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devínske hody

I n f o r m á c I e . . .

...sú dnes tovarom ako čokoľvek iné. Vhodne 
využitá informácia už zarobila mnohým šikovným 
milióny, informácie zachraňujú životy, menia  ľudské 
osudy, znamenajú pokrok, môžu však intrigovať, spô-
sobovať problémy i katastrofy - skrátka hýbu svetom. 
Snahou Devínčana je prinášať čo najkompletnejšie 
informácie o dianí v našej obci. Nie každý z vás má 
možnosť chodiť na zasadnutia miestneho zastupiteľ-
stva (najbližšie bude 1. júla o 18.00,  záverečný účet 
za rok 2007, ktorý je vo výveskách v Dome kultúry a 
na miestnom úrade by sme mali schvaľovať 24.júna. 
– srdečne vás pozývam), alebo si zisťovať potrebné 
veci elektronickou poštou, zrejme aj preto sa u vás 
Devínčan teší veľkej obľúbenosti. 

V Devíne sme v poslednom čase zaznamenali 
zvláštny fenomén. Neviem  čo sa dialo v lete 2007, 
výsledkom je však radostná novina. Od januára do 
marca tohto roku sa nám narodilo päť nových Devín-
čanov. Také dačo nemožno nechať bez povšimnutia! 
Na úrade sme im vôbec po prvýkrát v dejinách Devína 
pripravili milé privítanie. Dúfam, že to nebola ojedine-
lá akcia, ale začiatok novej tradície – samozrejme ak 
budú naše mladé rodiny aktívne spolupracovať :). 

Ako som už spomenula, 
informácie môžu aj zavádzať 
či úmyselne skresľovať. S 
prekvapením som si v mi-
nulom čísle Devínčana pre-
čítala vášnivý článok našej 
mestskej poslankyne Gabrie-
ly Luptákovej o tom, ako ne-
spolupracujem so súkromnou 
Forel International School, 
neinformujem Devínčanov o možnosti zvýhodnené-
ho štúdia pre deti z Devína, ba dokonca nereagujem 
ani na ich ponuku zriadenia malej predajne potravín. 
Skutočnosť je taká, že na základe podnetu od rodičov 
som oslovila vedenie tejto školy s požiadavkou na vy-
pracovanie ponuky vzdelávať deti z Devína v sloven-
skom jazyku a za výhodnejších podmienok. Na zákla-
de tejto iniciatívy som 17.1.2008 dostala od manažér-
ky školy pani Repčíkovej ponuku s predpokladaným 
mesačným školným 6 a pol tisíca korún. Túto ponuku 
som posunula rodičom budúcich prváčikov v škôlke. 
Či ju využijú alebo nie – to ovplyvniť nemôžem. Škola 
má možnosť kedykoľvek informovať v našom časopi-
se o svojich aktivitách, ktoré podľa pani Luptákovej 
pred vami utajujeme. Spolupracujeme so školou vždy, 
keď prejavia záujem – svedčí o tom aj posledná akcia 

fotoreportáž Petra Mikuláša z hodov nájdete na strane 4

čistenia nábrežia Dunaja a Moravy, kde školáci vyzbie-
rali tri fúry odpadkov. V mene nás všetkých som sa im 
za to poďakovala. 

Najviac ma mrzia slová o mojom údajnom nezá-
ujme o zriadenie potravín. Požiadala som preto pani 
Repčíkovú o stanovisko, ktoré so môžete prečítať 
a urobiť si vlastný názor o dôveryhodnosti informácií 
pani Luptákovej. S čistým svedomím môžem pove-
dať, že téma potravín je mojou „srdcovkou“. Snažím 
sa motivovať potenciálnych podnikateľov, aby si u nás 
potraviny otvorili. V súčasnosti rokujem o zriadení malo 
formátovej predajne s reťazcom TESCO, zatiaľ čakám 
na ich stanovisko. Pokiaľ by ste vedeli o podnikateľovi, 
ktorý by mal vážny záujem zriadiť u nás potraviny – 
informujte ma prosím. 

Ako vidíte, informácie hýbu aj našim malým veľkým 
Devínom – čítajte preto pozorne a ako hovorí múdre 
príslovie „dôveruj, ale preveruj“.  Dodávam len ...a in-
formuj. Bez vás a informácií od vás sa nezaobídem. 
Miestna samospráva je totiž o nás. Čo si zariadime, to 
budeme mať. Takže – máte pre mňa informácie? Sem 
s nimi! starostka@devin.sk, telefón na úrad je 6020 
2511, alebo ma navštívte osobne. Ďakujem

Ľubica Kolková 
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Uznesenia z obecného zastupiteľstva

14. riadne zasadnutie, 6. 5. 2008

Uznesenie č. 108/2008
MZ MČ Bratislava – Devín 
berie na vedomie 
informáciu starostky MČ BA Devín o plnení uznesení 
č. 67/2007, 73/2007, 74/2007 a 95/2007

Uznesenie č. 109/2008
MZ MČ Bratislava - Devín
žiada
starostku MČ Bratislava – Devín prijať opatrenia na 
nápravu kontrolou zistených nedostatkov.

Uznesenie č. 110/2008
MZ MČ Bratislava - Devín
berie na vedomie 
záujem spoločnosti EL-KA, s.r.o. o vybudovanie 
Aqua baby centra na pozemku parcelné číslo 1029/1 
v katastrálnom území Devín
žiada 
starostku mestskej časti Bratislava - Devín vyvolať 
rokovanie so spoločnosťou EL-KA, s.r.o. za účelom 
bližšej špecifikácie prípadného vybudovania Aqua 
baby centra

Uznesenie č. 111/2008
MZ MČ Bratislava – Devín
schvaľuje
predĺženie prenájmu pozemkov v katastrálnom úze-
mí Devín na tieto parcelné čísla:
1. par. č. 271, vo výmere 346 m2, p. Tomášková Lýdia, od 

6.5.2008 do 6.5.2013
2. par. č. 278, vo výmere 591 m2, p. Karvaš Jozef, od 

2.11.2008 do 2.11.2013
3. par. č.157, vo výmere 384 m2, p. Bílková Dagmar, od 

3.7.2008 do 3.7.2013 
4. par. č.1455, vo výmere 372 m2, p. Andelová Dagmar,  

od 2.11.2008 do 2.11.2013  
5. par. č. 25, vo výmere 380  m2, p. Heldová Silvia,  od 

8.10.2008 do 8.10.2013 
6. par. č.157, vo výmere 380 m2, p. Gáplovský Anton 

Prof., od 4.7.2008 do 4.7.2013  
7. par. č. 157, vo výmere 390 m2, p. Dzurišová Eva, od 

25.5.2008 do 25.5.2013  
8. par. č. 74 a 75,vo výmere 984 m2, p. Orel Ján, od 

2.7.2008 do 2.7.2013 
9.   par. č. 279, vo výmere 495 m2, p. Jantáková Veronika, 

od 3.7.2008 do 3.7.2013 
10. par. č. 2039, vo výmere 585 m2 p. Hladký Milan Ing, od 

2.7.2008 do 2.7.2013
11. par. č. 327/7, vo výmere 320 m2, p. Mikloško František, 

od 1. 7.2008 do 1.7.2013
 
žiada
starostku mestskej časti Bratislava – Devín o zabez-
pečenie vypracovania a uzatvorenia dodatku k ná-
jomným zmluvám podľa priloženého vzoru v zmysle 

podstatných náležitostí - podmienok schválených v 
bode 1.
Cena nájmu bude určovaná a ročne aktualizovaná 
podľa platného a účinného Uznesenia  Mestskej čas-
ti Bratislava Devín, ktoré stanovuje aktuálne sadzby 
nájomného za využívanie nebytových priestorov 
a pozemkov ku dňu splatnosti nájomného, pre rok 
2008 je táto cena 10,- Sk m2 ročne.     

Uznesenie č. 112/2008
MZ MČ Bratislava - Devín
schvaľuje 
prenájom pozemkov v k. ú. Devín  parc. číslo 958/12, 
zapísaný na LV č. 718, druh pozemku zastavaná 
plocha, Kataríne Novotnej st. na dobu nájmu od 
1.7.2008 do 1. 11. 2009.
Predmetom nájmu je časť pozemku o výmere (za 
cenu/rok
  - bufet   22,00 m2 á 350 Sk za m2

  - sklad   10,23 m2 á 200 Sk za m2

  - WC   6,25 m2 á 200 Sk za m2

  - sedenie  145,84 m2 á 200 Sk za m2

žiada
starostku mestskej časti o zabezpečenie vypracova-
nia a uzatvorenia nájomnej zmluvy v zmysle podstat-
ných náležitosti – podmienok v bode 1.

Uznesenie č. 113/2008
MZ MČ  Bratislava - Devín
schvaľuje 
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme školy zo dňa 26. 3. 
2004 v nasledovnom znení:

Mestská časť Bratislava - Devín, Kremeľská 39,  
841 10 Bratislava, zastúpená starostkou Ľubicou Kolkovou,  

na strane jednej (ďalej aj ako „Prenajímateľ“)
a

ALLIED COMMUNICATIONS, s.r.o., so sídlom Kremeľská 2, 
Bratislava 841 10, IČO: 35 807181, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 23596/B, zastú-

pená konateľkou p. Zarin Buckingham, na strane jednej  
(ďalej aj ako „Nájomca“)

Článok I
1.  Prenajímateľ a Nájomca uzavreli dňa 26.03.2004 Zmluvu o náj-

me školy (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bol nájom 
nehnuteľností, a to pozemku parc.č. 1204/18 o výmere 16236 
m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Devín, obec BA-m. č. De-
vín, okres Bratislava IV zapísaný na LV č. 1 vedený Správou 
katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu (ďalej len „Pozemok 
školy“). K Zmluve uzavreli zmluvné strany (.....) dodatkov, a to 
dňa 28.9.2004 a ..........

2.  Nájomca a Prenajímateľ uzatvárajú tento dodatok k Zmluve 
o nájme školy, na základe ktorého nájomca bezodplatne od-
stupuje časť prenajatého pozemku späť prenajímateľovi a to na 
základe geometrického plánu novovytvorenú parcelu č. 1204/24 
o výmere 912 m2 a parc.č. 1204/25 o výmere 754 m2. Mení sa 
tak celková rozloha prenajatého pozemku školy, a to v zmysle 
geometrického plánu č. 38/2006 vypracovaného Ing. Marekom 
Javorom zo dňa 11.4.2006, úradne overeným Ing. Martinom 
Šimončíkom dňa 20.10.2006 pod č. 740/06, podľa ktorého je 
prenajatý pozemok školy tvorený parc.č. 1204/18, 1204/20, 

1204/21, 1204/22, 1204/23, t.j. nová plocha pozemku školy je 
14570 m2.

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že dohodou o zmene rozlohy po-
zemku školy sa nemení dojednaná výška nájomného, ktoré platí 
nájomca.

Uznesenie č. 114/2008
MZ MČ Bratislava - Devín
navrhuje 
kúpnu cenu min. 4500,- Sk/m2  pre pozemky parcela 
č. 907/2,799/7,799/8 katastrálne územie Devín
žiada
starostku MČ BA – Devín osloviť žiadateľov, ktorým 
nebolo vyhovené, aby im bol ponúknutý prenájom 
predmetných pozemkov parcelné čísla 1515/1, 
1182/3, 849 katastrálne územie Devín.

Uznesenie č. 115/2008
MZ MČ Bratislava – Devín
berie na vedomie 
ponuku p. JUDr. Samuela Vlčana na vybudovanie 
smetníkov pre umiestnenie kontajnerov na zber se-
parovaného odpadu.
žiada
pána JUDr. Samuela Vlčana doplniť ponuku o jedno-
duchý náčrt architektonického stvárnenia smetníkov
žiada 
komisie - územného plánovania, výstavby a životné-
ho prostredia, dopravy a finančnú o stanovisko k do-
plnenému materiálu.

Uznesenie č. 116/2008
MZ MČ Bratislava - Devín
schvaľuje 
predložené texty na zápis do kroniky MČ Bratislava - 
Devín s uvedeným dodatkom.

Uznesenie č. 117/2008
MZ MČ Bratislava - Devín
berie na vedomie
správu komisie o dodržiavaní ústavného zákona 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výko-
ne funkcií verejných funkcionárov.

Uznesenie č. 118/2008
MZ MČ Bratislava – Devín 
volí 
za predsedníčku Kultúrnej komisie  poslankyňu Oľgu 
Mikulášovú 
ukladá 
predsedníčke Kultúrnej komisie predložiť na najbliž-
šie riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva návr-
hy na členov kultúrnej komisie

Stanovisko školy FOREL (k malopredaju potravín)
Zámer rozšíriť prevádzku EUREST o sortiment potravín je relatívne nový, v novembri sme o ňom s pani starostkou nehovorili. Už teraz sú v budove našej školy v predaji 

čerstvé pečivo, ovocie, minerálky, džúsy a nealkoholické nápoje, ako aj obložené bagety, mliečny a doplnkový sortiment a ovocné, či ovocno-jogurtové poháre. Všetko je 
čerstvo pripravené, pečivo sa dopeká ráno u nás. EUREST je schopný podľa záujmu obyvateľov ešte rozšíriť sortiment a predávať ho aj obyvateľom Devína, aby tak preklenul 
obdobie, kým vznikne predajňa potravín. Ak bude záujem zo strany obce, dajte nám vedieť, aby sme mohli celú akcie naštartovať.

Saskia Repčíková, FOREL INTERNATIONAL SCHOOL

Miestny úrad upozorňuje obyvateľov,  
že SUCHá TRáVA SA NESMIE VypAľOVAť.

Devínčania, máte poslednú možnosť  
zApLATIť DAň zA pSA.  

Obec bude vykonávať kontroly.

Ak v obci nájdete zranené alebo uhynuté zviera, 
kontaktujte SLObODU zVIERAT,  

ktorá sa o tieto zvieratká postará.

Ak prestavujete alebo staviate, je vašou  
povinnosťou mať skládku stavebného materiálu 

označenú tabuľou, pretože ide o zaujatie  
verejného priestranstva.

Občania, ktorí si v minulosti (do 15. 12. 2006 
– predchádzajúce volebné obdobia) podali 

žiadosť o prenájom záhrady (nie o predĺženie 
zmluvy na prenájom záhrady, ale o nový 

prenájom záhrady) a ich záujem pretrváva,  
by si mali aktualizovať svoju žiadosť na  
Miestnom úrade. príďte s kópiou žiadosti  
oznámiť nám, že Váš záujem pretrváva – 
dátum	podania	žiadosti	je	rozhodujúci	 

pre	zostavenie	poradovníka.

BUDÚ DLHY DEVÍNA NARASTAŤ?
alebo AKO NÁJSŤ VÝCHODISKO

Finančná situácia Devína (výška dlhu vďaka úrokom 
znepokojivo rastie) sa zdá byť neriešiteľná. Vyzerá to tak, 
že obec je odsúdená na stagnáciu a budúcnosť nevyzerá 
vôbec ružovo. V tejto súvislosti Devínčan oslovil vicepri-
mátora hlavného mesta SR Bratislavy Milana Cílka ako 
aj nového (od 1.8.2007) núteného správcu Devína Jozefa 
Tuhovčáka.

Ako vidí magistrát situáciu zadlženého Devína? 
Môže magistrát jednu zo svojich mestských častí úpl-
ne zbaviť dlhov?

Milan Cílek: „Mesto na tento rok už vyčlenilo urči-
tú čiastku v rozpočte, uvidíme ako poslanci mestského 
zastupiteľstva pristúpia k problému pri schvaľovaní budú-
ceho rozpočtu. Primátor je samozrejme znepokojený situ-
áciou vo vašej mestskej časti a budeme sa každý rok sna-
žiť vyčleniť nejakú časť z mestského rozpočtu pre Devín 
na jeho oddlženie. Tento hriech sa ťahá už dve volebné 
obdobia, ani súčasná starostka, ani starosta pred ňou túto 
situáciu nespôsobili. Spôsobil to zlý manažment samo-
správy ešte pred nimi, čo vyplýva aj zo štatútu, že každá 
mestská časť hospodári so svojimi prostriedkami sama. 
Mestské časti napokon zdôrazňujú túto požiadavku v ná-
vrhu zákona o Bratislave, chcú byť ešte samostatnejšie 
a z čoho vyplýva aj väčšia zodpovednosť. Mesto nemôže 
jednorazovo oddlžiť Devín do výšky približne pol miliardy 
korún to je nereálne. Budeme sa snažiť každý rok rezer-
vovať určitú čiastku finančných prostriedkov na oddlženie 
mestskej časti Devín, bude to však závisieť od poslancov 
mestského parlamentu. Tí zastupujú jednotlivé mestské 
časti, bude teda závisieť aj od týchto mestských častí, ako 
aj od hlavného mesta Bratislavy, či sa všetci obyvatelia 
Bratislavy budú skladať na Devínčanov a ich dlh.“

Môžete Devínčanom ozrejmiť čo znamená pojem 
„nútená správa“, v ktorej sa teraz naša mestská časť 
nachádza? Ste novým núteným správcom Devína už 
takmer trištvrte roka, čo je vašou úlohou?

Jozef Tuhovčák: Nútená správa sa nariaďuje minister-
stvom financií, ak sa obec dostane do finančných ťažkostí. 
Zákon tie podmienky presne vymedzuje. Úlohou núteného 
správcu je dohliadať nad dodržiavaním hospodárenia obce 
tak, aby bol dodržaný rozpočet a aby sa obec nedostala do 
ďalších finančných ťažkostí, ako napokon aj snaha vyrov-
nať dlhy, v ktorých sa obec nachádza. Devín momentálne 
dodržuje svoj rozpočet (ktorý bol schválený na ministerstve 
financií) a nedochádza k žiadnym ďalším majetkovým uj-
mám na obecnom majetku.

Dlh Devína predstavuje približne pol miliardy ko-
rún...

Jozef Tuhovčák: Nie je to také jednoznačné, tú čiastku 
nevieme presne určiť. Vyskytli sa určité právne skutočnos-
ti, z ktorých vyplýva, že výška dlžnej čiastky by sa mohla 
upraviť.

Ktorým smerom?
Jozef Tuhovčák: Nebudem konkrétny, pretože ešte ne-

máme zistené všetky skutočnosti.

Ale rádovo dlh predstavuje asi pol miliardy?
Jozef Tuhovčák: Nerád sa vyjadrujem k výške tejto 

finančnej čiastky, pretože nie je konečná a dá sa s ňou hý-
bať. Samozrejme, že našou snahou je hýbať ňou smerom 
dolu. Devín sa sám nie je schopný oddlžiť, avšak v spo-
lupráci magistrátu a ďalších štátnych inštitúcií môže dôjsť 
k čiastočnému a časom aj k úplnému oddlženiu.

Akú úlohu zohráva nútený správca v tomto procese 
oddlžovania?

Jozef Tuhovčák: Mojou úlohou je dohliadať, aby sa 
z rozpočtu obce oddlžovalo. Avšak ako rýchlo a v akej výš-
ke, to nezávisí odo mňa. Prirodzene, snažím sa túto situá-
ciu riešiť čo najrýchlejšie. Kvôli tomu sme preverovali najmä 
všetkých majoritných veriteľov Devína, pričom sme zistili 

určité nezrov nalosti s reálnym stavom, ktoré sa budeme 
snažiť ďalej riešiť.

Prišli ste na nejaké nové skutočnosti?
Jozef Tuhovčák: Neviem, či sú nové a či aj predchádza-

júca nútená správa o nich vedela. Domnievame sa, že na 
základe tých skutočností by sa mohla výška dlhu zmeniť. 
Viac zatiaľ povedať nemôžem, pretože sme na začiatku.

Viceprimátor Bratislavy Cílek sa vyjadril v tom zmys-
le, že mesto nemá reálnu možnosť Devín úplne oddlžiť. 
Môžete zo svojej pozície ovplyvniť magistrát?

Jozef Tuhovčák: Nie, ja nemám dosah na magistrát, ja 
som menovaný ministerstvom financií. Peniaze od mesta 
ešte nemáme ani na účte (mesto vyčlenili na rok 2008 spolu 
30 miliónov pre Devín, z toho 20 miliónov na oddlženie, viď. 
Devínčan JANUÁR - FEBRUÁR, pozn. red.,) Tie môžu prísť 
hocikedy v priebehu roka. My sme z nášho rozpočtu niečo 
ušetrili, sú to peniaze ušetrené v hospodárení za minulý rok 
a pôjdu na oddlženie. Čo je však mizivá čiastka oproti výške 
dlhu. Istina (pôvodná výška dlhu) ako taká je nepomerne 
nižšia ako sú úroky z omeškania, ktoré ju niekoľkonásobne 
prevyšujú. 

Rokovania s veriteľmi boli v tomto zmysle konštruk-
tívne?

Jozef Tuhovčák: Áno, niektorí z nich sú pri uhradení is-
tiny ochotní rokovať o výške úrokov smerom dolu. Spolu so 
starostkou sme už absolvovali rokovania s veriteľmi, s vý-
nimkou jedného všetci súhlasili s možnosťou znížiť úroky. 

Má v súčasnosti Devín na uhradenie istiny?
Jozef Tuhovčák: Nie. Takže dlh Devína, čo sa týka úro-

kov, neustále rastie.

Majú šancu aj tí veritelia, ktorí vložili všetky svoje 
úspory na stavbu rodinných domov?

Zo zákona sa musí uspokojovať každý veriteľ pomernou 
čiastkou. Nemožno obísť žiadneho veriteľa. Pomerná čiast-
ka je však iná ak má ide o dlh nad sto miliónov alebo stotisíc 
korún.        za odpovede na otázky ďakuje Soňa Vinczeová

FOREL INTERNATIONAL SCHOOL
alebo

NAŠA ŠKOLA?
V minulom čísle DEVÍNČANa zarezonoval článok pani Luptákovej NAŠA 

ŠKOLA alebo FOREL INTERNATIONAL SCHOOL v dvoch rovinách, a to 
v osobnej – viacerí z Vás ste sa ma pýtali, čo som urobil pani Luptákovej, že je na 
mňa taká „zlá“, a v rovine reálnosti mať NAŠU ŠKOLU – školu pre Devínčanov.

Najskôr vyjadrím svoje stanovisko, že nie som si vedomý svojho previnenia 
proti autorke predmetného článku.

Pevne verím a myslím, že hovorím za viacerých poslancov, že máme do 
Devína vrátiť štátnu – obecnú školu. Tieto slová by som dnes doplnil:  že hovorím 
aj za drvivú väčšinu rodičov, ktorí majú školopovinné deti, a že ako obyvateľ 
Devína a aj poslanec sa vynasnažím prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa. 

Ako je to s NAŠOU ŠKOLOU?  
Prenájom končí v roku 2014; nájom za celý areál školy je 5.000 Sk za mesiac; 

investície do opravy školy 5 miliónov Sk, škola je plná detí z celého sveta, ale naše 
deti sú nútené chodiť za školou do „širokého – okolitého sveta“. Dôvod je jednoduchý: 
vysoký ročný poplatok – školné: 185 000 Sk za rok – prípravný ročník, 240 000 Sk za 
rok ZŠ 1. – 4. ročník; 255 000 Sk osemročné gymnázium (zdroj www.forel.sk).

Chváliť sa vysokou úrovňou školy je v tomto prípade, ako keď sa vrana chváli 
cudzím perím.

 Je reálne, aby sa tento stav zmenil? 

Určite, a to nehovorím iba ja, ale také bolo i stanovisko MZ. Neviem však 
prečo sa to nepáči pani poslankyni za Devín v MZ Bratislava, sú v tom snáď iné 
nezverejnené záujmy? 

V Devíne by už dnes mohla existovať NAŠA ŠKOLA. MZ MČ Devín by ju 
pri dobrom manažovaní dokázalo prefinancovať. Príspevok zo štátneho rozpočtu 
na jedného žiaka bol v tomto roku viac ako 55 000 Sk. Pri cca 60 žiakoch je to 
viac ako 3,5 milióna Sk (tieto peniaze, pretože nemáme školu, do rozpočtu MČ 
neprišli). Určite náklady na chod školy by boli vyššie (odhad cca 5 miliónov Sk). 
Tieto by sa dali vykryť z rozpočtu, ktorý je v tomto roku viac ako 11 miliónov. 
Z tohto rozpočtu sa už  dnes čerpá cca 1 milión na chod MŠ. Minimálne takú istú 
sumu by sa dalo poskytnúť i na chod „NAŠEJ ŠKOLY“. 

Stal som sa terčom útoku či objektom na zneváženie pre pani Luptákovú za 
moje stanovisko nesúhlasiť s ďalším prenájmom školy a robiť všetko pre to, aby 
v Devíne bola ozajstná „NAŠA ŠKOLA“, škola prístupná všetkým, i tým menej 
solventým rodinám. Podotýkam, že hovorím o roku 2014, keď v Devíne bude 
minimálne dvojnásobok dnešného počtu obyvateľov a dá sa predpokladať taký 
istý nárast počtu školopovinných detí a MČ Devín bude mimo nútenej správy. 

Súdny čitateľ si určite vytvorí vlastný názor, mne ostáva iba apelovať na našu 
poslankyňu v MZ Bratislava, aby sa aj ona  pričinila o to, čo je určite prospešné 
pre obyvateľov Devína. (Žiaľ o jej pôsobení a hájení záujmov Devína na úrovni 
Magistrátu máme veľmi málo informácií i my poslanci MZ MČ Devín, veď jej účasť 
na zasadaniach zastupiteľstva sa dá zrátať na prstoch „jednej ruky“, pritom je to 
jej povinnosť.) 

 Ignác Kolek
predseda finančnej komisie MČ Ba Devín
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Devínske hody 2008

Tieto slova azda najlepšie vystihujú môj pocit z krásneho nedeľ-
ného popoludnia, ktoré sme spolu strávili na namestí pred domom 
kultúry 25. mája. Opäť sme posedeli, porozprávali sa, zabavili a viac 
sa zblížili. V dnešnej anonymnej dobe je nesmierne vzácne, že sa 
v Devíne vzájomne poznáme a že sa radi stretáme. Aj keď si to 
možno ani neuvedomujeme, tí, ktorí prišli na naše hody „zvonka“, 
boli milo prekvapení a tešia sa na našu rodinnú hodovú atmosféru 
aj o rok! 

Pretože za krásnou atmosférou stoja konkrétni ľudia, úprimne 
ďakujem všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli: pani starostke 
Ľube Kolkovej, Gustovi Mrázikovi, ktorý prebral štafetu Devínske-
ho strapca po Zuzke Hanzlovičovej a súťaž zorganizoval, členom 
hodnotiacich komisií, výtvarníkovi Milanovi Kosmelovi, ktorý vytvoril 
návrh ceny pre víťazov, Ivetke Sapákovej a manželom Kunstovcom, 
členom novej kultúrnej komisie, OZ Dolné Koruny, OZ Za krajší 
Devín, sponzorom, remeselníkom, drobným predajcom a mladým 
športovcom, ktorí námestie pripravili a po skončení hodov znova 
upratali. Veľká vďaka patrí aj účinkujúcim, ktorí nám svojimi vystú-
peniami skrášlili hodové popoludnie ako aj moderátorovi Martinovi 
Nikodýmovi. 

text: Oľga Mikulášová, foto: Peter Mikuláš
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Najkrajšie rozkvitnuté devínske okno
Všimli ste si, ako nám mnohé devínske okná rozkvitli a skrásneli? 

Aj tento rok prebehne počas leta súťaž  
O najkrajšie rozkvitnuté devínske okno. 

Ak ste si počas prechádzok už svojich troch favoritov našli,  
ich presnú adresu môžete nahlásiť do redakcie Devínčana, alebo na tel. 

č. 65730 136. Pre tých, ktorí nestihnú na vlastne oči 
„okukať‘‘ všetky krásne okná, prinesieme podrobnú fotodokumentáciu. 

Všetkým pestovateľom želám, aby sa ich kvetinkám darilo  
a patrí im vďaka, že skrášľujú náš Devín.

Oľga Mikulášová

Vážení občania Devína, dovoľujeme si Vás touto  
cestou upozorniť na blížiace sa oslavy sviatku  
sv. Cyrila a sv. Metoda, ktoré sa konajú v  

sobotu 5. júla za prítomnosti  
vládnych činiteľov na hrade Devín. 
Svätá omša v kostole bude o 10:30         
Nakoľko do termínu redakčnej uzávierky nie je 
známy  
presný program osláv, dávame Vám do pozornosti  
aspoň známy termín otvorenia výstavy,  
ktorá bude otvorená v tento deň o 11:30  
v Dome kultúry pod názvom 

P O D O B Y   D E V Í N A 
Výstava ponúkne staré i novšie pohľady na Devín.

Výstavu pre Vás pripravili:  
Spolok priateľov staroslávneho Devína
MÚ MČ BA-DEVÍN, kultúrna komisia
P. Mikuláš, autorská a technická realizácia fotografií 

Európsky deň susedov (27. máj)
Susedov si nevyberáme. Vytváranie susedských vzťahov je v našich rukách. 

Nie vždy. Susedské vzťahy môže ovplyvniť i jeden protiprávny príkaz starostu 
zamestnancovi miestneho úradu na vydanie administratívneho rozhodnutia, 
ktorým zabezpečí „svojmu bližšiemu susedovi“ získanie neoprávnenej výhody 
na základe ním úmyselne uvedeného nesprávneho a neúplného údaja. 

Vedenie občanov k dodržiavaniu zákonov a ostatných právnych predpisov 
a k rešpektovaniu práv spoluobčanov, dbanie o to, aby občania nesťažovali 
plnenie úloh štátnej správy, hlavného mesta a mestských častí, ako aj nenarúšali 
verejný poriadok a občianske spolunažívanie je predmetom pôsobnosti mestskej 
časti. Vyplýva to zo Štatútu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Plnenie tejto prenesenej pôsobnosti na úseku všeobecnej vnútornej správy 
podľa zákona o priestupkoch a odhaľovanie priestupkov si vyžaduje znalosť 
všeobecne záväzných právnych predpisov nielen príslušných zamestnancov 
miestneho úradu, ale aj vôľu starostu a znalosť starostu ako najvyššieho výkonného 
orgánu mestskej časti a správneho orgánu v administratívnoprávnych vzťahoch. 
Ich neznalosť starostu neospravedlňuje. Svojím protiprávnym konaním dokazuje 
svoju neobjektívnosť, nerešpektovanie zákonných práv všetkých občanov  
a stratu svojej nezávislosti. A vyvolávanie sporov medzi susedmi.

JUDr. J. Bartovičová     

 

UvíTAnIe novÝCh devínČAnov
Devín založil úplne novú tradíciu – vítanie nových občanov. 

Nie je to obdoba krstu, ako to v minulom režime nainscenova-
li komunisti. Predstavitelia obce sa jednoducho tešia každému 
novému „občiankovi“ Devína (najmä dnes, keď demografická 
krivka na Slovensku smeruje dole) a rozhodli sa oficiálne pri-
vítať medzi sebou nových malých Devínčanov. V spolupráci so  
Združením za krajší Devín (venovalo osušku) ako aj sponzora, 
ktorý nechce byť menovaný (daroval pamätnú knižku, hračku a 
rozprávkovú knižku) sa im to aj podarilo. Po oficiálnych slovách 
pani Mikulášovej (za sociálnu komisiu) a pani starostky, urče-
ných najmä rodičom, a slávnostnému podpisu rodičov do kroni-
ky, si všetci zúčastnení pripili na bábätká čašou vína.  

Tradícia vítania detičiek je v Devíne úplne nová, pretože za 
komunistov obec patrila pod Karlovu Ves, kde sa vtedajšie ob-
vodné „ateistické krsty“ konali. Takže Devín nenadväzuje na ko-
munistickú pseudo-tradíciu, vytvoril si svoju vlastnú z úcty ku 
každému novému životu počatému v obci.

zaznamenala Soňa Vinczeová

Novonarodení Devínčania, ktorých sme uvítali 4. júna

Laura Halásová  1. január 2008           
Juraj Lifka  2. január 2008                 
Maximilián Hajko   5. február 2008        
Nina Ružovičová  7. február 2008           
Valentín Pavel Mikluščák 22. marec 2008               

Tankovanie za pár minút
Cestou do Lamača pri Lidli (na Hodonínskej ulici) si od konca mája môžete 

natankovať rýchlejšie ako kdekoľvek inde na Slovensku.  Vyrástla tu prvá samo-
obslužná expresná čerpacia stanica novej generácie. V čase, kedy ceny pohonných 
hmôt dosahujú historické maximá, prichádza na slovenský trh Tank&Go. Vďa-
ka využívaniu moderných technológií bez prítomnosti obslužného personálu 
ponúka „Natankuj a choď“ (Tank&Go) zákazníkom značkové pohonné hmoty 
za atraktívnejšie ceny. Osloví predovšetkým tých motoristov, ktorí ocenia rýchle 
tankovanie bez zbytočného zdržiavania sa. „Parametre, ktoré sú v krajinách zá-
padnej Európy bežným štandardom, sme priniesli aj na Slovensko a budeme 
ich ďalej zdokonaľovať,“ hovorí Martin Vohánka, generálny riaditeľ a predseda 
predstavenstva spoločnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. Kým v západnej Európe 
sa tento druh tankovania pohonných hmôt stal bežnou záležitosťou, na Slovensku 
na svoje zavedenie iba čakal. Očakáva sa, že čerpacie stanice Tank&Go sa stanú 
súčasťou štruktúry významných obchodných reťazcov.

To najpodstatnejšie - Platba na čerpacích staniciach Tank&Go prebieha 
prostredníctvom platobných kariet typu VISA, VISA Electron, MasterCard, Ma-
estro či firemných kariet Tank&Go. Srdcom čerpacej stanice je tankomat, zaria-
denie, ktoré je vzhľadom i obsluhou veľmi podobné bankomatu. Po zadaní PIN 
a voľbe jazyka si zákazník zvolí čiastku, za ktorú chce natankovať. Následne môže 
čerpať pohonné látky až do výšky zvolenej finančnej hodnoty. V prípade, že zvole-
ný limit neodoberie, banka mu odpočíta len sumu za skutočne odobraté množstvo. 
Zákazníkovi bude následne automaticky vytlačený daňový doklad. Zúčtovanie pla-
tobných transakcií zabezpečuje Volksbank Slovensko, a.s.

Iná aj vďaka dizajnu
Spoločnosť W.A.G. považuje futuristický dizajn „pumpy“ za revolučný v tu-

zemskom ponímaní čerpacích staníc. Konštrukcia, ktorá zastrešuje jednotlivé čer-
pacie stojany, pripomína valiacu sa vlnu a tak dokonale zdôrazňuje práve dynami-
ku a jedinečnosť celého projektu. Projekt Tank&Go je dielom známeho architekta 
Luboša Sekala, ktorý býva spájaný s netradičným prístupom k poňatiu dizajnu skôr 
v iných oblastiach. 

pripravila Soňa Vinczeová

Symbolicky, na sviatok sv. Urbana 
sa konal v poradí už piaty ročník súťaž-
nej degustácie vín Devínsky strapec. Po 
prvý raz sme pozvali do súťaže vinárov 
zo širšieho okolia. Okrem profesionali-
zácie sme chceli nadviazať spoluprácu 
s vinármi Malokarpatského regiónu 
a prispieť k zviditeľneniu Devínskych 
vinárskych tradícií, vrátane ríbezľového 
vína, ktoré bolo jednou zo súťažných 
kategórií. 

Do súťaže sa prihlásilo 60 vystavo-
vateľov so 153 vzorkami. Zišlo sa tu aj 
mnoho medzi vinármi zvučných mien 
ako Martin Pomfy, Vladimír Valenta, 
Michal Sadloň, Vladimír Soldán, Jana 
a René Pretzelmayer, Jozef Navara, Juraj 
Zápražný, Peter Ščepán, Miloš Grančič, 
Adolf Schwanzer a mnoho ďalších, ako 

aj rad väčších spoločností a družstiev. 
Z Devína tu boli Benedikt Halás, Otto 
Zmelík, Emil a Ondrej Vitekovci, Jo-
zef Parolly, Peter Böhm, Pavel Kúkel, 
Milan Koza, Ján Gábriš, Štefan Vlček, 
Ľudmila a Miroslav Šúlovskí, Ľudovít 
Lappi, Rudolf Latka, Dušan Leskovský, 
Pavol Plesník, František Krištof a mno-
hí ďalší.

Odborného hodnotenia v stredu 
21. mája sa zúčastnilo 26 odborníkov 
(väčšina so štátnymi degustátorskými 
skúškami), z toho päť z Devína. Hod-
notitelia si vzhľadom na nečakane 
veľký záujem súťažiacich a veľký počet 
vzoriek (očakávali sme ich  70 až  80) 
rozdelili svoje úlohy v  troch komisiách 
pod odborným dohľadom Petra Proko-

pa. Hodnotilo sa zaužívaným 100-bodo-
vým systémom O.I.V. a Medzinárodnej 
únie enológov. Súťažiaci získali 9 zlatých, 
40 strieborných a 91 bronzových me-
dailí, čo svedčí o vysokej kvalite vzoriek 
(bodové hranice pre medaile boli štan-
dardné, napr. pre zlatú medailu 90 – 100 
bodov). Ocenenie „Šampión“ získali Pe-
reg s.r.o. za ríbezľové víno, Vínne pivni-
ce s.r.o. za červené víno a PD Bratisla-
va-Vinohrady za biele víno. Devínčania 
získali 2 zlaté a 5 strieborných medailí, 
čo je pri takejto konkurencii a profesio-
nalite skutočne úspech. Pán Otto Zme-
lík si odniesol aj ocenenie za najkrajšiu 
kolekciu 3 ríbezľových vín, ktoré boli 
ocenené striebornou medailou.

Verejnosť si mohla prísť na svo-
je a „okoštovať“ tieto vynikajúce vína 

v nedeľu v rámci hodov. Po vyhlásení 
výsledkov a odovzdaní diplomov a cien 
(šampióni si odniesli bronzovú tro-
fej od akad. soch. Milana Kosmela) sa 
smädní hodnotitelia presunuli do piv-
nice na farskom dvore, kde ich čakali 
všetky súťažiace vína. V pivnici bolo 
čoskoro dusno a tesno, ale vína si za-
chovali správnu pivničnú teplotu, tak 
sa „koštovateľom“ veľmi nechcelo ísť na 
horúci dvor či námestie. Poslední z nich 
vytrvali až takmer do polnoci.

Za úspech tohtoročného Devínskeho 
strapca vďačíme najmä Petrovi Proko-
povi, ktorý obetavo pomohol s prípra-
vou a organizáciou. Podujatie sa nám 
podarilo zabezpečiť najmä s pomocou  
a osobným nasadením viac než desiatky 
dobrovoľníkova a šiestich devínskych 
rodín, ako aj sponzorstva firiem Gu-
press, Purgina, Lúč, Triad, ARS NOVA 
a občianskych združení Za krajší Devín 
a Dolné Koruny.

Augustín Mrázik,
Devínsky spolok vinárov 

a vinohradníkov

Devínsky strapec 2008

Chcela by som sa poďakovať v mene 
všetkých, ktorí sa zúčastnili zájazdu 

do Budapešti a Szentendre,  
Mgr. Kataríne Čambalovej,  

ktorá tento zájazd zorganizovala.  
Všetci sme boli spokojní.  
Veľmi sa nám to páčilo.      

Jana Šimoničová

BLAHOŽELÁME JuBiLAntOM
V júni slávili životné jubileum títo občania Devína:

Antónia Mittheissová z Kozičovej 14
Bohumil Doležal, Kameňolom 3
Elza Duchoňová, Kremeľská 47
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11. mája sme sa prebudili do pekného dňa, očakávajúc pohodu a víkendový relax.  
Tento raz to bolo niečo iné. Príjemné, poučné a hlavne prekrásne podujatie –

DEŇ DEVÍNSKYCH ZÁHRAD .
Päť našich spoluobčanov otvorilo svoje záhrady a ponúklo nám svoje srdce, lebo 
každý kvet, kríček alebo strom bol sadený a ošetrovaný s veľkou láskou. Bola to  
živá konkurencia Flóre – krása pre oči, potrava pre dušu a inšpirácia pre myseľ.  
Za všetkých im vyjadrujem vrelé poďakovanie.                            

Erika Majerská
foto 

Peter Mikuláš

Satinovci

Rollerovci

Mikulášovci

sestry HanzelovéMinarovičovci


