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V čísle:

 Medzi duchovným a mate- 
riálnym bohatstvom je rozdiel.  
 Nie v množstve ale v kvali- 
te. Niekomu je to absolútne 
pochopiteľné, inému by bolo 
zbytočné vysvetľovať.
 Nie žeby som bol taký skep-
tik. Skúsenosť mi nahovára, 
že jednoducho tomu tak je. A 
zbytočne by som vyťahoval ar-
gumenty, je to fakt, s ktorým sa 
dá naučiť žiť. Iná otázka je, či 
sa s ním treba zmieriť, alebo je 
možné čosi podniknúť. A prečo?
 Keď hovorím, že nie som 
skeptik, domnievam sa, že je 
možné robiť kroky a pokusy, ak 
nie pre vyrovnanie rozdielu, tak 
pre obojstranný úžitok.
 V podstate obom týmto kate- 
góriám o úžitok, teda osoh z ich 
životnej filozofie alebo nazera-
nia na svet ide.
 Aké sú metódy a postupy? 
Hm?! To by som musel mať 
poznatkov a priestoru! Ale to 
hľadanie a nebodaj aj výsled-
ky... Nieže potešia, tie dokážu 
takmer zázraky.
 Intenzívne to pociťujeme pri 
výchove detí. Vám, dospelým, 
sa podarí presvedčiť. A vaše 
dieťa pochopí. 
 Radosť na oboch stranách. 
My, dospelí, sa veľmi od tých 
detí nelíšime. 
 Len pre zaujímavosť skúsme! 
Ak nie iné, zalistovať v pamäti, 
kedy sa nám, v spoločnosti dos- 
pelých, podarilo presvedčiť. 
Kategóriu už nechám na vás.
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• Na základe výsledkov taj-
ných volieb poslancov MČ 
DNV sa Ing. Kamil Dedinský 
stal staronovým kontrolórom 
MČ DNV na ďalšie obdovie.

• Na valnom zhromaždení 
Miestneho odboru Matice slo-
venskej do funkcie predsedu 
zvolili Ing. Jána Žatka.

• V sobotu 8.3. 2008 štartu-
je o 8.00 h. od starej radni-
ce na Istrijskej ultrabežec z 
DNV Jozef Rajchl na 11 722 
km trasu Bratislava - Atény - 
Peking.

• V lokalite Blížne Zamajerské 
začali s predajom domov.

• Katalóg obchodov a slu-
žieb pre obyvateľov DNV sa 
konečne tlačí. O niekoľko 
dní ho nájdete vo svojich 
schránkach.                                        r

Nie, nežartujeme. Veľká noc, hoci sa na ňu pripravujeme už dlho, 
bude už o dva týždne. Máme síce o jeden deň dlhší rok, ale krátky 
fašiang... a počasie sa nám tiež občas zdá také aprílové. Veľká 
noc  je však ozaj predo dverami. Vybrali sme fotografiu z archívu.
Chlapci na nej sú už iste mládenci. Aj Devex už vychádza osem-
násty rok.

samospráva 
v Devínskej Novej Vsi?

 Je viac ako rok po voľbách 
starostu a poslancov miestne-
ho zastupiteľstva. 
 V Devínskej Novej Vsi by sa 
mali začať objavovať prvé výs- 
ledky ich práce. Zatiaľ toho 
veľa nevidno.  Ľudia, ktorých 
stretávam na uliciach sa sťa-
žujú, že sa v obci nič pozitívne 
nedeje a keď áno, tak sú to 
veci nad ktorými rozum zostá-
va stáť... 
 V každom čísle Devexu vy-
chádzajú nové a nové kritické 
články nespokojné s prácou 
našich volených zástupcov na 

Quo vadis radnici.  Po dlhých rokoch pras- 
kala nedávno vo švíkoch veľká 
sála Istra Centra na verejnom 
zhromaždení týkajúcom sa vý-
stavby na Istrijskej ulici. 
 Občania zmietli zo stola pred- 
ložené zámery s výstavbou a 
teraz čakajú, či budú kompe-
tentní ich mienku rešpektovať.
 Je to iba náhoda, že stretá-
vam na ulici hlavne nespokoj-
ných ľudí? Je to iba náhoda, 
že články do Devexu píšu zase 
iba tí nespokojní? 
 Je to iba náhoda, že v Is-
traCentre sa na verejnom 
zhromaždení zišli opäť hlav-
ne tí nevďační nespokojenci? 
Doteraz som si myslel, že mož- 
no je to tak. Až kým som neza-
zrel výsledky ankety na oficiál-
nej internetovej stránke mest-

skej časti Devínska Nová Ves 
www.devinskanovaves.sk.

Čitatelia tam odpovedali na 
veľmi jednoduchú otázku:
Ako ste spokojný(á) s prácou 
samosprávy po 1. roku voleb-
ného obdobia?        

 Výsledkom som bol šokovaný. 
Ku koncu februára sa zúčast-
nilo ankety 387 hlasujúcich. 
Veľmi spokojných s prácou 
samosprávy je iba 3% hlasujú- 
cich!

(Pokračovanie na 3. strane)
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Z radnice
 Miestne zastupiteľstvo mests- 
kej časti Bratislava DNV sa zišlo 
26. 2. 2008. Z prijatých uznese-
ní a záverov MZ MČ DNV vybe-
ráme nasledovné: 

MZ MČ DNV 
- schválilo finančnú dotáciu z
Fondu pre rozvoj MČ DNV vo 
výške 500 tis. Sk na účely tvor-
by rezervného fondu spoločnosti 
Devnet, a. s., schválilo finanč-
nú dotáciu z Fondu pre rozvoj 
MČ DNV vo výške 100 tis. Sk 
na účely krytia prvotných ná-
kladov súvisiacich so založením 
spoločnosti Devnet, a. s. a uloži- 
lo prednostovi MÚ MČ DNV 
pripraviť návrh súvisiacich roz-
počtových opatrení a predložiť 
na najbližšie zasadnutie MZ 
MČ DNV, 
- schválilo Všeobecne záväzné 
nariadenie MČ DNV č. 2/2008 
o pravidlách predaja v obchode 
a času prevádzky služieb a o 
ochrane obyvateľstva pred hlu-
kom a vibráciami, 
- schválilo Organizačný poria- 
dok MÚ MČ DNV, a uložilo 
prednostovi MÚ MČ DNV pri-
praviť návrh zmeny Pravidiel od-
meňovania zamestnancov MČ 
DNV v súlade s Organizačným 
poriadkom MÚ MČ DNV, 
- schválilo nákup hlasovacieho 
zariadenia u firmy A.S. Partner
v bezdrôtovej rádiovej verzii v 
cene 432.297,50.- Sk, a uloži-
lo prednostovi MÚ MČ DNV 
pripraviť návrh rozpočtovej zme-
ny súvisiacej s nákupom hlasova-
cieho zariadenia, 
- schválilo zámer na odpredaj 

pozemkov parc. č. 124/3 o vý-
mere 1.167 m2, zapísanej na LV č. 
1723 a parc. č. 124/2 o výmere 
458 m2, zapísanej na LV č. 1723 
pre spol. CNC, a. s. po doručení 
podmienok stanovených v súhlase 
primátora na odpredaj so zriade-
ním odplatného vecného bremena 
prechodu, prejazdu a uloženia sie-
ti na pozemok 124/4, 
- schválilo zámer na odpredaj po-
zemku parc. č. 124/1 o približnej 
výmere 1.000 m2, pre spoločnosť 
CSK Invest, s. r. o. za podmienky 
vytvorenia 16 pozemných a 20 ga-
rážových státí po doručení súhlasu 
primátora a vypracovania znalec-
kého posudku, 
- schválilo zámer výstavby viacú-
čelovej haly pre voľnočasové akti-
vity v MČ DNV na časti parcely č. 
2292/195 v k. ú. DNV, 
- schválilo finančné prostriedky vo
výške 110 tis. Sk na krytie realizá-
cie 1. etapy nových parkovacích 
miest pre poštu z pol. 721 Kapitá-
lové transféry – Denova, a uložilo 
prednostovi MÚ MČ DNV pripra-
viť návrh rozpočtovej zmeny súvi-
siacej s vybudovaním parkovacích 
miest pre poštu,
- schválilo účelové prostriedky vo 
výške 641.137.- Sk z prebytku Zá-
verečného účtu za rok 2007 via-
zané na úhradu faktúr za odvod 
povrchových vôd za rok 2007, a 
požiadalo starostu MČ DNV a 
poslancov Miroslava Encingera a 
JUDr. Miloslava Šimkoviča rokovať 
s BVS o zmluve o nájme kanalizá-
cie doposiaľ neprevzatej od MČ 
DNV a prevádzkovanej BVS, 
- zobralo na vedomie výsledky 
prieskumu trhu na obnovu vozové-
ho parku Denovy, schválilo v zmys-
le zákona vyhlásenie verejných 
súťaží na dodanie ramenového 

nakladača a malého nákladného 
automobilu, požiadalo starostu 
MČ DNV vymenovať výberovú ko-
misiu na vyhodnotenie verejných 
súťaží, uložilo riaditeľovi Deno-
vy a prednostovi MÚ MČ DNV 
vypracovať podmienky verejných 
súťaží a predložiť ich na schvále-
nie do najbližšej MR MČ DNV, 
schválilo nákup úžitkového osob-
ného automobilu Renault Kangoo, 
na základe prieskumu trhu v cene 
398.679,75.- Sk formou finančné-
ho lízingu, a uložilo prednostovi 
MÚ MČ DNV pripraviť návrh roz-
počtových opatrení vyplývajúcich 
z tohto nákupu,
- zobralo na vedomie súčasný 
nevyhovujúci stav verejných det-
ských ihrísk v MČ DNV, uložilo 
riaditeľovi Denovy zabezpečiť lik- 
vidáciu najnebezpečnejších vy-
typovaných detských ihrísk v MČ 
DNV, a uložilo prednostovi MÚ 
MČ DNV a riaditeľovi Denovy 
predložiť do najbližšej MR MČ 
DNV a následne do MZ MČ DNV 
plán výstavby a prestavby vybra-
ných detských ihrísk v MČ DNV v 
súlade s platnou legislatívou, 
- schválilo zrušenie pravidla od-
púšťania penále z neplatenia ná- 
jomného v obecných bytoch a 
z neplatenia platieb za služby s 
bývaním spojenými budúcim žia-
dateľom o odpustenie s výnimkou 
preukázaných sociálnych dôvo-
dov, 
- zobralo na vedomie výsledky 
volieb hlavného kontrolóra MČ 
DNV, a v súlade s § 18 ods. 1 zá-
kona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpi-
sov volí na základe výsledkov taj-
nej voľby Ing. Kamila Dedinského 
na funkciu hlavného kontrolóra 
MČ DNV s nástupom do funkcie 

1. apríla 2008, ktorý je určený 
ako deň nástupu do práce, 
- schválilo zmenu Pravidiel od-
meňovania poslancov Miestneho 
zastupiteľstva, starostu  mestskej 
časti DNV, hlavného kontrolóra 
MČ DNV a ďalších občanov za 
ich prácu v komisiách MZ MČ 
DNV, a oceňovania občanov 
MČ DNV za reprezentáciu mest-
skej časti na verejnosti, 
- schválilo odmenu Ing. Petrovi 
Fabšičovi pri príležitosti životné-
ho jubilea – 60 rokov v súlade s 
Čl. 9 Pravidiel odmeňovania po-
slancov... vo výške 10.000.- Sk, 
schválilo mesačnú odmenu hlav-
nému kontrolórovi k mesačnému 
platu za 4. štvrťrok 2007 (mesia-
ce október až december 2007) 
v súlade s § 18c ods. 5 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších pred-
pisov v percentuálnej výške 30% 
zo sumárov 3 (slovom troch) me- 
sačných platov, z prebytku Zá-
verečného účtu MČ DNV za 
rok 2007, schválilo odmenu 
zástupcovi starostu MČ DNV za 
2. polrok 2007 vo výške 15% 
zo súčtu platov za uvedené ob-
dobie za mimoriadne pracovné 
úsilie z prebytku hospodárenia 
Záverečného účtu MČ DNV za 
rok 2007, 
- schválilo delegáciu poslancov 
MČ DNV v zložení: Miroslav En- 
cinger a Mgr. Oto Gregor na 
služobnú cestu do Sv. Ilja a Omi-
šaj v Chorvátsku v dňoch 1. 3. 
2008 až 3. 3. 2008 s použitím 
motorového vozidla a vreckové 
pre členov delegácie vo výške 
40% v zahraničnej mene.   
MZ – miestne zastupiteľstvo, MČ 
- mestská časť, MR – miestna 
rada, MÚ – miestny úrad          r

Rozmiestnenie kontajnerov DENOVY 
NA VEĽKOROZMERNÝ ODPAD

     Dátum   Miesto pristavenia - ulica
  11.3. – 13.3.2008 I.Bukovčana 16-18  
  pri Rybníku

  18.3. – 20.3.2008 J.Smreka 2-4
  25.3. – 27.3.2008 J.Poničana 3-7  
  križovat. Novoveská-Na Vyhliadke

   Do kontajnerov sa môže vyhodiť veľkorozmerný odpad.Nesmie sa pou- 
žiť na chemikálie, železo a  stavebný odpad. 

Vydarené stretnutie
 V sobotu 1. marca 2008 sa 
v F-centre konalo stretnutie s 
prednáškou o sochách a kap-
lnkách v Devínskej Novej Vsi. 
V hodinovej prednáške prítom-
ných Dr. Klačka oboznámil so 
súčasnými aj s už neexistujúci-
mi pamätihodnosťami Devín-
skej Novej Vsi, ktoré zasadil 
do širšieho kontextu dejín a 
spoločnosti. Prekvapila účasť 

aj mladých ľudí a ich historické 
znalosti a záujmy. 
 Starší Novovešťania k roz-
právaniu pridali svoje cenné 
poznatky a pamäti. Na záver 
stretnutia bolo malé občerst-
venie. Hodnotný večer zorgani-
zovali Ing. Peter Marčák a Ing. 
Peter Rajkovič.

Elena Lehocká



DEVEX 3

 To sú asi 12 ľudia! 2% ľudí si 
myslí, že sa nič nezmenilo. 3% 
očakávali od samosprávy viac 
a drvivá väčšina 90%, teda asi 
350 ľudí je sklamaná prácou 
našich volených zástupcov na 
radnici za prvý rok volebného 

obdobia. Veľmi zaujímavý je 
aj údaj o poslednej skupine 
hlasujúcich. Iba 2% z nich sa 
vyjadrilo, že sa nezaujímajú o 
prácu samosprávy. 
 To znamená, že záujem o 
prácu samosprávy prejavuje 
zvyšných 98% hlasujúcich. To 
je veľký potenciál, ktorý by 
kompetentní mali využiť. Žiaľ, 
zdá sa, že sa zatiaľ o to veľmi 
nesnažia.

 Pán starosta Ing. Vladimír 
Mráz sa v rozhovore pre De-
vex uverejnenom v minulo-
ročnom štvrtom čísle pozeral 
do budúcnosti s optimizmom. 
Hlavne preto, lebo ako sa vyja-
dril „čakal 16 rokov na to, kedy 
konečne bude mať podporu 
miestneho zastupiteľstva“. 
 Po 16 rokoch teda tú spo-
mínanú podporu má. V zastu-
piteľstve majú veľkú väčšinu 

poslanci za SDKÚ-DS a Nezá-
vislé fórum, ktorí podporovali 
jeho kandidatúru na starostu.  
 
 Všetko by teda malo fungo-
vať priam ideálne. Zdá sa však, 
že občania si to nemyslia. 

Je chyba v občanoch, alebo na 
radnici? 

Ing. Ján Žatko

Quo vadis
(Dokončenie z 1. strany)

Ešte viac k občanom
 Oceňujem, že Devex sa snaží 
priblížiť občanom dianie v Devín-
skej aj z pohľadu, kde občan nedo-
vidí, pre nedostatok času, možno 
aj niekedy malý záujem, alebo ne- 
možnosť zúčastniť sa všetkého. 
 Žiadať, aby bolo viac informácií 
a zo všetkých oblastí, je asi, a nielen 
v súčasnosti, nad rámec možností. 
Som však rád, že som ako tak v ob-
raze.
 Je pre mňa nepochopiteľná neo-
chota mestskej časti spolupodieľať 
sa na vydávaní našich novín. Na 
jednej strane platíme dane, z kto-
rých by mali byť financované akti-
vity pre občanov, na druhej strane 
službu dostávame a musíme sa 
zbierať na jej fungovanie. 
 Zdá sa mi to postavené na hlavu 
a jednoznačne z toho vidím neo-
chotu našich volených zástupcov.

m

Nedostali?
 V minulom čísle ste uviedli, že 
pán starosta nedostal koncoročnú 
odmenu. Posielam vám dva body z 
uznesení miestneho zastupiteľstva 
aby ste boli v obraze.
UMZ č. 69/4/2007: Miestne zastu-
piteľstvo MČ DNV schvaľuje plat 
starostu MČ DNV na rok 2007 vo 
výške 79 200 Sk s účinnosťou od  

Slovo Novovešťanov
1.1. 2007. UMZ č. 18/12/2007 bod 
4. schvaľuje odmenu starostovi 
MČ DNV za rok 2007 vo výške 
17% súčtu platov za rok 2007. 
 Keď potrebujete kalkulačku tak 
vám vyjde suma 161 568 Sk.

pl

Kompetentnejšie
 Informácie z radnice síce vytvá-
rajú istý obraz o rozhodnutiach 
našej samosprávy, kto má záujem 
si tam nájde aj zmysluplné in-
formácie, ale predsa sú len veľmi 
stručné a nevyčerpávajú tému. 
 „Predali sme taký a taký po-
zemok“ nasleduje skratka firmy,
možno aj m2, možno aj cena. Či 
prebehla nejaká súťaž, či o zámere 
boli občania informovaní vopred, 
čím bude tento predaj prínosom 
pre obec...o tom už sa občan ne-
dozvie. 
 Žiadať, aby občan, či redaktor 
chodil za každou informáciou je 
nelogické. Veď by nemohol robiť 
nič iné len tráviť celé dni zháňa-
ním. 
 Keď pri zastupiteľstve pracu-
jú komisie, tie majú členov, mali 
informovať o svojich činnostiach, 
rozhodnutiach. 

fk

Diskusné čriepky 
z rokovaní MZ...

- predaje, pozemky, 
nehnuteľnosti a iné...

 Pán vševed hovorí: „Nebudeme 
robiť súťaže na odpredaj. Súťaže sú 
nanič. Investorovi sa predsa neoplatí 
aby si robil investičné zámery. To ho 
stojí veľa peňazí. No a  čo ak ho  po-
tom nevyberú.“ 
Môj názor: (autora príspevku). 
- Oplatí sa MČ predávať pozemky  
na výstavbu za päťsto korún za me-
ter štvorcový, keď všetci dobre vieme, 
že v okolí Bratislavy sa predávajú 
pozemky  minimálne za päťtisíc ko-
rún za meter štvorcový? Koľko bude 
MČ doplácať na inžinierske siete v 
rámci danej výstavby?
- existuje na Slovensku len jeden inves-
tor, keď pán vševed má také starosti?
- požiadali vás občania na verejnom 
zhromaždení 4.12.2007 aby ste za-
stupovali občanov ktorí vás volili a nie 
investorov, ktorí vás nevolili za poslan-
ca? 

Ďaľší vševed hovorí: „Veď my  ani 
nevieme  kde máme voľné pozemky 
na stavanie. To si najľahšie zistia in-
vestori.“

Môj názor: K tomu je komentár zby-
točný.

Uznesenie MZ č.5/1/2008 bod 3.     
...... MZ ukladá ....vypracovať zadanie 
pre spracovanie ÚP centrálnej zóny....
MČ DNV
Môj názor: Nakoľko som si nevedel z 
tohto uznesenia ozrejmiť ktorý územný 
celok predstavuje centrálnu zónu MČ, 
oslovil som postupne štyroch poslancov 
nášho zastupiteľstva, žiaľ, ani jeden 
nevedel o ktorý územný celok ide. Na 
otázku čo potom odhlasovali len pokr-
čili plecami.

Detské ihriská. Predložený materiál 
na rokovanie dodatočne, ale najmä z 
dôvodov bezpečnosti detí na detských 
ihriskách.
Pán vševed  hovorí: „Tento materiál tu 
nemá čo hľadať nevyhovuje zákonom 
európskej únie a podobné zrejme kva-
lifikované ....“
Môj názor: I keď v tomto prípade má 
pán vševed legislatívne možno svoju 
pravdu, ja si myslím , všetci môžu byť 
radi, že táto problematika vyšla na svet-
lo a treba ju s plnou vážnosťou riešiť 
bezodkladne.  
 
P.S.  
Želám si,  aby i ďalší občania sa s nami 
podelili na stránkach DEVEXU so svoji-
mi názormi, dojmami, problémami. 

Ing. Peter Ebringer

Pomoc abstinujúcim
 Projekt REŠTART  od septembra 2007 do 
novembra 2008 implementuje občianske 
združenie Inštitút pre vzdelávanie a regio- 
nálny rozvoj v spolupráci s Magistrátom 
hlavného mesta SR Bratislavy. Projekt je 
spolufinancovaný z Európskeho sociálneho
fondu. 
 Hlavným zámerom projektu je vytvoriť 
priestor pre doplnkové služby abstinujúcim 
závislým, predovšetkým v oblasti ďalšieho 
vzdelávania, zamestnanosti a individuál-
neho rozvoja. Projektom chceme pomôcť 
abstinujúcim závislým doplniť si vzdelanie, 

lepšie sa uplatniť na trhu práce, rozšíriť si 
svoju sociálnu sieť a tak sa lepšie začleniť do 
spoločnosti.   Aktivity projektu REŠTART sú rea-
lizované v Bratislavskom samosprávnom kraji 
a sú určené abstinujúcim závislým od 16 ro-
kov, teda všetkým, ktorí už absolvovali liečbu 
zo závislosti, sú vo fáze resocializácie alebo už 
resocializáciu ukončili.
Niektoré z už prebiehajúcich aj plánovaných 
aktivít:
• vytvorenie individuálnych akčných plánov 
 zameraných na vzdelanie a profesijnú  
 orientáciu
• kurzy cudzieho jazyka (angličtiny, nemčiny 
 a podľa potrieb klienta)

• kurz počítačových zručností pre začiatoční- 
 kov i pokročilých
• rekvalifikáciu a získanie praxe podľa po- 
 žiadaviek klienta
• tréning praktických zručností u potenciálne- 
 ho zamestnávateľa a vo vytvorenej dielni
• pracovné poradenstvo a asistencia pri vy- 
 hľadávaní pracovného miesta na trhu práce 
• poskytovanie prístupu k počítaču a interne- 
 tu účastníkom projektu
• individuálne a skupinové sprevádzanie pro- 
 stredníctvom tútora
 Zoznam uvedených aktivít je iba predbežný 
a je dopĺňaný na základe požiadaviek a pot-
rieb klientov. Na Tolstého ulici č.7  v Bratislave 

máme pre vzdelávacie aktivity a kurzy vyba-
venú školiacu miestnosť, ktorá slúži klientom  
na výučbu, ale aj na prácu mimo kurzov.   
 Všetky naše aktivity prebiehajú pod dohľa-
dom a v spolupráci s odbornými garantmi, 
ktorí dôverne poznajú problematiku závislostí 
a liečebných a resocializačných zariadení. 
 Každý klient, ktorý má záujem o naše ak-
tivity a o možnosti rekvalifikácie, doplnenia
vzdelania a sprostredkovanie zamestnania 
úzko spolupracuje so svojím tútorom, s ktorým 
rieši svoje problémy a potreby v procese svojho 
návratu do spoločnosti. Tak ako odb. garanti  aj 
tútori sú kvalifikovaní a školení odborníci. Viac
v budúcom čísle.                                                       b 



DEVEX 4

 I T A  E T U
centrum pre voľný čas

• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra •

 Devínska Nová Ves, Hradištná 43, 841 07  Bratislava
Tel. 02/64 77 00 33,  e-mail: propagacia@zoznam.sk,
 istracentrum@stonline.sk, www.devinskanovaves.sk

11 - 13. 3.  REGIÓN, V KTOROM ŽIJEM“
Projekt podujatí pre žiakov ZŠ v rámci mesiaca knihy.

vo veľkej sále,  od 10.00 h.             
16. 3. ŽIVOT DETÍ Z GRBY

Detská folklórna scéna, účinkuje DFS Grbačieta
vo veľkej sále, od 15.00 h., vstupné 30,- Sk                       
27(28). 3. BRÁNY POZNANIA OTVÁRATE

Deň učiteľov Kultúrno – spoločenské stretnutie učiteľov 
a pedagógov základných a materských škôl v DNV

vo veľkej sále, organizované
30. 3. ČERTÍK PREŠPORSKÝ

Detská divadelná scéna
vo veľkej sále, od 16.30 h., vstupné  25,-Sk                                                 

       TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA      

TIK: Istrijská 49, P.O.BOX 33, 
841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,

www.tikdnv.sk,
Hodiny pre verejnosť: Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., 

Ut, Štv: 9.00-12.30 h., 13.00-17.30 h.

19. 3.  2008             Paleontológia - cyklus prednášok   
   pre ZŠ Bukovčana a P. Horova organizované    

Program kina DEVÍN
V Devíne

9. 3. (ne) o 16.00
OBSLUHOVAL SOM 

ANGLICKÉHO KRÁĽA
ČR, 50.-

9. 3. (ne) o 18.30 h
SOM LEGENDA

USA, 60.-
12. 3. (str) o 18.30 h

ASTERIX a OH
Fr-Šp  65.-

16. 3. (ne) o 16.00 h
MOST DO KRAJINY 

TERABITMIA
USA, 60.-

16. 3. (ne) o 18.30 h
MEDVÍDEK

ČR, 60.-
19. 3. (str) o 18.30 h

RÍŠA HRAČIEK
USA, 60.-

Aj pre fanúškov hokeja
 V týchto dňoch rezonuje v 
slovenských médiách viac ako 
inokedy meno herečky Vilmy 
Jamnickej pre jej nedávnu hos-
pitalizáciu. Pri páde vo svojom 
byte utrpela zranenie, ktoré si 
vyžiadalo lekársku starostli-
vosť. Táto 101-ročná dáma, 
ktorá sa okrem herectva veno-
vala intenzívne aj astrológii a 
horoskopom, však je aj literár-
ne činná. Nie každý vie, že v 
spolupráci s bývalou novinár-
kou, v súčasnosti spisovateľkou 
Marikou Studeničovou z De-
vínskej Novej Vsi, vydala dve 
milé knižky o svojom živote. Za 
jednu z nich, „Elixír môjho ži-
vota“, získali autorky ocenenie 
Zlatá kniha od vydavateľstva 
Ikar. Nasledovala útla kniž-
ka „Muž môjho života“, silný 
emočný príbeh lásky k dávno 

zosnulému bývalému manže-
lovi, režisérovi Jánovi Jamnic-
kému. O tom, ako sa im spolu 
pracovalo, sme sa porozprávali 
s Marikou Studeničovou.
 
 „Ako vznikol nápad osloviť 
pani Jamnickú a napísať spo-
ločne knihu spomienok?“
 „Nebol to môj nápad, ani 
náhoda. Skôr ako ma oslo-
vili z vydavateľstva, vyšla mi 
v Ikar-e prvotina rovnakého 
žánru. Napísala som ju spo-
ločne s nebohým hercom Vla-
dimírom Durdíkom. Knižka 
má príznačný názov „Keď sa 
obzriem“. Je istým obhliadnu-
tím sa tohto obľúbeného herca 
za svojím životom, ktorý, žiaľ 
trval príliš krátko. Vlado Dur-
dík zomrel tesne predtým, ako 
sme knihu dokončili. Bolo to 

pre mňa veľmi smutné, šoku-
júce, veď i keď som vedela, že 
je chorý, netušila som, že až 
tak vážne. Vôbec by mi nezišlo 
na myseľ, že odíde tak skoro. 
Verím, že sa pánovi Durdíko-
vi tam hore knižka páči. Som 
však vďačná za príležitosť spo-
znať takého príjemného spoloč-
níka, človeka s dobrým srdcom, 
veľkého džentlmena a skvelého 
herca. No a po nejakom čase 
prišla ponuka z vydavateľstva 
na napísanie podobnej knihy s 
pani Jamnickou.“
„Táto spolupráca bola zrejme 
trochu iná, predsa len, stre-
távať sa a písať so storočným 
človekom, to musí byť záži-
tok...“
   „Iste, ale  potešila som sa po-
nuke, pretože pani Vilmu som 
poznala už aj predtým. Zozná-
mila nás naša spoločná pria-
teľka, takže som vedela, čo mô-
žem od spolupráce očakávať. 
Kniha „Elixír môjho života“ 
je spomienkou na prežitý život 
tejto herečky a astrologičky, 
ide o pútavé rozprávanie ženy, 
ktorá vzhľadom na svoj vek má 
za náruč  múdrosti, skúsenosti, 
ktoré pomôžu mnohým prehod-
notiť vlastný život. Stretávali 
sme sa pravidelne raz do týžd-
ňa a bol to zážitok, na ktorý sa 
nezabúda. Koniec - koncov, kto 
má možnosť porozprávať sa so 
storočným človekom? To je zá-
žitok sám o sebe.“
„V novembri ste krstili ďalšiu 
knižku „Muž môjho života“ 
a bolo to zrejme na dlhší čas 
jedno z posledných verejných 

vystúpení pani Jamnickej...“
   „Pani Vilma otvorene prizná-
va, že jej predpovedali 105-roč-
ný život, ktorý jej z celého srdca 
prajem. Problém je v tom, že 
predsa len tie sily ubúdajú a 
človek v tomto veku by mal byť 
už neustále v spoločnosti iných 
ľudí, ktorí sa oň postarajú. Toto 
pani Vilma nechcela pripustiť, 
bola takmer sebestačná. No 
ukázalo sa, že pomoc blízkych 
bude potrebovať. Na krste v no-
vembri to bola energiou sršiaca 
dáma, verím, že zmobilizuje 
svoje sily, naberie energiu z 
jarného slniečka a ešte bude re-
citovať obľúbenú báseň o starej 
zbrojmajstrovej.“
„Chystáte na knižný trh neja-
ké prekvapenie?“
 „Dokončujem spomienkovú 
knihu spoločne s geniálnym 
hokejistom Jozefom Golonkom. 
Ako je známe, Jožko je veľmi 
otvorený človek nabitý emócia-
mi a v takomto duchu bude pí-
sané aj toto dielko. Prekvapenie 
to určite bude, na svoje si prídu 
nielen fanúšikovia hokeja.“
„A čo tak napísať román? Ne-
láka vás tento žáner?“
 „Nikdy nehovor nikdy, nie-
koľko rokov mám čosi rozpra-
cované, no ukázalo sa, že viac 
ma láka práve písať o osobnos-
tiach slovenského života. Mám 
ponuku na ďalšie dve knihy, 
jednu som už začala písať. 
Lenže keď mám skĺbiť pracov-
né povinnosti so starostlivosťou 
o rodinu, o tri deti, je to trochu 
zložité. Všetko chce svoj čas.“

r



DEVEX 5

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Zosobášili sa
Marián NESPALA 

a Mgr. Jela ONDEROVÁ
Ing.Michal NEMEC 

a Ing. Jolana GÖRCSOVÁ 
Michal GAŠPARÍK 

a Martina WEIGLOVÁ 
Blahoželáme !

Timea CANGÁROVÁ
Adam VOLKO

Jakub KOVAČIČ
Vitajte !

Jozef KARABA
Anna HÁJKOVÁ

Ivan BORKA
Nech odpočívajú v pokoji !

So smútkom v srdci
si 24. marca pripomenieme

5. výročie, kedy nás
navždy opustil

Rudolf MADER

Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím
tichú spomienku

Manželka Alena
a deti s rodinami

Odišli z našich radov

Spomienka

Nemusíte chodiť do mesta
VŠETKY DRUHY

dostanete v Devexe
Novoveská 14, 15.00 - 18.00

PEČIATKY
a príslušenstvo

Uvítali sme
nových spoluobcanovˇ

Projekt spolupráce vyso- 
kých škôl a VW SK s náz- 
vom IngA – Inžinier auto-

mobilového priemyslu, pred-
stavil vedenie spoločnosti a 
zástupcovia slovenských uni- 
verzít 21. 2. 2008 na tlačo-
vej konferencii v priestoroch 
Volkswagen Bratislava v De-
vínskej Novej Vsi.

   Cieľom projektu je pokračo-
vať vo vzájomnej spolupráci 

K vzdelávaniu systémovo
medzi VW SK a univerzitami, 
ponúknuť študentom a pe-
dagógom pohľad do praxe, 
najlepším študentom umožniť 
absolvovanie praxe a získať 
kvalifikovaných absolventov
pre VW SK.
 Projekt pozostáva z piatich 
základných častí. Do prvej je 
zapojených 1000 študentov, 

ktorí absolvujú prednášky zá-
stupcov VW SK. Následne viac 
ako 250 študentov navštívi zá-
vod VW SK. 
 Z nich bude vybraných 20 
najlepších, ktorí sa stanú prak-
tikantmi a piatim z nich poskyt-
ne spoločnosť štipendium.
 Predstavitelia univerzít hod-
notili tento projekt veľmi pozi-

tívne. Vzájomnú spoluprácu 
na projekte IngA nakoniec 
zástupcovia VW SK Dr. A. Tost-
mann, predseda predstaven-
stva a Ing. J. Holeček, člen 
predstavenstva pre personál-
nu oblasť a štyroch univerzít 
(z Bratislavy, Košíc, Trenčína 
a Žiliny) potvrdili slávnostným 
podpisom deklarácie o spolu-
práci.

r

Rokovali matičiari
 V nedeľu 2. marca sa zišli 
v Istra centre matičiari na 
svojom valnom zhromažde-
ní.
 Po krátkom programe sú-
boru Slniečko z MŠ M. Ma-
rečka vystúpil s príhovorom 
podpredseda Matice slo-

snemov MS, prioritou bude 
venovať sa mladej a stred-
nej generácii.
   V pracovnej časti rokovania 
matičiari hodnotili uplynulý 
rok, kde medzi úspešne or-
ganizované podujatia patrili 
ples matičiarov, festival slo-
venskej národnej piesne, 
zájazd členov po stopách 

stopách našich dejín a mie-
nia rozšíriť prednáškovú čin-
nosť z oblasti našich dejín, 
koreňov, ale aj iných oblastí 
matičiarskeho života. Rov-
nako ako celé matičiarske 
hnutie bude potrebné za-
merať pozornosť na mladú 
a strednú generáciu pripra-
vovaním podujatí a aktivít.

venskej Alexander Števík, v 
ktorom pripomenul význam-
né medzníky našich dejín 
na ceste k samostatnej 
štátnosti. Hoci tento rok sa 
nesie v znamení krajských 

našich dejín, ale aj prvá las-
tovička, prednáška z histórie 
Devínskej a tiež koncoročné 
stretnutie matičiarov pred 
Vianocami.
   Z plánu na tento rok ma-
tičiari už úspešne zvládli 
matičiarsky ples na začiatku 
roka, pripravujú jubilejný 15. 
ročník festivalu slovenskej 
národnej piesne na 24. a 
25. mája t.r., opäť zájazd po 

 Dôležitým programom ro-
kovania valného zhromaž-
denia bola voľba predsedu 
miestneho odboru Matice 
slovenskej (MO MS) v DNV.

 Matičiari jednomyseľne za 
svojho predsedu zvolili na 
obdobie ďalších dvoch ro-
kov Ing. Jána Žatka.

r



DEVEX 6

Wh
W HOTEL

Opletalová ulica 1/A, DNV, 841 07  Bratislava
aj napriek rekonštrukcii 

PONÚKAME :
• príjemné posedenie 
 so širokým sortimentom  teplých jedál a nápojov
• obedové menu za 88.- Sk  
 (v reštaurácii aj v Snack bare za tú istú cenu)
• usporiadanie rôznych spoločenských akcií  
 (do 60 osôb)
• pracovné, spoločenské stretnutia, svadby, 
 promócie, oslavy
• ubytovanie v novo zariadených izbách

KONTAKT:
W Hotel s.r.o.
Opletalova ulica 1/A
Devínska Nová Ves, 841 07  Bratislava
tel.č. : 02/6476 1721 , 6476 1610
tel./fax : 02/6476 1780
e-mai: recepcia@whotel.sk

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU

Wh
W HOTEL

OTVORENÝ

• Ovčie kožušiny – predložky 
– dostanete kúpiť v Devexe. Novo-

02 - PREDAJ

INZERTNÉ RUBRIKY 
 01 -  Kúpa 
 02 -  Predaj
 03 - Voľné miesta 

        (ponúka, hľadá)

 04 - Služby (ponúka)

 05 - Byty
 06 - Nehnuteľnosti
 07 - Rozličné

veská 14 (z dvora) po-pia: 15.oo-
18.oo. Možnosť aj objednať. Lac-
nejšie ako kdekoľvek v meste.
•Predám klavír 
zn.: Karol Buchta. 

Tel: 0907-732 182

UBYTOVANIE V RODINNÝCH DOMOCH
v  2, 3, 4  posteľových izbách

STAMADO s.r.o.
Bratislava, Devínska N.Ves, Kosatcova 26

Tel./fax: 02 / 6477 0095

Tipovacia kancelária TIPOS a TIPITO na Istrijskej ulici 71
otvorená denne:

Pondelok: 14.00   do  18.00 hod.
Ut. až Piat.: 10.00  až  18.00 hod.

So, Ne: 9.00  až   14.00 hod.   

Na Slovensku je takmer 5 miliónov platobných kariet, klienti Slovenskej 
sporiteľne ich majú viac ako 1,26 milióna

03 - VOĽNÉ MIESTA

prijme pracovníka (čku) 
na recepciu s nástupom ihneď 

Tel: 0911 431 902

Wh
W HOTEL
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PLATOBNÉ KARTY
Zavedenie eura bude významným míľnikom aj v oblasti využívania pla-
tobných kariet. Na Slovensku je vydaných 4,9 milióna platobných kariet, na 
každého obyvateľa teda pripadá v priemere menej ako jedna. Po prechode 
na novú menu by sa mal zvýšiť záujem klientov o využívanie platobných ka-
riet. Ľuďom totiž oťažejú peňaženky vplyvom väčšieho počtu ťažších euro-
vých mincí.

Záujem o platenie kartami rastie už v súčasnosti
Počet vydaných platobných kariet aj počet transakcií, ktoré nimi klienti vykonávajú, 
sa na Slovensku každoročne zvyšuje. V porovnaní s rokom 2003 sa zvýšil počet 
platobných kariet  o 60 % na 4,9 milióna.

Klienti Slovenskej sporiteľne využívajú viac ako 1,26 milióna platobných kariet, čo 
je medziročný nárast o 11 %. Kým v roku 2006 vykonali klienti kartami Slovenskej 
sporiteľne celkovo takmer 46 miliónov transakcií, počas roka 2007 vzrástol ich 
počet na takmer 49 miliónov.

Možnosti platenia a výberu hotovosti kartou pribúdajú
Na Slovensku sa za posledných päť rokov zdvojnásobil počet platobných terminá-
lov na vyše 26 tisíc. Slovenská sporiteľňa má vyše 6 700 platobných terminálov, 
keď od roku 2003 sa ich počet strojnásobil. Celkovo je na Slovensku vyše 2 000 
bankomatov (ATM), ich počet sa každoročne zvyšuje v priemere o 15 %. Viac ako 
štvrtina bankomatov patrí Slovenskej sporiteľni.
V porovnaní so západoeurópskymi krajinami má Slovensko v oblasti pokrytia POS 
terminálmi a bankomatmi rezervy. Práve zavedenie eura by malo prispieť k zvýše-
nému záujmu podnikateľov o ich inštaláciu. Po prechode na novú menu sa stane 
POS terminál konkurenčnou výhodou. Ľuďom totiž oťažejú peňaženky vplyvom 
väčšieho počtu ťažších eurových mincí a budú uprednostňovať platenie kartou. 
Rovnaká situácia nastala aj v iných krajinách, ktoré zaviedli euro. Časom nebude 
zriedkavosťou platiť kartou ani za noviny či za lístok do kina.

Vlastná karta oslovila 10 tisíc klientov Slovenskej sporiteľne
K zvýšeniu záujmu o platobné karty prispieva aj zatraktívňovanie ich dizajnu. Slo-
venská sporiteľňa ponúka klientom od konca minulého roka možnosť pripraviť si 
vlastný dizajn platobnej karty. Vlastný obrázok na karte má v súčasnosti takmer 10 
tisíc klientov. Medzi vybranými motívmi prevládajú fotografie detí, domácich miláči-
kov, automobilov a zábery z dovoleniek.

Údaje za SR:
 

 2003 3 024 825 86 1 505 13 842

 2004 3 608 761 98,5 1 700 16 272

 2005 4 060 849 106,3 1 855 18 981

 2006 4 475 861 106,3 2 009 22 655

 2007 4 889 159 127,9 2 154 26 189

Počet 
platobných 

kariet

Počet 
transakcií 

v mil.
Počet ATM Počet POS



DEVEX 7

Inzercia - Cenník: 1 znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 750 Sk, 1/8 str. = 1500 Sk, 1/4 str. = 3000 Sk, 1/2 str. = 6000 Sk, 1 str. = 12000 Sk. 1 cm = 22 Sk.  
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne.  
Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1 .  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % ,  i n á  a k o  i n z e r t n á  s t r a n a  ( 6 , 7 )  +  3 0 % .  
I n z e r t n á  k a n c e l á r i a :  D N V  N o v o v e s k á  1 4  ( z  d v o r a  n a d  p o š t o u ) ,  p o - p i a :  1 5 . 0 0 - 1 8 . 0 0 ,  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k

07 -ROZLIČNÉ

04 - SLUŽBY

05 - BYTY

www.zamajerske.sk

Tel.: 02/ 5464 5363

Druhá fáza 

v predaji

S prírodou predo dvermi
Už onedlho si budete môcť vychutnávať 
pohodlné bývanie v Bratislave - Devínskej 
Novej Vsi a jej pokojnej časti 
- Blížne Zamajerské.

Pohodlné bývanie 

• v jednej z 12 mestských víl alebo 
v rodinnom dome

• 12 km od centra mesta
• s výborným dopravným spojením 

(diaľničný obchvat)
• v tichej lokalite s prírodou nadosah

•Firma Pallang vykonáva maliar-
ske práce, natieracie, stierky, fasá-
dy.                  Tel: 0905-257 454
• TV servis Baláž – oprava tele-
vízorov. Na grbe 43. 

Tel/zázn.. 6477 6963

• Kúpim 4-izb.byt v DNV do  
3 200 000 Sk. Nie som RK. 

Tel: 0902-261 462

 
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POT- 
REBY, rozličný tovar, darčeky. 
Na grbe 55.        

Tel: 6477 4642
•Dovolenka na chate v Tatrách. 
Lokalita Hybe, cena 230 Sk oso-
ba/deň. 

Kontakt: 0903-105 924
www.chata10.szm.sk

•Darujem do dobrých rúk mačiat-
ka a sterilizovanú prítuľnú mačičku. 
                      Tel: 0904-041 697
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Z policajného
zápisnika

• V sobotu 16. 2. sa neznámi 
páchatelia vlámali do bývalej reš- 
taurácie Jamajka na ulici Na vyh-
liadke. Ukradli rôzne náradie: 
brúsku, vŕtačku, pílu, búracie kladi-
vo... Majiteľovi spôsobili škodu 
krádežou 82 tis. Sk, poškodením 
zariadenia 25 tis. Sk.
• Zatiaľ neznámy páchateľ, od 
septembra min. roka do 18. 2. 
tohto roka, si na stavbe požičal 
motorové vozidlo Škoda Favorit aj 
s náradím (zváračka, uhlová brús- 
ka) a doteraz ho majiteľovi ne- 
vrá-til, čím spôsobil škodu 38 tis. 
Sk.
• Trestne zodpovedný páchateľ, v 
stredu 20. 2., viedol ráno o 63o 
h osobné motorové vozidlo Škoda 
Felícia po Uhroveckej a Istrijskej. 
Hliadka OO PZ DNV ho zastavila 
a zistila, že má uložený zákaz 

FUTBAL
Zimný turnaj BFZ

6. kolo
Vajnory – FCL DNV   1 : 1
g: Šmahovský

Prvý majstrák
 Futbalový výbor FCL pozý-
va svojich priaznivcov na prvý 
majstrovský zápas jarnej časti
v piatok 21. 3. 2008. O 14.00 
h sa stretnú mužstvá FCL DNV 
a Vrakuňa. 

viesť motorové vozidlo. Dopustil 
sa marenia výkonu úradného ro-
zhodnutia a je preto stíhaný.
• V sobotu 23. 2. sa páchateľ 
vlámal do siedmych kancelárií vo 
VW SK, z ktorých ukradol rôznu 
elktroniku v hodnote 269 200 Sk. 
Páchateľa chytli a je obvinený z 
trestného činu krádeže.
• V ubytovni Tehelňa 1 neznámy 
páchateľ ukradol 25. 2. notebock 
zn. Dell v hodnote 18 tis. Sk.
• V noci z 25. na 26. 2. sa ne- 
známy páchateľ vlámal do nov-
ostavby rodinného domu. 
Ukradol kotol Wiessmann v hod-
note 95 tis. Sk. 
Poškodil zariadenie za 20 tis. Sk 
• V predajni Lidl na Eisnerovej 26. 
2. sa pokúsil páchateľ ukradnúť to-
var v hodnote 5 706 Sk. Zadržala 
ho hliadka SBS. 
Keďže už v minulosti sa dopustil 
podobného činu, je obvinený z z 
trestného činu krádeže.

OO PZ DNV

BASEBALL CAMP
GoodSports International Slo-
vensko pozýva všetky deti, die-
včatá aj chlapcov na športový 
denný tábor v spolupráci so 
slovenskými a kanadskými tré-
nermi.
 Príďte si s nami zahrať base-
ball, hockeyball, futbal alebo 
basketbal a zažite s nami ko-
pec zábavy.
15. a 16. marca (sobota a ne-
deľa), v sobotu čase od 9.00 
- 16.30, v nedeľu v čase od 
14.00 - 17.30, v telocvični v Zá-
kladnej škole P. HOROVA 16.

Viac info Katka: 
0949 705 507

Nezabudnite si priniesť desia-
tu, pitie a dobrú náladu!

GoodSports International 
 Slovensko 
Pozýva deti

na baseballové stretnutia
LITTLE LEAGUE

8. februára
a 29. marca (soboty)
do telocvične v ZŠ 

P. Horova 16
Info: 0949 705 507

Korenie života
 Dnes sme vybrali z knihy Vilia- 
ma Pokorného Devínska sa 
smeje.
 Róm prešiel na železničnú sta- 
nicu a hneď si tam chcel do no- 
vinového papiera ušúľať ciga-
retu z fajkového tabaku. Jeden 
muž ho poklepal po ramene a 
ukázal mu tabuľku s nápisom, že 
fajčiť je tu zakázané. Róm prišiel 
bližšie k tabuľke presvedčiť sa, 
či je to naozaj tak. Na perách 
mu bolo vidieť ako pomaly číta 
písmenko po písmene. Potom 
mávol rukou a zahundral:
- Zakázané...Vidíte! A na lopatu 
také nenapíšu.

•••

 Novovešťan sa prišiel pos- 
ťažovať k lekárovi na poš- 
kodené zdravie. 
V ordinácii sa postavil lekáro-
vi priamo pred stôl, no ten ani 
len oči nezdvihol od papierov.
Len čosi písal. Potom vytrhol 
z bloku recept a podáva ho pa-
cientovi.
- S týmto si budete masírovať 
nohy. Keď sa vám masť minie, 
príďte znovu.

- Ale pán doktor, veď vy ste sa 
na mňa ešte ani nepozreli a už 
mi dávate liek...

- Na vás sa ja nepotrebujem 
dívať. Stačí, keď počujem, ako 
vám pri každom kroku vŕzgajú 
kolená.

Ázia 2008 po vlastných
 Bežeckú expedíciu Ázia 2008, 
po trati Slovensko (Bratislava) – 
Grécko (Atény) – Čína (Peking), 
cca 11 722 km, v termíne marec 
– august 2008 sa chystá absol-
vovať ultrabežec z Devínskej No-
vej Vsi Jozef Rajchl. 
   O tom, že v tejto disciplíne nie 
je nejakým nováčikom sme už 
písali (beh naprieč Slovenskom, 

od severu Európy po jej juh...).  
veríme, a držíme mu palce, že je 
dobre pripravený a trasu i ciele 
zvládne.
   O tom, ako sa mu to darí, ako 
sa mu bude dariť zviditeľňovať 
Slovensko ale aj Devínsku novú 
Ves budeme čitateľov priebežne 
informovať.

r

 Hoci je normálne, že chcete pre 
seba len to najlepšie, je to súčas-
ne hlavný zdroj vašich problémov 
a stresu. To, o čo vám všetkým v 
podstate išlo, bola totiž káva, nie 
šálky. Ale podvedome ste si vybe-
rali tie najkrajšie šálky a rovnako 
podvedome ste ich porovnávali 
so šálkami tých druhých. A teraz 
porozmýšľajte: Život je káva a 
vaša práca, peniaze a spoločen-
ské uznanie sú len šálky. Sú len 
prostriedok, ktorý obsahuje a 
udržiava Život, ale nemenia kva-
litu Života. Niekedy, keď sa sú-
stredíme len na tú šálku, zabud-
neme si vychutnať kávu, ktorú v 
nej dostávame. Takže nedovoľ-
te, aby u vás dominovali šálky... 
vychutnávajte si radšej kávu!“ 

 Skupina vysokoškolských ab-
solventov so závideniahodnými 
kariérami prišla na návštevu za 
svojím profesorom z univerzity. 
Reč sa čoskoro zvrtla na sťažnosti 
na stres doma i v práci.    Profesor 
ponúkol svojim študentom kávu, 
odišiel do kuchyne a vrátil sa s 
konvicou a zbierkou najrôznej-
ších šálok - porcelánových, ume-
lohmotných, sklenených, starých 
i moderných, lacných i drahých, 
a povedal im, nech sa obslúžia. 
Keď už všetci sedeli so šálkou 
kávy, profesor povedal: „Pozri-
te sa - všetky tie pekné a drahé 
šálky ste si rozobrali a na tácke 
ostali už len tie lacné a ošarpané.  

Káva


