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! Kedy ste informovali o mimoriadne nepriaznivej finančnej
situácii mestskej časti ministerstvo financií? A aké kroky nasledo-
vali z ich strany? Čo znamená nútená správa pre Devín a jeho
hospodárenie?

- Zákonom stanovené podmienky na uvalenie nútenej správy
pre Devín nastali už v roku 1998, v tom období však oň nebolo
požiadané. V marci 2003 som informoval Ministerstvo financií SR
o stave našej mestskej časti a požiadal o uvalenie nútenej správy,
nebola však realizovaná. Nasledovala finančná kontrola hospo-
dárenia mestskej časti, na základe ktorej bolo overené, že záväz-
ky mestskej časti vysoko presiahli 15 % skutočných bežných príj-
mov, čím boli splnené podmienky k uvaleniu nútenej správy. 

V nútenej správe sme od 8. apríla tohto roku. Do 30 dní od
uvalenia nútenej správy bude schválený krízový rozpočet mestskej
časti. Mestská časť si splnila základné povinnosti vyplývajúce zo
zákona – počas prvého týždňa bol zriadený v banke a v poboč-
ke zahraničnej banky osobitný účet nútenej správy, na ktorý boli
prevedené všetky zostatky finančných prostriedkov.

! Ministerstvom financií bol menovaný nútený správca, kto-
rým sa stal Ing. Juraj Heriban. Čo je podstatou jeho činnosti?

- Nútený správca je oprávnený, ale nie povinný, zúčastňovať
sa na rokovaní miestneho zastupiteľstva a jeho komisií a vstupovať
do rokovaní s poradným hlasom. Správy a materiály, ktoré sa do-
týkajú rozpočtu mestskej časti, musia byť doložené stanoviskom nú-
teného správcu. Všetky finančné záležitosti sa riešia v spolupráci s
núteným správcom. Počas tohto obdobia nie je možné vynakladať
žiadne finančné prostriedky, okrem základných, ktoré sú potrebné
na chod samosprávy a miestneho úradu. Príjmové faktory a akti-
vity sú samozrejme vítané.

! Na druhom aprílovom zastupiteľstve bol prerokúvaný aj
odpredaj jedného rodinného domu na Hutníckej ulici, ktorý je
majetkom mesta a patrí do správy mestskej časti. Rokovalo sa o
ňom už dvakrát, až teraz bol schválený. 

- Niektorí poslanci sa obávali o budúcnosť nájomníkov tohto
domu, napriek tomu, že budúci majiteľ objektu písomne aj verejne
prehlásil, že ich nevyhodí na ulicu, ale práve naopak, poskytne im
lepšie bývanie a objekt zrekonštruuje. Myslím si, že takéto aktivity
a záujmy by sme mali skôr vítať s otvorenou náručou. Dom je v ka-
tastrofálnom stave a keby sme ho neodpredali, museli by sme sa
na základe zákona postarať o solídne bývanie nájomníkov z roz-
počtu mestskej časti, čo je v súčasnosti nemožné. Ide teda o vý-
hodné riešenie pre všetky zúčastnené strany. Navyše, podobne
ako v prípade pozemkov, ktorých odpredaj sa schvaľoval na mi-
nulých rokovania, treba si uvedomiť aj v tomto prípade, že Devín
je dlžníkom mesta a je jeho základnou povinnosťou nezanedbá-
vať možnosti aspoň čiastočného vrátenia finančných prostriedkov.
Je však veľmi pravdepodobné, že ak by poslanci odpredaj ne-
odsúhlasili, mesto by tento svoj majetok odzverilo zo správy mest-
skej časti. 

! Zamestnanci materskej školy a rodičia detí, ktoré ju na-
vštevujú požiadali listom o urgentné riešenie stavu detského ih-
riska. Niektorí poslanci vás obvinili z odkladania riešenia, pre-
tože ste nepodpísali zmluvu o prenájme priestoru športovému
klubu ihneď, ale až po mimoriadnom rokovaní, inak by vraj už
mohol byť projekt športového klubu na úpravu ihriska realizo-
vaný.

- Túto zmluvu som podpísal až neskôr, pretože, v tom období
sa objavili viaceré sťažnosti a petícia zamestnancov a rodičov. Po-
važoval som za svoju povinnosť brať tieto negatívne reakcie do
úvahy. Myslím si, že arogantne voči rodičom a zamestnancom ma-
terskej školy sa zachovala práve väčšina poslaneckého zboru.
Mám tiež informácie, že podľa zamestnancov materskej školy, nie
je navrhnutý projekt pre škôlku najprijateľnejší. K tejto problemati-
ke sa však už nebudem vyjadrovať, je to vôľa poslancov. Pripomí-
nam však, že pomoc materskej škole je súčasťou plánovaných ak-
tivít nadácie pre rozvoj Devína. (sab)

Hovoríme so starostom Devína Jozefom Paczeltom

Teplé počasie vylákalo do Devína už počas prvých jarných víkendov množstvo turistov. K turistickej sezóne a k jej atmosfére patria aj stán-
ky na parkovisku pod hradom s rôznymi pestrými drobnosťami a veru, každý sa rád pristavil... (s), foto: (tr)

Nútená správa nie je od slova nútiť

PONUKA PRÁCE
Miestny úrad Mestskej časti 

Bratislava – Devín 
hľadá 

všeobecnú 
účtovníčku/účtovníka 

do rozpočtovej organizácie. 

Požadujeme: 
aktívnu znalosť programov 

Windows a Outlook. 

Viac informácií získate na 

tel. č. 6020 2511, 
prípadne osobne u prednostu

miestneho úradu P. Paštinského.
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Dôležité kontakty
MMiieessttnnyy  úúrraadd  BBrraattiissllaavvaa  --  DDeevvíínn

KKrreemmeeľľsskkáá  3399
884411  1100  BBrraattiissllaavvaa  4466

TTeell..::  0022  //  66002200  22551111,,  66002200  22551177
FFaaxx::  0022  //  66557733  00330099

sseekkrreettaarriiáátt  ssttaarroossttuu,,  ppooddaatteeľľňňaa
tel.: 02 / 6020 2511 

rreeffeerráátt  eekkoonnoommiicckkýý
tel.: 02 / 6020 2518

sspprráávvaa  ddaanníí  aa  ppooppllaattkkoovv
tel.: 02 / 6020 2515 

rreeffeerráátt  sspprráávvnnyy,,  ppookkllaaddňňaa
tel.: 02 / 6020 2517 

rreeffeerráátt  vvýýssttaavvbbyy,,  úúzzeemmnnééhhoo  
pplláánnoovvaanniiaa  aa  ppaammiiaattookk
tel.: 02 / 6020 2513 

rreeffeerráátt  žžiivvoottnnééhhoo  pprroossttrreeddiiaa  
aa  oocchhrraannyy  kkrraajjiinnyy

tel.: 02 / 6020 2521 

stránkové hodiny
pondelok 9.00 h - 12.00 h 13.00 h - 17.00 h
streda 8.00 h - 12.00 h 13.00 h - 15.00 h
piatok 8.00 h - 12.00 h

SSppoollooččnnýý  ssttaavveebbnnýý  úúrraadd
ul. Novoveská 17/A,
843 10 Bratislava

email: mudnv@posta.sk
tel.: 64 53 83 68 
fax: 64 53 81 11

úradné hodiny 
pondelok 8.00 h - 12.00 h 13.00 h - 17.00 h
streda 8.00 h - 12.00 h 13.00 h - 16.00 h

KKnniižžnniiccaa  
otváracie hodiny

utorok 11.00 h - 15.00 h
štvrtok 15.00 h - 19.00 h

Na utorok 5. apríla bolo naplá-
nované a vyhlásené rokovanie
Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava - Devín. Skončilo sa
však už po niekoľkých minútach.

Väčšina poslancov totiž neschválila
program rokovania zastupiteľstva,
ktorý bol poslancami vopred pripra-
vený. Chceli, aby niektoré body boli
z rokovania stiahnuté. Podľa rokova-

cieho poriadku to mohli dosiahnuť
po schválení programu, pri rokovaní
o jednotlivých bodoch mohli navrh-
núť stiahnutie bodu, alebo vyjadriť
svoj nesúhlas. Keďže nebol odsúhla-
sený navrhnutý program, starosta v
súlade s rokovacím poriadkom, roko-
vanie ukončil. (s)

Ani nezačalo, a už skončilo

Nútená správa neznamená katastrofu. Je
to dočasné riešenie, ktoré by malo pomôcť
mestskej časti stabilizovať finančnú situáciu. Pre
objasnenie uvádzame niekoľko základných
faktov, vyplývajúcich zo zákona:

" Pred zavedením nútenej správy minister-
stvo financií preverilo skutočnosti uvedené v
oznámení, ktoré v prípade Devína podal sta-
rosta, a dôvody neuhradenia záväzkov. 

" Núteného správcu vymenúva a odvolá-
va ministerstvo financií, uzatvára s ním zmluvu
a určuje aj výšku jeho odmeny. Náklady spo-
jené s výkonom nútenej správy, vrátane odme-
ny núteného správcu uhrádza mestská časť.

" Od zavedenia nútenej správy nesmie
byť starostovi, poslancom, hlavnému kontroló-
rovi ani ostatným zamestnancom mestskej čas-
ti vyplatená odmena.

" Devín nemá žiadne financie na vlast-
ných účtoch (okrem tých, ktoré je povinný viesť

na samostatných účtoch). Do 7. dní od doru-
čenia rozhodnutia o zavedení nútenej správy
bolo povinnosťou mestskej časti zriadiť v ban-
ke a pobočke zahraničnej banky osobitný účet
nútenej správy a previesť na tento účet všetky
zostatky peňažných prostriedkov. 

" Všetky príjmy mestskej časti plynú na
osobitný účet nútenej správy (okrem tých, kto-
ré je mestská časť povinná viesť na samostat-
ných účtoch). Peňažné prostriedky môžu byť
použité len s predchádzajúcim písomným sú-
hlasom núteného správcu. 

" Po zavedení nútenej správy je nútený
správca povinný zistiť stav hospodárenia mest-
skej časti, ktorá je povinná umožniť mu nahlia-
dať do všetkých potrebných účtovných a iných
dokladov. Je oprávnený požadovať od orgá-
nov mestskej časti prijatie programu na konso-
lidáciu hospodárenia, vrátane organizačných
a personálnych opatrení. 

" Nútený správca je oprávnený zúčastňo-
vať sa s hlasom poradným na zasadnutiach
miestneho zastupiteľstva a jeho príslušných ko-
misií, na ktorých sa rokuje o rozpočte, hospo-
dárení a majetku obce. Správy predkladané na
zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa týkajú roz-
počtu Devína, hospodárenia a majetku, musia
byť doložené stanoviskom núteného správcu.

" Do 30 dní od doručenia rozhodnutia o
zavedení nútenej správy musí byť schválený
krízový rozpočet na obdobie do konca roka
2005. V prípade, že krízový rozpočet nebude
do tohto obdobia schválený, bude sa hospo-
dáriť podľa krízového rozpočtu navrhnutého
núteným správcom. 

" Ministerstvo financií môže rozhodnúť o
zrušení nútenej správy na základe návrhu nú-
teného správcu, žiadosti mestskej časti, alebo
ak zistí, že pominuli dôvody na jej trvanie.

(s)

Čo je to: Nútená správa a nútený správca

! Z rokovaní miestneho zastupiteľstva ! Z rokovaní miestneho zastupiteľstva !

Zo zákona

V piatok 8. apríla sa uskutočnilo
mimoriadne rokovanie miestneho
zastupiteľstva. Na tomto rokovaní sa
poslanci dohodli na termíne ďalšie-
ho riadneho rokovania, ktoré sa
uskutočnilo 15. apríla. Uznesenia z
mimoriadneho rokovania uvádza-
me v stĺpci na str. 3.

Prednosta oboznámil prítom-
ných s výsledkami vykonanej finanč-
nej kontroly hospodárenia mestskej
časti. Záväzky mestskej časti vysoko
presiahli 15 % skutočných bežných
príjmov, čím boli splnené podmienky
k uvaleniu nútenej správy. Počas za-
sadania zastupiteľstva starosta Deví-
na Jozef Paczelt absolvoval rokova-
nie na ministerstve financií, ktoré sa
dotýkalo práve tejto záležitosti. Po
návrate oboznámil poslancov s roz-
hodnutím Ministerstva financií SR -
od 8. apríla je v Devíne zavedená
nútená správa a za núteného správ-
cu bol vymenovaný Ing. Juraj Heri-
ban.

Prenájom domu kultúry
Ďalším bodom programu bolo vy-

hodnotenie verejnej obchodnej súťa-
že na prenájom domu kultúry. Výbe-
rová komisia vyhodnotila ponuky - bo-
li 3, z toho však jedna nespĺňala pod-
mienky a bola vyradená. Poslanci ro-
kovali o dvoch záujemcoch o prená-
jom, prvým bola spoločnosť C&K
partners, s.r.o. a druhým fyzická oso-
ba Martin Smieško. 

Obe spoločnosti pred posla-
neckým zborom prezentovali svoje
plány a návrhy. Spoločnosť C&K part-
ners prejavila záujem o zveľadenie a
zvýšenie využívanosti priestorov na
základe skúseností z ich dlhodobého
pôsobenia v dome kultúry. Potvrdili
záujem o spoluprácu s kultúrnou, ale
aj ostatnými komisiami miestneho za-
stupiteľstva. Chceli by obnoviť spolo-
čenské podujatia, zábavy, krúžok pre
deti a ponúknuť priestory na firemné
školenia, najmä v dopoludňajších ho-

dinách počas pracovných dní. Sumu,
ktorú budú schopní uhradiť mestskej
časti za rok za prenájom stanovili na
180 000 korún.

Druhý záujemca, mimochodom
majiteľ reštauračného zariadenia
Machnáč, vo svojom návrhu prezen-
toval podporu organizovania kultúr-
nych, športových a výchovných podu-
jatí, spoluprácu so školami. Súčasťou
jeho plánu boli investície do rekon-
štrukcie objektu a návrh na realizáciu
penziónu v podkrovných priestoroch.
Za prenájom navrhol ročné nájomné
vo výške 250 000 Sk. Po hlasovaní
na prvom mieste skončila spoločnosť
C&K partners, ktorá získala 6 hlasov
zo siedmych. 

Dlhé rozhodovanie a odďaľovanie
riešenia problému prenájmu (zastupiteľ-
stvo sa ním zaoberá už od októbra mi-
nulého roka) má po uvalení nútenej
správy však negatívny dopad. Nútený
správca doporučil starostovi nepodpí-
sať schválené uznesenie. (s)

Devín je v nútenej správe
Mimoriadne rokovanie
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V piatok 15. apríla sa uskutočnilo v tomto mesiaci už druhé riadne rokovanie miestneho zastupiteľstva. Z boha-
tého programu rokovania vyberáme najdôležitejšie informácie. Z rokovania bol stiahnutý návrh zásad na posky-
tovanie jednorázovej finančnej výpomoci, pretože kládol nárok na krízový rozpočet mestskej časti a chýbalo sta-
novisko k nemu núteného správcu.

Rodinný dom a pozemok, o ktorý
v tomto bode rokovania išlo, sa na-
chádza na Hutníckej ulici, je v kata-
strofálnom stave a už dlhé obdobie
špatí okolie. Je majetkom Hlavného
mesta SR Bratislavy a jeho obyvatelia
nemajú dostatok financií na jeho od-
kúpenie. K odpredaju dal primátor
predbežný súhlas. Nútený správca J.
Heriban sa v stanovisku k tomuto bo-
du vyjadril súhlasne, s tým, že by bo-
lo vhodné odpredaj realizovať v čo

najkratšom čase. Niektorí z poslancov
navrhovali, aby záujemca o kúpu naj-
prv dom opravil pre jeho obyvateľov,
a aby mu až potom bol dom odpre-
daný. Dosť nereálna predstava... 

Záujemca o odkúpenie objektu s
pozemkom písomne aj verejne pred
zastupiteľstvom prehlásil, že dom
upraví a o súčasných obyvateľov do-
mu sa postará na základe ich súhla-
su, a to buď zostanú v zrekonštruo-
vanom dome alebo im poskytne ná-

hradné ubytovanie na omnoho vyššej
úrovni. Odpredajom sa teda omnoho
zlepší aj súčasná situácia nájomní-
kov. 

Miestne zastupiteľstvo nakoniec
po viacerých spochybňujúcich reak-
ciách schválilo odpredaj predmet-
ných parciel a domu uvedenému zá-
ujemcovi za mestom navrhnutú cenu
1 500 000 korún. Zároveň požiada-
lo starostu o zabezpečenie ťarchy -
vecného bremena, ktorým sú nájom-
níci domu a spracovanie návrhu kúp-
no-predajnej zmluvy. Zmluvu schvaľu-
je mestský parlament.

Dom upraví, o nájomníkov sa postará

V podstate pokojný priebeh rokovania, ktoré sa naozaj nieslo v neobvykle konštruktívnej atmosfére, mal o to
dramatickejší záver. Po upozornení starostu na dlhý a neproduktívny monológ (dotýkajúci sa najmä záležitostí nú-
tenej správy, ktoré priamo vyplývajú zo zákona a boli už povedané) poslanca I. Koleka, tento poslanec vstal, odi-
šiel z rokovania a za ním postupne aj väčšina ostatných, čím sa rokovanie skončilo. Načo predsa dodržiavať ro-
kovací poriadok a debatovať tvorivo, keď sa to dá riešiť odchodom... stranu pripravila: (sab)

Z rokovaní miestneho zastupiteľstva ! Z rokovaní miestneho zastupiteľstva ! Z rokovaní miestneho zastupiteľstva 

Uznesenia zastupiteľstva
Znenie uznesení z 39. mimoriadne-

ho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava - Devín, ktoré
sa uskutočnilo 8. apríla tohto roku:

Uznesenie č. 221/2005
Miestne zastupiteľstvo Mestskej čas-

ti Bratislava - Devín
schvaľuje zmenu termínu riadne-

ho rokovania MZ MČ BA Devín zo17.
5. 2005 na 15. 4. 2005.

Uznesenie č. 222/2005
Miestne zastupiteľstvo Mestskej čas-

ti Bratislava - Devín
A/ schvaľuje vyhodnotenie vý-

sledkov hlasovania v tomto poradí:
1./ C & K Partners, s.r.o. Slovanské

nábrežie č. 10. Bratislava
2./ Martin Smieško, Nám. Gen. Ľ.

Svobodu č. 44, Bratislava,
B/ poveruje prednostu k vypraco-

vaniu návrhu zmluvy do 15. 4. 2005. 
Starosta pozastavil výkon uznese-

nia podľa § 12 a 13 zákona
369/1990 Zb.

Uznesenie č. 223/2005
Miestne zastupiteľstvo Mestskej čas-

ti Bratislava - Devín
konštatuje na základe tvrdenia

starostu na dnešnom zasadnutí, že Mi-
nisterstvo financií SR nereagovalo na
oznámenie o splnení podmienok na za-
vedenie nútenej správy (zaslané listom
z 19. 3. 2003). Miestne zastupiteľstvo
Mestskej časti Bratislava - Devín vyjad-
ruje podozrenie, že Ministerstvo financií
SR touto nečinnosťou porušilo zákonnú
povinnosť konať v predmetnej veci.

Uznesenie č. 224/2005
Miestne zastupiteľstvo Mestskej čas-

ti Bratislava - Devín
ukladá prednostovi písomne po-

žiadať o poskytnutie informácií v zmys-
le zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám v
znení neskorších predpisov a zabezpe-
čiť písomné zdôvodnenie Ministerstva
financií SR, prečo nereagovalo a nevy-
jadrilo sa k žiadosti starostu MČ Brati-
slava - Devín o zavedenie nútenej sprá-
vy.

Termín: ihneď

Uznesenie č. 225/2005
Miestne zastupiteľstvo Mestskej čas-

ti Bratislava - Devín
berie na vedomie oznámenie

starostu o zavedení nútenej správy v
Mestskej časti Bratislava - Devín dňom
8. 4. 2005.

Druhé riadne rokovanie miestneho zastupiteľstva

Pokojný priebeh ukončilo fiasko

Stanovisko k nútenej správe
Nútený správca J. Heriban oboznámil prostredníctvom sta-

rostu poslanecký zbor so základnými pravidlami nútenej sprá-
vy. Predkladatelia materiálov sú povinní uviesť, či daný návrh
bude mať vplyv na krízový rozpočet - pozitívny alebo negatív-
ny. K bodom, ktoré sa dotýkajú finančných záležitostí dokladá
nútený správca svoje stanovisko.

Poslanci požiadali starostu, aby zabezpečil spracovanie
programu konsolidácie opatrení a predloženie návrhu krízové-
ho rozpočtu, ďalej o informáciu o plnení opatrení na nápravu
výsledkov finančnej kontroly, o informáciu o zistených nedos-
tatkoch na základe finančnej kontroly atď. Prednostovi uložili,
aby na najbližšie riadne rokovanie zastupiteľstva predložil zá-
verečný účet za rok 2004.

Premena Hradnej ulice
To, že v Devíne chýba občianska vybavenosť, te-

da obchody a služby, vieme všetci veľmi dobre. V prie-
behu niekoľkých rokov by mala túto funkciu plniť Hrad-
ná ulica, respektíve niektoré jej objekty. Dnes už exis-
tuje potencionálny investor tohto projektu. Starosta J.
Paczelt informoval poslancov a prítomných o zámere,
aby pozemky zostali majetkom mestskej časti, čím by
projekt bol prínosom aj pre devínsku pokladňu. 

Poslanci odsúhlasili spracovanie overovacieho ma-
teriálu s podmienkou, že nebude uplatňovať nárok na
krízový rozpočet. Doporučili starostovi, aby vstúpil do
rokovania s potenciálnym investorom a aby pripravil
zmluvu.

Štúdia: Slovanské nábrežie
Obstarávateľom tejto štúdie je Regionálne environmentálne

centrum a má slúžiť ako podklad pre realizáciu, v prípade, ak
sa nájdu investori. Na tento projekt bolo vyčlenených 1 800
000 korún z fondu Európskej únie.  

Starosta J. Paczelt upozornil na v minulosti vyhodené fi-
nančné prostriedky za množstvo nerealizovaných projektov a
štúdií. Riziko vidí aj v tom, že nebolo hovorené s vlastníkmi po-
zemkov. Podľa jeho názoru je pre súčasnú situáciu mestskej čas-
ti štúdia v podstate neúčelná, lebo neexistujú financie ani in-
vestor na jej prípadnú realizáciu, i keď plne podporuje úpravu
Slovanského nábrežia. 

Financie z fondu však už prúdia a spoločnosť REC ich vyu-
žíva, takže by bolo nevhodné proces zastaviť. Poslanci schvá-
lili navrhované zadanie, s dodatkom, že nebude znamenať
čerpanie finančných prostriedkov z krízového rozpočtu Devína.

Čo bude s detským ihriskom?
Prednosta poslancov oboznámil s listom od za-

mestnancov a rodičov detí, ktoré navštevujú materskú
školu v Devíne. Zaujímali sa ako poslanci mienia riešiť
problém chýbajúceho, respektíve nevhodného prie-
storu detského ihriska, ktorý bol prenajatý Športovému
klubu. Súčasný stav nevyhovuje zákonom stanoveným
podmienkam, ktoré musí objekt materskej školy spĺňať
a je reálne, že by bola ministerstvom školstva zrušená.
Pritom do škôlky je už na ďalší školský rok prihláse-
ných viac ako 20 detí.

Poslanec V. Baculák sa vyjadril, že v priebehu
prázdnin by mal byť realizovaný projekt nového ihri-
ska, ktoré podľa jeho slov poskytne priestor na šport
nielen pre mladých, ale nové detské ihrisko pre ma-
terskú školu. 



4 5/2005DEVÍNČAN

Základné informácie
V prvej časti stretnutia predstavitelia

spoločnosti SKANSKA a KOSI (archi-
tektonický návrh výstavby) oboznámili
prítomných s vývojom súčasnej situácie,
predstavili územie, vizáž domov a vy-
svetlili základné fakty. Zdôraznili, že ide
o oblasť, nachádzajúcu sa mimo chrá-
neného územia lesostepi, na ktorej sa
nachádzajú zdevastované vinohrady.

Starosta informoval o stanovisku po-
radného orgánu starostu pre výstavbu a
stavebnej komisie miestneho zastupiteľ-
stva. 

Bohatá diskusia
V diskusnej časti vystúpil signatár pe-

tície Ivan Gajdoš, ktorý informoval o pe-
tícii, vyjadril nespokojnosť, že o výstav-
be sa verejnosť dozvedela až z médií a
obavu o bezbrannosť, že právo je na
strane SKANSKej a slovo obyvateľov je
zanedbané. Povedal, že petícia bola
zameraná proti princípu - masovej byto-
vej výstavbe.

Ďalšie otázky a názory z publika
boli orientované najmä na špecifickosť
Devína ako mestskej časti Bratislavy, ob-
javili sa názory, že SKANSKA má sna-
hu situáciu doriešiť nátlakovo bez ak-
ceptácie názoru obyvateľov. K proble-
matike územného plánu a územného

plánu zóny vystúpili aj niektorí z radov
ochranárov, zaujímali sa o to kedy a či
bude vydané územné rozhodnutie (To-
to rozhodnutie vydal spoločný stavebný
úrad na základe splnenia všetkých zá-
konom stanovených podmienok v prvej
polovici apríla. - pozn. red.). 

Predstavitelia spoločnosti SKANSKA
uviedli, že pre nich sú dôležité dve veci,

a to názor obyvateľov a územný plán
hlavného mesta, v ktorom je daná lokali-
ta určená na výstavbu takých domov,
ako sú navrhnuté. V minulom volebnom
období a začiatkom tohto, keď bolo
možné plán zo strany Devína pripomien-
kovať, pripomienkovaný nebol. Informo-
vali tiež o súhlasnom záväznom stanovi-
sku magistrátu, ktoré vydal 4. marca. 

Výzva
Starosta Devína Jozef Paczelt vy-

zval predstaviteľov investorskej spo-
ločnosti, aby definovali, na aké kom-
promisy sú ochotní pri výstavbe pristú-
piť. Reagovali tým, že projekt je ne-
ustále vo vývoji, zatiaľ je pripravená
prvá etapa, ktorá má zahŕňať 7 ob-
jektov - 113 bytových jednotiek a pri-
bližne 50 garáží. Uviedli, že budú na-
ďalej pokračovať v konzultáciách a
hľadať optimálne riešenie, aj pokiaľ
ide o počet budúcich obyvateľov.
Spoločnosť SKANSKA prisľúbila, že
pristúpi ku kompromisom. 

(sab)

Zo stretnutia občanov

Fragmenty z histórie

Pristúpi SKANSKA na kompromis?

Veľká osobnosť dánskej literatúry
- Hans Christian Andersen (1805-
1875) bol dramatikom, básnikom a
spisovateľom. Ani 200 rokov, ktoré
uplynuli od jeho narodenia neubrali
nič z aktuálnosti jeho 156 rozprávok,
ktorými sa navždy zapísal, a ešte i
zapíše, do sŕdc mnohých generácií.
Kto by nepoznal rozprávku Škaredé
káčatko, Dievčatko so zápalkami, či
Cisárove nové šaty? Za jednodu-
chým dejom sa často skrýva hlboká
myšlienka, či skvelá narážka na ľud-
skú hlúposť. V rozprávkach určených
deťom hovorí v podobenstvách i k
dospelým. Jeho veľké rozprávačské

umenie mu prinieslo slávu i nesmrteľ-
nosť a zaradilo ho medzi najväčších
rozprávkarov sveta. 

H.Ch. Andersen bol veľkým ces-
tovateľom. 20. augusta 1841 cestou
do Viedne zavítal do Bratislavy a na
Devín, kde sa stal svedkom požiaru,
keď horela južná časť obce od kos-
tola. 

150-te výročie plavby H. CH. An-
dersena po Dunaji si Devínčania pri-
pomenuli organizovaním Anderseno-
vej plavby z Bratislavy do Devína.
Mladých účastníkov čakalo v Devíne
stretnutie so spisovateľmi, vychádzka
na devínsky hrad, darčeky od uspo-

riadateľov, ktorými boli: vydavateľ-
stvo Mladé letá, podnik Figaro, Slo-
venská televízia a ČPD, ktorá pre An-
dersenovu plavbu poskytla loď Mar-
tin. Pri príle-
žitosti An-
dersenovej
plavby štú-
dio Jasoň -
Devín vyda-
lo niekoľko
pohľadníc s
kolážami I.
Rumanov-
s k é h o .
O s l a v y
200-ho vý-
ročia naro-
denia H.

CH. Andersena budú trvať po celý
rok 2005. 

P. Rumanovská, 
foto: (archív autorky)

Andersen a Devín

Spomienka na návštevu H. CH. Andersena na Devíne

V piatok 1. apríla sa v dome kultúry uskutočnilo stretnutie občanov, iniciované starostom mestskej časti Jozefom
Paczeltom. Témou zhromaždenia bola plánovaná výstavba vilových domov v časti Devín - Záhradky, hosťami pod-
ujatia boli: výkonný riaditeľ spoločnosti SKANSKA SK, a. s. - Ing. Daniel Bél, konateľ Skanska Development SK,
s.r.o. - Ing. arch. Radek Pšenička, Ing. arch. Pavel Kosnáč (KOSI, s.r.o.). Potešiteľná bola účasť Devínčanov, hľadi-
sko bolo obsadené takmer úplne, ale viacerí počas podujatia odišli.

! Aké konkrétne úpravy projektu pripravujete v zmys-
le spomínaného kompromisného riešenia?

- Projekt, ktorého jedna fáza bola dovŕšená vydaním
územného rozhodnutia v súčasnosti, ešte stojí pred celým
procesom stavebného konania. Je výsledkom množstva
kompromisov, kde sme sa snažili vychádzať v ústrety rôz-
nym orgánom, organizáciám, úradom a predovšetkým
priamym účastníkom, obyvateľom a ich požiadavkám.
Okrem toho sme radi pristúpili na niektoré požiadavky
starostu a Devínčanov, ako napríklad ustúpenie zo 4. nad-
zemného podlažia a jeho nahradenie značne ustupujú-
cim podkrovím, tvary a rôznorodosť objektov, tvary a fa-
rebnosť striech, intenzívna výsadba zelene, čiastočná re-
konštrukcia časti Lomnickej ulice v dotyku s pozemkom v
našom vlastníctve, odvedenie prívalových dažďových
vôd z oblasti Zlatý roh, vybudovanie pešieho prepojenia
pozdĺž Devínskej cesty a v neposlednom rade vykonanie
vyčistenia a ďalšie zlepšenie súčasného stavu Devínskej
lesostepi, veľmi hodnotného prírodného územia, ktoré si

neobyčajne vážime, a ktoré uchránime od všetkých ruši-
vých vplyvov budúcej stavebnej činnosti.     

! Ako bude riešená dopravná situácia? Devínčania sa
obávajú, že dôjde k nadmernému zaťaženiu hlavnej prí-
stupovej komunikácie - Devínskej cesty.

- Pokiaľ ide o dopravu, súvisiacu s budúcou výstavbou,
tento problém sme riešili veľmi citlivo a Devína samotného sa
vlastne nedotkne. Budúca dopravná obsluha územia neza-
ťaží svoje okolie spôsobom, ktorý by výrazne ovplyvnil sú-
časné pomery. Ani v priebehu výstavby ani neskôr nevzras-
tie zaťaženie Devínskej cesty.

! Kedy začne prvá etapa a aký bude ďalší postup? 
- Ako som už povedal, pred nami je ešte celý proces sta-

vebného konania, takže v súčasnosti nie je možné s istotou
povedať, kedy k tomu dôjde. Výstavba môže začať len vte-
dy, keď budú splnené všetky zákonné podmienky, to zna-
mená keď bude vydané právoplatné stavebné povolenie.
Potom budeme verejnosť informovať o celkovom harmono-
grame prác.

Hovoríme s konateľom Skanska Development SK, s.r.o. – Ing. arch. Radkom Pšeničkom
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Vo štvrtok 14. apríla sa uskutočnilo
stretnutie s občanmi - prezentácie urba-
nistickej štúdie úpravy Slovanského ná-
brežia. Táto štúdia má slúžiť iba ako
územno-plánovací podklad, projekt je fi-
nancovaný z fondu Európskej únie su-
mou 1 800 000 korún. Podujatie orga-
nizoval obstarávateľ tejto štúdie - Regio-
nálne environmentálne centrum (REC),
ktorého zastupovali Ing. Z. Hudeková,
Ing. arch. P. Martin. Prišlo však len veľmi
málo Devínčanov, asi štvrtinu aj tak chu-
dobného publika tvorili obyvatelia iných
mestských častí, ktorých sem priviedol
predovšetkým profesionálny záujem.

Štúdia sa dotýka Lužného lesa na
Slovanskom nábreží a jej cieľom je vy-
tvorenie relaxačnej zóny lesoparku, pri-
čom vychádza z územného plánu mes-
ta. Tvoria ju dve časti, spojené úzkym
pásom. Spracovateľom štúdie je Ing.
arch. P. Simonides, ktorý prítomných

oboznámil so základnými faktami. Pod-
statu oddychovej zóny má tvoriť pešia
trasa s lavičkami, náučnými a informač-
nými tabuľami, vyvýšenými posedmi na
pozorovanie prírody, športoviskami, det-

skými ihriskami, vybudovaním jazera s
možnosťou člnkovania, občerstvovacími
zariadeniami a trávnatými plochami, na
ktorých by sa mohli stretávať návštevníci.
Povedal, že je potrebné funkčné a pre-
ventívne doriešenie tohto mimoriadne cit-
livého územia (patrí medzi územia eu-
rópskeho významu Natura 2000 a nie
je v ňom možný väčší zásah.). Do štúdie
boli zapracova-
né požiadavky
obyvateľov, ktorí
sa zúčastnili na
prieskume a na-
predchádzajú-
com stretnutí na
túto tému. V zá-
ujme spoločnosti
REC je aj prepo-
jenie športových
a rekreačných
aktivít s rakúskou

stranou. Uvažuje sa aj o možnosti za-
komponovania prírodného amfiteátra. 

Po ukončení projektu zostáva však
otázkou jeho realizácia, na ktorú už fi-
nancie nie sú, a chýbajú ďalšie potrebné
kroky na jej umožnenie. Stanovisko
miestneho zastupiteľstva nájdete na 3.
strane.

text a foto: (s)

Národný beh Devín – Bratislava

Z prezentácie štúdie Slovanského nábrežia

V nedeľu 10. apríla sa uskutočnil
58. ročník Národného behu Devín -
Bratislava. Z parkoviska pod hra-
dom odštartovalo napriek chladné-
mu počasiu 880 bežcov. Hlavný
beh sa po minulom roku opäť vrátil
na trať s tradičnou dĺžkou 12 330 m
(pre rekonštrukciu bola minulý rok o
kilometer dlhšia). Malý Devín pre
deti do 15 rokov mal štart pod Mos-
tom Lafranconi. Obe trate sa streta-
li v cieli na Hviezdoslavovom ná-
mestí. Na víťazov hlavného behu ča-
kala odmena 5 000 Sk.

Víťazom sa celkovo po štvrtý raz
stal Miroslav Vanko (Obalservis Koši-
ce), pôvodom Martinčan a víťaz
uplynulého ročníka. Zabehol traťový
rekord 35:38 min. Bežcom vraj po-
máhal aj vietor, ktorý im fúkal v tom
správnom smere - do chrbta. Najväč-
šími konkurentami slovenských bež-
cov počas posledných ročníkov sú
Poliaci. Na druhom mieste skončil Po-
liak Bohdan Dziuba a na treťom Mar-
tin Holečko (Obalservis Košice).

Dvojnásobná víťazka tohto behu
z minulých rokov Poľka Izbaela Za-

torská skončila na druhom mieste.
Najväčším prekvapením bola 22
ročná Bratislavčanka Zuzana No-
váčková (MAC Rača), zvíťazila s ča-
som 43:08 (minulý rok skončila na
štvrtom mieste). Na treťom mieste
skončila Marika Kuriačková v drese
Slávie UK Bratislava.

Na behu sa zúčastnil aj premiér
Mikuláš Dzurinda, a to už po piaty
raz. Národný beh Devín - Bratislava
zvládol v čase 57:57 min.

(s), foto: (br) 

Nový traťový rekord

Štúdia sa spracúva, realizácia je otázkou

Cesta slobody
Devínske sochárske sympózium

oslovilo miestne zastupiteľstvo so žia-
dosťou o umiestnenie nového pamätní-
ka. Bude určený obetiam komunizmu - v
Devíne bolo zastrelených viac ako 65
ľudí. Poslanci súhlasili s umiestnením pa-
mätníka a odporučili prednostovi vyti-
povať vhodnú lokalitu. (s)

Vilové domy 
Poslanci poverili mestského

poslanca J. Šterbatého, aby oslo-
vil primátora v rámci problematiky
výstavby vilových domov Devín –
Záhradky a požiadal ho o pre-
hodnotenie súhlasného stanoviska
mesta. (s)

Pár minút pred štartom...

Ing. arch. P. Simonides (pri stole) detailne
vysvetlil celú štúdiu.

Väčšina Devínčanov mala v čase podujatia asi iný, zaujímavejší prog-
ram...

Premiér M. Dzurinda nevynechal Beh De-
vín - Bratislava ani tento rok. 

Zlatý strapec
V sobotu 14. mája sa v Rytierskej sá-

le miestneho úradu uskutoční 2. ročník
vínnej súťaže „O zlatý devínsky stra-
pec“. Súťažiť sa bude opäť v troch ka-
tegóriách: biele hroznové, červené
hroznové, ríbezľové a o cenu Sympatie
divákov. Ak máte záujem zúčastniť sa
na súťaži kontaktujte Andreu Mrázovú
0908/712649, Zuzanu Hanzlovičovú
0905/281650 alebo sa zastavte u Ja-
ny Proftovej v kaderníctve. Prihláseným
budú zaslané organizačné pokyny. 

Obyvateľov Devína pozývame o
17.00 h do Rytierskej sály miestnej rad-
nice na vyhlásenie víťazov a verejnú de-
gustáciu prihlásených vín. (gl)
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Zabudnuté recepty

Pripomeňme si

Rok l836 bol dôležitým rozhraním v
začiatkoch literárneho krúžku - štúrovskej
školy, ktorá vznikla v r. l835. Známa ná-
klonnosť Ľ. Štúra k mládeži sa odzrkadlila
v skutočnosti, že to boli študenti, ktorí si Ľ.
Štúra vybrali za vodcu nového vlastenec-
kého hnutia.

Bola to práve Štúrova škola, ktorá tak-
mer ďalších 40 rokov od svojho vzniku,
udávala charakter v slovenskej literatúre
ako i smer boja za práva slovenského ná-
roda. V apríli l836 vyšiel zborník literár-
nych prác stúpencov štúrovskej školy. Al-
manach pod názvom Plody obsahoval

básne, reči a rozpravy. Možno práve čin-
nosť stúpencov štúrovskej školy mala za
následok zorganizovanie hromadnej náv-
števy národovcov dňa 24. apríla l836 na
hrade Devín, svedka slávnej slovanskej

histórie. Členov Štúrovej družiny, účastní-
kov vychádzky na Devín, tvorili študenti
bratislavského lýcea.

Stretli sa tu, aby si na pôde starosláv-
neho Devína, svedka histórie Slovanov,
pripomenuli svoju spolupatričnosť a vlas-
tenectvo k Slovensku. Recitovali sa tu ver-
še z eposu J. Hollého „Svätopluk“. Na
znamenie vernosti a lásky k slovanstvu pri-
jal každý z prítomných k svojmu krstnému
menu aj symbolické meno slovanské. Sté
výročie vychádzky štúrovcov na hrad De-
vín nám pripomína Pamätná doska s re-
liéfom Ľ. Štúra umiestnená na hrade Devín

od autora akad. sochára Jozefa Pospíšila.
Meno J. Pospíšila nájdete i medzi autormi   

Bronzového pomníka - sediaceho
básnika P. O. Hviezdoslava na Hviezdo-
slavovom námestí.

Ľ. Štúr v r. l848 predostrel cisárovi vo
Viedni pokrokové a hlboko demokratické
žiadosti slovenského národa. I keď sa táto
žiadosť slovenského národa zo strachu z
ohrozenia štátnej jednoty nestretla s poro-
zumením, stala sa dôležitým aktom pri bo-
ji za práva Slovákov. Ľ. Štúr položil zákla-
dy systematickej gramatiky novej slovenči-
ny. Bol prvým slovenským moderným pub-
licistom a novinárom, ktorý bojoval za exis-
tenčné a politické práva Slovenského ná-
roda. V roku 2006 si pripomenieme 170.
výročie vychádzky štúrovcov na Devín.
Myslime už dnes na jeho dôstojné oslavy.

Pavlína Rumanovská

Bratislavská vodáren-
ská spoločnosť, a. s. (BVS)
v súčasnosti vykonáva prá-
ce na znižovaní strát vody
vo verejnej vodovodnej
sieti. Jedným z faktorov,
ktoré majú podstatný vplyv
na straty vody sú aj neevi-
dovaní odberatelia, tzv.
"čierni" odberatelia, ktorí
za poskytnutú službu BVS
neplatia. Obdobná situá-
cia je v lokalitách s verej-
nou kanalizáciou, kde ne-
evidovaní producenti vy-
púšťajú odpadovú vodu z
nehnuteľností do verejnej
kanalizácie.

BVS vyzýva takýchto
odberateľov vody z verej-
ného vodovodu a produ-
centov odpadovej vody
do verejnej kanalizácie,
aby sa dobrovoľne prihlá-
sili na adrese Bratislavská
vodárenská spoločnosť, a.

s., Prešovská 48, 826 46
Bratislava, odbor vodo-
hospodárskeho rozvoja,
tel.: 48 253 278 alebo
48 253 279. V takomto
prípade bude odber vody
z verejného vodovodu a
vypúšťanie odpadovej vo-
dy do verejnej kanalizácie
daný zmluvne do súladu
so zákonom. BVS bude
vykonávať kontrolu ne-
oprávneného napojenia
na verejnú kanalizáciu
alebo verejný vodovod. V
prípade zistenia neopráv-
neného napojenia bude v
zmysle zákona napojenie
zrušené. Zástupcovia BVS
vyslovujú presvedčenie,
že neevidovaní odberate-
lia si dobrovoľne vyspo-
riadajú takýto bezprávny
vzťah a nebudú nútení pri-
stupovať k radikálnemu
riešeniu. (r)

Projekt Zelené mesto 

Nový letný strih
Enviromentálny projekt Zelené mesto ponúka

možnosť zapojiť sa do projektu všetkým mestským
častiam Bratislavy. O tom, v ktorých z nich sa v lete
uskutoční, rozhodnú svojimi hlasmi obyvatelia. Ak
máte návrh na revitalizáciu konkrétnej lokality, mô-
žete ho poslať na adresu magistrátu. Na kupónoch
(budú uverejnené v Bratislavských novinách, na
www.bratislava.sk, na letákoch distribuovaných po-
čas mája na vybraných predajných miestach v Sta-
rom Meste) môžete označiť mestské časti, v ktorých
si želáte úpravu. Môžete sa zapojiť aj do prác vo vy-
braných lokalitách. Odborná porota rozhodne o
úprave jednotlivých lokalít a o podrobnom rozsahu
prác v troch víťazných mestských častiach. Návrhy
na revitalizáciu a hlasovacie kupóny zasielajte na ad-
resu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, odde-
lenie životného prostredia, Primaciálne námestie 1,
814 99 Bratislava 1,  najneskôr do 20. júna 2005.
Okrem mena a adresy je potrebné uviesť aj názov
mestskej časti, ktorej sa dotýka, a obálku označiť ná-
zvom ZELENÉ MESTO. Podrobné informácie získate
na www.bratislava.sk, ozp@bratislava.sk alebo na
tel. č.: 59 35 61 82. 

(r)

Devín - 24. apríla 1836

Do vašej pozornosti

Kontrola „čiernych“ odberateľov

Stískanice
Uvaríme zemiaky v šupke. Očistené

a vychladené postrúhame, pridáme soľ
a polohrubú múku a urobíme cesto. Z
tohto cesta vyvaľkáme väčšie lokše, kto-
ré potrieme masťou, posypeme krupi-
cou a pokvapkáme osolenou smota-
nou. Lokše zrolujeme a vytvarujeme do
slimáka. Potrieme masťou a pečieme na
plechu vo vyhriatej rúre.

Dobrú chuť praje
Melánia Orelová

Jarné zvuky
Položili ste si niekedy otázku, pre-

čo práve teraz je vtáčí spev najinten-
zívnejší? Je tu párenie - a spev je jed-
ným z prostriedkov k privábeniu sa-
mičky, zvukovým signálom pre vytý-
čenie a označenie hniezdneho revíru.
A jeho intenzita je tým väčšia, čím sil-
nejšia je konkurencia ostatných sam-
čekov. V speve vtáctva sa odrážajú
ich najrôznejšie nálady, zážitky, psy-
chické vzruchy, jeho kvalita je daná
skúsenosťou. Ku klokotavému vtáčie-
mu spevu s jarnými moduláciami a
rytmom sa dopracuje po určitom čase
- najčastejšie odpočúvaním skúsenej-
ších „kolegov“. Niektoré druhy - na-
príklad bocian - sú nemé, ich schop-
nosť vydávať určitý hlas je nulová. Pes-
trofarebný dudok sa ozýva len v čase
hniezdenia.

Každý Devínčan a pravidelný
návštevník pozná v tomto období
„koncerty z mokrej štvrte“ - napríklad z
jazierok pod Devínskym hradom. Ža-
by sa už preberajú zo zimnej strnulos-
ti, vyliezajú zo zimných úkrytov a pri
určitej teplote skáču do vody ako malí
čertíci. Ich krkotanie je najhlučnejšie v
období párenia. Nevzhľadná ropu-
cha obyčajná je chráneným živočí-
chom. Malá zelená rosnička dokáže
vyskákať až do koruny stromu. Veríte,
že svojim krkotaním predpovedá po-
časie? Nuž, niekedy sa jej to podarí,
ale veľmi sa na to nespoliehajte.

Príjemnú jarnú pohodu!           (ond)

Životné prostredie

Stalo sa
Pred storočiami

Český kráľ Přemysl Otakar II. so
stotisícovým vojskom prekročil rieku
Moravu 13. apríla 1271 a po Stupa-
ve a Devíne dobyl aj Bratislavu, ktorej
spôsobil nesmierne škody. Spálil tu nie-
len kostoly a obydlia, ale zničil aj mest-
ské opevnenie a mnohé písomné pa-
miatky v tunajších archívoch. (r)

Ľ. Štúr prvý slovenský moderný novinár, kto-
rý bojoval za práva Slovákov.
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Máj v záhrade
Kvety a kríky
Pokračujeme vo výsadbe chú-

lostivejších kríkov a popínavých rast-
lín, vysádzame letné cibuľnaté a
hľuznaté rastliny, vysievame posled-
né letničky. Asi v polovici mesiaca,
ak nehrozia prízemné mrazy, za-
čneme vysádzať chúlostivejšie let-
ničky a hľuznaté begónie. Koncom
mesiaca vysievame dvojročné rastli-
ny a trvalky.

Listnaté živé ploty a nové výsad-
by plotov pristrihneme, aby sa lep-
šie rozvetvovali. Ku koncu mesiaca
zrežeme živé ploty, pri ktorých
chceme obmedziť rast. Pri odkvita-
júcich jarných kroch (zlatica, kéria,
dulovce atď.) odstránime odkvitnuté
kvety a skrátime dlhé výhony, od-
strihneme slabé a staré prúty. Zalie-
vame novo vysadené dreviny a rast-
liny vždy, keď pôda preschne. Do tr-
valkových výsadieb (napr. pod ruže
alebo do vresovísk) pridáme drve-
nú kôru. Odkvitnuté cibuľoviny ulo-
žíme až po zaschnutí listov. Očistí-
me ich, presušíme a uložíme na su-
chom, chladnejšom mieste.

Pekný trávnik
Nové trávniky pravidelne zalie-

vame, podľa vzrastu a stavu hnojí-
me a pridávame selektívne herbicí-
dy. Začíname s jeho pravidelným
kosením. Ak si chceme ešte založiť
nový trávnik, tento mesiac je na to
posledný vhodný termín.

Zelenina
V prvej polovici mesiaca vysie-

vame semená uhoriek a tekvíc pria-
mo do pôdy. Môžeme vysievať aj
šalát a špenát, červenú repu, kuku-
ricu, fazuľu, redkvičku, čierny koreň,
karotku na neskorý zber. Na záhon
alebo do pareniska sejeme neskoré
hlúboviny, z ktorých vypestujeme
sadenice. Zatiaľ vysádzame letné
hlúboviny, na konci mesiaca aj ne-
skoré. V druhej polovici mesiaca vy-
sádzame von paradajky, papriku,
uhorky a tekvicovitú zeleninu, ale aj
zeler, novozélandský špenát, majo-
ránku. Môžeme tiež vysievať bylin-
ky, deliť trsy mäty, rozsádzať šalviu,
rozmarín, tymián a materinu dúšku
a vysadiť bazalku. 

Záhony pravidelne kypríme a
plieme, triedime vzídenú zeleninu a
zbierame jarnú. 

(s)

Pre všetkých Devínčanov ponúkajú naše
noviny možnosť uverejniť 

občiansku inzerciu 

zzzzddddaaaarrrrmmmmaaaa....    
Stačí, keď text svojho inzerátu vhodíte do

našej schránky, umiestnenej na dome kultúry. 
Využite túto možnosť! 

Uzávierka občianskej inzercie je vždy 
ku 20. dňu v mesiaci.

Pre záhradkarov

Odpovedáme
Ad: Dodržiavanie nočného pokoja

V minulom čísle sme zverejnili list čitateľky
Ingeborg Benkovej, ktorá sa zaujímala o rie-
šenie problematiky hluku, spôsobeného naj-
mä hudbou z reštauračných zariadení. 

Vážená pani Benková,
všetky VZN sú k dispozícii na miestnom

úrade. Za rušenie nočného pokoja je pova-
žovaná akákoľvek hlučnosť, ktorá ruší okolie a
jeho obyvateľov po 22.00 h. Problematika ru-

šenia nočného pokoja však naozaj spadá do
kompetencie mestskej polície, ktorej funkciou
okrem iného je plniť úlohy, vyplývajúce zo vše-
obecne záväzných nariadení hlavného mes-
ta a mestských častí. 

Mestská polícia zabezpečuje verejný po-
riadok v hlavnom meste a v mestských čas-
tiach, má oprávnenie vyzvať osobu, aby upus-
tila od konania, ktorým narušuje verejný po-
riadok alebo od iného protiprávneho kona-
nia, môže ukladať a vyberať v blokovom ko-
naní pokuty za priestupky zistené pri vykoná-
vaní úloh. 

Mestská časť Devín nemá vlastnú mestskú
políciu, ale spadá do kompetencie Mestskej
polície v Dúbravke. S podobnými probléma-
mi sa môžete kedykoľvek telefonicky obrátiť
na toto miesto.

(r)

## Z vašich listov ##

Ako každé správe dieťa, som sa nikdy
nedala len tak zahnať do postele, ale ako
protihodnotu som žobrala rozprávku na
dobrú noc. Najradšej som mala rozprávku
o hlúpych škriatkoch, ani som nevedela pre-
čo. 

Dnes, keď už mám o pár desaťročí viac,
vynárajú sa mi úryvky z nej. Išlo o škriat-
kov, ktorí boli takí hlúpi, že nevedeli na
čo sú peniaze. A navyše, mali ich
veľmi veľa. Balili si do nich slaninu,
aby im dlhšie vydržala. Mincami si
podkúvali topánočky, aby im štrnga-
li. To sa im páčilo. Radi tancovali a
najradšej mali hlasný step. Nevedeli
ani prečo sú vlastne škriatkovia. Od
slaniny a chmeľovej vody, ktoré usta-
vične požívali, zabudli všetky svoje čary.
Jediné čo robili – zhŕňali si jedlo a pitivo do
svojho brloha. Keď ho mali preplnený, rých-
lo vyprázdňovali do seba. Bruchá im rástli,
mozgy mäkli. A tak to išlo..., až kým som ne-
zaspala. Ktovie ako táto rozprávka skonči-
la. Nikdy som sa záveru nedočkala.

Neviem, čo sa deje, ale za posledné
mesiace hlúpi škriatkovia vyskočili z mojej
pamäte a strašia ma vo dne v noci. Stretá-

vam sa s podnikateľmi, politickými predsta-
viteľmi, ale aj bežnými obyvateľmi a verte
alebo nie, namiesto niektorých sa mi pred
očami zjavujú škriatkovia. A rozprávajte sa
so škriatkom o vážnych veciach. Ešte k tomu

so škriatkom tejto rozprávkovej sorty. 
Dnes sa bojím čo len vyjsť na balkón,

pretože keď sa pozriem na ulicu, vidím ako
sa po chodníkoch tmolia vypasení ONI, v
sysľovskej papuľke premieľajú zvyšok slani-
ny z raňajok. Samozrejme, nájdu sa i ele-
gantní páni a dámy, ktorí nemajú z podoby
škriatka nič. Ale ešte horšie je, že v posled-

ných dňoch nastal vo mne absolútny skrat.
Už dokážem vidieť jednotlivé fázy premeny
človeka na škriatka. Jeden sa začína zmen-
šovať, inému rastie škriatkovské bruško,
mraští sa mu tvár, zrýchľuje reč, ďalšiemu
zvonia podkovičky, alebo zatiaľ len ostrohy
na topánkach. 

Každý deň sa dlhé hodiny obzerám sa-
ma v zrkadle, či náhodou niečo zo škriatka
neobjavím aj na sebe. Zatiaľ je všetko v

poriadku, ale ako sa mám správať
vonku? Ako sa mám s nimi roz-

právať? Nastúpim do trolejbu-
su – a onedlho vybuchnem do
smiechu alebo začnem nekon-
trolovateľne vykrikovať: "Otec,
ani si nevedel, akú si mal prav-
du, keď si mi tú rozprávku ho-
vorieval! Škriatkovia sú tu! Hlú-
pi škriatkovia z rozprávky!"

Snažím sa to síce v sebe tlmiť, ale bude
lepšie, keď nebudem vychádzať von, lebo
ma odvlečie polícia. Možno, aj tá by v mo-
jich očiach vyzerala ako škriatkovská... 

Vlastne, všetko je v poriadku a ja mám
obrovský dar. Vidím pravdu o každom... Už
mi chýba len naučiť sa s ňou zaobchádzať.
A... ešte niečo – nedarí sa mi rozpomenúť
na záver rozprávky.

Sabína Zavarská

NA OKRAJ

Konkurz

Rozprávková realita

???

Milí čitatelia, ak máte záujem reagovať na nejaký článok alebo situáciu, upo-
zorniť na problém, prípadne dať podnet na jeho riešenie, je vám k dispozícii na-
ša schránka, umiestnená na dome kultúry. Pripomíname, že uzávierka príspev-
kov a listov je vždy k 20. dňu v mesiaci. Anonymné listy neuverejňujeme. Zve-
rejnený názor sa nemusí zhodovať s názorom redakcie.

Pre malých spevákov
Chcete, aby váš syn účinkoval po boku reno-

movaných umelcov na doskách činohry a opery
Slovenského národného divadla? 

Doprajte mu spevavé detstvo v Bratislavskom
chlapčenskom zbore. Prijímanie nových speváčikov
sa uskutoční 4. a 20. júna v čase od 16.00 h do
18.00 h na Gorkého ulici č. 4. Treba si pripraviť
dve ľubovoľné pesničky. Viac informácií o Brati-
slavskom chlapčenskom zbore sa dozviete na
www.bchz.sk.
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Fotopostrehy

Všimli sme si

Fontánka na námestí odhalila svoju letnú podobu. Zatiaľ však ešte nefunguje, ako
by mala, ale veríme, že čoskoro sa predvedie v plnej kráse. Deti však trápia iné
veci. Napríklad: „Ocino, a prečo má tá rybka tak málo vody? A dierku v papul-
ke...?“

Na bicykli do kostola? Prečo nie... Veď sochy svätých ho postrážia.
Text a foto: (s)

Čo je na jari najkrajšie?
Možno pre každého nie-
čo iné, ale podstata spo-
číva v tom, že náš, po zi-
me vyčerpaný, organiz-
mus dokáže nabiť pot-
rebnou pozitívnou ener-
giou. Chladné počasie a
dni bez slnečného svetla
a tepla síce môžu byť prí-
jemné, ale ak ich je veľa,
cítime to na sebe. Jarná
únava, nedostatok vita-
mínov, smutnejšia nála-
da... 
To všetko sa dá rýchlo zmeniť, stačí
len vyjsť do prírody, poprechádzať
sa, zašportovať si, dotýkať sa stro-
mov alebo zvierat. 
Nenadarmo sa hovorí, že práve
zvieratá, teplé slnečné lúče, stromy
a rastlinky dokážu pomôcť v ťaž-
kých situáciách. Ak im dôverujeme,
vedia odbúrať nahromadený stres

a priniesť nám radosť. Nie je úžas-
né cítiť pod sebou teplý konský chr-
bát alebo hladkať milé zvieratko?
Príroda nám teraz ponúka svoju si-
lu, aby sme si kus z nej zobrali a te-
šili sa z jej krásy, ale aj zo svojho ži-
vota, z každého jedného dňa a
podľa toho sa správali aj voči sebe
navzájom... 

(s), foto: (tr)

Očistime sa

KNIŽNICA INFORMUJE
Mládeži doporučujeme v jubilejnom roku H. Ch. Andersena vydanie knihy Pastierka

a kominárik s ilustráciami Marije Stupicovej. Bola ocenená na Bienále ilustrácií zlatým ja-
blkom. Z vydavateľstva Mladé letá ponúkame knihu Malá morská panna, ktorá je sú-
borom rozprávok, medzi ktorými nájdete napríklad Palculienku, Princeznú na hráš-
ku, Kresadlo, Hlúpeho Jana a mnoho ďalších. Táto veľká rozprávková knižka má pre-
krásne ilustrácie od akademického maliara Albína Brunovského. 

Knihy verzus filmová a televízna tvorba:
V knižnici máme veľa kníh, ktoré sa stali inšpiráciou pre filmárov. Vyberáme niektoré z

nich. Pokúste sa oživiť spomienky na ich filmové spracovanie: Mario Puzo – Krstný otec, Jo-
seph Heller – Hlava XXII, Rudolf Jašík – Námestie sv. Alžbety, Peter Jaroš – Tisícročná vče-
la, P. O. Hviezdoslav – Hájnikova žena, Ignát Hermann – U snědeného krámu, Vladimír Ne-
ff – Sňatky s rozumu, Karel Poláček – Bylo nás pět, Bohumil Hrabal – Postřižiny, J. Jesenský
– Štvorylka, Peter Kováčik – Nevera po slovensky, C. McCulloyghová – Vtáky v tŕní, Burt Hir-
schveld – Dallas, Daphne Du Maurier – Rebeka. (pr)

Dotyk s prírodou

Devínske hody
Všetkých Devínčanov srdečne pozývame na ďalšiu obnove-
nú tradíciu  „Devínske hody“, ktoré budeme spoločne sláviť 

2299..  mmáájjaa  22000055  
na námestí pred kultúrnym domom. 

Čaká vás všetko, čo máte radi a na čo ste zvyknutí: 
! hudba do tanca (p. Kocinec a spol.) ! kultúrny program

! tekuté aj tuhé ! a možno príde aj kúzelník... 

>>>>>> Tešíme sa na vás!!!  <<<<<<


