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Príhovor
Zo zimy sme vhupli takmer
do leta. No, nie celkom, aj keď
teploty už dokázali vyskočiť aj
cez 22 stupňov cez deň a v noci
cez 14 stupňov, ale zem je
ešte studená a záhradkári
i poľnohospodári čakajú, kým
sa vyhreje viac.
Ale slniečko už robí divy aj
s našou náladou, ako mnohí
vravia, ožívajú a majú viac
chuti na pohyb a ruch. Toho nás
koncom apríla a v máji čaká
neúrekom.
Teraz v sobotu na námestí J.
Kostru bude populárne podujatie Samove hry a TIK okrem
podujatia Baťov kanál koncom
apríla ponúka množstvo podujatí na celý máj.
Matičiari pozývajú v sobotu
27. 4. na Devín a v dňoch 25.
a 26. mája na 20. ročník Festivalu slovenskej národnej piesne.
Istracentrum
pripravilo,
okrem stavania mája 30. 4.,
dve predstavenia Činoherného
klubu Deň zeme pre žiakov, ale
aj Rockovanie v DNV.
Na všetky podujatia ponúka
Devex programy.
Dovolíme si pripomenúť aj
sviatok práce 1. mája, pamiatku
na M.R. Štefánika ( v DNV 3.
mája o 11.00h), Deň víťazstva
nad fašizmom 8. mája a Deň
matiek 12. mája.
Nie menej rušno bolo aj
v 16. a 17. týždni, kedy rokovali
komisie MZ, riešili aktuálne
otázky a pripravovali podklady
pre májové zasadnutie miestneho zastupiteľstva. To bude
v utorok 21. mája.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
• Bezplatná mestská
hromadná doprava
(MHD) v Bratislave zatiaľ
ostáva iba v úvahách.
Mestu na jej zavedenie
chýbajú peniaze v rozpočte.
Na tlačovej konferencii
to povedal primátor
Milan Ftáčnik. Do Bratislavy
prišiel na návštevu
Edgar Savisaar, primátor
estónskeho Tallinnu, kde
funguje MHD zadarmo
od začiatku roka.
•V stredu 10. 4. začali
asanovať (fy Kopos)
budovu bývalej hasičskej
zbrojnice na Istrijskej.

Naša okolitá príroda, ruka v ruke so súčasným prajným počasím,
pozývajú do svojho náručia všetkých. Nielen cez víkend, ale denne.
Aj Devínska Kobyla láka. Teraz aj cesnakom medvedím.

Polícia varuje

pred nekalými praktikami podvodníkov
Dňa 14.03.2013 okolo obeda neznámy páchateľ úmyselne uviedol 71-ročnú ženu do omylu tým, že poškodenú telefonicky kontaktoval a vydával sa za jej synovca. Žiadal od nej ﬁnančnú pomoc
vo výške 1 600,- eur, ktorú má odovzdať jeho známej, nakoľko
sa on nemôže osobne zastaviť pre peniaze. Poškodená 71-ročná
žena mu uverila, následne odišla do banky a zo svojho účtu
vybrala ﬁnančnú hotovosť vo výške 1.600,- eur, ktoré potom
s ďalšou hotovosťou vo výške 400,- eur odovzdala neznámej žene
na Heyrovského ulici. Podvodným konaním tak neznámi páchatelia
spôsobili poškodenej 71-ročnej žene škodu vo výške 2.000,- eur.
Polícia vyzýva starších ľudí
k zvýšenej ostražitosti.

V prípade, že vám niekto zavolá domov a predstaví sa ako
Váš príbuzný (vnuk/vnučka, syn/

• Prvá stavebná
sporiteľňa, a. s.,
predĺžila akciu na úvery
na bývanie s historicky
najnižšími úrokovými
sadzbami od 1 % ročne
až do 31. mája 2013.
Rozhodla sa tak na základe
enormného záujmu
zo strany klientov.

dcéra) a žiada od vás ihneď
ﬁnančnú pomoc s tým, že po
peniaze pošle svojho kamaráta
alebo asistentku, overte si spätným volaním, či ide naozaj
o vášho príbuzného, za ktorého
sa daná osoba vydáva.
NIKDY NEDÁVAJTE
PENIAZE OSOBE,
KTORÚ NEPOZNÁTE!!!
OrPZ Ba 4
Uzávierka dnešného čísla
bola 12.04. 2013
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 17.05. 2013,
číslo vyjde 24.05. 2013.
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STAVEBNÝ ÚRAD
V poslednom období sa veľmi
často stretávam s otázkami na fungovanie nášho stavebného úradu
a počúvam skreslené informácie
o jeho fungovaní. Myslím, že
nastal čas niektoré veci vysvetliť
a uviesť na pravú mieru. Ako
mestská časť sme síce stavebným
úradom, ale je potrebné uviesť,
že v prípade stavebného úradu
ide o tzv. prenesený výkon
štátnej správy, ktorý nám bol
zverený v roku 2003 tak ako aj
ostatným územným jednotkám samosprávy na Slovensku. Činnosť
stavebného úradu presne upravuje stavebný zákon a vykonávacia
vyhláška. Ide najmä o vydávanie
rozhodnutí po zrealizovaných
konaniach za účasti dotknutých
orgánov, t.j. stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia,
rozhodnutia o odstránení stavby
prípadne dodatočného stavebného povolenia. Právne predpisy
presne vymedzujú, aké doklady
musí stavebník predložiť, aby
jeho žiadosť mohla byť vybavená
pozitívne, t.j. napríklad vydaným
stavebným povolením či iným
rozhodnutím, o ktorého vydanie
žiada. Ide o množstvo stanovísk
a vyjadrení špecializovaných
orgánov štátnej správy, ktoré
posudzujú napríklad dopady
stavby na životné prostredie,
dopad stavby na statickú a dynamickú dopravu v jej okolí,
súlad stavby s územným plánom
hlavného mesta či posudzovanie
navrhovaných riešení z hľadiska
požiarnej bezpečnosti. Často
počúvam sťažnosti na to, že
na vydanie stavebného povolenia stavebný úrad vyžaduje
množstvo dokladov a potvrdení
a že tým ľudí „šikanuje“. Je to
však spôsobené jestvujúcimi
zákonmi, ktoré nie je v silách samosprávy zmeniť.
Ak žiadateľ splní všetky
požadované zákonné podmienky a predloží súhlasné stanoviská
dotknutých orgánov, stavebný
úrad je povinný v zákonnej lehote takejto žiadosti vyhovieť.
Ak stavebný úrad bez zákonného dôvodu takejto žiadosti
nevyhovie, rozhodnutie nevydá
prípadne žiadosť bez zákonného dôvodu zamietne, jedná sa

o porušenie príslušných právnych
predpisov, ktoré vymedzujú
právomoc a pôsobnosť mestskej časti ako stavebného
úradu. Stavebné povolenie je
z hľadiska svojho druhu prísne
formálnym rozhodnutím, ktorým
sa zakladajú subjektívne práva
, obdobne je tomu napríklad aj
v prípade priznania starobného
dôchodku. Každému občanovi
prináleží starobný dôchodok,
pokiaľ splní všetky podstatné
zákonné náležitosti, resp. ak
o jeho vyplácanie požiada a pripojí ku svojej žiadosti všetky
potrebné doklady. Orgán, ktorý
rozhoduje o priznaní starobného dôchodku rovnako nie je
oprávnený bez udania zákonného dôvodu nepriznať nárok
žiadateľovi, alebo bez udania
dôvodu nerozhodnúť o priznaní
nároku na starobný dôchodok.
Každý z nás sa bežne ocitne v životnej situácii, pri ktorej
dochádza k vydaniu rozhodnutia, ako výsledku správneho
konania, prípadne správneho
konania
osobitného
druhu
a to, či už ako potenciálny
starobný dôchodca či stavebník. Niekedy býva výsledkom
konania správneho orgánu aj
vydanie tzv. pozitívneho rozhodnutia, ktorým sa občanovi ako
účastníkovi v plnom rozsahu vyhovie po splnení všetkých potrebných zákonných podmienok zo
strany účastníka. S takýmto tzv.
pozitívnym rozhodnutím bez písomnej formy a predpísaných
obsahových náležitostí sa stretol
každý z nás, ktorý riadi motorové
vozidlo (udelenie vodičského
oprávnenia). Bolo by ťažko pre
nás predstaviteľné, ak by nám
po úspešnom absolvovaní kurzu
v autoškole bolo oznámené,
že napriek skutočnosti, že sme
zákonné podmienky splnili,
nám vodičské oprávnenie bezdôvodne nebude vydané.
Tu je tiež potrebné uviesť, že
v prípade stavebného úradu sedí
starosta „na dvoch stoličkách“.
Na jednej strane je starostom mestskej časti a všetkých jej občanov
a háji ich záujmy, na strane
druhej je čelným predstaviteľom
stavebného úradu a rozhoduje

v zmysle stavebného zákona
a príslušných predpisov. A tak sa
niekedy dostáva do pozície, že
ako starosta nesúhlasí s určitým
druhom výstavby, no ako šéf
stavebného úradu ju povolí,
nakoľko je v súlade s všetkými
príslušnými zákonmi.
V prípade, ak stavebník poruší
zákon a chce svoju stavbu
dodatočne legalizovať, má na
to zákonné právo a je na to
príslušný postup, ktorým sa to
riadi.
Snahou mestskej časti je tiež
kontrola stavebnej činnosti na
jej území, v čom nám pomáhajú

aj občania s podnetmi, ktoré sú
následne preverené odborne
spôsobilými pracovníkmi stavebného úradu. Je však potrebné
zdôrazniť, že priestupkové konanie, ktorého predmetom je
prerokovanie správneho deliktu ako aj samotné konanie
o odstránení stavby poskytuje
práve osobe porušujúcej zákon
priestor pre uplatnenie jej práv
a mestská časť je povinná pre
uplatnenie týchto práv vytvoriť
nedisciplinovanému stavebníkovi
dostatočný priestor.
Milan Jambor

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA
VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV
Nepoužívať na chemický odpad,
staré železo, sklo, lístie a orezy stromov!
Dátum

Ulica

23. 4. - 25. 4. 2013

J. Poničana 13-15
Istrijská pri st. radnici
Delená pri tenisových kurtoch

30. 4. - 2. 5. 2013

J. Smreka 10-12
Rybník
Janšáková

7. 5. - 9. 5. 2013

J. Poničana 1-3
Pieskovcova
Kosatcova

14. 5. - 16. 5. 2013

Š. Králika 6-8
Slovinec
Ľubovníkova

21. 5. - 23. 5. 2013

Eisnerova 38-40
Mečíkova pri DI
Pod Lipovým

28. 5. - 30. 6. 2013

P. Horova pri ZŠ
križovatka Bystrická - Opletalova
Na Kaštieli

4. 6. - 6. 6. 2013

J. Smreka 7-11
Na Hriadkach
Jasencova

11. 6. - 13. 6. 2013

I. Bukovčana 2-8
križovatka Novoveská-J.Poničana
Na Vyhliadke

18. 6. - 20. 6. 2013

križovatka Charkovská - Delená
križovatka Bleduľova - Poniklecova
P.Horova 1-5

25. 6. - 27. 6. 2013

P.Horova 26-28
Š.Králika 2
J. Jonáša ku garážam

2. 7. - 4. 7. 2013

Hradištná za obchodom
M.Marečka 1-3
Kalištná 11-13

9. 7. - 11. 7. 2013

I. Bukovčana 12-14
Bystrická na konci
križovatka Ílová - Tehliarska

Záhradný a drobný stavebný odpad je možné doviezť do areálu
Denovy len v určené dni:
každý utorok - 7,00 - 15,00 hod.
každý piatok - 7,00 - 15,00 hod.
Zberný dvor je naďalej otvorený každú sobotu:
9,00 - 12,00 hod.
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MIESTNY ÚRAD DEVÍNSKA NOVÁ VES
v spolupráci so spoločnosťou

Volkswagen Slovakia
robí nábory na stredných
odborných školách
OTVORENÍ PRE UPLATNENIE
• Absolventi technických škôl môžu nájsť uplatnenie
priamo vo svojom odbore okamžite po skončení štúdia
Na pôde bratislavského závodu privítal 16. apríla Volkswagen Slovakia (VW SK) viac
ako sto žiakov stredných odborných škôl z bratislavského
a trnavského kraja. Cieľom
akcie bolo tohtoročným absolventom predstaviť aktuálne
voľné pracovného pozície
a
zoznámiť
ich
so
spoločnosťou.
„V
súčasnosti
máme
otvorené desiatky pozícií.
Tohtoroční absolventi by mohli
nájsť uplatnenie najmä ako
údržbári – mechanici, údržbári
-elektrikári, či šablonéri, ktorí
sa zaoberajú analýzou procesov a produktov. Rozhodli
sme sa preto osloviť priamo
stredné odborné školy technického zamerania, aby prišli
so žiakmi, ktorí budú čoskoro
končiť štúdium a dostali informácie z prvej ruky,“ uviedla
Gabriela Ďubjaková, z oddelenia personálneho rozvoja.
Vo výrobnej oblasti VW SK
aktuálne obsadzuje aj pozície údržbárov – elektronikov,
údržbárov mechanikov, elektromechanikov, nástrojárov,

mechatronikov pre prípravky
a pneumatikov prípravkov.
„Žiaci vďaka tomuto stretnutiu
získajú
informácie
o pracovnom mieste priamo
v oblasti, ktorú vyštudovali.
V prípade úspešného nástupu tak budú ďalej zvyšovať
svoju kvaliﬁkáciu, zhodnotia
roky štúdia a nadobudnuté
vedomosti. Podpora kvality
stredoškolského vzdelávania
v technických smeroch, jeho
prepojenie s praxou a zvýšenie
atraktivity technických smerov
je pre našu budúcnosť na
Slovensku veľmi dôležité,“
dodala
G.
Ďubjaková.
Spoločnosť oslovila celkovo 12
stredných odborných škôl elektrotechnických a strojníckych.
Sedem z nich pozvanie prijalo. V rámci programu sa
žiaci dozvedeli informácie
o VW SK, odmeňovaní, sociálnom programe a konkrétnych
pracovných pozíciách priamo
od odborníkov, ktorí v jednotlivých oblastiach pracujú. Počas
návštevy absolvovali aj prehliadky karosárne, montáže agregátov, či montážnej haly.
vm

vykoná dňa 27.4.2013 v čase od 9,00 do 13,00 hod.
Zber odpadu z domácnosti
s obsahom škodlivín
Odovzdať môžete nasledujúce nepotrebné Vážení obyvatelia Devínskej Novej Vsi, v uvedenom termíne môžete bezplatne odovzdať
odpady z domácnosti s obsahom škodlivín na troch odberných
miestach:

Opletalova ulica
Istrijská ulica
Eisnerova ulica

– pred železničnou stanicou
– pred bývalou požiarnou zbrojnicou
– pod terasou Milana Marečka

veci (odpady):
televízory, rádiá, počítače, tlačiarne,
chladničky, mrazničky, olovené batérie,
motorové a prevodové oleje, staré farby,
riedidlá a rozpúšťadlá a pesticídy
Všetky tekuté odpady musia byť odovzdané v tesne
uzatvorených obaloch (bandasky, súdky, plastové
fľaše a pod.), aby nedošlo k ich rozliatiu !!!!!
Na všetkých odberných miestach budú zodpovední pracovníci, ktorí Vám ochotne poradia v prípade
nejasností a ktorí od Vás odoberú prinesený odpad.
Využite túto príležitosť a zbavte sa zlého a nepotrebného odpadu
Miestny úrad Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
02 / 60201437
tatiana.rattayova@mudnv.sk

Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
02 / 4463 5999, 0902 / 999 505
bratislava@mariuspedersen.sk

Bývalá požiarna zbrojnica
Hoci už nefungovala nejaký ten mesiac, dnes už s istotou môžeme
povedať o požiarnej zbrojnici na Istrijskej, že na fotograﬁi i na fotograﬁách už je a bude len ako bývalá.
Ktosi z pamätníkov aj vravel, že patrí ku kultúrnym pamiatkam, pretože
bola postavená... a slúžila od..., ale akýsi seriózny záujem neprejavil nik
a keďže pozemok aj s objektom chátrajúcej zbrojnice pred rokmi predali... Nuž nový majiteľ s ním naložil podľa svojej vôle.
jkn
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves,
02 / 64 77 00 33, www.istracentrum.sk
20. 4. Samove hry - Otvorenie turistickej sezóny 2013

- VII. ročník podujatia pre verejnosť, program:
skupiny historického šermu, tanca,
prezentácia umeleckých remesiel, DFS
Miesto: Námestie J. Kostru, 13.30 – 19.00 h
Organizuje: TIK DNV, MČ BA-DNV, Istra Centrum
21. 4. Bez opony - talkshow Činoherného klubu DNV,

hosťami Jakuba Abraháma budú herečka Ľudmila
Swanová a rozhlasový hlásateľ Igor Štefuca
Miesto: veľká sála Istra Centra, o 17.00 h, vstupné 2 eurá
22. - 26.4. Deň Zeme - projekt prírodovedno-náučných
podujatí pre žiakov materských a základných škôl v DNV
venovaný mesiacu lesov a medzinárodnému Dňu Zeme
Miesto: Istra Centrum, Organizované podujatie
27. 4. 4. Rockovanie v DNV - štvrté pokračovanie
rockových koncertov v DNV, vystúpi kapela REVOLTAGE
(žáner: hard & heavy) a ďalší interpreti
Miesto: veľká sála Istra Centra, o 19.00 h, vstupné 3 eurá
28. 4. 5 za jednu - divadelnú hru Enrica Luttmanna

predvedú hostia Činoherného klubu DNV
- 5 mladých herečiek vám priblíži osudy piatich žien. Je to
o potrebe komunikácie muža a ženy, a aj o tom, čo môže
nastať, ak tej komunikácie nie sme schopní. Napínavé a
strhujúce predstavenie vás vtiahne do intímneho sveta
žien tak, aby sa aj muži mohli v ňom orientovať.
Réžia: Tibor Frlajs
Účinkujú: Andrea Gabrišová, Petra Bubeníková,
Nikoleta Likeová, Martina Žovincová, Natália Černá,
Denisa Dopiráková a Romana Orlická
Miesto: veľká sála Istra Centra, o 19.00 h, vstupné 2 eurá
30. 4. Stavanie mája - návrat k tradícii stavania

mája s posedením pri hudbe a občerstvením
- účinkuje Ľudová hudba Jána Paprčku ml.,
dychový orchester FOR BRATISLAVA a iní
Miesto: Istrijská ulica - vedľa požiarnej zbrojnice
5. 5. O kráľovi Jonášovi
- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo Žihadlo
Miesto: veľká sála Istra Centra, od 16.30 h., Vstupné: 1,50 eur
12. 5. Koncert ku Dňu matiek
- spoločné vystúpenie detských folklórnych súborov z DNV,
účinkujú DFS Kobylka, DFS Grbarčieta, FS Črip a hosť
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, od 16.00 h., Vstup: voľný
14. 5. Koncert ku Dňu rodiny
- verejný koncert Základnej umeleckej školy v DNV venovaný
Dňu rodiny, Miesto: veľká sála Istra Centra, od 18.00 h.
19. 5. Ján a Jana
- repríza divadelného predstavenia Činoherného klubu DNV
- v kabaretnej komédií Milana Grgića ponúknu herci Jakub
Abrahám a Tomáš Lamoš divákom tú správnu dávku
humoru, napätia, ale hlavne nečakaných situácií
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná
43, od 19.00 h., Vstupné: 2 eurá

25. - 26. 5. Festival slovenskej národnej piesne
25. 5. o 17.00 h, SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na
Slovensku –D.Laščiaková, M. Stano, V. Dobrík
26.5.2013, 16.00 h, Nádvorie, Istrijská 4
- prehliadka piesní a tancov v podaní súborov a sólistov
Organizuje: Miestny odbor Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi
28. 5. Absolventské vystúpenie literárno-

dramatického odboru ZUŠ DNV
Miesto: veľká sála Istra Centra, od 18.00 h.
1. 6. Deň detí
- súťaže, hry a športový program pre deti
Organizuje: občianske združenia a organizácie z Devínskej Novej Vsi
Miesto: ihrisko na Istrijskej ulici od 14.00 h., Vstup: voľný

PODUJATIA MATICE SLOVENSKEJ
NÁRODNÁ SLÁVNOSŤ NA DEVÍNE
Národnú slávnosť organizuje Matica Slovenská pod záštitou predsedu
vlády Slovenskej republiky pri príležitosti 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila
a Metoda k našim predkom a 150. výročia založenia Matice slovenskej.
Program:
SOBOTA 27.4.2013 BRATISLAVA-DEVÍN
10:30 hod. Kostol sv. Kríža
Sv. Cyrilovi a Metodovi, spieva Gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon, recituje M. Kotorová
11:00 hod. Kostol sv. Kríža
Gréckokatolícka archijerejská sv. Liturgia, slávnostný celebrant Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, slávnostný kazateľ Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup, spieva Gréckokatolícky katedrálny zbor
Kyrillomethodeon bratislavskej eparchie
Proglas, recituje E. Kristinová
Kladenie vencov k súsošiu sv. Cyrila a Metoda a k pamätnej tabuli Antona
Bernoláka
13:00 hod. Námestie pred kostolom
Prehliadka folklórnych súborov a skupín
Ukážky výroby ľudových umeleckých remesiel spojených s predajom
Občerstvenie
Kladenie vencov k pamätníku Železnej opony a k pamätnej tabuli Ľ. Štúra
15:30 hod. Pochod na Devínsky hrad
16:00 hod. Hrad Devín
Príhovory
Pocta sv. Cyrilovi a Metodovi, účnkujú E. Kristinová, I. Rapaičová, A. Servická,
A. Ďuračková, I. Ožvát, G. Beláček
„Dúšok živej vody“ – dramatické pásmo o solúnskych bratoch v Rastislavovej
a Svätoplukovej ríši, MO MS Liptovský Mikuláš
NEDEĽA 28.4.2013, BRATISLAVA-DEVÍN
11:00 hod. Kostol sv. Kríža Bratislava-Devín
Ekumenická bohoslužba na oslavu vierozvestcov
Zvolenský spevácky zbor
SPOMIENKA NA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
Organizuje Miestny odbor Matice Slovenskej v Devínskej Novej Vsi v spolupráci s Mestskou časťou DNV a Základnou umeleckou školou pri príležitosti
94. výročka tragického úmrtia Milana Rastislava Śtefánika. Srdečne pozývame obyvateľov Devínskej Novej Vsi, aby si prišli uctiť pamiatku jednej
z najvýznamnejších osobností slovenských dejín.
Miesto a čas konania: piatok 3. 5. 2013 o 11.00 h.
Pamätník Milana Rastislava Štefánika na Kolónii (križovatka ulíc Opletalova
a Janšákova)
V dňoch 25. a 26. mája 2013 bude v Devínskej prebiehať Festival
slovenskej národnej piesne.
O podujatiach v tieto dva dni píše riaditeľ festivalu Mgr. Peter Krug na inom
mieste a podrobnosti doplní v májovom čísle.
Ing. Juraj Strempek, predseda MOMS Devínska Nová Ves
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Spolocenská
kronika
ˇ
Zosobášili sa
Martin BALAŽOVIČ
a Mgr. Erika KARLÍKOVÁ
Andrii SHEVLIAKOV
a Adriana HASÁKOVÁ
Michal PALÁT
a Martina STROMKOVÁ
Ing. Peter JAKUBKOVIČ
a JUDr. Jana CIBULOVÁ
Blahoželáme!

Uvítali sme
nových spoluobčanov
Nikoleta ĎURIŠOVÁ
Dominika ŠAULIČOVÁ
Michal BORECKÝ
Leonard MAREK
Alica CSÓKOVÁ
Nela POLÁKOVÁ
Nella VALACHOVIČOVÁ
Vitajte!

Odišli z našich radov
Ján PAVLOV
Katarína HAVLÍČKOVÁ
Tomáš VICENA
Dušan HORVÁTH
Milan HOZA
Zuzana KŇAZOVICKÁ
Valdemar KRIVOSUDSKÝ
Radomíra FUKNOVÁ
Františka RÚŽOVÁ
rod. Ružičková
Miloslav ŠUBÍN
Anna ŽÁČIKOVÁ
Nech odpočívajú v pokoji!
Istra Centrum,
miestna knižnica, Istrijská 6
OZNAM
pre čitateľov miestnej knižnice
Knižnica zatvorená
Z dôvodu vykonania povinnej revízie
knižničného fondu v zmysle
zákona č. 183/200 Z.z., bude
knižnica zatvorená v čase
od 3. 4. 2013 do 31. 5. 2013

Jubilejný 20. ročník
Festivalu slovenskej
národnej piesne ponúka
v dňoch 25. a 26. mája
2013 Miestny odbor
Matice slovenskej

V nedeľu 26. mája
od 16.00 h v rámci programu vystúpia v priestoroch Farského centra
na Istrijskej 4
Kristína Surová, mladá heligonkárka, Základná umelecká
škola DNV s pestrým programom
svojich žiakov, Petranka Zemanová
nádejná speváčka z
Devínskej,
LIRA
Lipovljani
súbor z Chorváska,

z Devínskej, Mária Hanyová
a Ivan Rychlo,obaja študenti
VŠMU z Devínskej, Rodokmeň
súbor zrelých mžov, bývalých
lúčničiarov.
Všetkých obyvateľov Devínskej
Novej Vsi srdečne pozývame.
Peter Krug

Od srdca k srdcu
V sobotu 25. mája
o 16.00 sa stretneme pri pamätníku spisovateľa Ruda Slobodu na
Slovinci, kde si pripomenieme život
a dielo tohto rodáka z Devínskej.
o 17.00 pozývajú matičiari do
SNM múzea Chorvátov na Slovensku, kde ponúknu pásmo slova,
spevu... ale aj pásmo Darina
Laščiaková – Život s piesňou.
Autobiograﬁcká próza známej
a populárnej slovenskej speváčky
ľudových piesní. Knihu v rámci edície Návraty vydal a graﬁcky ilustroval Milan Stano.
Prezentáciu publikácie spojenú
s autogramiádou v rámci 20. festivalu slovenskej národnej piesne
v Devínskej Novej Vsi. Moderuje
Vladimír Dobrík.
Milan Stano: Slovenská krajina
Výstava olejomalieb a grafík výtvarného umelca Milana Stana.
V rámci podujatia v programe
vystúpi spevácky súbor senioriek
z Rovinky Jabĺčko. Predstaví sa
s trávnicami.

Kytica, spevácky
súbor
bývalých
lúčničiarok, Povoja, folklórna spevácka skupina z Piešťan,
Milan
Gibala
a Sekerešovci z
Haliče od Lučenca,
KOBYLKA, detský
folklórny
súbor

ca malí aj starí a nielen zaľúbenci.
Lenže jazvu prekryla hora zelená.
Dnes Srdca z ulice Jána Smreka tak,
tak rozoznáš.
A kde je to Srdce? – opýtala sa
ma jedného dňa vnučka. Vysvetlil
som jej a uvedomil som si, že sa čosi
stalo. Zub času, pomýlená méta pekelného náhlenia čo opantala svet
spolu s hurtosením zodpovedných,

ktorí si pred rokmi nevideli na koniec
nosa, Srdce zavrhli a naplnili ho jedom zvaným gudróny.
Máj klope na dvere. Čo tak
prebudiť Srdce Devínskej Novej
Vsi. Stačilo by koordinovať uloženie
lemu z ruličky papiera okolo Srdca
a kontrolovať uloženie zdola z Eisnerovej ulice vizuálne, pomocou
mobilov. Vari sa nenájdu šikovní

Ešte raz vidieť Srdce
V devätnástom storočí, keď
v žľabe na severnom svahu Kobyly prestali rúbať vápenec, jazva
kameňolomu na malachitovej stráni
vytvorila obraz velikánskeho srdca.
Tak sa stalo, že Devínska Nová Ves,
jediná obec na Slovensku, mala
naozajstné Srdce, každému Novoselanovi milé. V sviatočných májových dňoch mierili do zátulia Srd-

mládenci, dáka organizácia,
ktorá si celkom zodpovedne povie, napríklad hasiči: Nech všetci
občania vedia, kde sa rozbúši
Srdce Devínskej Novej Vsi, až raz
gudrónom naozaj dáme zbohom.
A v Srdci bude zasa májová
veselica.
Štefan Horský
DEVEX 5
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ISTRA CENTRUM- Miestna knižnica
V dňoch 19.-22.3.2013 sa uskutočnil vo veľkej sále Istracentra XIII. ročník projektu

„ Región, v ktorom žijem “
V úvode prvého dňa podujatia bolo vyhodnotenie literárnej
súťaže „ Devínska očami detí“.
Porota s predsedníčkou Mgr.Evou
Šulajovou z Mestskej knižnice
a pracovníčkami knižnice IstraCentra vyberala zo 165 literárnych,
ale aj výtvarných prác žiakov
ZŠ I.Bukovčana a ZŠ P.Horova
a udelila 13 cien. V druhej časti programu zástupkyne vydavateľstva
Fragment Mgr.Výrašteková a Mgr.
Jůrová oboznámili žiakov s novými
knihami ktoré teraz vydávajú , porozprávali o práci vo vydavateľstve
a na záver pripravili kvíz s hodnotnými cenami.
Druhý deň prišla medzi žiakov III.
ročníkov mladá spisovateľka Tamara Heribanová a zástupkyňa
Vydavateľstva Ikar p.Ráchel Almanová. Porozprávali žiakom
o novej knižke Misia Eva prísne
tajné a po besede bola autogramiáda.
Tretí deň prijal pozvanie
spisovateľ
Ján
Uličiansky
a zástupkyňa Vydavateľstva Trio
Publishing PhDr. Fazekášová.
Spoločne porozprávali o práci
vydavateľstva a písaní kníh a
predstavili novú knižku Tajomstvo
čierneho dvora. Hostí prišiel osobne
privítať aj starosta našej mestskej
časti p.Milan Jambor. Po skončení
besedy bola autogramiáda.
Na tomto trojdňovom podujatí ,
ktoré miestna knižnica pripravila
v rámci mesiaca knihy sa zúčastnilo
cca 350 žiakov základných škôl
v Devínskej Novej Vsi..
Víťazi literárnej súťaže:
I. kategória
l. miesto - Karol Hoffmann
5.A, I.Bukovčana
2. miesto - Rúth Bohumelová
6.A, P.Horova

3. miesto - Matúš Molnár
5.A, P.Horova

Súťažme zdravo“ na ZŠ P. Horova

II.kategória
l. miesto - Simon Kokavec
8.A, I.Bukovčana
2. miesto - Dominik Martanovič
7.A, I.Bukovčana
3. miesto - Júlia Gaálová
7.A, P.Horova
Cena riaditeľa Istracentra
Dominika Handschuhová
5.C., I.Bukovčana
Alexandra Vaculíková
7.B., P.Horova
Cena knižnice
Lea Záhumenská,
Vanesa Hodasová,
Rebeka Almanová, Radka
Walterová, Patrik Strašifták
všetci z 3. A. z P.Horova
Mimo tohto podujatia počas
celého marca v čase, keď je
knižnica pre verejnosť ešte zatvorená navštevovali knižnicu deti
z materských škôl a žiaci z prvého
stupňa ZŠ na podujatiach „Kúzelná rozprávka“ a „Stretnutie
v študovni“. Sú to rozbehnuté
projekty zamerané na čítanie rozprávok , prezentáciu knižnice
a starší žiaci absolvujú prenesené
hodiny čítania spojené s kvízom.
Ďakujeme
všetkým
pedagogickým pracovníkom, zo ZŠ
I.Bukovčana a P.Horova za aktívnu
spoluprácu pri literárnej súťaži.
Pracovníčky knižnice
vyhodnotenie literárnej súťaže

Vydavateľstvo Fragment,
Mgr. Vyrašteková,
Mgr. Jurová

Projektom škola získala ﬁnančné prostriedky na zakúpenie učebných
pomôcok na hodiny telesnej výchovy. V rámci projektu sme pre našich
žiakov zorganizovali školské športové turnaje.
Dňa 25. 2. 2013 sa konal turnaj vo vybíjanej, kde sa
zúčastnili všetci žiaci I. stupňa.
Na 1. mieste sa umiestnili triedy 1.A, 2.B, 4.A a na 2. mieste 1.B, 2.A, 3.A.
Florbalový turnaj pre žiakov II. stupňa sa uskutočnil 25. 2. 2013.

Výsledky:
1. miesto - FC Strakovo
2. miesto - HC Albánia
3. miesto - Dudy

4. miesto - FC Horná - Dolná
5. miesto - Loptičky

Turnaj v stolnom tenise pre žiakov II. stupňa sa konal 28. 2. 2013.

Výsledky:
Dievčatá:
1. miesto - Albrechtová Michaela, 9.A
2. miesto - Beňová Kristína, 7.B
3. miesto - Pilátová Miriam, 7.B
Mladší chlapci:
Starší chlapci:
1. miesto - Hurbanič Jakub, 6.A
Emmer Michal, 7.B
2. miesto - Bednárik Marko, 6.A
Bugaj Peter, 9.A
3. miesto - Novotný Josef, 5.B
Morávek Ernest Miroslav, 7.A
Cieľom nášho projektu je rozvíjanie športových aktivít v mimo
vyučovacom čase, zvýšenie záujmu žiakov o pravidelné športovanie
a upevňovanie ich zdravia.
Mgr. Ivana Kralovičová

Chcete hovoriť po francúzsky?
Komunikovať, alebo sa učiť?

DEVEX 6
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TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Ponuka podujatí
20. apríla Samove hry
VII. ročník podujatia pre verejnosť.

Skupiny historického šermu, tanca, prezentácia umeleckých remesiel,
jazdecký program, hry, lukostreľba, hudobné vystúpenia...od 13.30 h.
Miesto: Námestie J. Kostru
27. 04. Baťov kanál, Skalica
Odomykanie kanálov, plavba so zaujímavých rozprávaním
lodivoda, prehliadka výklopníka a výstup na vyhliadkovú
vežu, slávnosť v prístave, prehliadka mesta a podzemných
ľadovní, ochutnávka trdelníka a vína. Autobusový výlet.
Miesto odchodu: TIK DNV o 9.30 h.
07. 05. 18.00 h Devínska Kobyla
Exkurzia, tajomstvá májovej kveteny
Miesto odchodu: TIK DNV o 18.00 h.
09. 05. Devínska Kobyla

Exkurzia (po nemecky)
Miesto odchodu: TIK DNV o 14.00 h.
10. 05. Bojnice
Autobusový výlet Festival duchov a strašidiel
Miesto odchodu TIK DNV o 7,15 h.
18. 05. Györ
Historická časť mesta a aquapark
Miesto odchodu TIK DNV o 9.00 h.
20. 05. Niva Moravy
Exkurzia, život v lužných lesoch
Miesto odchodu: TIK DNV o 14.00 h.
Bližšie informácie: Turistická informačná kancelária

Devínska Nová Ves,
Istrijská 49, 02/6477 0260, 0917 164 215,
info@tikdnv.sk, www.tikdnv.sk

Na ZŠ Ivana Bukovčana sa z detí stávajú

Malí bádatelia
Žiaci 1.D triedy s rozšírenou
výučbou nemeckého jazyka
úspešne rozširujú svoje nemecké
aktivity o technické vzdelávanie
pod názvom „Malí bádatelia“.
V nemeckom školskom klube sa
od novembra aktívne zapájajú do
procesu bádania a experimentovania. Projekt žiakom sprostredkuje
zábavným spôsobom prírodné,
matematické a technické témy. Čo
sa sami naučili a dozvedeli pri ob-

javovaní prírodných a fyzikálnych
zákonov, mali možnosť predviesť
rodičom na otvorenej hodine dňa
21.2.2013. Svojou návštevou nás
potešili aj predstavitelia spoločnosti
Volkswagen a Nadácie Volkswagen, vďaka podpore ktorých
sa uvedené vzdelávanie môže
realizovať . Okrem predstavenia
projektu sme s deťmi pripravili
program v nemeckom jazyku.
V praktickej časti sme do projektu

zapojili aj ochotných rodičov, ktorí
spolu s deťmi skonštruovali malý veterný mlyn. Potom sme sa zabávali
rôznymi pokusmi na jednotlivých
stanovištiach, ktoré boli venované
témam ako svetlo, voda, farby, vzduch, konštrukcia a technika. Tento

deň umožnil stráviť rodičom s deťmi
a s pani učiteľkami jedno príjemné
a zábavné popoludnie, a zároveň
priblížiť, ako prebieha technické
vyučovanie . Tešíme sa na ďalšie
spoločné objavy.
Bartoňová

Svojich priateľov delím na tých, ktorých obdivujem, na tých, ktorých
si ctím a na tých, s ktorými mám súcit.
PETRARCA

Niektorí ľudia sa nikdy nič nenaučia, pretože všetkému veľmi
skoro rozumejú.
POPE

Príbuzných vám dáva osud, aké šťastie, že priateľov si môžeme
vyberať sami.
TUROIM

Keď je hlava tupá, pracovitosťou sa nedá veľa vynútiť.
NIETZSCHE

Veľa ľudí nemá nič iného iba charakter.
HEROLD

Keď chcete uniknúť svojim starostiam, nepotrebujete inú krajinu,
ale inú osobnosť.
SENECA
DEVEX 7
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Pozýva všetkých záujemcov na FUTBALLOVÝ TURNAJ
KEDY? 1. mája 2013 v stredu (sviatok)
KDE? Telocvičňa v škole IVANA BUKOVČANA 3
(potrebné prezuvky do telocvične)
PROGRAM:
8.30 - 8.45 h – registrácia mladší (10-13rokov)
9.00-11.00- turnaj mladší
Vyhodnotenie
11.00-11.15 – registrácia starší (14-16 rokov)
11.15-13.30- turnaj starší

Vyhodnotenie
13.30-13.45- registrácia (17 a viac roční)
13.45- 15.45- turnaj
Vyhodnotenie
Vytvorte si tímy (3 hráči a 1 brankár) a prídite si zahrať.
Registrácia tímu potrebná vopred.(max. počet tímov na
kategóriu je 6, z toho 4 tímy sa môžu registrovať vopred)
Viac info: 0902 705 507
Miesta budú ocenené.Tešíme sa na vás!!!!!!

17. 03. 2013 - 15:00
24. 03. 2013 - 15:00
31. 03. 2013 - 16:00

Lokomotíva DNV – TJ Hrubý Šúr
MFK Rusovce – Lokomotíva DNV
Lokomotíva DNV – ŠK Igram

Náhrobný kameň z Kostola sv. Kríža v Devíne
Pravdepodobne náhrobný kameň arcibiskupa sv. Metoda, s byzantským misijným krížom a dvomi kalichmi. Jeho replika dnes tvorí podstavec obetného oltára devínskeho kostola.

Námestie

Z NAŠEJ HISTÓRIE

Devínskej Novej Vsi
Každý obyvateľ Devínskej
Novej Vsi asi pozná námestie,
ktoré sa začína križovatkou dvoch
hlavných ulíc, Istrijskej a Eisnerovej.
Je to Námestie 6. apríla, ktoré je
pomenované podľa dátumu, keď
bola oslobodená Devínska Nová
Ves počas druhej svetovej vojny.
Tento dátum je však dôležitý aj
inou udalosťou, ktorá sa stala
práve v tento deň a v týchto miestach a ktorá mala vplyv na vývoj
udalostí v našej histórii.
Devínska Nová Ves leží na
území, ktoré bolo v 9. storočí významné svojou polohou, ktorou prechádzali dve dôležité obchodné
cesty – Jantárová a podunajská,
ktorá sa ďalej napájala na transkontinentálnu Hodvábnu cestu
z Číny. Bratislava, Devín a územie až po Stupavu bolo v tom
čase husto obývané. Bol tu totiž
dôležitý brod cez Dunaj, najväčší
na celom širokom strednom Dunaji.
Nachádzal sa pri dnešnom moste
SNP. Brod predstavoval množstvo
ostrovčekov v miestach, kde bola
táto veľká rieka dosť plytká na to,
aby sa cez ňu dalo previesť ľudí
aj tovar. Dnes by sme toto miesto
a územie mohli možno prirovnať
k veľkému logistickému a obchodnému centru.

Naša krajina bola v tom čase prosperujúcou demokratickou krajinou
s múdrym vládcom Rastislavom,
ktorý podľa všetkého (napr. Fuldské anály z r. 864, 869 a 871)
mal svoje sídlo na hrade Devín.
Rastislav nastúpil na trón ako mladý
vzdelaný muž, ktorý miloval svoj
ľud a svoju vlasť. Pred nástupom
na trón strávil aj niekoľko rokov na
bavorskom kráľovskom dvore, kde
sa priučil spoločenskej, jazykovej,
diplomatickej a rytierskej príprave
na svoje budúce povolanie.
Rastislav dospel k rozhodnutiu
získať pre svoju krajinu – Slovenskú zem, misionárov a duchovnú
správu, ktorá by bola v reči a duchu jeho ľudu, a nie pod cudzími, najmä franskými cirkevnými
a politickými vplyvmi. Dopočul
sa (ako zaznamenáva Rímska legenda o živote Konštantína-Cyrila)
o úspešných misiách Konštantína,
o ktorom tiež vedel, že pochádza
zo slovanského Solúna, a preto
vyslal v tejto veci poslov k byzantskému cisárovi Michalovi III.
Formálne sa však musel najprv
obrátiť na rímskeho pápeža, pod
ktorého jurisdikciu spadala jeho
krajina, hoci vedel, že misionárov,
ktorý by hovorili jazykom jeho
ľudu, z Ríma nedostane. Michal
III. mu poslal tých najučenejších

a najušľachtilejších mužov tej doby,
Konštantína a jeho rodného brata
Metoda.
Počas obdobia pôsobenia
Konštantína a Metoda na našom
území sa naša krajina duchovne
mocne rozvinula. Konštantín zostavil pre náš národ písmo – hlaholiku, ktorou boli napísané najprv
biblické a liturgické knihy v jazyku
nášho ľudu, a potom aj svetská literatúra a občianske zákony. Solúnski bratia tiež založili prvú vysokú
školu na výchovu domáceho
kňazstva a vzdelancov. KonštantínFilozof, ako bol nazývaný, bol
profesorom ﬁlozoﬁe na najstaršej
kresťanskej univerzite v Carihrade,
patril k najvýznamnejším osobnostiam vtedajšieho sveta a jeho
osobnosť bola tak zárukou vysokej
vzdelanostnej úrovne školy. Toto
obdobie ich prítomnosti v našej krajine položilo pre náš národ pevné
základy duchovnej ako aj svetskej
kultúry, ale tiež národnej, ktorá však
po smrti oboch bratov zo Solúna
dostala bolestný úder.

Stalo sa tak po roku 885, teda
po smrti druhého z bratov svätého
Metoda. Svätý Cyril zomrel 14.
februára 869 v Ríme po tom, ako
sa spolu s Metodom a ich prvými
slovenskými učeníkmi vybrali do
Ríma za pápežom, ktorý schválil
náš jazyk ako štvrtý liturgický jazyk,
po hebrejčine, gréčtine a latinčine.
Svätý Metod po smrti svojho brata
ďalej pôsobil na našom území ako
biskup samostatnej cirkevnej provincie.
Svätý Metod zomrel 6. apríla
885. Po jeho smrti bolo nemalé
množstvo jeho žiakov (len kňazov
a diakonov bolo 200) prenasledované, niektorým rozkradli príbytky,
iných mučili a vyhnali z krajiny
a celé písomné bohatstvo bolo
zničené. Je zaujímavé, že v ten istý
deň – 6. apríla –keď na Devíne
zomrel (tam bol aj pochovaný)
svätý Metod, bol v roku 1945 oslobodený Devín aj Devínska Nová
Ves, aj keď samotné mesto Bratislava bolo oslobodené už 4. apríla
1945.
(elka)
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Poskytuje útočisko ľuďom v dôchodkovom veku a dospelým s ľahším
psychickým a fyzickým postihnutím, ktorí sú odkázaní na
nepretržitú 24 hodinovú individuálnu starostlivosť.
Formou špeciálneho osobného
prístupu zabezpečuje komplexné
somatické, psychické, sociálne
a duchovné služby zodpovedajúce
európskemu štandardu. Záujmom
je skvalitnenie životných podmienok
klientov a snaha aktívne podporovať
ich chuť a vôľu do života.
Sociálne služby pre
dospelých
Senecio poskytuje starostlivosť
ľuďom, ktorí si pre svoj nepriaznivý
zdravotný stav vyžadujú sústavnú
opateru inej osoby alebo poskytovanie starostlivosti potrebujú
z iných vážnych dôvodov.
Poskytujú: stravovanie, bývanie,
zaopatrenie, lekársku starostlivosť,
poradenstvo, záujmovú činnosť,
činnosť pod dozorom inštruktorky
pracovnej terapie, duševnú a duchovnú aktiváciu, kultúrnu, rekreačnú a
rehabilitačnú činnosť, budovanie komunity s cieľom rozvoja svojpomoci

a vzájomnej pomoci a aktívne podporujú chuť klientov zúčastňovať sa
na celospoločenskom živote.
Stravovanie pre dôchodcov
Priestory jedálenského zariadenia slúžia nielen pre obyvateľov
Senecia, ale aj pre obyvateľov
Devínskej Novej Vsi, ktorí do zariadenia dochádzajú alebo im stravu rozvážajú.
Našli ste dôvod prečo sa zaujímať
o dom sociálnych služieb Senecio?
Ponúkame kontakty:
SENECIO
Dom sociálnych služieb, n.o.
Na Grbe 2
841 07 Bratislava
Devínska Nová Ves
riaditeľka
Tel.: +421 911 721 825
Tel.: +421 2 604 21 261
hlavná sestra
Tel.: +421 911 721 821
Tel.: +421 2 604 21 265

Štátne, neštátne, súkromné.
DSS Seneci n.o. je neštátna nezisková organizácia. Rozdiel, čo
sa týka ﬁnancovania je v tom, že
v štátnych zariadeniach občan
platí ¼ z celkových nákladov a ¾
dopláca štát a v neštátnych zariadeniach 2/3 hradí klient a 1/3 by
mal doﬁnancovať štát.
„Platby od klientov nášho za-

tovaný (samostatne
v izbe s partnerom...)

ubytovaný,

V cene je zahrnuté: ubytovanie,
stravovanie (5x denne + nápoje),
opatrovanie (vrátane prania,
žehlenia, upratovania, zdravotnej a lekárskej starostlivosti, pracovná terapia a kultúrno-záujmová
činnosť).

Dom sociálnych služieb

SLÚŽI A PONÚKA
riadenia aj keď sú na rozdiel od
platieb v štátnych zariadeniach
vyššie, nepostačujú ani na mzdy
zamestnancov. Doﬁnancovávanie
sa do roku 2010 uskutočňovalo
prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré nás aj
metodicky riadilo. Našimi klientmi
sú občania celého Bratislavského
kraja,“ hovorí riaditeľka DSS Sene-

Denný stacionár
pre seniorov - Áno či nie?
Denný stacionár pre seniorov je
Opatrovateľská služba v zariadení
s denným pobytom, poskytovaná
seniorom, ktorí žijú v rodinách
s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi
rodiny, ktorí im nemôžu poskytnúť
celodennú starostlivosť, ale nechcú
ich umiestniť v Domove dôchodcov, resp. čakajú v poradovníku na
umiestnenie do Domova sociálnych
služieb.
Tiež je určená seniorom, ktorí žijú
sami, potrebujú kontakt s ľuďmi
a vyplniť voľný čas.
V dennom stacionári sa
poskytuje
• pomoc pri odkázanosti
na pomoc inej fyzickej osoby,
• sociálne poradenstvo,

• sociálna rehabilitácia,
• stravovanie,
• zabezpečuje
• pracovná terapia,
• záujmová činnosť.
Už v začiatkoch budovania DSS
sa uvažovalo so zriadením denného
stacionára. To znamená, že klienti
by boli denne privážaní i odvážaní
(vlastnými kapacitami: rodina, priatelia...) do svojich domovov k rodinám.
Nebol však dostatočný záujem,
a tak sa od realizácie upustilo. Nakoniec nebola ani voľná kapacita
priestorov.
V tieto dni (asi pol roka dozadu) sa
opäť začalo uvažovať o dennom
stacionári (DS).
Možnosti?
V uvoľnenom domovníckom byte
by bolo možné zriadiť DS pre cca
12 ľudí. Musel by však byť seriózny
záujem.
Zisťujete?
Ponúkame anketu, aj v tomto čísle
Devexu, za týmto článkom.
Anketa:
Predpokladaná suma za pobyt 12
eur/deň (8 hod).
• Mali by ste záujem o miesto
v dennom stacionári Senecio?
• Ak áno v akých mesiacoch?
• Za akých podmienok by vám
vyhovovalo využívať denný
stacionár v DNV v zariadení
Senecio? .

cio Ing. Drahomíra Ludvigová.
Financovanie
Náklady na jedného umiestneného člena v zariadeniach či
štátnych alebo neštátnych predstavuje 1100 eur na mesiac. Ide
o ekonomicky opodstatnené náklady.
Z toho klient hradí 600 – 800 eur
podľa konfortu, ktorý mu je posky• Máte iné návrhy a ponuky,
realizovateľné v Devínskej?
Svoje odpovede adresujte do DSS
Senecio, alebo do redakcie Devexu.
Ak by ste mali záujem o miesto
v DSS, prihláste sa na adrese: Senecio DSS, n.o., Na Grbe 2, 841 07
Bratislava
Kontakty:
Tel.: 0911 721 825
Tel.: 02/ 6042 1261
DEVEX 9
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SLOVO majú Novoveštania
„Stráž prírody,“
Ktorá by mala návštevníkov
informovať, prípadne zakročiť
v prípade nevhodného správania,
hlavne v čase najväčšej návštevnosti.
Jozef Bumbera
Okrem nádhernej prírody
od Kobyly po rieku Morava máme
v Devínskej nádhernú prírodu a je
nám čo závidieť. Ale... chýba tu
napríklad kúpalisko, trhovisko,
mnoho druhov obchodov a nie sme
presvedčený, že Terno, Tesco a Lidl
dokážu uspokojiť – sortimentom
všetkých.
Príkladom môže slúžiť susedná Stupava. Iste má menej obyvateľov ako
Devínska a Novovešťania (aj keď
spoj prostredníctvom MHD je komplikovaný – cez Patrónku) tam chodia nakupovať. Minimálne v sobotu
na trhovisko. Aj to je o manažmente.
lm, dh, mh

V stredu 27.3.2013 SNM v DNV mal vernisáž Tomáš Hulík, známy skôr
z ﬁlmu, sa verejnosti predstavil aj ako fotograf. Slovenské národné múzeum (SNM) v DNV pozýva od štvrtka na výstavu fotograﬁí Tomáša Hulíka.
Tomáš Hulík pracuje v televíznom prostredí ako kameraman, producent
a režisér. Nakrútil niekoľko ﬁlmov o bobroch, ktoré vysielali televízie ZDF,
ARTE či Discovery Channel. Fotograﬁcké práce autora sú tiež venované
prírode, najmä živočíšnej ríši. Hulíkovi však nie je cudzia ani reportážna
tvorba, venoval sa napríklad tsunami na Sumatre. Svoje fotograﬁe publikuje
v časopisoch National Geographic, GEO a Universum.
mb

OTÁZKA

Pieskovec, ktorý vznikal
veľmi dlhé obdobie práve teraz rýchlo zaniká. Hlavný vplyv,
ale ovplyvniteľný, v súčasnosti má
príroda.
Vplyvom poveternostných podmienok ktoré boli tejto zimy a ešte
stále pôsobia dochádza k veľkej
erózii.
Chodníčky vytvorené
zverou a vyšľapané ľuďmi vedú
dažďové vody na citlivé miesta
Sandbergu. Podľa môjho názoru
by sa na týchto chodníčkoch mali
vytvoriť umelé hrádzky a vodu
odvádzať vhodnejšími smermi.
Za veľmi potrebnú považujem
aj obnovu zákazových značiek,
oplôtkov a výstražných upozornení návštevníkom, ktorí si možno
ani neuvedomujú nebezpečenstvo,
ktoré im hrozí v miestach kade sa
teraz beztrestne pohybujú. Vyzývam
priateľov ochranárov aby vytvorili

„Mám otázku. Zaparkoval som auto v meste, kde mi
ho odtiahla odťahovka za asistencie mestskej polície.
Nie som si vedomý porušenia zákona, stál som síce na
chodníku, kde nebol zachovaný 1,5 metra pre chodcov, no podľa mňa nebol dôvod na odťah auta. Pri vydávaní vozidla mi odťahovka odmietla vydať auto, až
kým nezaplatím pokutu alebo neuznám dlh, no tvrdil
som, že je nezákonná. Ide o začarovaný kruh, musel
som zaplatiť, pretože by mi inak nedali auto, ktoré som
potreboval“.

ODPOVEĎ

Materiály v tejto rubrike sú názory občanov, redakcia nezodpovedá za ich obsah.

Dobrý deň, vo vašom prípade
ide o komplikovanejší problém,
ktorý sa nedá zodpovedať
stručne. Odpoviem preto len
rámcovo. Správca cesty môže
dať podľa § 43 zákona č.
8/2009 Z. z. odstrániť vozidlo
stojace na ceste vrátane chodníka, ak je na mieste, kde tvorí
prekážku cestnej premávky.
Náklady tohto odťahu je povinný uhradiť prevádzkovateľ
vozidla (tým je vlastník alebo
držiteľ vozidla oprávnený
rozhodovať o jeho používaní).
O odstránení prekážky môže
rozhodnúť aj policajt (myslí sa
príslušník Policajného zboru,
nie príslušník Mestskej polície).
Príslušníci Mestskej polície sú
zamestnancami mesta a takéto
oprávnenie priamo zo zákona
nemajú. Je však možné, že disponujú poverením alebo plnou
mocou od správcu cesty. Mali
by sa preto vedieť takýmto
poverením alebo plnou mocou preukázať, v opačnom
prípade by odťah nemusel
byť zákonný. Výška nákladov
za odťah je ťažké určiť, preto
sa zvykne paušalizovať. Proti

takémuto postupu možno mať
viaceré výhrady. Bez ohľadu
na to, podľa môjho názoru,
nemôže takáto spoločnosť
podmieňovať vydanie vozidla
zaplatením úhrady za odťah,
pretože ide hodnota vozidla je
neporovnateľná s hodnotou nezaplateného odťahu. V krajnom
prípade by sa teda pracovník
odťahovky mohol dopustiť aj
trestného činu nátlaku podľa
§ 192 Trestného zákona. Vo
vašom prípade, keďže auto
vám už vydali a úhradu ste
zaplatili, je možné urobiť dve
veci. Môžete sa obrátiť na
súd a požadovať vrátenie
zaplatenej sumy za odťah.
Úspešný budete, ak preukážete,
že odťah bol nezákonný (napr.
ak chýbalo riadne poverenie od
správcu cesty). Tiež sa môžete
obrátiť na políciu, či nedošlo zo
strany pracovníka odťahovky
k trestnému činu nátlaku, ak
podmieňoval vydanie vozidla
zaplatením úhrady za odťah.“
Mgr. Róbert Bardáč,
advokát

POSTREHY zo zasadnutia MZ dňa 26. 03. 2013
Tak som si našiel kúsok voľného
času a bol som sa pozrieť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva (MZ).
Vcelku nuda, aj keď ... . Určite
najzaujímavejší bol bod číslo 7. a to
„Schválenie použitia prostriedkov
rezervného fondu“. Konkrétne išlo
o žiadosť použiť 20.000,- eur na
zbúranie schátralej budovy starej
pekárne na Istrijskej ulici. Najviac
pripomienok mal pán poslanec
Rajkovič. Zaujímalo ho, ako došlo
k schátraniu budovy ako aj to,
prečo miestny úrad nemá zoznam
majetku a jeho stavu. Ja neviem,
ale podľa mňa budova neschátra z roka na rok. Pán poslanec

Rajkovič už asi zabudol, že bol
pred pár rokmi zástupca starostu
a 20 rokov je v Devínskej poslancom. Počas svojho údivu si neuvedomil, že je jediný poslanec predchádzajúcej garnitúry v súčasnom
zastupiteľstve a to, čo vytýkal starostovi je vlastne dedičstvo po jeho
vlastnom šafárení. Hnus. Miesto
toho, aby si pokorne nasypal popol
na hlavu a sa kajal, drzo sa viackrát
pýtal, prečo daný zoznam majetku
a jeho stavu neexistuje. Ďalší zaujímavý bod bol prenájom miestneho
kina. Mestská časť nemá peniaze
na údržbu a prevádzku kina a preto bol navrhnutý jeho prenájom.

Nehlasovali, ako inak, členovia
spolku Devínska inak Mgr. Lenka
Hlaváčová, Mgr. Rastislav Tešovič,
Mgr. Dana Vanková a Mgr. Jozef
Rajchl. Tak neviem, keď raz na
prevádzku nie sú peniaze, radšej
mať budovu prázdnu a nechať ju
chátrať ako prenajať ... je to proste
inak. Zaujímavým bodom rokovania tiež boli poplatky občanov za
sobáš, kde sa blysol poslanec Rajchl, ktorý si asi ani neprečítal poriadne materiál a tvrdil, že mestská
časť ide pýtať poplatok 150,- eur
za sobáš. Pritom išlo o slávnostné
prijatie novomanželov pre tých,
ktorý sa sobášili v zahraničí. Pre

občanov Devínskej je zmena len
v tom, že doteraz za nadštandard
- spev a výzdobu neplatili nič, a po
novom zaplatia 20,- eur. Myslím,
že to snáď každý z nás zvládne.
A o tomto podaktorí naši poslanci
rozprávali asi pol hodinu. Na celom
zastupiteľstve boli najzaujímavejšie
vystúpenia poslanca Tešoviča,
ako by som povedal, je to právnik
„každým coulem“, takmer ku
všetkému mal poznámky, väčšinou
o ničom, nekonštruktívne, prípadne
iba zhrnul čo sa dovtedy povedalo. Pripadalo mi to, že sa tento
človiečik potrebuje za každú cenu
zviditeľňovať.
Denis Ružovič
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vyrobil najviac vozidiel
v histórii
Spoločnosť Volkswagen Slovakia (VW SK) v roku 2012 vyrobila 419 888 vozidiel. Objem produkcie sa tak oproti roku
2011 takmer zdvojnásobil. Obrat spoločnosti vzrástol o 27 %
na 6,59 miliardy eur.
„Náš produkčný cieľ sme
jasne prekročili. Som hrdý
nielen na tento výsledok, ale
predovšetkým na všetkých
našich zamestnancov. Len
vďaka
ich
angažovanosti
a nasadeniu sme tento náročný
cieľ naplnili,“ povedal Albrecht
Reimold, predseda predstavenstva VW SK.
Bratislavský závod VW SK
v roku 2012 vyrobil 419
888 vozidiel, čo predstavuje
medziročný nárast o 99,5 %.
Podiel 51 % vyrobených vozidiel predstavovali Sports Utility
Vehicle (SUV) a zvyšnú približne

01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta
(ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Lambee- súkromné jasle a škôlka.
Príjmeme učiteľku na plný
pracovný uväzok do súkromných
jaslí a škôlky v DNV . Pedagogické
vzdelanie podmienkou, prax
výhodou. Životopisy posielajte na skolka@lambee.sk.
www.lambee.sk

04 - SLUŽBY
• Údržba a servis kotlov WOLF
tel.: 0903 945 658
• Geodetické práce
tel.: 0905 333 727
• ELEKTROMONTÁŽNE práce
aj opravy, revízie elektro.
tel.: 0905 825 724

polovicu automobily New Small
Family. V roku 2012 vyrobil
bratislavský závod 268 000
prevodoviek a martinský závod
28,85 miliónov komponentov.
„V roku 2012 sme išli na hranici našich výrobných kapacít.
S úspechom. Volkswagen up!
sa stal Autom roka 2012 a naše
SUV vozidlá si získali zákazníkov na celom svete. Modelom
Volkswagen eco up!, jedným
z najčistejších automobilov
sveta, sme rozšírili výrobnú
paletu vozidiel s konvenčnými
a hybridným pohonom o alternatívny pohon na stlačený
• ÚČTOVNÍCTVO – MZDY
– DANE zodpovedne, spoľahlivo,
za prijateľnú cenu.
tel.: 0907 106 308
monika.koncova@gmail.com
• TIP – TOP kvalitne čistíme
koberce a čalúnenie.
tel.: 6436 4102
0907 226 322
• Kameraman - svadobné video,
www.anﬁlm.eu
tel.: 0949 666 494
• Glazúrovanie vaní.
tel.: 0905 983 602
• TV servis Baláž – oprava
televízorov. Na Grbe 43.
Tel. zázn.: 6477 6963
• VODOINŠTALATÉR aj malé
práce, VŔTANIE DIER.
tel.: 0908 178 851
6428 2053
• Stavebné úpravy bytov
– rekonštrukcie.
tel.: 0903 908 963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB
techniky. Predaj a poradenstvo.
tel.: 0949 654 072
• Autovýfuky, rozvody motorov,
tlmiče, ramená a čapy a ine nové
lacné náhradne diely. Rozvoz
tovar.
tel.: 0907 181 800

zemný plyn (CNG). Popritom
sme položili základný kameň
novej karosárne a ukončili
hrubú stavbu, oba indikátory
nášho rastového kurzu. Naša
angažovanosť sa vyplatila, získali sme ocenenie Lean&Green
Award
2012,“
uviedol
A. Reimold.
Obrat spoločnosti vzrástol
v roku 2012 medziročne o 27 %
a dosiahol sumu 6,59 miliardy
eur, najvyššiu úroveň v histórii
spoločnosti. Zisk po zdanení
stúpol o 26 % na 170 miliónov
eur. Investície na Slovensku
vzrástli medziročne o 57,8 %
a dosiahli objem 354,5 milióna eur. Smerovali pritom najmä do výstavby novej lisovne
a karosárne. Počet zamestnancov spoločnosti vzrástol o 1 000
na 9 400, čo predstavuje
medziročný nárast 12 %.
Objem nákupu pre výrobu
vozidiel, prevodoviek a komponentov dosiahol v minulom
roku 5,5 miliardy eur. Nárast
dodávok dielov a materiálu zo
Slovenska pritom dosiahol his• Voda, kúrenie, plyn – opravy,
montáž. Aj cez víkendy.
tel.: 0905 429 097
• ÚČTOVNÍCTVO - DANE –
MZDY
kvalitne, rýchlo, za primerané
ceny.
tel.: 0948 140 240
e-mail: urban.ucto@gmail.com
• Doučím anglický a francúzsky
jazyk.
tel.: 0904 566 706

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE

toricky najvyšší podiel 44,3 %,
čo predstavuje objem 2,5 miliardy eur. Nasledovali dodávky
z Nemecka s podielom 27,1 %
a z Maďarska s podielom 9,9 %.
Export VW SK dosiahol
v minulom roku úroveň 6,5
miliardy eur. Do zahraničia
smerovalo 99,7 % vyrobených
vozidiel. Najväčšími exportnými
trhmi boli s podielom 40,2 %
Nemecko, Čína s 9,5 % a Veľká
Británia s 7,1 %.
Albrecht Reimold uzavrel
tlačovú konferenciu výhľadom
na rok 2013: „Bude to pre nás
rok plný výziev. S realizmom
a obozretnosťou, ale tiež s dôverou ideme do ďalších mesiacov.
Budeme naďalej investovať do
štruktúry závodu. Dôraz budeme
klásť na neustále zlepšovanie
výrobných
procesov,
na
vzdelávanie
zamestnancov
a napĺňanie stanovených cieľov
v šetrení prírodných zdrojov.
V druhom polroku spustíme
výrobu prvého sériového čisto
elektrického vozidla koncernu,
vozidla Volkswagen e-up!.“ vm
POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na Grbe 55.
tel.: 6477 4642
• Nevyhadzujte knihy - darujte
ich nám, kontakt:
tel.: 0907 701 786
• Rekonštrukcie RD, bytov, voda,
elektro, maľby, obklad, dlažba,
komíny, krby, doprava.
tel.: 0905 428 626
0949 262 121
• Postarám sa o dieťa, rodičov,
upracem byt. Prax mám aj
v cudzine.
tel.: 0914 112 422

Váš spoľahlivý partner

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 €, 1/16 str. = 25 €, 1/8 str. = 50 €, 1/4 str. = 100 €, 1/2 str. = 200 €, 1 str. = 400 €. 1 cm 2 = 0,85 €.
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
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Z policajného
zápisníka
• V pondelok, 11. 3., jazdil
vodič auta Renault Laguna
po ulici P. Horova pod vplyvom alkoholu. Hliadka OO PZ
DNV ho zaistila a zadržala mu
vodičské oprávnenie.
• Polícia preveruje hlásenie z 15. 3., keď syn neváhal
zdvihnúť ruku na matku v byte
na J. Poničana.
• V sobotu, 16. 3., nahlásil
občan z Kalištnej, že mu neznámy páchateľ ukradol z vozidla
ŠPZ.
• Hliadka OO PZ DNV predviedla 19. 3., občana, ktorý
nevedel hodnoverne preukázať
svoju totožnosť. V ten istý deň
predviedla hliadka polície
občana z I. Bukovčana na
základe žiadosti Okresného
súdu Bratislava IV.
• Zatiaľ neznámy páchateľ
či páchatelia ukradli ŠPZ
z vozidiel zaparkovaných pri
železničnej stanici a na parkovisku OD Terno.
• V nedeľu, 24. 3., predviedla
hliadka polície DNV dve osoby,
ktoré kradli v OC Glavica kobercové rohože v cene 170 eur.
• V pondelok, 25. 3., nahlásila občianka DNV podvod,
ktorého sa dopustil predávajúci auta tým, že zamlčal skryté
závady.
• V ten istý deň, 25. 3.,
v predajni Lidl ukradol občan

z Bratislavy tovar a odísť chcel
bez zaplatenia. Keďže šlo o opakovaný skutok, prípad rieši polícia.
• Vo štvrtok, 28. 3., oznámila
manželka obvineného, že jej
bývalý manžel zanedbáva povinné dávky na výživu dieťaťa.
• V ten istý deň zadržala na
ulici Vápenka, hliadka polície,
vodičské oprávnenie vodičovi,
nakoľko pri kontrole zistili, že viedol motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu.
• V nedeľu, 31. 3., zatiaľ neznámy páchateľ poškodil dve sklenené výplne na materskej škole,
čím spôsobil škodu 100 eur.
• Vo štvrtok, 4. 4., zadržala
hliadka polície dvom občanom
vodičské oprávnenie nakoľko jazdili pod vplyvom alkoholu.
• O deň neskôr, 5. 4., zatkla hliadka polície občana
z J. Jonáša, pretože bol odsúdený a nedostavil sa na výkon
väzby.
• V sobotu, 6. 4., hliadka PMJ
zaistila občana, ktorý za budovou bývalej vodárne za areálom
VW Sk vydal dobrovoľne vrchnák z fajky s obsahom marihuany.
• Vo štvrtok, 11. 4., hliadka
polície zadržala na J. Jonáša
hľadanú osobu, ktorá mala byť
dodaná do výkonu trestu.
• Pravdepodobnou
príčinou
smrti cyklistu, ktorého našli 10. 4.,
na ceste do Devínskeho jazera
bol infarkt.
OO PZ DNV

Polícia vyzýva starších ľudí k zvýšenej ostražitosti,
obozretnosti a opatrnosti najmä voči osobám,
ktoré nepoznajú.
Vzhľadom na to, že páchatelia
si vyberajú fyzicky slabšie obete
a využívajú ich dôverčivosť
a bezbrannosť, polícia odporúča seniorom, aby:
• zvýšili obozretnosť, ak ich
akákoľvek osoba požiada telefonicky o požičanie ﬁnančnej
hotovosti a overili si situáciu
u ďalších blízkych, prípadne
príbuzných osôb,
• overili si, či naozaj volá ich
príbuzný a neverili výhovorkám osobe po telefóne, že má

iný hlas kvôli tomu, že je chorý,
• nedôverovali a nepožičiavali
peniaze neznámym osobám,
ktoré ich náhodne oslovia
na ulici alebo pred domom
s požiadavkou, že súrne
potrebujú požičať ﬁnančnú
hotovosť a ako dôvod uvádzajú silné emotívne príbehy (napr.
vážna dopravná nehoda,
pri ktorej sa ťažko zranil ich
príbuzný a peniaze potrebujú
na zaplatenie operácie, avšak
nemajú eurá len inú menu,

a preto im ako zábezpeku
nechajú v taške inú menu, pre
ktorú sa vrátia a donesú im
požičané peniaze),
• nesadali do auta s neznámymi osobami, ktoré ich
oslovia pod zámienkou, že
nevedia, kde je nemocnica,
nakoľko v aute ich pod rôznymi emotívnymi príbehmi budú
žiadať o peniaze na operáciu
pre príbuzných v súvislosti
s vymyslenou dopravnou nehodou,
• neotvárali svoje príbytky neznámym osobám, ktoré im
výhodne ponúkajú na predaj
rôzny tovar alebo ich uisťujú,
že im prišli vyplatiť výhru v lotérii, či zvýšiť dôchodok,
• odmietli ponúkanú službu pracovníkov plynárni, elektrárni,
vodárni, poisťovní, či iných
inštitúcií, ktorí sa bez ohlásenia a predloženia odborných
preukazov snažia vykonať
rôzne činnosti (napr. odpis
plynu, vyplatenia preplatku za
vodu),
• nepodpisovali bez konzultácie
s príbuznými alebo právnikmi
rôzne dokumenty s osobami,

Devínska prvoligová
A-družstvo Šachového klubu STRELEC
Devínska Nová Ves si víťazstvom v 2.
lige vybojovalo účasť v prvoligovej súťaži
v ročníku 2013-2014.
O úspech sa pričinili:
SMOLEŇ Ján
5
BEZÚCH Martin
0,5
PEITL Tomáš
3
OPREA Erik
3,5
HRICÁK Vasil
4

- Vraj žena môže aj po
päťdesiatke dráždiť muža.
- A čím, prosím ťa?
- Každým slovom.
•••
- S mojou ženou sa vždy
držíme za ruky.
Keby som ju pustil,
išla by nakupovať.
•••
Ráno bežala za
smetiarmi a volala:
„Stihla by som ešte odvoz?“

ktoré nepoznajú,
• odmietli bezdôvodnú, v niektorých prípadoch až násilnú
pomoc od neznámych osôb
(napr. pomoc s nákupom,
odvoz smetí z dvora), nakoľko
podvodníci ovládajú veľa
spôsobov a používajú rôzne
zámienky ako okradnúť svoje
obete,
• nevyberali ﬁnančnú hotovosť
a cennosti v prítomností neznámych osôb,
• udržiavali dobré vzťahy so
susedmi v dome, vedeli ich
telefónne čísla, viditeľne
mali zapísané aj iné dôležité
telefónne čísla (polícia, lekár, hasiči), nakoľko v prípade potreby je ich pomoc
najrýchlejšia,
• kontaktovali políciu na čísle
158, ak sa osoba, ktorú
nepoznajú správa podozrivo
a snaží sa pod rôznymi zámienkami nadviazať s nimi
kontakt, získať ich dôveru
a vstúpiť do ich príbytku.
Okresné riaditeľstvo
PZ Ba 4
MACHALOVÁ Mária
ŠOŠOVIČKA Juraj
ŠOŠOVIČKA Mate
PRIKLER Bruno
MACKA Oto
KQAŠŠOVIC Jaroslav
KARAS Marek
HURBAN Martin
KŐSEGI Marek

2,5
25
8,5
7
5,5
2
1
8
2
0,5

Vedúcim družstva bol
Vladimír ŠOŠOVIČKA
mj

Smetiar sa vyklonil
z okienka a povedal:
„Ale áno, naskočte si!“
•••
Vo vlaku sa stretnú Rus
a Arab. Arab sa predstavuje:
– Som Alibaba.
– A ja Ivan, chlap!
•••
– Aký majú cudzinci prvý
dojem z Ruska?
– Výborný! Okamžite
zatúžia po domove.
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