
mickej klasifikácie).

§ 3
Výška dotácie

Výška minimálnej dotácie  na prevádz-
ku a mzdy na dieťa materskej  školy 
na rok 2012 sa určuje v sume  2 627,1 
EUR. 

§ 4
Záverečné ustanovenia

1.  Toto    všeobecne  záväzné  naria-
denie  bolo  schválené  Miestnym  za-
stupiteľstvom  mestskej časti Bratisla-
va – Devín dňa 24.04.2012 uznesením 
č.81/2012
2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie 
nadobúda účinnosť pätnástym dňom 
od vyvesenia na úradnej tabuli Mest-
skej časti Bratislava –Devín.
 

Ing. Ľubica Kolková
starostka  

Mestskej časti Bratislava-Devín

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti bratislava – Devín
-------------------------

č. 1/2012

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku  
materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  
Mestskej časti bratislava – Devín na rok 2012.


