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Po lete...

Je zvláštne ako si podaktoré témy žijú svo-
jim životom. Pre inšpiráciu čo dať do úvodníka 
som si otvorila Devínčana spred roka a zisti-
la som, že môžem kľudne pokračovať v tam 
otvorených témach a stále budem aktuálna! 
Posúďte sami: Hneď prvou bola otázka do-
budovania cyklomosta do Schlosshofu. Dnes 
už po ňom veselo jazdíme a 22. septembra, 
rovno na naše vinobranie, bude slávnostne 
odovzdaný verejnosti. Zaťažkávaciu skúšku 
tak zažije zrejme nielen most, ale aj naše ná-
mestie kam sa okrem obvyklých ochutnávačov 
devínskeho ríbezláku chystá aj 140 cyklistov 
z Rakúska i ďalší z blízkeho okolia. Verím, že 
to spolu zvládneme tak, aby sa ku nám radi 
vracali a Devín bude z pribúdajúceho cestovné-
ho ruchu postupne aj profitovať. Ďalšou témou 
– rovnako stále aktuálnou – bola otázka (ne)
možného prejazdu cyklistov cez ostrov Sihoť. 
O tejto nanajvýš akútnej potrebe bude rokovať 
mestské zastupiteľstvo koncom septembra, no 
už dnes je z vypracovanej analýzy jasné, že al-
ternatívna trasa popri Devínskej ceste je pre 
finančné suchoty vo verejnej správe prakticky 
nerealizovateľná. Čo poviete- pri troche snahy 
zo strany BVS hľadať riešenia pre skutočnú 
ochranu studní a nie len výhovoriek prečo sa 
nedajú pustiť bicykle na Sihoť – zvíťazí zdravý 
rozum? Alebo počkáme kým sa v tejto čiernej 
diere na medzinárodnej európskej cyklotrase 
stane vážna nehoda? Téma SKANSKA – takis-
to sa ňou budeme zaoberať na zastupiteľstve 
17.9. Na svete je totiž návrh riešenia územia, 
ktorý sa nám (členom spoločnej pracovnej sku-
piny) pozdáva a ktorý vám chceme predsta-
viť na verejnej prezentácii hneď po dohodnutí 
posledných detailov novej spolupráce s týmto 
developerom. Pred rokom sme sa obávali aký 
bude ďalší osud našej školy, dnes prví žiači-

Udalosť mesiaca...

„Mínus 183 miliónov SK“  
– alebo „Ako sme výrazne  
znížili zadlženosť Devína“

Určite ste mnohí zachytili v médiách in-
formáciu o tom, že spolu s úspešným zavŕše-
ním boja Karlovešťanov o lúku na Kráľovej 
hore sa podarilo aj vymazať dlh Devína voči 
finančnej skupine J&T. Samozrejme táto pote-
šujúca správa vyvolala aj rôzne otázky o tom 
čo sa vlastne udialo a horúca linka JPP (Jedna 
pani povedala) prináša dokonca rôzne dezin-
formácie o zrušení nútenej správy. Prinášame 
vám preto stručný prehľad udalostí.

Úvodom krátka história:
„…zadlžo vanie Devína sa začalo v roku 

1996, keď sa okolo starostu pána Novotného 
vytvorila skupina ktorá chcela pod hlavičkou 
mestskej časti vyvíjať realitnú a developerskú 
činnosť. Cieľom bolo postupné skupovanie 
pozemkov, zadávanie architektonic kých štúdií 
s následnou výstavbou a konečným predajom. 
Keďže na takéto projekty s vysokým stupňom 
naivity a neprofesi onality nevedela mestská 
časť získať bankový úver, bola ako metóda 
získavania finančných zdrojov zvolená forma 
vy stavovania zmeniek (dlžobných úpisov).

Zmenka č. 18 ktorá nás zaujíma bola 
vystavená 28.1.1999 na rad Slovenskej spo-
riteľni v čiastke 183 mil. Sk so splatnosťou 
28.4.1999 a úrokom 8.9 mil.

Niekedy v roku 2002 sa majiteľmi týchto 
pohľadávok stali obchodné spoločnosti z fi-
nančnej skupiny J&T a na ich základe tento 
veriteľ nadobudol v dražbe koncom roku 
2002 všetky pozemky ktoré mala v tom 
čase vo vlastníctve MČ BA Devín v hodno-
te cca 285 mil. SK. Jedným z pozemkov bola 

Cesta opravená
čítajte v na str. 5

Premeny Devínskej Kobyly
čítajte na str. 4

Zlodeji sú chytení
čítajte na str. 6

kovia z Devína – zatiaľ len prváci, druháci, 
piataci a šiestaci- môžu chodiť do svojej novej 
školy „v papučkách“ a za kvalitným vzdelaním 
nemusia nikam cestovať. A tieto témy zďaleka 
nie sú všetkými ktoré stoja za zmienku. Život 
Devínčanov je tak „nabitý“ aktivitami, že by 
človek nimi zaplnil aj rozsiahlejší časopis. Spo-
meniem ich aspoň okrajovo – o podaktorých 
nájdete viac informácií v čísle: Záverom škol-
ského roka nám naša dorastajúca umelecká 
generácia opäť pripravila v kostole pod vede-
ním Zuzky Lörincovej krásny koncert vážnej 
hudby. Pre mňa bol akýmsi pohladením duše, 
dovtedy smutnej zo stretnutia so zástupcom 
slovenského developera ktorý sa ma úporne 
snažil presvedčiť, že verejné priestranstvá nie 
sú v novej zástavbe potrebné, lebo ľudia vraj 
už len sedia doma za múrmi svojho domu...
Verím – i koncert našich detí bol toho svedec-
tvom – že v Devíne toto jeho tvrdenie neplatí, 
a dlho ešte platiť nebude. Ďalším príkladom 
aktívneho života devínskej komunity bol už tra-
dičný splav Malého Dunaja, chystáme vinobra-
nie i šarkaniádu... A v lete sa podarili i ďalšie 
veci – po našom upozornení zmizla vyhode-
ná strážna búda z Devínskej cesty, magistrát 
takisto odpratal búdu po bývalom bufete pod 
amfiteátrom. Po Devíne sme rozmiestnili koše 
na separovaný odpad. Povodie Dunaja krásne 
vyčistilo breh Dunaja na sútoku s Moravou. Zo 
srdca našej zadlženosti odpadol riadny balvan 
– s našim najväčším veriteľom sme podpísali 
vyhlásenie o vzdaní sa pohľadávok, takže náš 
dlh sa scvrkol o rovných 183 miliónov korún. 
Pre lepší prístup ku nákupným centrám v DNV 
nám pribudla linka č. 128... 

Smutnou udalosťou leta boli vykrádačky 4 
domov v júli a auguste, tieto však polícia s ak-
tívnou pomocou Devínčanov pomerne rýchlo 
vyšetrila a páchateľov zadržala. Aj tu sa osved-
čila sila všímavej komunity a heslo, že zatiaľ 
najlepším alarmom je pozorný sused.



OtvOrenie SZŠ ČeSká 10 v Devíne

Od 3. septembra sa brány ZŠ v Devíne otvorili opäť aj pre obyvateľov Devína. SZŠ 10 si pre-
najala priestory školy za účelom prevádzky ZŠ s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka.  Anglic-
ký jazyk sa integruje už od 1. ročníka do všetkých predmetov okrem slovenčiny. Tento školský rok 
sa otvorili 4 triedy. Prvá, druhá, piata a šiesta. Zároveň sa v priestoroch školy otvorila aj súkromná 
škôlka. Na začiatku školského roka všetkých rodičov a deti privítali okrem pani riaditeľky SZŠ Čes-
ká 10 Devín PaeDr. Valkovičovej, zriaďovatelia školy Paedr. Danišová a Kordoš a aj pani starostka 
Ing. Kolková. Zaželali im veľa úspechov a chuť do učenia. Nakoľko vyučovanie prebieha v anglickom 
jazyku, škola prišla s iniciatívou školského klubu, ktorý navštevujú aj piataci a šiestaci a prebieha 
pod vedením zahraničného lektora s cieľom dostať deti na dostatočnú jazykovú úroveň. Okrem 
angličtiny sa vyučuje už od prvého ročníka aj druhý cudzí jazyk, ktorým je nemčina. Verím, že nielen 
deti, ale hlavne rodičia ocenia možnosť mať deti v Devínskej škole a tým odstrániť vozenie detí 
za vzdelaním. Nakoniec chcem snáď len pripomenúť, že pre deti Devína bolo dohodnuté zľavnené 
školné 25 € mesačne a školský klub 30 €.

Lenka Satinová, prednosta MÚ

Opravená pOžiarna ZbrOjnica 

Mnohí z Vás si iste všimli, že v poslednom čase prebiehajú posledné dokončovacie práce na 
oprave havarijného stavu požiarnej zbrojnice. Ako iste viete, práce boli na čas pozastavené pre 
potrebu doriešiť dodatočné stavebné povolenie. Hneď po jeho získaní sa pokračovalo v začatých 
stavebných prácach, dokončilo sa napojenie objektu na plyn, sfinalizovali sa omietky, garážové brány 
a nájazd do garáže a do polovice októbra by mali byť dokončené aj práce na napojení objektu na 
kanalizáciu. Nakoľko MÚ MČ nemal doriešenú otázku skladovania CO materiálu, horné poschodie 
požiarnej zbrojnice bude sčasti plniť aj funkciu skladu CO materiálu. Nakoľko aj oplotenie požiar-
nej zbrojnice je v havarijnom stave a hrozí jeho zrútenie, MČ bude ešte tento rok riešiť otázku 
opravy plota a vytvorenie priestranstva na parkovanie požiarnej techniky. Pevne veríme, že sa nám 
do konca roka podarí odovzdať našim požiarnikom priestory, ktoré by im umožňovali výkon ich 
funkcie. 

Lenka Satinová, prednosta MÚ
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Hlavné mesto Bratislava v spolupráci 
s Obchodnou akadémiou Nevädzová 

3 v Bratislave v rámci Európskeho 
roka aktívneho starnutia a solidarity 

medzi generáciami Vás srdečne 
pozýva na vzdelávací kurz pre 
seniorov „Internetová 

šKolA SenIorI – junIorI“ 
v termíne: 24. – 27. september 2012, 

čas: 13,40h – 15,15h,  
miesto: Obchodná akadémia  

Nevädzová 3, BA.

Kto Daruje Devínu 
vianočný strom?

Napriek tomu, že to vonku ešte tak 
nevyzerá, pomaly príde jeseň a po 
nej začiatok zimy s Vianocami, ktoré 
v Devíne vždy symbolizuje strom na 
námestí pred domom kultúry.
Vzhľadom na to, že s vybavením výrubu 
stromu a jeho dopravením na miesto 
určenia sú spojené administratívno-
technické prípravy, je nutné, aby 
devínsky úrad mohol potrebné úkony 
vybavovať čo najskôr. Preto, ak sa 
medzi Devínčanmi nájde niekto, kto 
chce a môže darovať zo svojho 
pozemku pekný cca 8 metrov vysoký 
ihličnatý strom, ku ktorému je prístup
nákladným vozidlom, prosím, prihláste 
sa na úrad telefonicky na 

02/6020-2524 alebo emailom na 
martin@devin.sk. 

Ďakujeme.

Záverom úvodníkov sa zvykne písať to naj-
lepšie. Ja tu mám oznam pre všetkých, ktorí 
nám poukazujete platby na účet v banke. Po-
značte si prosím číslo nového účtu miestneho 
úradu. Od 1.10.2012 totiž meníme banku 
a účet „sťahujeme“ do Slovenskej sporiteľne. 
Naše nové číslo bude od tohto dátumu nasle-
dovné: 5028001112/0900. Asi sa teraz pýtate, 
že čo je na tomto ozname „to najlepšie“? Nuž 
priatelia – za toto drobné „nepohodlie“ pri 
zvykaní si na nové číslo úradného účtu bude-
me všetci odmenení krásnym novým bankoma-
tom! Prísľub je, že nám ho Slovenská sporiteľ-
ňa 21.9.2012 nainštaluje, a ja verím, že nám 
bude slúžiť ku všestrannej spokojnosti.

Tak dovidenia na vinobraní (pri novom 
bankomate) milí Devínčania ☺

Ľuba Kolková        starostka@devin.sk

aj Kráľová hora (celkom 205.769 m2 za cenu 
120.701.123,38 Sk) .

Tu sa pomaly dostávame do nie tak 
dávnej minulosti: 

Napriek vyššie popísanému uspokojeniu 
pohľadávok dražbou našich pozemkov od 
nás veriteľ v máji 2008 listom žiada ďalších 
neuveriteľných 329.260.172,-Sk! Výťa-
žok z dražby vraj použil na vykrytie úroku 
z omeškania... Inak ako podaním „určovacej 
žaloby“(február 2009) na súd sa asi reagovať 
ani nedalo. Z tohto miesta mi dovoľte krát-
ko odbočiť od témy a úprimne sa poďakovať 
JUDr. Hrbekovi z právnickej kancelárie Čer-
nejová&Hrbek s.r.o za jeho nezištnú pomoc 
pri vypracovaní návrhu podania na súd ako aj 
pri zastupovaní záujmov Devína v nekoneč-
ných rokovaniach s J&T, kde sme sa snažili 
dopracovať sa k uzavretiu mimosúdnej tzv. 
Dohody o urovnaní . Napriek pôvodnému 
prísľubu i „chlapskému slovu“ ju však veriteľ 
pod rôznymi zámienkami odmietal podpísať 
až kým...

...kým sa na verejnosť neprevalil tesne 
pred koncom minulého volebného obdobia 
zámer výstavby na Kráľovej hore. Mohutná 
petícia pobúrených občanov (vyše 20 tisíc 
podpisov) donútila magistrát konať, výsled-
kom čoho bol mestskému zastupiteľstvu na 
rokovanie predložený materiál o zámene po-
zemkov tak, aby investor získal stavebné po-

zemky v iných MČ Bratislavy a Kráľová hora 
mohla byť preklasifikovaná opäť na les. 

a súčasnosť?:
Ku tomuto materiálu som primátorovi 

a mestským poslancom adresovala podnet, 
aby realizáciu celej navrhovanej transakcie 
podmienili navyše aj podpisom pripravenej 
Dohody o urovnaní nášho dlhu. V búrlivej 
diskusii na zastupiteľstve som na otázky typu 
„A pomôže to vôbec Devínu?! Vyrieši to jeho 
ťažkú situáciu?“ dokázala odpovedať len pri-
rovnaním, či človeku, ak ho bolia všetky zuby 
pomôže zákrok, ktorý ho zbaví bolesti len 
v hornom rade zubov? Nuž pomôže! Uľaví 
sa mu, nie? I keď časť problému – bolesť/
dlh -pretrváva naďalej...Tento môj návrh sa 
podarilo do uznesenia mestského zastupiteľ-
stva presadiť a veriteľ sa zaviazal podpísať 
„Vyhlásenie o vzdaní sa pohľadávok“ . Celé 
podpísané znenie Vyhlásenia si môžete už 
dnes prečítať na našej stránke www.devín.sk. 
Verte mi, jeho podpisovanie bol úžasný pocit! 
Povznášajúci...

I keď ten „dolný rad zubov naďalej bolí“. 
Zvyšok nášho dlhu voči ďalším 12 veriteľom 
je stále ešte cca 107 mil. SK istina a ďalších 
135 mil. Sk príslušenstvo. Inak povedané – 
ukončenie nútenej správy je pri našom roz-
počte a „suchotách“ v rozpočte magistrátu 
možné výlučne dosiahnutím zmeny legislatívy, 
o ktorú sa budem aj naďalej snažiť. 

Ing. Ľubica Kolková, starostka MČ BA Devín

dokončenie z 1. strany dokončenie z 1. strany
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Z klubu seniorov Bohumila a MO-JDS-Devín som dostala v máji listom otázky k viacerým prob-
lémom, ktoré trápia starších občanov Devína. Vieme o ťažkých podmienkach života starších ľudí 
v dnešnom uponáhľanom a „drahom“ svete a osud našich seniorov nám v zastupiteľstve určite leží 
na srdci. Spolu s vicestarostom Števom Kilarským a členkou Rady bratislavských seniorov na ma-
gistráte hl.mesta Bratislavy pani ing. Zapletalovou sme sa preto promptne ohlásili v seniorklube na 
návštevu. Domnievame sa totiž, že niet nad osobný kontakt a priamu diskusiu, kedy sa mnohé témy 
vysvetlia či dohodnú rovno na mieste. Návšteva podľa mňa splnila svoj účel, predebatovali a vysvet-
lili sme si nielen otázky uvedené v liste, ale aj viaceré ďalšie témy na ktoré dámy v klube poukázali. 
Ich podnety sme po tejto návšteve riešili, niektoré aj doriešili. Ďalšie – pre MČ „neriešiteľné sme 
si aspoň vysvetlili a keďže som záverom listu bola požiadaná o vyjadrenie sa k požiadavkám a o ich 
vybavenie, celú vec som týmto osobným stretnutím a následným konaním v duchu dohodnutého 
považovala za uzavretú. Na úrad sme však dostali ďalší list zo seniorklubu, kde som bola požiadaná 
o písomnú odpoveď. Keďže sa domnievam, že ide o otázky a témy ktoré trápia aj ďalších našich 
obyvateľov, zvolila som pre korešpondenciu formu otvoreného listu v Devínčanovi tak, aby sa od-
povede dostali k čo najväčšiemu počtu devínskych seniorov. 
Tu sú predostreté otázky:

riešenie podmienok existencie klubu a jDs po vzniknutej situácii DK1.  – Otázku 
zrejme vyvolala výpoveď nájomnej zmluvy zo strany pani Sapákovej ktorá sa starala o chod 
Domu kultúry. Na ďalšiu existenciu klubu však táto výpoveď nemá žiaden vplyv. Prevádzku 
klubu aj naďalej financujeme z rozpočtu MČ tak, ako to bolo zastupiteľstvom schválené – 
t.j.priestory sú naďalej vyhradené pre všetkých seniorov ktorí sa tu chcú stretávať a vyvíjať svoju 
činnosť, k dispozícii majú internet a neďalekú kuchynku, miestnosť je v zime riadne vykurovaná 
a nič nebráni aj jej častejšiemu využívaniu pre prípadné nové aktivity seniorov, jej prevádzka nie 
je ničím limitovaná - okrem už dohodnutých hodínvyhradených pre klub Bohumila a MO-JDS-
Devín a v prípade záujmu inej skupiny seniorov by určite bola potrebná aj dohoda o využívaní 
zariadenia miestnosti, ktoré je sčasti vlastníctvom klubu. Takže milí Devínčania, ak by bol z vašej 
strany záujem využívať tieto priestory pre nové seniorské aktivity, hláste sa na úrade. 
riešenie lekárskej starostlivosti počas letných mesiacov a všetko čo s tým 2. 
súvisí – Letný problém s lekárskou službou je dlhodobý. Vzniká s potrebou čerpania si do-
voleniek aj u lekárov, v dôsledku čoho si medzi sebou dohodnú zastupovanie tak, že pacienti 
dovolenkujúceho lekára idú do spravidla vedľajšej ambulancie najbližšieho slúžiaceho lekára, čím 
je zákonná povinnosť poskytnúť lekársku starostlivosť v rámci obvodu splnená, avšak preťažený 
zastupujúci lekár už naozaj nemá kapacitu na dochádzanie do vzdialených, a viac menej na 
báze dobrovoľnosti obsluhovaných „externých“ ambulancií. Riešenie vidíme vo vlastnom obvod-
nom lekárovi, pre ktorého je najprv potrebné vytvoriť podmienky priamo tu v Devíne. Prvé kroky 
v tomto smere už podnikáme, ale ide o komplikovaný postup závislý aj od magistrátu a od 
mestského zastupiteľstva, takže akékoľvek „predbiehanie udalostí“ by boli zatiaľ len plané 
sľuby. Sľúbiť môžem len to, že urobím všetko pre to, aby tento zámer vyšiel.
riešenie obchodných priestorov v Devíne –3.  Tu je ťažké sa o čomkoľvek baviť, keďže 
Devín žiadne priestory, tobôž obchodné, nevlastní. Máme v správe zopár nevyužívaných objektov, 
ktoré som už neraz ponúkala náhodným záujemcom o prevádzku obchodu, všetky by si však 
vyžadovali také náklady na ich rekonštrukciu, že sa zatiaľ každý po ich zahliadnutí otočil na 
opätku a viac sa tu neukázal. Rovnako dopadli aj rokovania s veľkými obchodnými reťazcami. 
Naši poslanci už opatrne zvažujú projekt akéhosi svojpomocného družstva, no rovnako nechcem 
predbiehať udalosti a jediné čo môžem konštatovať je, že kým si s obchodom nepomôžeme 
sami, žiaden obchod (samozrejme okrem Zuzky Strakovej) mať nebudeme.
riešenie autobusového spoja č. 128 do Dnv4.  – Tu je odpoveď radostná a jednoduchá 
–„Odfajknuté, podarilo sa mi vybaviť, už k nám jazdí ☺“. A áno, viem že by sa žiadalo, aby linka 
zachádzala aj kúsok ďalej do Devína, napríklad ku Srnčíkovi – nesľubujem, no skúsim vybaviť.
riešenie bankomatu –5.  Rovnako radostná odpoveď – jeho inštaláciu nám Slovenská spo-
riteľňa prisľúbila na 21.9.2012, verím, že na vinobraní už budeme míňať aj peniažky z neho 
vybraté.
riešenie informovanosti cez vývesky na DK –6.  Možno ste si všimli že v Devíne pribudli 
hliníkové vývesné tabule tak, aby sa písomné informácie dostali bližšie ku všetkým Devínčanom, 
nielen k tým ktorí majú cestu okolo DK, snažíme sa na ne umiestňovať dôležité informácie 
o dianí v Devíne, verím že ku vašej spokojnosti. 
oboznámenie o zastupujúcej členke „rady bratislavských seniorov“ 7. – Ako som 
v úvode článku spomenula, pani Zapletalová sa v klube nielenže osobne predstavila, predstavila 
aj tento primátorov „zbor poradcov“ pre veci seniorské, poinformovala nás o jeho činnosti a prí-
tomné členky klubu aj trochu podpichla smerom k možnému obohateniu ich (ako sami priznali 
trochu stagnujúcich) aktivít. 

Verím že táto verejná odpoveď uspokojila nielen autorky otázok, ale možno bude aj inšpiráciou 
pre ďalších aktívnych devínskych seniorov, ktorí zatiaľ možno len v hlave nosia výborný nápad, ako 
spestriť, či uľahčiť život našich skôr narodených susedov. Pokiaľ to bude v mojich možnostiach, 
rada pomôžem pri jeho realizácii.

Vaša Ľubica Kolková

OtvOrený liSt S ODpOveďami na OtáZky SeniOrOv Devína chorým a starým ľuďom  
lieky privezú až domov

Do redakcie sme dostali aj túto zaují-
mavú ponuku na dovoz liekov priamo ku 
pacientovi. Nakoľko ide o v Devíne chýba-
júcu a pre pacientov bezplatnú službu, roz-
hodli sme sa ponuku v skrátenej podobe 
zverejniť:

„Vážení obyvatelia mestskej časti 
Devín. Lekáreň LIBERI sídliacej na ad-
rese M. Marečka 12, 84107 Bratislava 
– Devínska Nová Ves, si Vás dovoľuje 
osloviť s ponukou služieb.

Lekáreň má prevádzkovú dobu 
každý pracovný deň od 9:00 do 19:00 
hod., v sobotu od 9:00 do 12:00 hod 
Lokalizácia: DOVINA PASSAGE.

Okrem osobného predaja liekov, 
ponúka lekáreň možnosť aj ich tele-
fonického objednávania na tel. čísle 
02/64285372. Pre pacientov, ktorí si 
z rôznych dôvodov, či už zo zdravot-
ných alebo osobných, nemôžu prísť do 
lekárne po svoje lieky (voľnopredajné 
alebo aj na predpis), ponúka ich vždy 
diskrétnu a spoľahlivú a bezplatnú do-
nášku až domov, alebo na (Vami) do-
hodnuté miesto. Samozrejme, že „pri-
balia“ aj telefonickú konzultáciu o spô-
sobe užívania, dávkovania, ako aj ďalšie 
dôležité informácie súvisiace s celko-
vou úspešnou liečbou, ako aj dodržia-
vaním zásad životosprávy a spôsobu 
užívania prípadne aj iných liekov na iné 
ochorenie. Donášku realizujú len so 
súhlasom pacienta vždy medzi 17:00 
až 20:00 hod. počas pracovných dní a 
v sobotu medzi 12:00-14:00 hodinou. 
Lekáreň LIBERI zabezpečuje ponuku 
všetkých registrovaných liekov v SR, 
ako aj zdravotnícke pomôcky, vete-
rinárne lieky, doplnkový sortiment, 
liečebnú kozmetiku, prípravky ústnej 
hygieny, dietetické potraviny, vrátane 
dietetických potravín pre celiatikov 
a pod. Ponúka komplexnú lekárenskú 
starostlivosť, vrátane individuálnej prí-
pravy liekov. “

red.
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Devínska Kobyla je pozoruhovným územím, ktoré sa majestátne týči 
nad riekou Moravou vtekajúcou do Dunaja. Za sebou má bohatú minu-
losť, kedy počas rôznych geologických období dochádzalo k premene 
hornín, k prenikaniu žeravej magmy na povrch, k vrásneniu či k tvorbe 
zlomov. More zaplavilo túto oblasť niekoľkokrát a opätovne sa stiahlo, 
pričom zanechalo za sebou „spomienky“ v podobe „organizmov“ otla-
čených v horninách. Po ústupe mora osídlili svahy Kobyly rastliny, ktoré 
mali k dispozícii len dažďovú vodu. Časom do územia prenikli buky, duby 
či hraby, ktorých lesné spoločenstvá postupne pokryli až dve tretiny úze-
mia. Pôvodné spoločenstvá na južných svahoch tvorili teplomilné, miesta-
mi mozaikovité a presvetlené dúbravy. 

Hoci by sa mohlo na prvý pohľad zdať, že vývoj Devínskej Kobyly 
ustal v dávnych dobách, nie je tomu tak. S príchodom človeka nastávajú 
v živote tohto masívu mnohé zmeny. Možno sa začudujete, ale bol to 
práve človek, vďaka ktorého aktivitám začala byť Devínska Kobyla obdi-
vovaná pre svoje nádherne zakvitnuté svahy posiate vzácnymi rastlinami 
a na dlhé roky sa stala vyhľadávanou lokalitou pre mnohých botanikov. 
Málokto si to uvedomuje, ale ku kráse a rozšíreniu teplomilných lúčnych 
spoločenstiev, ktoré pokrývajú jej južné až juhozápadné svahy, prispeli 
pastieri, ktorí tu pásli svoje stáda oviec do konca 60-tych rokov. 

Premeny DevínsKej Kobyly 

Dobrovoľníci pomáhajú s prípravou náučno-oddychovej zóny

Stepné lúky s kavyľom a poniklecami  
sú postupne vytláčané kríkmi a stromami

S ústupom poľnohospodárstva bolo vidieť zvieratá na týchto kop-
coch stále menej a menej. V súčastnosti sa v tomto území nepasie, čo 
má za následok, že sa jeho lúčny a stepný charakter postupne stráca a 
územie zarastá. Vzácne kosatce, poniklece, či hlaváčiky, ktorými boli svahy 
Devínskej Kobyly obsypané každú jar, sú vytláčané drevinami a druhmi, 
ktoré pastvu či kosbu nepotrebujú. 

Krása Devínskej Kobyly začala blednúť a s ňou sa začali z územia vy-
trácať aj vzácne druhy. Ochranári začali byť na poplach a pripravili preto 
projekty, ktoré by mali svahom Devínskej Kobyly vrátiť jej zakvitnutú 
krásu. Jeden z týchto projektov – Ochrana a obnova území NATURA 2000 
v cezhraničnom regióne Bratislavy – podporila Európska únia z programu 
LIFE+ Príroda a Biodiverzita. Druhým je projekt grantového programu 

ZoPár PoStreHov 
oD Dunaja 

„Opäť tu máme našich milých rybárov. Sa-
mozrejme, všetko je o ľuďoch – sú takí, ktorí 
v tichosti chytajú ryby a správajú sa slušne... 
Rozmohlo sa však „kempovanie“ na brehu Mo-
ravy. Pridu autom, rozložia sa, spravia ohník – 
opekajú, jedia, pijú, potom tam spia a ráno odídu 
a ostane po nich „svinčík“. Zaujimalo by ma, či 
je to vôbec povolené – robiť oheň, chodiť tam 
autom atď. Pre ilustráciu sme odfotili jedného 
z nich – dokonca Devínčana!, ktorý si jazdi kaž-
dý deň po pešej zóne. Má povolenie?! UŽ sa 
presunul k Morave, kde si uživa voľné dni.... 

Aj by sme zavolali policajtov, ale oni sa s nim 
bežne, kamarátsky bavia, aj keď parkuje na tráve 
pri vode – takže by to bolo zbytočné.“

Spomínaný pán má povolenie vjazdu do 
tohto územia, ktoré mu vydal jeho zamestnáva-
teľ – Povodie Dunaja, kvôli výkonu pravidelnej 
kontroly sútoku povodia Dunaja a Moravy. Prí-
padné zneužívanie tohto povolenia mu žiaľ polí-
cia nemá ako dokázať, nakoľko by stálo tvrdenie 
proti tvrdeniu, keďže výkon tejto práce nemá 
presne stanovený čas. Samozrejme sa bude 
mestská polícia snažiť o obmedzenie možného 
zneužívania povolenia na výlučne súkromné ak-
tivity, ako aj o usmernenie ostatných “kempujú-
cich“ (spravidla) rybárov.

AMFITEÁTER
„Každým dňom sa budova viac a viac rozpa-

dáva – pomaly ale iste ju rozoberú. Hádžu dole 
tehly – lampy pod budovou sú nonstop zničené 
a rozbité. Asi čakáme, kým niekoho prizabijú...“

Budova bývalej reštaurácie je vlastníctvo-
m(aj v správe) hl. mesta Bratislavy a nedáv-
no tam po našom podnete i po upozornení 
v médiách spravil magistrát aspoň minimálne 
úpravy (zlikvidovala sa búda bývalého bufetu, 
priestranstvo sa vyčistilo a schody do amfite-
átra sa z oboch strán zabednili). Na nedôstojný 
vzhľad tohto objektu rovno pod NKP Devínsky 
hrad sme v minulom volebnom období viac krát 
magistrát, i samotného primátora upozorňovali, 

Šanca pre váš región, ktorý sa realizuje vďaka podpore Nadácie Orange. 
V rámci oboch týchto projektov začala v júni tohto roku intenzívnejšia 
spolupráca medzi občianskym združením Daphne - Inštitút aplikovanej 
ekológie a mestskou časťou Bratislava Devínska Nová Ves. V území sa začali 
organizovať brigády a stretnutia s verejnosťou. Cieľom praktických aktivít 
v teréne je odstrániť teplomilné porasty krovín (v prvej fáze najmä hlohy 
a topole) a postupne obnoviť lúčny charakter svahov, aby sa znovu mohol 
vytvoriť priestor pre vzácne druhy rastlín, ktorých prítomnosť teší nielen 
odborníkov, ale lahodí aj očiam laických návštevníkov. 

Cieľom týchto aktivít je obnova prirodzeného stepného charakteru 
a zároveň aj vzdelávanie verejnosti. Brigády, do ktorých je verejnosť zapo-
jená, majú dodať jednotlivcom nielen pocit z dobrej práce, ale zároveň aj 
priblížiť význam a unikátnosť tohto územia. Bez toho, aby si ho ľudia začali 
vážiť a záležalo im na ňom, nebude totiž možné zabezpečiť jeho dlhodo-
bú ochranu. Podporiť tento cieľ majú aj aktivity, ktorých výsledkom bude 
vytvorenie náučno-oddychovej zóny pre návštevníkov Devínskej Kobyly. Jej 
súčasťou bude umelecké dielo, náučné tabule, interaktívne prvky, ale aj 
odpadkové koše a lavičky z prírodného materiálu. 

Pokiaľ sme vás článkom zaujali a radi by ste prispeli k obnove krásy 
Devínskej Kobyly, radi vás uvítame medzi nami na ďalších brigádach, ktoré 
plánujeme uskutočniť ešte v septembri (15.9., 18.9. a 20.9.). Ak sa chcete 
dozvedieť viac informácií k realizovaným a plánovaným aktivitám na De-
vínskej Kobyle, príďte na prednášku Premeny Devínskej Kobyly, ktorá sa 
uskutoční v stredu 19.9.2012 od 18.00 hod v priestoroch Istra Centra – na 
Istrijskej 6 v Devínskej Novej Vsi. 

Bližšie informácie môžete nájsť na web stránke www.daphne.sk, prí-
padne sa môžete informovať na menkynova@daphne.sk alebo na telefón-
nom čísle organizácie DAPHNE 02/455 240 19.

Monika Chrenková, Barbara Immerová a Jana Menkynová 
Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie

pokračovanie na 6. strane
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Oprava cesty na Lomnickej ulici, ktorá je 
v správe našej mestskej časti, je ukončená. Tak 
trochu aj slávnostne bola 21. júna tohto roku 
prebratá prestrihnutím pásky starostkou De-
vína Ing. Ľubicou Kolkovou a zástupcami spo-
ločnosti SKANSKA, ktorá realizovala stavebné 
práce. Radosť mali určite najmä miestni obyva-
telia, ktorým obrovské jamy a výtlky na ceste 
dlhé roky znepríjeňovali prístup k ich domom a 
už viackrát petíciou požadovali opravu.

Potešia sa určite aj návštevníci Devína. Spolu 

s opravou cesty bol urobený potrebný chodník 
pri kostole a boli vydlaždené aj priľahlé plochy. 
V dotyku s Kremeľskou ulicou boli doriešené 
daždové vpuste. Touto úpravou sa skrášlilo aj 
samotné námestie. Lomnická cesta síce nevedie 
k hradu a mohlo by sa zdať, že ňou prechádza 
málo „cezpoľných“ návštevníkov, ale nie je to 
pravda – Lomnickou do Devína prichádzajú tu-
risti, ktorí sa sem vybrali z Dúbravky cez lesy a 
vinohrady, a tých býva pri peknom víkendovom 
počasí neúrekom. Donedávna ich po príjemnej 

prechádzke prírodou vítal Devín roz-
bitou cestou s výtlkmi a kalužami.

Napriek dobre navrhnutému pro-
jektu nebola samotná realizácia opra-
vy cesty najjednoduchšia. Priestor 
pre cestu je stiesnený, pozemky sú z 
oboch strán poväčšine vo svahu. Bol 
problém vyriešit jednotlivé vjazdy na 
svahovité pozemky tak, aby sa na ne 
neliala prívalová dažďová voda. Sta-
vebníci spolu so stavebným dozorom 
za mestskú časť preto azda s každým 
vlastníkom pozemku individuálne kon-
zultovali riešenie a podľa potreby na 
mieste upravovali tak, aby mu to vy-
hovovalo. Súčasťou problémov bola 
aj potreba zachovania resp. obnovy 

prietoku biokoridoru a komplikované majet-
koprávne vzťahy, kde do cesty zasahujú výbežky 
súkromných pozemkov.

Súbežne s opravou Lomnickej ulice bol 
opravený aj úsek Slovienskej ulice, ktorý ústi na 
parkovisko pod hradom a ktorý je naozaj frek-
ventovaný. Pri soche Rastislava bol postavený 
pekný obrubový kamenný múrik. 

Celková dĺžka opravenej cesty na Lomnickej 
ulici je cca 300 m, šírka 4 – 4,5 m, úsek na Slo-
vienskej ulici je dlhý 180 m.

Chcem sa v mene Devínčanov aj radnice 
poďakovať spoločnosti SKANSKA a tiež sta-
vebnému dozoru za profesionálne odvedenú 
prácu, ktorá prispela ku skultúrneniu nášho 
prostredia doslova v centre Devína a prispela k 
lepším podmienkam pre obyvateľov.

Ing.arch. Šarlota Mráziková

V sobotu 11. augusta 2012 sa slávnostne otvoril cyklomost 
„Chucka Norrisa“, ktorý vedie z Devínskej Novej Vsi do rakúskeho 
Schlosshofu.

Obyvatelia Devínskej Novej Vsi boli od 13. storočia ešte do dru-
hej svetovej vojny s prestávkami zvyknutí na mostné spojenie s Ra-
kúskom. Potom prišli ostnaté drôty a ani neskôr, po nežnej revolúcii. 
sa izolácia sa nezmenila. 

Teraz sa však Devínskonovovešťania a nielen oni dočkali. Sláv-
nostné otvorenie mosta si v daždi užili cyklisti zblízka aj zďaleka.

Problémom cyklomosta je fakt, že ak sa k nemu chcete dostať 
na bicykli z ktorejkoľvek mestskej časti Bratislavy, musíte kľučkovať 
pomedzi autá. 

zdroj: tvnoviny.sk

nA „StArej“ loMnIcKej AKo Po MASle ☺

Prvý raz v v rozpočte Bratislavy je uva-
žované s podporou mnohodetných rodín 
– rodín s minimálne 4 deťmi.  Podpora ne-
závisí na sociálnych pomerov žiadateľa. Vy-
užitie finančných prostriedkov je zamerané 
na zmysluplné využívanie voľného času detí 

a mládeže Bratislavy v oblasti záujmových 
a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu 
rozvoja talentu.

Konkrétne ide o nasledujúce oblasti:
•  náklady spojené s návštevou ZUŠ: 

ročný poplatok za štúdium,   prípla-
tok na nákup hudobného nástroja

•  účastnícke poplatky za letné poby-
tové a denné tábory

•  jazykové vzdelávanie
•  preplatenie cestovného lístka MHD
•  stravné lístky v školských jedálňach

Ako postupovať:
1. podať žiadosť: Je možné žiadať 

preplatenie nákladov aj so spätnou 
platnosť a to od 1. júla 2012. Žia-
dosť pre udelenie príspevku je po-
trebné podať do 30. septembra na 
adresu:

Jana Panáková
Referát školstva a mládeže
Uršulínska 6, 814 99 Bratislava

2. čakať na schválenie žiadosti 
v gran tovej komisii

3. vynaložené náklady dokladovať až 
po schválení príspevku

4. čakať na obdržanie schváleného 
finančného príspevku 

Môj návrh pôvodne uvažoval so sumou 
50 000 eur, no zastupiteľstvom bolo schvá-
lených „iba“ 30 000 eur, no zdá sa že táto 
suma bude dostatočná. Zatiaľ je evidova-
ných 40 žiadostí, takže prostriedkov je ešte 
dosť aj pre ďalších žiadateľov.

Viac informácii na: www.bratislava.sk 
(podpora mnohodetných rodín), kde sa dá 
stiahnuť aj príslušné tlačivo žiadosti.

Ignác Kolek, poslanec MZ Bratislavafoto: Jozef Sedlák

PomoC viaCDetným roDinÁm – na prerozdelenie čaká 30 000 eur
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StretnUtie S pOlíciOU
V stredu 22.8.2012 o 18.30 v súvislosti s témou 

zlodejov v našej lokalite pozvala pani starostka oby-
vateľov Devína na informačné stretnutie do altánku 
vo dvore materskej škôlky.

Na stretnutie prišlo približne 60 ľudí. Pozvaní 
boli aj príslušníci polície: martin Horka, okrskár 
Mč DNV Tel: 0902 921 185 (ján Osvald, okrskár 
Mč DNV,  Tel: 0902 921 718) a tiež ....

Príslušníci polície občanov informovali o udalos-
tiach v Devíne. Zdôraznili, že MČ Devín patrí medzi 
najbezpečnejšie mestské časti Bratislavy a preto 
bolo zvláštne, že v priebehu dvoch mesiacov júl a 
august bolo toľko krádeží. Potešili prítomných, že 
zlodeji sú usvedčení, priznali sa k trestným činom a 
nie sú obyvateľmi Devína. 

V diskusii zaznelo niekoľkokrát:

ako sa chrániť pred zlodejmi? 
Náčelník MP....... : „Ešte sa nenašiel návod ako 

zabrániť krádeži. Ak by bol, určite by sme o ňom 
vedeli a zlodeji by neexistovali.“ Avšak upozornil na 
overené „recepty“, ktoré je dobré ovládať a riadiť 
sa nimi:

- Najdôležitejšia je susedská všímavosť. Pri 
dlhšej neprítomnosti poproste suseda, aby 
bol pozornejší. 

- Pri odchode zatvárajte okná aj vetračky.
- Nainštalujte si na dvor kameru (pomôže aj 

atrapa).
- Strážny pes ohlási, ale nie je pre zlodeja 

prekážkou.
- Všímajte si cudzích ľudí v okolí (podomoví 

predavači, „náhodní hostia“ ap.)
- Pri akýchkoľvek pochybnostiach ihneď in-

formujte políciu!

Čo robiť, keď pristihnete zlodeja?
- Určite sa nehrať na „hrdinu“
- Nezabúdať, že zlodej môže byť ozbrojený.
- Použiť len primeraný druh obrany.
- Pes na dvore môže všetko.

Na adresu polície zazneli aj kritické slová. Niek-
torí obyvatelia už mali skúsenosti s „rýchlym“ zása-
hom polície a preto apelovali na príslušníkov, aby boli 
dôslední a naozaj dôsledne si plnili svoje povinnosti.

Stretnutie na dvore našej materskej školy sprí-
jemnilo občerstvenie – čapované pivo a minerálka 
– zabezpečené sponzorom Števom Kilarským.

Ako vždy, všetko je na ľuďoch. Buďme aj naďa-
lej voči sebe všímaví, zaujímajme sa o druhých, nech 
je nám v Devíne „bezpečno“.

red.

dátum dodania deň 
dodania

dátum  
odobratia

typ  
VKK

lokalita,  
miesto pristavenia

25.09.2012 utorok 27.09.2012 11m3 Štítová nad kostolom pri fare

25.09.2012 utorok 27.09.2012 11m3 Muránska – Slovienska parkovisko pod hradom, pod 
stromami vedľa Bufetu pod lipou

25.09.2012 utorok 27.09.2012 11m3 Hradná – Kozičova na okraji Hradnej

25.09.2012 utorok 27.09.2012 11m3 Slovanské nábrežie parkovisko u Srnčíka

25.09.2012 utorok 27.09.2012 11m3 Cintorín hlavný vchod

02.10.2012 utorok 04.10.2012 11m3 Lomnická križovatka s novou cestou

02.10.2012 utorok 04.10.2012 11m3 Kremeľská stará obrátka autobusu

02.10.2012 utorok 04.10.2012 11m3 Dolné Koruny zastávka MHD, povyše odbočky 
na políciu

02.10.2012 utorok 04.10.2012 11m3 Devínska cesta Kvetinárstvo Agapé

09.10.2012 utorok 11.10.2012 11m3 Štítová nad kostolom pri fare

09.10.2012 utorok 11.10.2012 11m3 Muránska – Slovienska parkovisko pod hradom, pod 
stromami vedľa Bufetu pod lipou

09.10.2012 utorok 11.10.2012 11m3 Slovanské nábrežie parkovisko u Srnčíka

09.10.2012 utorok 11.10.2012 11m3 Kremeľská stará obrátka autobusu

a z dôvodu akútneho nedostatku služieb pre 
cestovný ruch v Devíne sme žiadali jeho rekon-
štrukciu a sprevádzkovanie v prospech návštev-
níkov Devína. Problémom však je prebiehajúci 
súdny spor o nájom tohto objektu i priľahlého 
„amfiteátra“ – tento spor nebol pokiaľ viem 
dodnes rozsúdený. Situácia je to „zamotaná“, za 
stav objektu sa skutočne musíme pred celým 
svetom hanbiť , viem že primátor sa snaží do-
siahnuť so sporným „nájomcom“ o dosiahnutie 
dohody...U nových kolegov z terajšieho zastu-
piteľstva som zaznamenala i názor, že „veď tú 
špatu zbúrajme a bude pokoj“. Tému otvorili aj 
Bratislavské noviny článkom pána Holčíka, po-
čítam že sa rozbehne verejná diskusia o tom, či 
zbúrať, či opravovať. Ako to vidíte vy milí De-
vínčania? Napíšte mi prosím váš názor ( starost-
ka@devin.sk).

PEŠIA ZÓNA
„Po pešej zóne jazdia autá bez povolenia – 

to už ani neriešime...ale keby aspoň jazdili po-
maly! Naozaj to nikto nevidí? Mrzí nás to, lebo 
tak ako my denne chodíme po týchto trasách – 
chodíte aj Vy poslanci... Nevieme, kto má kom-
petencie toto riešiť.“

Situáciu na pešej zóne poznáme. Žiaľ, ten-
to priestupok sa dá riešiť skutočne len za 
prítomnosti hliadky mestskej resp. štátnej po-
lície a tieto sa z kapacitných dôvodov nemôžu 
v tomto území trvalo zdržiavať. Náš okrskár je 
prítomný v Devíne 3x12 hodín v týždni. Služby 
má sústredené na časy, kedy sa po Devíne pohy-
buje najviac návštevníkov a vtedy vie voči týmto 
nespratníkom aj účinne zasiahnuť. Len za po-
sledný mesiac bolo na pokutách za priestupky 
proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 
na území MĆ BA Devín vybraných cca 500 EUR 
v blokových pokutách. 

Keďže prejazd pešou zónou trvá cca 2-3 
minúty, privolanie vzdialenej policajnej hliadky 
nemá prakticky žiaden význam. Takisto prípad-
ná fotografia urobená bežným občanom žiaľ 
t nemá žiaden dôkazný účinok. Z uvedeného 
teda vyplýva že reálna 100% zábrana vjazdu 
nedisciplinovaných vodičov do územia našej pe-
šej zóny možná nie je. Mestská polícia napriek 
tomu, aj na základe tohto podnetu, prisľúbila 
zvýšený dohľad v tomto území.

Ľubica Kolková, starostka MČ BA Devín

cHytili ZlODejOv, ktOrí  
vylúpili DOmy v Devíne

Z rodinných domov na Muránskej, Hutníckej a 
Hadej ulici, do ktorých neoprávnene vnikli, odcudzili 
šperky a elektroniku.

BRATISLAVA. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľ-
stva Policajného zboru Bratislava IV obvinil v stredu 
22. augusta dvoch mužov z troch trestných činov 
krádeže, poškodovania cudzej veci a porušovania do-
movej slobody spáchaných formou spolupáchateľstva. 
Pre TASR to uviedla bratislavská krajská policajná ho-
vorkyňa Petra Hrášková.

Výsledky doterajšieho vyšetrovania podľa nej 
preukázali, že obvinený Ivan (37) z Bratislavy a 35-
ročný František zo Senca mali 26. júla popoludní neo-
právane vniknúť do rodinného domu na Slovanskom 
nábreží. Odcudzili z neho šperky a elektroniku za 
takmer 6000 eur.

Podľa jej ďalších slov od 8. do 20. augusta sa obvi-
není zamerali na mestskú časť Devín. „Tu z rodinných 
domov na Muránskej, Hutníckej a Hadej ulici, do kto-
rých neoprávnene vnikli, odcudzili šperky a elektro-
niku. V jednom prípade ukradli aj osobné motorové 
vozidlo Mazda. Škoda, ktorú majiteľom krádežou spô-
sobili, presiahla 30.000 eur,“ uviedla s tým, že osobné 
motorové vozidlo policajti vypátrali v pondelok 20. 
augusta a vrátili majiteľovi.

„Vďaka dobrej operatívno-pátracej činnosti prí-
slušníkov kriminálnej polície sa tento týždeň podarilo 
vypátrať aj časť odcudzených predmetov, predo-
všetkým šperkov. Mužov policajti v stredu predviedli a 
vykonali s nimi potrebné procesné úkony. Po vznesení 
obvinenia boli umiestnení do cely policajného zadrža-
nia a vyšetrovateľ spracoval aj návrh na ich väzobné 
stíhanie,“ pokračovala Hrášková.

Obaja muži boli už v minulosti viackrát trestne 
stíhaní a právoplatne odsúdení za majetkovú trestnú 
činnosť. V prípade preukázania viny im hrozí trest od-
ňatia slobody na tri až desať rokov.

Zdroj: TASR

HArMonogrAM  
PrIStAvenIA 

veľKoKaPaCitnýCh  

KontAjnerov

dokončenie zo 4.. strany
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Devín a OSObnOSti naŠej HiStÓrie

SLOVÁCI PÍŠTE PO SLOVENSKY,  
TU MÁTE SLOVO MOJE O REČI VAŠEJ

A. Bernolák 

anton bernolák v Devíne – r. 1785

V r. 2012 si pripomíname 250. výročie 
narodenia Antona Bernoláka, prvého kodifi-
kátora slovenčiny.

Narodil sa medzi 1. - 5. 10. 1762 (presný 
dátum nepoznáme) v Slanici na Orave v zá-
možnej zemiamsko-šlachtickej rodine zaobe-
rajúcej sa výrobou a farbením plátna.

Do školy začal chodiť v rodnej Slanici, 
neskôr pokračoval v štúdiu v Ružomberku, 
Ostrihome, Trnave, Bratislave a vo Viedni. Za 
kňaza bol vysvätený v Bratislave v r. 1787.

V roku 1785 sa zdržiaval na fare v DE-
VÍNE u svojho dobrého priateľa, miestneho 
farára Michala Salakyho, ktorý tu pôsobil v 
r. 1771 – 1790. Anton Bernolák bol v tom 
čase poslucháčom tretieho ročníka teológie 
v bratislavskom seminári.

Na Devíne dokončil jednu svoju obsiah-
lu prácu v rozsahu 269 strán pod názvom 
Nová bibliotheca (Nová knižnica). Toto dielo 
bolo určené bratislavským seminaristom. Bol 
to súpis vhodnej študijnej literatúry nielen 
teologického zamerania. Na úvodnej stra-
ne je uvedené: PUBLICAE LUCIS FACTA 
THEBIS 1785 (Vydané v Devíne v r. 1785). 

Napriek textu na 
úvodnej stráne die-
la sa o mieste jeho 
vzniku viedla pole-
mika, uvažovalo sa 
aj o Viedni.

Nepochybným 
svedectvom o jeho 
pobyte na Devíne u 
farára M. Salakyho 
je aj skutočnosť, že 
Anton Bernolák mu 
prejavil svoju úctu a 
priateľstvo tým, že 
mu v roku 1790 už 
ako bratislavskému 
farárovi venoval svoje dielo GRAMATICA 
SLAVICA.

Do seminára v Bratislave rukopis Novej 
knižnice priniesol počas svojej inšpekčnej 
návštevy Štefan Rautestrauch. Rozširovanie 
publikácie Nová knižnica sa najviac realizo-
valo priamym prepisom študentmi. Rukopis 
tohto diela sa našiel až v roku 1961 v jednej 
z písomných pozostalosti v Nových Zám-
koch.

Anton Bernolák bol tiež významnou 
osobnosťou v spolku „Slowenské učené 
Towarišstvo literného umeňá“, ktoré založil 
spolu s J. Fándlym v r. 1792 so sídlom v Trna-
ve. Pobočky boli aj v Nitre, Rovnom, Banskej 
Bystrici, Solivare, Rožňave a Košiciach. Čin-
nosť tohto Spolku podnietila katolícke du-

chovenstvo k národnej práci a k rozmachu 
slovenskej knižnej produkcie. 

Jeho bohatú osvetovú a literárnu činnosť 
ukončila predčasná smrť vo veku 51 rokov 
15. januára 1813 v Nových Zámkoch.

Uctenie pamiatky osobnosti Antona 
Bernoláka nielen na Slovensku sa prejavilo 
pomenovaním ulíc, spolkov, škôl, inštitúcií. 
Portrét A. Bernoláka nájdeme na známkach, 
bankovkách apod.

Považujem za potrebné, aby sme si túto 
veľkú osobnosť Slovenska a jej pobyt na De-
víne pripomenuli pamätnou tabuľou umiest-
nenou na mieste jeho pobytu.

Spolok priateľov staroslávneho Devína 
podniká kroky pre jej realizáciu.

Pavlína Rumanovská

 alberto moravia – taliansky spisovateľ, sa narodil 28.11.1907 v 
Ríme kde aj zomrel 26.9.1990 tzn., že tento rok v septembri bude už 22 

rokov od jeho úmrtia.
Alberto Moravia bol jeho pseudonym, vlastným menom sa volal Alberto 

Pincherle. Svoj pseudonym prevzal od starej mamy z otcovej strany. Pochá-
dzal z majetnej rodiny benátskeho architekta a maliara židovského pôvodu. 
Ako novinár začínal v svojich 20 rokoch s písaním beletrie začal v 30 rokoch 
a už jeho prvotina, ktorú vydal na svoje náklady pod názvom ĽAHOSTAJNÍ 
mu zabezpečila vstup medzi veľkých autorov. 

A. Moravia bol tiež známy ako horlivý cestovateľ. Zo svojich ciest na-
písal množstvo reportáží. Jeho tvorba obsahovala diela rôznych žánrov boli 
nimi poviedky, básne , eseje, cestopisy, romány, divadelné hry aj filmové kriti-
ky.  Filmovú kritiku začal písať v r. 1955 po stretnutí s P. Paolom Passolinim. 
Jeho práca s filmom ho priviedla aj do funkcie prezidenta XXVIII. filmového 
festivalu v Benátkach. Jeho román Vrchárka sa stal predlohou pre film, ktorý 
v roku 1962 priniesol pre jeho hlavnú predstaviteľku Sophiu Loren sošku 
OSKARA. Taliansko oslavovalo troch aktérov tejto ceny, ktorými boli hereč-
ka SOPHIA LOREN, režisér VITTORIO DE SECA a autor románovej pred-
lohy A. MORAVIA. Pre svoje nekonformné názory sa dostal A. Moravia do 
sporu nielen s fašizmom, ale aj s cirkvou. Vatikán považoval jeho tvorbu za 
nemorálnu a jeho knihy sa istý čas nachádzali aj na indexe zakázaných kníh.

Napriek rozporuplným názorom sa Alberto Moravia zaradil medzi 
uznávaných a obľúbených autorov nielen v Taliansku ale na celom svete.

Do Vašej pozornosti doporučujeme jeho diela: 
Vrchárka, Rimanska, Ľahostajní, Opovrhnutie, Nuda, Konformista, Agos-

tino, Rímske poviedky
 
Petra naGyovÁ-DŽerenGovÁ – slovenská spisovateľka, na-

rodená v Košiciach 3.3.1972, absolventka Ekonomickej univerzity. Pracovala 
ako letuška, moderátorka, redaktorka v Slovenskej televízii. Je matkou 3 
synov a l dcéry,  t. č. je viceprimátorkou na Magistráte hl. mesta Bratislavy.

V Bratislave žije 22 rokov, svoju politickú angažovanosť začala v Karlo-
vej Vsi v Bratislave, kde stála pri zakladaní strany MOST-HÍD napriek tomu, 
že pochádza z čisto slovenskej rodiny a po maďarsky sa naučila – ako sama 
hovorí – z lásky k manželovi. Za svoju knihu „Chcem len Tvoje dobro“ 
získala v r. 2005 ocenenie – Debut roka. Toto dielo prezentovala v USA a v 
preklade vyšiel aj v Čechách. Priazeň čitateľov si získala najmä u žien vďaka 
autentickosti a ľudským prístupom k denným udalostiam života. Autorka 
patrí k najpredávanejším autorom. Vzhľadom k svojmu súkromnému aj pra-
covnému vyťaženiu odložila svoju spisovateľskú činnosť na neskoršie. Je 
možné, že sa dočkáme aj príbehov z tzv. veľkej politiky. 

Do Vašej pozornosti doporučujeme jej diela: Chcem len Tvoje dobro, 
Ženy nášho rodu, Pozri sa na seba, Za to mi zaplatíš, Nepýtaj sa kde som, 
Klára a mátohy.

Peknú jeseň s dobrou knihou Vám želá 
Vaša knižnica

miestna KniŽniCa inFormuje
novou formou o knihách, ktoré stoja za to aby našli svojho čitateľa.

„Svedomie je strach bezvedomie je odvaha“    A. Moravia
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meDzinÁroDný Deň Detí  
v Devíne

 

Pozvanie na zÁjazD za sKaliCKým vínKom

Devínsky spolok vinárov a vinohradníkov srdečne pozýva všetkých 
Devínčanov a priateľov vína na zájazd na tretí ročník  

Dňa otvorených búd na Vínnej ceste Záhorie. Zájazd sa uskutoční  
dňa 20. 10. 2012 od 13:00 do 20:00 hod.  

Cena vstupenky je 20€, cena za dopravu je 10€ až 15€  
(podľa počtu záujemcov).  

www.vcz.sk




