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BaBka k BaBce  
alebo  

aktuálna zadlženosť Devína
Pri rozhovoroch s vami, milí Devínčania, čas-

to dostávam otázku, ako je to vlastne so zadlže-
nosťou Devína. Keďže sme na magistrát práve 
predložili žiadosť o odpustenie dlhu voči hl. mes-
tu vo výške 99.582,- € (3 mil.Sk), využívam túto 
príležitosť, aby som vás – rovnako ako poslancov 
mestského zastupiteľstva, informovala o devín-
skom dlhu. Na vysvetlenie tým, ktorí netušia o čo 
ide, si dovoľujem citovať zopár pasáží z analýzy 
Ing. Fridrika. Ako poslanec nášho zastupiteľstva 
sa počas svojho krátkeho pôsobenia v predchá-
dzajúcom volebnom období tejto téme dôkladne 
venoval, a jeho zistenia vskutku ozrejmujú vznik 
našej nočnej mory. 

„Zadlžovanie Devína sa začalo v roku 1996, 
keď sa okolo starostu Novotného vytvorila skupina 
ľudí ktorí chceli pod hlavičkou mestskej časti vy-
víjať realitnú a developerskú činnosť. Ich cieľom 
bolo postupné skupovanie pozemkov, zadávanie 
architektonických štúdií s následnou výstavbou a 
konečným predajom za účelom vytvorenia profitu. 
Celkovo šlo o asi miliardovú investíciu s vysokým 
stupňom naivity a neprofesionality a mestská časť 
nebola schopná presvedčiť žiadnu banku k získa-
niu úveru, preto bola ako metóda získavania finanč-
ných zdrojov zvolená forma vystavovania zmeniek 
(dlžobných úpisov). Prvá zmenka bola vo výške 
1 mil. Sk, posledná vo výške 183 mil. Sk. Celko-
vo bolo vystavených 23 zmeniek na sumu 735 mil. 
Sk, a to v priebehu rokov 1997 až 2000. Zadlženie 
vzniklo jednoduchou formou, a to tak, že každá na-
sledujúca zmenka, ktorá bola spravidla vyššia ako 
predchádzajúca, splatila predchádzajúcu. Rozdiel 
peňazí bol použitý nasledovne: cca 20 – 30 % tvo-
rili úroky, pričom išlo vždy o krátkodobé zmenky 
s vysokou úrokovou sadzbou. Časť peňazí sa po-
užila na nákup pozemkov, časť peňazí na projekty 
a časť išla na réžie, ktoré boli neobyčajne vysoké, 
časť na výstavbu rodinných domov, ktoré sa nikdy 
nedostavali. Transféry sa robili na novovytvorenú 
spoločnosť Devín Holding, a. s., kde z prijatých pe-
ňazí boli platení zamestnanci, právnici, poradcovia, 
životné poistky, nájmy a rôzne iné náklady.“

V decembri 2002 bol všetok nehnuteľný maje-
tok MČ BA Devín vydražený a po rôznych súdnych 
sporoch bol výťažok z dražby súdnym rozhodnu-
tím v decembri 2006 použitý na zníženie – žiaľ 
len časti – dlhu voči jednému z veriteľov. V rokoch 
2002 – 2007 bolo kvôli podozreniu, že pri vzniku 
zadlženosti Devína došlo ku spáchaniu viacerých 
trestných činov podaných celkovo 6 trestných 
podaní – vyšetrovania neboli dodnes ukončené 
a páchatelia neboli potrestaní.

Dňa 1. 11. 2009  sa Devínčania opäť stretli pri kríži na nábreží Dunaja. Na tomto mieste sa kedysi lúčievali 
a modlili za šťastný návrat lodníci a rybári pred každou plavbou. Nie každému bol však šťastný návrat do-
priaty. Dunaj si vyžiadal mnohé obete  v rokoch neslobody a aj súčasní Devínčania spomínajú na viacerých  
obyvateľov, ktorí sa už domov nevrátili. Všetci si zaslúžia našu spomienku a modlitbu. – om

WWW.DEVINCAN.SK

DEVÍNČAN

Stav zadlženosti na začiatku tohto volebného 
obdobia bol podľa rôznych vyhodnotení a tabuliek 
vykazovaný vo výške cca 600 mil. Sk (vrátane zá-
väzku voči najväčšiemu veriteľovi – skupine okolo 
J&T – ktorý t.č. riešime súdnou cestou). Stav uvá-
dzaný v súčasnosti je zrejmý z tabuľky pod článkom. 
Časť dlhu (fyzické osoby) pomohol v roku 2008 spla-
tiť magistrát, časť záväzkov bola po právnom posú-
dení vyhodnotená ako nevymáhateľná, časť dlhu 
(jeho výšku požadovanú veriteľom) rozporujeme na 
súde, príslušenstvo tu (po rokovaniach s veriteľmi, 
ktorí okrem Brno Trust-u a.s., do záznamu deklaro-
vali ochotu odpustiť toto príslušenstvo po splatení 
istiny) nevykazujeme. Ako vidíte postupne, krok za 
krokom, sa snažíme o postupné znižovanie tohto 
hrozivého záväzku. Dlh ktorý dnes hlavné mesto žia-
dame odpustiť, vznikol obdobne, ako dlhy fyzických 
osôb, ktoré boli uspokojené z prostriedkov získaných 
od Hlavného mesta v roku 2008. Prostriedky vo výš-
ke 3 mil. Sk boli v roku 2004 vyplatené fyzickej osobe 
na úhradu dlhu vymáhaného v exekučnom konaní, 
kedy reálne hrozila strata majetku mesta – budovy 
devínskej radnice. Verím preto, že sa naša žiadosť 
stretne v mestskom zastupiteľstve s pochopením.

Máte ďalšie otázky priatelia, nielen ku tejto 
téme? – rada ich zodpoviem. Kde ma nájdete opaku-
jem aj dnes – na miestnom úrade, na internete (sta-
rostka@devin.sk), na stretnutiach s občanmi vždy 

foto: Peter Mikuláš

pietna spomienka na obete 
Dunaja

v posledný štvrtok v mesiaci, na zastupiteľstvách, na 
verejnom zhromaždení, na rôznych kultúrnych podu-
jatiach o ktorých sa dočítate v čísle...Tam všade sa na 
vás a vaše podnety teším.

 Ľubica Kolková – starostka

Zoznam veriteľov a záväzky  
(bez príslušenstva)  

MČ BA-Devín k 31. 10. 2009

 istina  
k 31.10.2009 Sk

€

1 BCI, a.s. 3 246 086,00 107 750,32

2 Doprastav, a.s. 39 738 106,00 1 319 063,47

3 ASSET, a.s. 9 738 106,00 323 245,90

4 Odborový zväz 
KOVO

27 188 106,00 902 479,78

5 BRNO TRUST, 
a.s.

8 688 106,00 288 392,29

6 Hlavné mesto 
Bratislava

3 000 000,00 99 581,76

7 Ing. Martin 
Mornár-mzda

551 645,00 18 311,26

8 Peter Havlíček 
a manž.

140 000,00 4 647,15

 Celkom 92 290 155,00 3 063 471,92
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Milí Devínčania
starostka Ing. Ľubica Kolková a Občianske združenie „Za krajší Devín“

Vás srdečne pozývajú
dňa 29. 11. 2009 o 15,00 hod do DK Devín na

Milé dámy, milí páni
Srdečne pozývame všetkých devínskych seniorov na 

vianočné posedenie 
do DK Devín dňa 1. 12. 2009 o 17,00 hod

Opäť sa stretneme, zaspomíname a spoločne sa zabavíme 
Teší sa na Vás Vaša starostka, pracovníci MÚ a poslanci MČ

Po skončení súťaže sa zabavíme a zaspievame koledy na námestí  
pod rozsvieteným vianočným stromčekom

Bližšie informácie:  O. Mikulášová – 65730136 

3. ročník súťaže                                                
Devínsky peceň                                   

Chlebíky, sladké a slané pečivo  
do súťaže prineste do 15,00 hod   

do DK Devín 
Slávnostné vyhodnotenie súťaže  

bude o 16,00 hod.

Správnosť rozhodnutia  
odbornej poroty spoločne preveríme                                         

ochutnávkou súťažných 
exponátov  

vernisáž
Výstavy  ručných prác 

a  hrnčekov
 zaujímavé rodinné hrnčeky  

a šálky, prosíme,   
prineste do DK  Devín            

  dňa 27. 11.  
od 17,00 do19,00 hod             

 Výstava bude otvorená ešte 
30. 11. a 1. 12. 2009  

od 15,00 do 19,00 hod

D e ň  o t v o r e n ý c h  p i v n í c  2 0 0 9
M a l o k a r p a t s k á  v í n n a  c e s t a

X .  r o č n í k

Pozývame Vás do otvorených pivníc v Devíne:

1 – Viecha sv. Urbana,  
vstup od parkoviska pod Devínskym hradom

2 – Pivnica pod hradom,  
Brigádnická 27, Bratislava-Devín  

vstup aj od pivnice č. 1
3 – Pivnica na fare,  

Štítová 2, Bratislava-Devín
4 – Pivnica u Štefina,  

Kremeľská 18, Bratislava-Devín

piatok 20.11.2009 14:00 - 21:00 hod.

sobota 21.11.2009 12:00 - 21:00 hod.

ŠportoVý klub DEVÍN
pozýva na

Mikulášsky stolnotenisový 
turnaj o putovný pohár

Sobota 5. decembra 2009
8,30 – 9,00 zápis

9,00 – 9,15 vylosovanie do skupín
9,15 – 11,00 hry v skupinách

11,00 – 13,00 hry postupujúcich  
zo skupín v pavúku až po finále

Miesto:  kultúrny dom Devín

podmienky účasti: 
fairový športový duch

voľný vstup – bez zápisného

kategórie:
– dievčatá do 10 rokov
– chlapci do 10 rokov

– dievčatá do 15 rokov
– chlapci do 15 rokov – neregistrovaní

– ženy
– muži – neregistrovaní
– muži – registrovaní

pravidlá: hrá sa podľa platných pravidiel 
stolného tenisu

Hoci vstupenky sú pre obrovský 
záujem o toto podujatie už dva 
mesiace vypredané, pozýva-
me všetkých Devínčanov, aby 
prišli navštíviť pivnice našich 
vinárov v Devíne. Pre každého 
návštevníka, ktorý chce podpo-
riť devínske vinárske tradície, 
sa nájde chvíľka času a zopár 
koštovačných vzoriek vína, aj 
keby náhodou musel chvíľku 
počkať, kým si na svoje prídu 
oficiálni účastníci podujatia. 

o Z n á M e n i e

okresné riaditeľstvo policajného zboru  
v Bratislave iv oznamuje,  

že v záujme zefektívnenia komunikácie policajného zboru  
s verejnosťou, vytvorilo novú e-mailovú adresu 

orpzba4@minv.sk

pre občanov za účelom poznania ich názorov, problémov,  
poskytovania informácií a poznania ich názorov  

na plnenie úloh policajného zboru. 
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Vyhlásenie 
4. ročníka programu Z E L E N É  OÁ Z Y

 Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT,a.s. vyhlasujú 
4.ročník enviromentálneho grantového programu ZELENÉ OÁZY.

Žiadatelia môžu získať peniaze na realizáciu svojich nápadov,
ktoré pomôžu životnému prostrediu v mestách a obciach Slovenska.
Slovnaft podporí tento ročník programu celkovou sumou 62 000 €.

Uzávierka prijímania žiadostí je 30.11.2009.
Viac na: http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy.html

So srdečným pozdravom Marian Minarovič, generálny sekretár UMS

Milé deti, detičky 
a deťuliatka,
pozývam Vás
dňa 6.12.2009
 o 16,00 hod  
do DK Devín

Teším sa na všetky deti
Váš svätý Mikuláš

Moje meno je Magdaléna Rollerová a som histo-
rička umenia na dôchodku. Niekoľko rokov som or-
ganizovala sochárske sympóziá v kameňolome pri 
Morave, aby vznikli kamenné sochy na skrášlenie 
nášho Devína, najmä pešej zóny pri Dunaji. 

Bola som poverená  redigovaním nášho časopisu 
DEVÍNČAN. Rada by som Vás všetkých informo-
vala o všetkom zaujímavom, čo sa v Devíne deje, 
o dobrých skutkoch, milých podujatiach, priateľ-

ských stretnutiach, ale aj o Vašich problémoch, sta-
rostiach a o návrhoch na ich riešenie.

To všetko bude veľmi ťažké bez Vašej pomoci a bez 
informácií. Preto by som chcela požiadať všetkých 
Devínčanov, ak vedia niečo zaujímavé, dôležité, 
prosím aby mi napísali. Príspevok môžete nechať 
na sekretariáte MÚ MČ BA Devín, alebo poslať na 
mailovú adresu: devincan@devincan.sk

Magdaléna Rollerová

Staňte sa aj vy tvorcom nášho DeVíNčaNa

KNIŽNICA  
INFORMUJE

Karin LASZLOVÁ, slovenská novinárka  
a spisovateľka sa v svojich knihách sú-
stredila na skutočné príbehy z lekárskeho 
prostredia. Jej knihy sú beletristickými po-
hľadmi na každodennú prácu lekárov.
V našej knižnici si môžete zapožičať: 
- Zhubné ilúzie
- Stroskotanci života
- Ženský lekár spomína
- Životné križovatky

Dlhé zimné večery najmä dámam môžu 
spríjemniť aj útle knižočky francúzskej 
spisovateľky Françoise SAGANOVEJ 
- Zázračné obloky
- Máte radi Brahmsa
- Hodvábne oči
- Odtrúbené 
- Akýsi úsmev
- O mesiac o rok 
- Dobrý deň smútok

Spisovateľa Rudolfa SLOBODU – rodá-
ka z Devínskej Novej Vsi – isto netreba 
čitateľovi predstavovať. Každá z jeho kníh 
zaujme, zabaví i poučí.
- Rozum
- Uršula
- Stratený raj
- Narcis
- Druhý človek
- Dni radosti 
- Panský flám

Slovenský preklad tradičného českého 
humoru isto zaujme v humoristickom ro-
máne Miroslava KOPKU 
- S Elvírou v kúpeľoch
Úspech tohto románu si vynútil až jeho 
štyri vydania isto poteší aj Vás. 

Príjemné chvíle s knihou Vám želá 

Vaša knižnica 

J U B I L A N T I
december 2009

KUBíčKOVÁ Terézia 
Kozičova ul.

LAPPiOVÁ irena 
Kozičova ul.

MišÁKOVÁ irena 
Kremeľská ul.

MiTTHEiSS Ján  
Kozičova ul.

SLAUSCHEKOVÁ  
Margita   

Muránska ul.  

PALA štepán 
Lomnická ul.  
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Plavba loďou po Dunaji pre jubilantov Devína 2009
Pre jubilujúcich občanov v Devíne vznikla veľmi milá tradícia: plavba loďou z 

prístaviska v Devíne do Čunova. Tento rok podujatie padlo na utorok 13. októbra 
a zabezpečovali ho: starostka Devína Ing. Ľubica Kolková, poslanci Miestneho 
zastupiteľstva v Devíne a sociálna komisia. 

Nástup na loď bol dopoludnia 10.30. Privítalo nás slnko, ale veľmi silný vietor. 
Všetci sme sa nalodili v dobrej pohode. Čakalo nás prekvapenie: z bezpečnostných 
dôvodov pre mimoriadne silný vietor mohla loď plávať iba po PKO a do Danubiany 
nás mali dopraviť autobusy.

Náladu nám to nepokazilo, veď na stoly sa už nosilo výborné pohostenie, 
obrovské rezne s výborným šalátom, vínko bolo biele i červené podľa chuti.

Pani starostka Ľubica Kolková s poslancom pánom Kunstom postupne zabla-
hoželali všetkým prítomným jubilantom. Najstaršiemu občanovi Devína, pánovi 
Miťkovi prišla špeciálna gratulantka aj s darčekom od Slovenskej pošty, kde bol 
pán Miťko zamestnaný vyše 28 rokov. 

Prestup na autobusy sme zvládli v pohode, aj múzeum Danubianu sme našli. 
Riaditeľ Danubiany pán Vincent Polakovič nás privítal a priblížil nám vznik, prácu 
a problémy múzea, ktoré je jedným z najkrajších a najvýznamnejších múzeí na 
Slovensku, nie iba svojou výnimočnou polohou na polostrove vodnej nádrže pri Ču-
nove, ale i množstvom zaujímavých výstav našich i známych svetových umelcov. 
Spomenul i spoluprácu s umelcami Devína. Po prehliadke aktuálnej výstavy už 
nežijúcich umelcov: maliara Milana Paštéku a sochára Rudolfa Uhra sme sa vydali 
na spiatočnú cestu. Škoda, že pre studený vietor sme si neužili veľmi zaujímavé 
okolie múzea vyzdobené množstvom sôch slovenských i zahraničných sochárov. 
Víchor zrejme nevadil dvojici surfistov, ktorých sme obdivovali na rozbúrenej hla-
dine vodnej nádrže. 

Po návrate na loď nám spríjemnila plavbu do Devína okrem kávičky i hudobná 
skupina Old Scouts, ktorých známe a milé pesničky podnietili viacerých do spe-
vu. V príjemnej nálade spiatočná cesta ubehla až priveľmi rýchlo. Približovala sa 
nám známa panoráma Devína a konečná – prístavisko Devín. Napriek pomerne 
nepriaznivému počasiu a „nešťastnej 13“ podujatie bolo veľmi príjemné, všetci 
sme ho prežili v zdraví a dobrej pohode a verím, že všetkým zostala pekná spo-
mienka.

Magdaléna Rollerová

foto: Juraj Kotian a Peter Mikuláš

BLAHOŽELáME!
26. septembra oslávil krásne životné jubileum 93 rokov 

najstarší občan Devína pán Matej MIŤKO.
S pani starostkou Ľubicou Kolkovou sme jubilantovi zaželali 

veľa zdravia a pohody do ďalších rokov a aby jeho obdivuhod-
ný životný optimizmus a bohaté skúsenosti  naďalej obohaco-
vali nie iba rodinných príslušníkov, ale i spo luobčanov.

Bol to naozaj zážitok vypočuť si životný príbeh plný 
dobrých i menej dobrých udalostí, ale najmä nás zaujala 
skutočnosť, že pán Miťko sa stal poštmajstrom v Devíne 
v roku 1948 a 28 rokov spolu so svojou manželkou vied-
li  devínsku poštu, prežívali osudy svojich spoluobčanov 
a veľakrát im pomáhali v ťažkých časoch. 

Pán Miťko spomínal  s radosťou i s nostalgiou na  časy 
svojho pôsobenia na pošte v Devíne a my sme  so záuj-
mom vypočuli staré príbehy z čias minulých, ale v ktorých sa 
ukrývajú zrnká múdrosti pre časy prítomné i budúce.

Magdaléna Rollerová 

foto: Viera Feráková



Devínsky ríbezlák  
na Svätomartinských dňoch

[Devín, www.bratislava.sk] 
Svätomartinské dni (6. až 11. 
novembra 2009) už po druhý raz 
oživili tradíciu svätomartinských 
osláv v hlavnom meste. Opäť boli 
otvoreným podujatím, ktoré už 
z minulosti obyvatelia Bratislavy 
poznajú ako Sviatok mladého 
vína. Rovnako ako v predchá-
dzajúcich rokoch boli oslavou 
výsledkov úsilia bratislavských 
a malokarpatských vinárov, po-
núkli však aj duchovný rozmer 
sviatku. Hlavné mesto chce tým-
to sviatkom posilňovať historické 
vedomie Bratislavčanov k vlast-

ným tradíciám, spolupatričnosť Bratislavy s Malokarpatským vinárskym 
regiónom a propagovať prácu podnikateľov v oblasti vinárstva a typickej 
gastronómie. 

Súčasťou Svätomartinských dní boli aj Svätomartinské trhy vína a ume-
leckých remesiel. V piatok, sobotu a v nedeľu ponúkali v 13-tich stánkoch na 
Rudnayovom námestí svoje výrobky slovenskí remeselníci – fúkané a maľo-
vané sklo, keramiku, majoliku, paličkovanú čipku, drevorezby, prútené koší-
ky, výšivky, tkané prestierania, vitráže či drôtené umelecké predmety. V po-
nuke bolo aj sedem stánkov, v ktorých ponúkali mladé víno vinári z Vajnor, 
Rače, Nového Mesta – Vinohradov a Devína.

Naši vinári z Devína ponúkali ako mladé víno samozrejme tradičnú 
devínsku špecialitu – ríbezlák z ríbezlí z Devínskej Kobyly. Popri klasickom 
červenom a čiernom ríbezláku to bola aj tohtoročná špecialita – biely ríbez-
lák. Počasie tohtoročným Svätomartinským dňom veľmi neprialo – bolo 
chladno a občas aj spŕchlo. Napriek tomu o návštevníkov nebolo núdze – 
zohrial ich aj varený ríbezlák, ktorý naši vinári ponúkali v sobotu a v nedeľu. 
Ponuka bola spestrená minuloročnými ríbezlákmi a aj staršími hroznovými 
vínami. Hoci bol pôvodne zámer ich predávať ako fľaškové, návštevníci ich 
však za každú cenu chceli tiež okoštovať a porovnať s tohtoročnými mladými 
vínami.

Náš devínsky stánok upútal skutočne široký okruh návštevníkov – 
okrem Bratislavčanov spomínajúcich na viechy na Obchodnej a v Karlovke 
tu bola aj skupina asi tridsiatich Rakúšanov (ktorí sem vraj prišli len kvôli 
ríbezláku), Holanďanov a ako svedčí naša fotografia z nedele poludnia – aj 
oveľa exotickejších koštovačov ríbezláku. 

text a foto: red
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Ústavné súdy v Devíne
[Devín, TASR] Na pr-

vý pohľad by sa nadpis mo-
hol zdať chybný – veď máme 
len jeden ústavný súd. Avšak 
vo štvrtok 5. novembra 2009 
zavítali do Devína hneď dva 
ústavné súdy – Ústavný súd 
Slovenskej republiky vede-
ný jeho predsedsedníčkou 
JUDr. ivettou Macejkovou a 
Ústavný súd českej repub-
liky na čele s predsedom 
JUDr. Pavlom Rychetským. 
Dôvodom ich návštevy bola 
koštovka devínskeho ríbez-
láku, na ktorú pozvala JUDr. 
Macejková svojich hostí z českej republiky pri príležitosti ich oficiálnej náv-
števy na Slovensku. 

Vzácnych hostí privítala starostka Devína ing. Ľubica Kolková a pred-
seda Devínskeho spolku vinárov a vinohradníkov ing.arch. Augustín Mrá-
zik. V „Pivnici pod hradom“, ktorá bude pivnicou č. 2 tohtoročného Dňa 
otvorených pivníc Malokarpatskej vínnej cesty, okoštovali nielen tradičné 
ríbezláky devínskych výrobcov, ale aj tohtoročnú špecialitu – suché víno z 
čisto čiernych ríbezlí, plné letnej atmosféry Devínskej Kobyly. Pani pred-
sedníčka Macejková si aj zaspomínala na študentské časy, keď tu na obe-
račke družstevných ríbezlí v horúčave brigádovala.

Hostia boli s koštovkou veľmi spokojní, svedčí o tom aj skutočnosť, že 
tu posedeli až do večera. Pri rozlúčke sa vyjadrili, že tu isto neboli napo-
sledy.

Je potešiteľné, že tradícia devínskeho ríbezláku sa obnovuje. Táto 
vzácna návšteva v Devíne je dôkazom, že toto úsilie našich vinárov nie 
je márne. text a foto: red

SÚŤAŽ O POHÁR STAROSTKY DEVÍNA

Dňa 17. októbra sa uskutočnila súťaž o pohár starostky Devina. súťaže sa zúčastnilo 7 druž-
stiev dobrovoľných hasičských zborov z Dúbravky, Devínskej novej vsi, Záhorskej vsi, prievozu., 
šenkvíc a Dúbravky dorast. týmto chceme zároveň poďakovať hlavne naším sponzorom, ktorí nám 
pomohli s občerstvením a iným materiálnym zabezpečením a hasičom z Dúbravky, ktorí nám po-
máhali pri príprave našej súťaže a s ktorými máme užšiu spoluprácu. 

súťaž začínala o 10:00 hod, nástupom hasičských družstiev na zahájenie súťaže. súťaž za-
hájila p. starostka Ľubica kolková a ladislav Miklós st. príhovorom a prianím pekných výsledkov 
bez zranení pri plnení požiarneho útoku. po nástupe začala samotná súťaž, ktorá spočívala v po-
žiarnom útoku na terče, ktoré simulovali požiar. nasadenie družstiev bolo veľké. každé hasičské 
družstvo ukázalo svoje schopnosti a nasadenie pri boji so živlom ohňa (simulovali barely naplnené 
vodou). naši devínski dobrovoľní hasiči sa umiestnili na 6. mieste s výsledným časom útoku 41.24 
sekúnd. víťazom našej súťaže sa stalo družstvo dobrovoľného hasičského družstva šenkvice. súťaž 
prebiehala bez zranení a vo vzduchu bola cítiť túžba po víťazstve. súťažou sme si pripomenuli 130. 
výročie vzniku Dobrovoľného hasičského zboru Devin. tieto súťaže nás preverujú v bojaschopnosti 
v prípade väčších živelných pohrôm a je to aj udržiavanie tradície, ktorú nám odovzdali naši pred-
chodcovia a ľudia naklonení našej myšlienke pomáhať ľuďom v núdzi (napríklad sťahovaním a iný-
mi činnosťami, ktoré súvisia s pomocou). lmm
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II. kolo volieb do VÚC sa uskutoční dňa 28. 11. 2009, avšak NIE v Dome kultúry,  
ale na MIESTNOM ÚRADE MČ BA-DEVÍN VO VEĽKEJ ZASADAČKE NA 1. POSCHODÍ.

Za porozumenie ďakujeme. V prípade otázok kontaktujte pani Sanderson 02/60 20 25 17
Paulina Sanderson, referát správy MÚ MČ BA Devín

voľby do zastupiteľstva a voľby predsedu bsK – 14. 11. 2009
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JESENNÉ TVORIVÉ DIELNE
V sobotu 17.10.2009 od 14.00 hod. sa konali Jesenné tvorivé dielne na našom 
námestí pred Domom kultúry v Devíne. Zišlo sa tu mnoho tvorivých hláv a 
šikovných rúk. V príjemnej atmosfére vznikali nápadité, zaujímavé tekvičkové 
hlavy, kompozície z najrozličnejších prírodných materiálov. A večer do tmy ná-
mestia sa usmievali a mračili svietiace vyzdobené tekvičky.
Veď pozrite sa sami na niektoré z nich.                   MR 

Devín v obDobí „železnej opony“

BOLI ČASY BOLI,
keď Kelti oslavovali aj na Devíne sviatok duchov SAMAIN (dnešný Hal-

loween). Dôkazom toho je objavené keltské osídlenie na južných svahoch 
nášho hradiska. Svojím rozsahom prekvapilo aj archeológov .Keltské osíd-
lenie môžeme datovať do doby 1-2 st. pred našim letopočtom.

História Halloweenu siaha až do pohanského obdobia Keltov. Hel-
loween je tajomným sviatkom plným prekvapení a šibalstiev. Keltovia za 
svoje najväčšie sviatky považovali BELTINE a SAMAIN. Sviatok BELTI-
NE sa slávil  30. apríla – 1. mája a tento sviatok bol symbolom plodnos-
ti a víťazstva síl života nad 
silami smrti. V túto noc vr-
cholila moc čarodejníc. Ľu-
dia ich vyháňali hlukom a 
krikom. Čarodejnice, ktoré 
boli symbolom smrti ustúpili 
sile života. Obdobie BELTI-
NE trvalo šesť mesiacov.

Druhú polovicu roka 
tvorilo nepriaznivé obdobie, 
ktoré sa začínalo l. novem-
brom, ktorý bol aj keltským 
Novým rokom. Bol to svia-
tok SAMAIN. Kelti verili, že v tento deň do sveta živých vchádzajú duše zo-
mrelých, ale aj zlí duchovia. Aby zlých duchov odstrašili obliekali sa ľudia 
do starých šiat a schovávali sa za masky a pomaľované tváre. SAMAIN bol 
sviatkom sveta duchov.

Oslavy Halloweenu sa k nám dostali až v 20. storočí z USA, kde sa 
spája množstvo kultúr a s nimi súvisiacich sviatkov i tradícií. Halloween sa 
oslavuje najmä v USA, Portoriku, Írsku, Kanade, Austrálii, Novom Zélande 
... a dnes už aj v Európe.

Noc pred 1.novembrom je známa v anglicky hovoriacich zemiach ako 
ALL HALLOWS EVE – teda ako predvečer sviatku všetkých svätých.

Halloween je pripomienkou pohanských slávnosti s vystrájaním žartí-
kov a strašenia v rôznych kostýmoch.

Deťom sa za ich odvahu počas tejto tajomnej noci dáva sladká odme-
na a čo dospelí? Tí sa počas Hallowenu stávajú opäť deťmi. 

Pavlína Rumanovská 

foto: Peter Mikuláš

foto: Barborka Rumanovská

Ten prísne strážený pohraničný priestor, tie ostnaté drôty pod vysokým elektrick-
ým napätím, ťahajúce sa z jednej strany Devína k vodárňam smerom na Karlovu Ves 
a z druhej strany cez kameňolom na Devínsku Novú Ves smerom až na Čechy, bola 
ohrada od tých ostatných území. Najmä Rakúsko, to bolo niečo – hoci to bolo len 
kúsok cez Moravu, cez Dunaj – tak šialene ďaleko, nedosiahnuteľné, nedostupné. 
Násyp na Morave bol umelo vytvorený a tadiaľ viedli tie ostnaté drôty. 

Pred vodárňami na ostrovčeku bola budova, vojenský útvar a vojenská rampa, 
kde každé auto, každý autobus musel zastaviť. Ľudia, Devínčania sa museli preukázať 
občianskym preukazom, v ktorom dospelí mali razítko a číslo „27“, dokazujúce, že sú 
obyvateľmi Devína. Kto ho nemal, musel vystúpiť, toho nepustili. Ak to boli cudzí ľudia, 
museli mať špeciálne povolenie na vstup do Devína. Cez vojenskú rampu sme denne 
chodili do školy do Karlovej Vsi, rampa sa otvorila alebo zatvorila, či sme prichádzali 
alebo odchádzali z dediny. Každé auto, pešiak, na bicykli, každý bol kontrolovaný. 
Bez povolenia sa sem do Devína nikto nedostal. Keď sme chceli, aby prišli príbuzní, 
otec musel ísť na políciu, musel to dokladovať. Všetko sa tam preverilo, potom dostal 
tlačivo, ktoré sa na rampe ukázalo, prezreli ľudí a pustili ich. Kontrolovalo sa toto celé 
územie, aby bol prehľad, kto ide do Devína, z akých dôvodov, či to nie sú emigranti, 
ktorí sa chodili autobusom previezť, lebo o Devíne bolo známe, že je najľahším pre-
chodom cez Moravu na druhú stranu do Rakúska.

Žili sme tu ako opice v ZOO, izolovaní od ľudí zvonku, aj Bratislava už bola niečo 
strašne ďaleko. Všade bolo plno vojakov. Vojaci chodili so psami a samopalmi po le-
soch, kopcoch a dookola to tu strážili. Miestni obyvatelia pomáhali utečencom. Z opa-
trnosti sa na verejnosti o tom nehovorilo. Ťažké to bolo, lebo aj Devínčania museli 
byť opatrní, aby sa nestalo niečo nebezpečné pre ich rodinu. Bolo by dobré, keby 
Devínčania porozprávali tieto zážitky a všetko sa zapísalo, aby bolo toto svedectvo 
uchované. Ľudia žijúci mimo tejto oblasti, alebo mladší ľudia sú šokovaní, ako to bolo 
možné, že boli aj inde hranice, ostnaté drôty, ale nie takýmto prečudesným spôsobom 
urobené, že sme boli izolovaní od všetkých a všetkého. 

Devín istý čas patril do Nemeckej ríše, preto v Devíne žilo veľa Nemcov, aj cintorín 
bol plný opustených nemeckých/rakúskych hrobov. O tie hroby sme sa starali, najmä 
detí, lebo vlastné sme tu nemali, pretože sme boli prisťahovalci. Aj to by bolo dobré 
pospisovať, ako nás sem všetkých podosadzovali a keď pozomierali títo starí Nemci/

Rakúšania, potom sa tu vytvorila nová skupina tých ľudí, ktorí sem boli dosťahovaní. 
Bolo by skvelé urobiť v Devíne stretnutie ešte žijúcich Nemcov/Rakúšanov, aby po-
rozprávali skutočnosti z tohto obdobia a táto história by sa dala do pamäti národa. 
Určite v našej republike nebolo nič také, ako to bolo na Devíne.

Keď padla železná opona, ja som hneď utekala na rakúsku stranu pozrieť si 
sútok Moravy a Dunaja, ako vyzerá Devínsky hrad z druhej strany, lebo to bola rarita, 
to bol nedosiahnuteľný kus zeme, ktorý ste z hradu videli, ale nemohli ste sa ho 
nejakým spôsobom dotknúť. Nebohí starí Devínčania by žasli, keby to videli, že tie 
elektrické drôty tu už neexistujú, že sa dá ísť voľne, slobodne do Rakúska, že tu 
bola anglická kráľovná. Tak to by neuverili, že do takého uzatvoreného pásma, kde 
nemohol ani bežný, radový občan Slovenska prísť, čudovali by sa, že sem môže prísť 
ktokoľvek a kedykoľvek. Keby sa zobudili, tak by žasli aj zo zmeny Devína, skoro 
by ho nepoznali, tešili by sa tomu, koľko turistov sem chodí, koľko obdivovateľov, aj 
tomu, ako sa hrad pekne zakonzervoval a zmenil.

Podľa rozhovoru s pani Etelou Jarošovou 
spracovala Sylvia Dillnbergerová

HALLOWEEN v EDENE
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23. riadne zasadnutie  
MZ MČ Bratislava – Devín

Návrh na prerozdelenie finančných 
prostriedkov (účelovo viazaných) na oddl-

ženie medzi  
oprávnených veriteľov MČ Bratislava – 

Devín  
v zmysle uznesenia č. 207/2009 

Uznesenie č. 209/2009 zo dňa 8. 9. 2009
Mz MČ Bratislava – Devín 
a)  berie na vedomie
oznámenie Ministerstva financií SR a Minis-
terstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
že  neevidujú vo svojom  účtovníctve žiadne 
pohľadávky voči Mestskej časti Bratislava – 
Devín
b)  schvaľuje
prerozdelenie sumy vo výške 13 522,88 EUR 
(407 390,28 Sk) v zmysle bodu 2 písm. b) 
uznesenia  č. 207/2009 zo dňa 28.07.2009 za 
účelom čiastočnej úhrady záväzku Mestskej 
časti Bratislava - Devín nasledovným veriteľom 
(t. j. každému 1 931,84 EUR):
BCI, a.s., so sídlom Žilina, M.R. Štefánika 32
Doprastav, a.s., so sídlom Bratislava, Drieňova 
27
ASSET, a.s., so sídlom Bratislava, Kupeckého 
5
Odborový zväz KOVO, so sídlom Bratislava, 
Miletičova 24
BRNO TRUST, a.s., so sídlom Brno, Dvořáko-
va 1
Ing. Martin Mornár, bytom Bratislava, Bronzová 
9
Hlavné mesto SR Bratislava, so sídlom Brati-
slava, Primaciálne nám. 1
c)  žiada
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín
1. zabezpečiť poukázanie finančných prostried-
kov bankovým prevodom veriteľom uvedeným 
v bode b) tohto uznesenia v termíne najneskôr 
do 30.09.2009, s výnimkou Hlavného mesta 
SR Bratislavy 
2. v prípade, že Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislavy neschváli 
odpustenie dlhu Mestskej časti Bratislava – 
Devín, zabezpečiť poukázanie schválených 
finančných prostriedkov bankovým prevodom 
Hlavnému mestu SR Bratislava do 15 dní odo 
dňa rozhodnutia mestského zastupiteľstva v 
uvedenej veci 
3. v prípade, že Mestské zastupiteľstvo hlav-
ného mesta SR Bratislavy schváli odpustenie 
dlhu Mestskej časti Bratislava – Devín predlo-
žiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva ná-
vrh na prerozdelenie zodpovedajúcej finančnej 
čiastky medzi šiestich veriteľov uvedených v 

bode b) tohto uznesenia. 

Hlasovanie poslancov: za 7 , proti 0 , zdržal 
sa 0

Návrh na schválenie prenájmu pozemkov  
v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné 

účely

Uznesenie č. 210/2009 zo dňa 8. 9. 2009
Mz MČ Bratislava – Devín 
a)  schvaľuje
prenájom nehnuteľností – pozemkov v k. ú. De-
vín:
1. časť parc. č. 143, záhrady, o výmere 313 m² 

pre Andreu Miklošovú, bytom Vajnorská 96, 
831 04 Bratislava,

2. časť parc. č. 196, záhrady, o výmere 485 m² 
pre Janu závackú, bytom Devínska cesta 29, 
841 04 Bratislava,

3. časť parc. č. 235 a 237/1, záhrady, o výmere 
377 m² pre Elenu Melišovú, bytom Pohron-
ská Polhora, Bány 10, Brezno,

4. časť parc. č. 143, záhrady, o výmere 314 m² 
pre Ing. Alenu Kovalčíkovú, bytom Jungman-
nova 4, 851 01 Bratislava,

5.  časť parc. č. 
169, záhrady, o výmere 380 m² pre Ing. Jána 
Sotáka, bytom Vavilovova 6, 851 01 Bratisla-
va,

6. časť parc. č. 265, záhrady, o výmere 346 m² 
pre Evu Jedličkovú, bytom Líščie údolie 59, 
841 04 Bratislava,

7. časť parc. č. 265, záhrady, o výmere 175 m² 
pre Mareka Majdu, bytom Lomnická 27, 841 
10 Bratislava,

8. parc. č. 225/1, záhrady, o výmere 179 m² a 
parc. č. 225/2, zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 20 m² (pozemok pod chatou súp. 
č. 4339) pre MUDr. Eleonóru Bellovú, bytom 
Palkovičova 18, 821 08 Bratislava.

na dobu určitú – do 31.12.2014, na záhradkár-
ske a rekreačné účely, 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 náleži-
tostí schválených v bode a) a s podmienkou 
možnej aktualizácie výšky nájomného počas 
nájomného vzťahu v prípade zmeny výšky ná-
jomného na základe VzN č. 3/2008 o určovaní 
nájomného za prenájom nebytových priestorov 
a pozemkov zverených do správy Mestskej čas-
ti Bratislava – Devín.

Hlasovanie poslancov: za 7, proti 0, zdržal sa 0

Návrh na zloženie komisie k výstavbe po-
žiarnej zbrojnice, klubovne a kancelárie 
styku s občanmi v zmysle uznesenia č. 

200/2009

Uznesenie č. 211/2009 zo dňa 8. 9. 2009
Mz MČ Bratislava – Devín 
a)  schvaľuje
komisiu v zložení 
• predseda - Mgr. Rastislav Kunst, zástupca sta-

rostky
členovia:
• Ladislav Miklóš, predseda petičného výboru
• Michal Němec, člen petičného výboru
• Ing. Ignác Kolek, poslanec
• MVDr. Vojtech Baculák, poslanec
• Mgr.art. Oľga Mikulášová, poslankyňa
• zuzana Hanzlovičová, poslankyňa
• Ing. Štefan Kilarský, občan
• Prof. RNDr. Martin Chovan, PhD, občan
b)  úlohou
komisie je po 30. septembri 2009 vyhodnotiť 
doručené návrhy na riešenie revitalizácie are-
álu na Hradnej ulici a pripomienky občanov, 
podnikateľských skupín a predložiť miestnemu 
zastupiteľstvu na jeho ďalšie rokovanie v októb-
ri 2009 návrh ďalšieho postupu.

Hlasovanie poslancov: za 7, proti 0, zdržal sa 0

Návrh na použitie účelovo viazaných  
finančných prostriedkov na odborné ošet-

renie drevín verejnej zelene v Devíne

Uznesenie č. 212/2009 zo dňa 8. 9. 2009
Mz MČ Bratislava – Devín 
a)   schvaľuje
použitie účelovo viazaných finančných 
prostriedkov na odborné ošetrenie drevín verej-
nej zelene v Devíne, v lokalitách Nám. práce, 
areál kostola, dvor škôlky, parčík pri pomníku 
1. a 2. sv. vojny, Slovienska ul. a parkovisko 
pod hradom, v maximálnej výške 5.980,- Euro 
(180.153,48 Sk) podľa vyhodnotenia cenových 
ponúk v rámci verejného obstarávania (zákazka 
s nízkou hodnotou) „Ošetrenie drevín verejnej 
zelene“,
b)   žiada
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín 
zabezpečiť predloženie objednávok vybraným 
spoločnostiam s požiadavkou na návrh zmlúv 
na uvedené služby.

Hlasovanie poslancov: za 6, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenia



24. riadne zasadnutie  
MZ MČ Bratislava – Devín

Protokol z kontroly nájomných zmlúv 

Uznesenie č. 213/2009 zo dňa 27. 10. 2009
Mz MČ Bratislava – Devín 
a)  berie na vedomie
Protokol z kontroly nájomných zmlúv
b)  schvaľuje
opatrenia v prílohe protokolu na nápravu 
kontrolou zistených nedostatkov

Hlasovanie poslancov: za 5 , proti 0 , zdržal 
sa 2

Návrh na voľbu zodpovednej  
redaktorky občasníka Devínčan  

Uznesenie č. 214/2009 zo dňa 27. 10. 2009
Mz MČ Bratislava – Devín 
a)  volí
za zodpovednú redaktorku občasníka DEVIN-
ČAN pani Magdalénu Rollerovu

Hlasovanie poslancov: za 6 , proti 0 , zdržal 
sa 1

Informácia komisie k výstavbe  
požiarnej zbrojnice, klubovne a kancelárie  
styku s občanmi v zmysle uzn. č. 211/2009   

Uznesenie č. 215/2009 zo dňa 27. 10. 2009
Mz MČ Bratislava – Devín 
a)  berie na vedomie
výsledky z rokovania komisie  k výstavbe po-
žiarnej zbrojnice, klubovne a kancelárie styku 
s občanmi  v tomto znení:
1. súhlasíme s revitalizáciou územia Hradnej 

ulice a hasičskej zbrojnice
2. navrhujeme miestnemu zastupiteľstvu 

akceptovať navrhnuté umiestnenie budov 
na predmetných pozemkoch tak, ako je pre-
zentované v alternatíve č. 2  pri  zachovaní  
troch podmienok:
a,  klubové priestory budú umiestnené na 

prízemí (klub dôchodcov, ...)
b,  zachovanie dostatočne veľkého hospo-

dárskeho dvora pri požiarnej zbrojnici pre
     potreby DHz a MČ    
c,  vytvorené podkrovné priestory budú k 

dispozícii MČ
3. komisia sa nevyjadruje k finančným vzťahom 

a k navrhovanému majetko-právnemu 
vysporiadaniu potencionálneho investora a 
MČ

b) žiada starostku mestskej časti 
aby rokovala s potencionálnym investorom 

a oboznámila ho s výsledkom rokovania 
komisie ktorá bola schválená uznesením 
číslo 211/2009 

Hlasovanie poslancov: za 6, proti 0, zdržal sa 1

Prerokovanie návrhu VZN hl. mesta SR  
Bratislavy o úhradách za poskytovanie  

sociálnych služieb   

Uznesenie č. 216/2009 zo dňa 27. 10. 2009
Mz MČ Bratislava – Devín 
a)  súhlasí
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Brati-
slavy o úhradách za poskytovanie sociálnych 
služieb

Hlasovanie poslancov: za 6 , proti 0 , zdržal 
sa 0

Správa o plnení uznesení  
MZ Bratislava – Devín splatných  

k 19.10.2009   

Uznesenie č. 217/2009 zo dňa 27. 10. 2009
Mz MČ Bratislava – Devín 
a)  berie na vedomie
splnené uznesenie miestneho zastupiteľ-
stva MČ Bratislava – Devin číslo 184/2009, 
190/2009, 192/2009, 200/2009, 202/2009, 
203/2009, 204/2009, 211/2009, 212/2009
b)  berie na vedomie
priebežne plnené uznesenia miestneho zastu-
piteľstva MČ Bratislava – Devín čísla:

199/2009
207/2009
209/2009
210/2009

- bez pripomienok

c)  berie na vedomie
nesplnené uznesenie č. 189/2009

Správa o čerpaní rozpočtu  
MČ Bratislava - Devín  

za obdobie I. – IX. 2009   

Uznesenie č. 218/2009 zo dňa 27. 10. 2009
Mz MČ Bratislava – Devín 
a)  berie na vedomie
Správu o čerpaní rozpočtu MČ Bratislava - 
Devín za obdobie  I. – IX. 2009
- bez pripomienok

Návrh na zrušenie bodu č. 6 uzn. MZ MČ  
Bratislava – Devín č. 210/2009  

zo dňa 08.09.2009   

Uznesenie č. 219/2009 zo dňa 27. 10. 2009
Mz MČ Bratislava – Devín 
a)  ruší
bod 6 uznesenia č. 210/2009 zo dňa 
08.09.2009

Hlasovanie poslancov: za 6, proti 0, zdržal sa 1

D E V Í N Č A N

Záver roka v  znamení veľkých 
opráv – odstraňovanie  
havarijných stavov

Dnešný stav Muránskej ulice

Dnešný stav Kozičovej ulice

Dobrá správa nielen pre šoférov. 
Tak ako minulý rok, keď sa na konci 
roka opravila prvá časť Kozičovej uli-
ce, aj tento rok sa ušetrené finančné 
prostriedky použijú na odstránenie 
havarijného stavu majetku v správe  
MČ Bratislava-Devín. Podľa plánu by 
sa najskôr mala opraviť druhá časť 
Kozičovej ulice a celá Muránska uli-
ca. Sú to ulice, kde sa v nasledujú-
com období nepredpokladá zásah 
do cestného telesa.

Z výberového konania vyšla ví-
ťazne firma, ktorá robila opravu ciest 
aj v minulom roku. Celkové náklady 
budú viac ako 100.000 € (3 milió-
ny Sk).

Ústredné kúrenie  materskej ško ly, 
ktoré by túto zimu už pravdepodob- 
ne nevydržalo, je už zrekonštruova-
né.

I. K.

Fotografie: Eduard Maťašovský


