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 „ P o k o j 
a  bratská 
láska nech sú 
medzi vami.“ 
S  takým 
želaním sa 
rozchádzali členovia jedného 
spoločenstva z  pravidelného 
stretnutia, ktorého som sa 
zúčastnil. Neďaleko, na au-
tobusovej zastávke postával 
muž s ruksakom na pleciach. 
Čakal syna, ktorý si bol 
prevziať pravidelnú dávku...
   Na jednej strane som to 
vnímal ako úctu k  zacho-
vaniu tradícií, na druhej 
len ako povinnosť splniť 
si zanedbané medzery 
z  predchádzajúcich rokov.
 Nič veru nenahradí 
búchanie sa do pŕs v  istej 
etape života „Ja som, ja 
....., ja môžem...“ a  po-
tom si dávať na začiatku 
roka predsavzatia: pres-
tanem, začnem, budem...
ba i  nachádzať zdôvod-
nenia, prečo to nevyšlo.
Aj preto nás čaká referendum 
o  rodine. Pre rôzne pred-
stavy o  rodine, manželstve, 
výchove a  ďalších zásadách, 
ktoré mnohí nepoznajú, 
nemali ich kde získať.
 Tohtoročný fašiang 
začal 7. januára a potrvá do 
18. februára. Takže ešte tro-
cha zábavy a potom príprava 
na jarné povinnosti.

Vydavateľ

V 
čí

sl
e:

 Pred niekoľkými dňami zo 
skládky začali vyvážať odpad 
a hoci nákladné autá vozili zatiaľ 
len zeminu, ktorá ľudské zdravie 
neohrozuje, nie gudróny, u ľudí to 
vyvolávalo obavy. Nákladné autá 
so zeminou prechádzali cez mestskú 
časť nezakryté. Ministerstvo uložilo 
okamžité opatrenie, že žiaden od-
pad nesmie ísť v aute nezakrytý. 

 V utorok 20. januára na podnet 
občanov, sa poslaneckého pries-
kumu v lokalite Srdce zúčastnili sta-
rosta MČ DNV Milan Jambor, jeho 
zástupca Peter Krug, poslankyňa 
Beáta Janatová, predseda komisie 
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KRÁTKE SPRÁVY  

• Jedným z bodov najbližšieho 
rokovania miestneho 

zastupiteľstva (28.1.2015) 
bude návrh poriadku odmeňovania 

poslancov a občanov 

– členov komisií. 

• Nová chorvátska prezidentka 
Kolinda Grabar – Kitarovič 

nastúpi do funkcie 26. 1. 2015
• Referendum, v podstate 

o rodine, bude v sobotu 
7. februára 2015

• Festival Slovenskej národnej 
piesne by mal byť v tomto 

roku 23. – 24. mája 2015

výstavby a dopravy a poslanec 
Miroslav Encinger, predseda 
komisie kultúry v sprievode pra-
covníkov fi riem zabezpečujúcich 
odvoz komponentov skládky.

 Ako informoval projektový 
manažér fi rmy A.S.A., spol. s.r.o. 
RNDr. Václav Mazura, zatiaľ 
odvážajú len nekontaminovanú 
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DEVEX 2  

Stretnúť človeka

Ocenenie
 Koncom roka 2014 dostala 
MČ DNV  od Academie Istropoli-
tana Nova ocenenie za príkladnú 
obnovu Múzea starej Devínskej. 
 Odborná porota udeľuje oce-
nenie za adaptáciu tradičnej ar-
chitektúry na novú funkciu s cieľom 
prezentácie miestneho kultúrneho 
dedičstva pre verejnosť. Členmi 
odbornej poroty sú: Mgr.  Lucia 
Gembešová,  Academia Istropolita-
na Nova, Ing. arch. Michal Škrovina                                                                                                
Academia Istropolitana Nova, 

Tarifné mzdy zamestnancov VW 
SK vzrastú od 1. januára 2015 o 
2,3 percenta. V aktuálnom roku 
pritom spoločnosť zvyšovala 
tarifné mzdy zamestnancov o 
2,4 percenta. Zvyšovanie je 
výsledkom kolektívneho vyjed-
návania roku 2014. Pracovníci 
VW SK tiež tento rok získali od-
meny za hospodárske výsledky 
roku 2013 v priemernej výške 
1 300 eur. Spoločnosť si tak upev-
ní postavenie najatraktívnejšieho 
zamestnávateľa v priemysle na 
Slovensku. V roku 2014 v prieskume 
„Najatraktívnejší zamestnávateľ“, 
organizovanej spoločnosťou Pro-
fesia a mesačníkom Forbes získala 
práve v kategóriách platové ohod-
notenie a benefi ty vôbec najvyššie 
hodnotenia spomedzi všetkým 
uchádzačov.  

 V rámci sociálneho programu 
majú zamestnanci VW SK k dispozí-

cii nielen dovolenkový a vianočný 
príspevok (13. a 14. plat), odmenu 
za hospodárske výsledky, ale 
i pôžičky na bývanie s 0-percent-
ným úrokom, príspevky na dovole-
nky a detské tábory na Slovensku 
i v zahraničí, príspevky pri pra-
covnom jubileu, či pri narodení 
dieťaťa. Firma tiež fi nančne 
podporuje zamestnancov, ktorí 
sú dobrovoľnými darcami krvi. 
V oblasti vzdelávania poskytuje 
zamestnancom školenia, odborné 
i jazykové kurzy. V rámci starostli-
vosti o zdravie môžu zamestnanci 
využívať jedno z najmodernejších 
zdravotných stredísk a preventívny 
zdravotný program. Vo voľnom 
čase majú k dispozícii zľavy na 
športové aktivity a kultúrne podu-
jatia. Využívať môžu aj zľavy na 
nákup vozidiel značiek Volkswa-
gen, ŠKODA a Audi.  

vm

GUDRÓNY v centre pozornosti

zeminu z najvrchnejších vrstiev. 
Aj keď podľa odborníkov nemusel 
byť odvoz týchto produktov rea-
lizovaný v zakrytých priestoroch 
nákladných áut, po upozornení 
MŽP SR a vedenia obce tak začali 
ihneď odvoz zeminy zakrytej 
plachtami.

 Už dnes sú pripravené kon-
tajnery, ktoré budú odvážať tú 
najnebezpečnejšiu zložku – gu-
dróny, v úplne uzatvorených priesto-
roch.
 Na stretnutí sa zúčastnení 
dohodli, že o postupe prác budú 
obyvateľov Devínskej pravidelne 
informovať.                                       r

 Predvianočné obdobie 
patrí v živote starostu k tým 
najnáročnejším. Na jednej 
strane treba pripravovať a 
schváliť rozpočet na budúci rok, 
dokončovať  všetko to, čo sa nesti-
hlo počas roka a do toho všetkého 
je tu množstvo predvianočných 
a vianočných stretnutí, na ktorých 
ako starosta nesmiete chýbať. Hoci 
je to veľmi náročné, stretnúť mnoho 
milých a príjemných ľudí je pre mňa 
vždy zážitok. Najviac mi v mysli 
utkveli dve stretnutia v závere roka 
a rád by som sa s vami o ne podelil. 

 Na vianočnom večierku VW 
Slovakia som sa zúčastnil  po 
štvrtý krát. Už tradične sa konal 
v Slovenskom národnom divadle. 
Po skončení príjemného, vianočne 
ladeného programu som sa na re-
cepcii stretol s bývalým šéfom tohto 
podniku Jozefom Uhríkom. Priznám 
sa, že málokedy mi ubehol tak 
čas, ako v rozhovore s ním. Zaujal 
ma svojím pútavým opisom histó-
rie závodu VW v Devínskej Novej 
Vsi, pri ktorom stál od jeho vzniku. 
Stretol som milého, inteligentného, 
rozhľadeného človeka, ktorý sa 
svojou tvrdou a poctivou prácou 
dokázal presadiť vrámci koncernu 
VW a v našej Devínskej vybudoval 
jeden z najmodernejších závodov 
v našej krajine. Nedalo mi to a po 
našom stretnutí som si prečítal jeho 
knihu Od tankov k Touaregu. Táto 
kniha okrem životného príbehu J. 
Uhríka a histórie závodu VW mapu-
je aj kus našej histórie a určite stojí 
za prečítanie. Nájdete ju aj v našej 
miestnej knižnici.

 Na kardiochirurgickom oddelení 
Detského kardiocentra v Bratislave 
sa stalo pekným zvykom, že deti, 
ktoré tu boli operované,  pozývajú 
na oslavy Dňa detí a na Mikuláša. 
A keďže manželka z pracovných 

(Pokračovanie zo strany 1)

dôvodov nemohla sprevádzať našu 
dcérku Bajku, ktorá tu bola pred 
rokom operovaná, pripadla táto 
milá povinnosť mne. Stretnúť ľudí, 
ktorí každý deň zachraňujú detské 
životy je vždy výnimočné. Dcére 
Bajke sa veľmi páčil program, ktorý 
pre nich nachystali. A tých darčekov, 
koľko dostala. Očká jej svietili ešte 
dlho potom, ako sme z kardiocen-
tra odišli. Keď som pri odchode 
ďakoval primárovi Nosáľovi 
za všetko, čo pre Bajku urobil, 
odpoveďou mi bol skromný úsmev 
a pevný stisk ruky, ktorá zachránila 
množstvo detských životov. Keď 
som uvažoval, ako im pomôcť v ich 
krásnom poslaní, naplno som si 
uvedomil význam toho slova. Svoj 
vstup do politiky pred štyrmi rokmi 
som bral ako poslanie s túžbou 
zmeniť svet k lepšiemu. Na to 
by mala politika slúžiť. Preto som 
sa rozhodol, že všetky fi nančné 
prostriedky, ktoré dostanem ako 
poslanec mestského zastupiteľstva 
darujem nadácii detského kar-
diocentra Šťastné srdcia.  Aby viac 
detských srdiečok mohlo fungovať 
tak, ako má. 

 Kiež by mala naša kra-
jina viac takých ľudí, ako 
je primár Nosáľ a Jozef 
Uhrík.

 Milan Jambor

Kálmán Petöcz, zástupca SR v pra-
covnej skupine EÚ.
 Kultúrne povedomie a kultúrne 
prejavy, Mgr. Rastislav Šenkirik,    
Bratislavský samosprávny kraj, 
Ing. Miloš Blanárik, Prvá stavebná 
sporiteľňa, a.s.
 Súťaž o príkladnú obnovu 
tradičnej architektúry v Bratislav-
skom kraji realizovala v roku 2014 
Academia Istropolitana Nova 
v spolupráci s Bratislavským samo-
správnym krajom a s podporou 
Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.

r

Zamestnanci Volkswagen Slovakia (VW SK) vstúpujú do 
nového roku 2015 so mzdami

zvýšenými o 2,3 percenta
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 DEVEX 3

 Odborníci z celého Slovenska 
sa v tomto roku podieľali na zbere 
dát v teréne, ktoré sú nevyhnutné 
na doplnenie nových území do 
sústavy Natura 2000. Podarilo 
sa im zozbierať veľmi hodnotné 
údaje a potvrdiť niekoľko vzácnych 
nálezov.

 Od skorej jari do neskorej jesene 
overovali vedci z rôznych inštitúcií 
a odborných organizácií v teréne 
výskyt vybraných chránených druhov 
živočíchov, rastlín a biotopov, čiže 
prostredia, kde druhy rastú a žijú. 
Predmetom prieskumu boli tie druhy, 
prírodné biotopy a regióny Sloven-
ska, ktoré Európska komisia vyhodno-
tila ako nedostatočne pokryté existu-
júcou sústavou Natura 2000.
 Medzi mapovanými druhmi boli 
napríklad rys, vlk, syseľ, viaceré 
druhy rýb, vzácne chrobáky, motýle, 
rovnokrídlovce či mäkkýše. Z rastlín 
sa zbierali údaje o výskyte klinčeka 
včasného, hadinca červeného či ru-
menici turnianskej, ktorá je endemitom 
Slovenského krasu. Paralelne prebie-
halo mapovanie pieskov, ktoré patria 
medzi najohrozenejšie spoločenstvá 
na Slovensku, xerotermných (teplo-
milných a suchomilných) krovín, vy-
braných lúčnych spoločenstiev ako 
aj biotopov stojatých i tečúcich vôd, 
ktoré v krajine prudko ubúdajú. 
 „Niektoré druhy a biotopy si 
vyžadujú náročnejšie metódy ma-
povania, preto nebolo jednoduché 
dáta zozbierať. Mapovanie niek-
torých vzácnych druhov hmyzu 
sa napríklad muselo realizovať vo 

 Bolo to niekedy v septembri,  
v sobotu dopoludnia. Bol som na 
balkóne a počul som hrmot pri kon-
tajneroch pred naším domom. Bývam 
na ôsmom poschodí, tak som mal 
dobrý výhľad na to, čo sa tam deje.
Prehŕňal sa  v nich bezdomovec, 
človek, o akom my, „normálni“ ľudia, 
obyčajne nemáme bohvieakú mien-
ku.
Popozeral jeden kontajner, nenašiel 
nič, takisto ani v druhom. Aj tretí bol 
skoro plný kadejakého odpadu. 
Prekladal ho zboku nabok a pod 
nímnašiel vyhodené staré noviny 
a časopisy, ktoré tam vcelku uspori-
adane dal nejaký „normálny“ človek. 
Zobral prvú kôpku novín 
a preniesol do kontajnera na 
papier, ktorý bol hneď vedľa. 
Potom ešte raz a ešte raz...
celkom päť krát. A na konci 
mu to nedalo, povyberal ešte 
aj jednotlivé roztrúsené kusy 
a dal ich tam, kam patria. 
Cudziaosoba nám takto 
vytriedila odpad!!Tento čin 
bol taký príkladný, že ak 
by to bolo natočené kam-
erou, mohlo by sa to v rámci 
vzdelávania premietať na 
základnej škole. O to viac, 
že to bol „nenormálny“človek 
bez domova, akého zvyk-
neme podceňovať a naširoko 
obchádzať. Posielam mu 
takto virtuálne pochvalu, na-

• Vzťah k technike a kritické mysle-
 nie detí  hravou formou
• 40 učiteľov získava akreditované
 školenie

Až 40 učiteľov materských škôl získa-
va vďaka podpore Nadácie Volkswa-
gen Slovakia (VW SK) akreditované 
vzdelávacie kurzy zamerané na krit-
ické myslenie, nadšenie pre techniku 
a bádanie detí v predškolskom veku.

Výskumníci
pomáhajú 
pri rozširovaní európskej 
sústavy chránených území 
Natura 2000.

večerných a nočných hodinách. Pro-
blém je aj nedostatok odborníkov 
schopných vzácne druhy a biotopy 
bezpečne určiť. Napriek krátkemu 
času (2 vegetačné sezóny) sa však 
podarilo zozbierať kvalitné dáta a od-
borníci, ktorí sa na ich zbere podieľali 
odviedli vynikajúcu prácu. Môžeme 
hovoriť dokonca o veľmi úspešných 
nálezoch, keďže sa podarilo potvrdiť 
výskyt druhov, ktoré sa doteraz 
počítali prakticky len na kusy. 
 Projekt je fi nancovaný z Blo-
kového grantu pre MVO a podporu 
partnerstiev švajčiarsko-slovenskej 
spolupráce,  prostredníctvom Nadá-
cie Ekopolis. 
 Cieľom sústavy Natura 2000 je 
zachovanie európskeho prírodného 
bohatstva – najvzácnejších a najohr
ozenejších biotopov a druhov, vysky-
tujúcich sa na území štátov Európ-
skej únie. Sústava Natura 2000 má 
zabezpečiť priaznivý stav populácií 
vybraných druhov živočíchov a rastlín 
a priaznivý stav biotopov, čiže prostre-
dia, kde druhy rastú a žijú.  Je dôležité 
dodať, že v územiach Natura 2000 
sa nevylučujú hospodárske aktiv-
ity, pokiaľ tieto neohrozujú priaznivý 
stav biotopov a druhov. V mnohých 
prípadoch sú dokonca ľudské akti-
vity nevyhnutné na zabezpečenie 
ochrany prírody. Ako príklad možno 
uviesť kosenie a pasenie niektorých 
lúčnych spoločenstiev, ktoré výrazne 
prispievajú k ochrane týchto biotopov 
a ohrozených druhov rastlín na ne via-
zaných. 

Pre viac informácií: 
Mgr. Milan Janák, Daphne 
– inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24, 821 06 Bratislava    
janak@daphne.sk, 0948 096 821.
Viac info o projekte: http://www.
daphne.sk/projekty/ochrana_
prirody_naturou_2000

Nadácia Volkswagen Slova-
kia poskytuje 40 učiteľom ma-
terských škôl.

jedinečnú 
kvalifi káciu

 Učitelia vďaka akreditovaným 
školeniam „Technika hrou od ma-
terských škôl“ získajú vedomosti a 
metodické pomôcky, ktoré im pomôžu 
deti nadchnúť pre techniku, rozvíjať v 
nich kritické myslenie a schopnosť 
tvoriť. Zmena prístupu k vzdelávaniu 
nastane, ak je učiteľovi jasné čo sa od 
neho očakáva a prečo. Zameriavame 
sa na rozvoj všeobecne využiteľných 
spôsobilostí detí, ktoré im pomôžu 
riešiť technické a technologické 
problémy späté s bežným životom. 
Učiteľ vo vzdelávacom procese 
vďaka tejto metóde postupne ustu-
puje od nezmyselného podceňovania 
myšlienkového a tvorivého potenciálu 
detí. Tým sa vytvoria predpoklady pre 

kvalitné špecializované vzdelávanie 
detí v oblasti techniky.
 Školenia prebiehajú v rámci ap-
likácie uznávanej výskumnej koncep-
cie vzdelávania (Inquiry Based Learn-
ing). Tá vedie deti k samostatnosti pri 
skúmaní javov. Dieťa tak vie využiť 
vlastnú skúsenosť a postupne získava 
sebavedomie v samostatnom a ino-
vatívnom riešení situácií.
 Akreditované desaťmesačné 
školenia absolvuje v tomto školskom 
roku 40 učiteľov materských škôl z 
Bratislavy a z Martina. Prebiehať 
budú od októbra 2014 do júna 2015 
dvakrát mesačne popoludní a učitelia 
za ne získajú 25 kreditov do svojho 
rozvojového plánu.          Školenia 
sú rozdelené do troch fáz. Školiaca 
pozostáva z 90 vyučovacích hodín 
realizovaných prostredníctvom prak-
tických workshopov. Prepája sa v 
nich inovatívna teória s praktickou re-
alizáciou vo vzdelávacom procese v 
materských školách. Učitelia sú v prvej 
fáze postavení do role učiaceho sa, 
aby sami zažili pocit z objavenia, tvor-

by, konštruovania a skúmania – tak ty-
pického pre prírodovedné a technické 
vzdelávanie. V druhej fáze získajú od 
školiteľov priamu spätnú väzbu pri 
realizácii navrhovaných praktických 
aktivít do vyučovacieho procesu vo 
vlastných triedach a cenné rady na 
20 vyučovacích hodín. Tretia fáza 
pozostáva zo záverečnej prezentá-
cie a pohovoru, ktorý preveruje ich 
samostatnosť v tvorbe nových aktivít 
zameraných na podporu technického 
a technologického premýšľania detí 
v materských školách. 
 Tieto školenia prinesú zmeny 
vyučovacích postupov na Slovensku, 
v súlade s európskou tendenciou roz-
voja prírodovedného a technického 
vzdelávania. Akreditované vzde-
lávanie chceme rozšíriť aj do ďalších 
krajov a pre základné a stredné od-
borné školy. V spolupráci s Goetheho 
Inštitútom na Slovensku plánujeme 
tento koncept využiť aj na efektívnu 
výučbu nemeckého jazyka už od ma-
terskej školy.

Tak kto je tu normálny...!?!
pokon – ako sa hovorí – dobré skutky 
sa nestratia...
Iným príkladom z tej istej oblasti 
života ale z vedľajšej ulice je fotka, 
ktorá hovorí o tom, ako občas triedi 
papier ďalší „normálny“ človek. Po 
nákupe mu ostal nepotrebný papier, 
veľká kartónová škatuľa. Dal jusíce 
do kontajnera na papierový odpad, 
ale vložil ju tamvcelku, „naplnenú vz-
duchom“, neposkladanú...!!!
Nie som skeptický. Určite je drvivá 
väčšina ľudí zodpovedných, ktorí dajú 
papier, či plasty alebo sklo tam, kam 
patrí a náležitým spôsobom. Pretože 
to v nich jednoducho je. V niektorých 
nie je ani nebude...

Jozef TOMA
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DEVEX 4

je referendum vyhlásené na 
sobotu 7. februára 2015. Ref-
erendum bude obsahovať 
tri otázky: 

„Súhlasíte s tým, aby sa 
manželstvom nemohlo nazývať 
žiadne iné spolužitie osôb okrem 
zväzku medzi jedným mužom 
a jednou ženou?“, 
„Súhlasíte s tým, aby párom alebo 
skupinám osôb rovnakého pohla-
via nebolo umožnené osvoje-
nie (adopcia) detí a ich následná 
výchova?“ a 
„Súhlasíte s tým, aby školy nemohli 
vyžadovať účasť detí na vyučovaní 

v oblasti sexuálneho správania či 
eutanázie, ak ich rodičia alebo 
deti samé nesúhlasia s obsahom 
vyučovania?“ 
Štvrtá otázka „Súhlasíte s tým, 
aby žiadnemu inému spolužitiu 
osôb okrem manželstva nebola 
priznaná osobitná ochrana, práva 
a povinnosti, ktoré sú právnymi nor-
mami k 1. marcu 2014 priznané iba 
manželstvu a manželom - najmä 
uznanie, registrácia či evidovanie 
ako životného spoločenstva pred 
verejnou autoritou, možnosť osvo-
jenia dieťaťa druhým manželom 
rodiča?“ nebola Ústavným súdom 
uznaná. 

Myslím si, že pochádzam z riad-
nej (normálnej ?!) rodiny, 
moji rodičia vychovali riad-
nych normálnych občanov 
(spoluobčanov, so všetkými 
atribútmi normálnych ľudí). 
Neupieram však nárok iných 
na inakosť. Vo vizáži, vzdelaní, 
vierovyznaní, sexuálnej, či inej 
orientácii. Každý by si mal 
(a môže) nájsť v spoločnosti 
svoje miesto. Čo je norma, 
o tom možno viesť polemiky.

 Som prekvapený, koľko je 
inakších, koľkí bojujú (musia?) o to, 
aby ich iní akceptovali, koľkí...
 Som prekvapený postojom 
médií. Jedny dávajú priestor 

všetkým, iní len niektorým, niektorí 
žiadnym názorom.
 Poniektorí upierajú uverejniť 
názory, vraj ide o reklamu. 
Zaujímavé, že by malo platiť, 
keď môže za peniaze zadávať 
reklamu jeden a druhému 
rovnakú možnosť odopierajú...
   Som rád, že osobne s referendom, 
ani s otázkami (i odpoveďami) pro-
blémy nemám. Viem, že ide o zá-
pas o rodinu, viem, že sloboda 
nie je anarchia, rozumiem, že ide 
o paniku na dúhovom fronte, viem, 
že treba vyjadriť názor na život, 
na rodinu na spolunažívanie. Je 
na každom z nás, čo odkážeme 
budúcim generáciám.

Peter krug

 Aj v tomto roku, čo je už 
po piaty raz na Slovensku, 
oslavujeme Národný týždeň 
manželstva. Patríme medzi 
mnohé mimovládne organizá-
cie, ktoré pracujú v prospech 
rodiny, na posilnení jej pozície 
v spoločnosti. Oslavou Národ-
ného týždňa manželstva  (od 
9.-15. februára) chceme s 
vďačnosťou povedať našej 
občianskej spoločnosti a najmä 
všetkým  manželským párom, 
ktoré žijú svoj manželský sľub 
vo vernosti a láske, akým da-
rom sú pre svoje deti i pre celú 
spoločnosť.
 V našej spoločnosti sa o 
manželstve šíria rôzne mýty a dez-
informácie. Chceme našim deťom 

REFERENDUM na Slovensku

REFERENDUM o rodine

MÝTY A DEZINFORMÁCIE 
o manželstve

ROVNOVÁHA mužsko 
– ženského princípu

a mládeži svedčiť: Manželstvo 
(matrimonio) je inštitúcia na ochra-
nu materstva a kráľovské dvere do 
novej rodiny. Ako trvalý a výlučný 
celoživotný vzťah je manželstvo 
prostredím, kde vzájomná láska 
manželov dáva život deťom, 
budúcim občanom štátu, buduje 
v nich základnú životnú dôveru 
a schopnosť budovať vzťahy voči 
druhým ľuďom. Vzájomná láska 
rodičov a ich láska voči deťom 
formuje v deťoch vzácne bohat-
stvo spoločnosti: ľudský potenciál. 
Bez rodičovskej lásky ľudský po-
tenciál detí nevznikne, ale zvyšuje 
sa pravdepodobnosť vzniku pa-
tológií rôzneho druhu. Preto štát 
a politici-štátnici podporujú 
inštitúciu manželstva ako prísľub  
budúcnosti.

Mýty o manželstve, ktoré 
zrodila individualistická at-
mosféra našej civilizácie

1. V manželstve ide iba o „pa-
pier“, úradný doklad, ktorý ne-
musí byť, nie je dôležitý.
Odpoveď: Pre čestných ľudí má 
záväzok, sľub, veľkú silu. Je motivá-
ciou, aby manželia budovali  svoj 
vzájomný vzťah po celý život.

2. Pre deti nie je dôležité, či sú 
rodičia zosobášení.
Odpoveď: Bez stabilného vzťahu 
svojich rodičov, vzťahu so záväz-
kom, nemajú deti bezpečnú životnú 
perspektívu.

3. Voľné spolužitie partnerov 
bez manželstva im poskytuje 
slobodu.
Odpoveď: Potom je to ako kúpa 
predmetu s možnosťou „reklamá-
cie“, keď „nevyhovuje“, môže sa 
„vrátiť. Komu voľnosť, komu slo-
boda?

4. Krízu v manželstve treba 
riešiť rozvodom.
Odpoveď: Kríza v manželstve je 
výzvou a šancou prehĺbiť vzťah, 
zlepšiť komunikáciu, bojovať o 
lásku, obohatiť paletu prejavov po-
zornosti a vzájomnej lásky. 

5. Na sexualitu má každý prá-
vo, bez ohľadu na vek. Prečo by 

mala patriť iba k záväznému 
vzťahu v manželstve?
Odpoveď: Sexualita je nástroj 
lásky, je to snubný a jedinečný 
vzťah medzi mužom a ženou. Pred 
a mimo manželstva je to rizikový 
vzťah. 

6. Sexuálny vzťah ľudí 
rovnakého pohlavia je rovno-
cenný manželskému vzťahu.
Odpoveď: V obidvoch prípadoch 
ide o súkromný vzťah priateľstva 
a lásky, ktorý by nemal patriť 
do kompetencie štátu. Podstatou 
manželstva medzi mužom a ženou 
je však spoločenstvo lásky a života. 
Práve pre to štáty manželstvá pod-
porujú a chránia svojimi ústavnými 
zákonmi, lebo v manželských 
rodinách sa deti rodia a v op-
timálnom prostredí vychovávajú 
aj pre budúcnosť spoločnosti. 
Spoločnosť, ktorá nemá deti, nemá 
budúcnosť!
Vzťah partnerov rovnakého pohla-
via je súkromným vzťahom na vzá-
jomnú podporu  partnerov. Ich prí-
nos pre budúcnosť spoločnosti má 
charakter bežného občianskeho 
prínosu.
Z hľadiska prínosu pre budúcnosť 
spoločnosti  nie sú to teda 
porovnateľné vzťahy, preto ich 
riešenie spadá pod občiansko-
právne ustanovenia, nie pod rodin-
né právo.

Terézia Lenczová

Keď sa pozrieme na akúkoľvek 
činnosť človeka, určite tam za-
zrieme nielen duálny princíp ale aj 
mužsko-ženský princíp. Tieto dva 
princípy sa nachádzajú v každom 
našom jednaní, v tom čo robíme 
aj nerobíme. Úplne v každom. 
Čím viac ich spoznávame, tým 
môžeme lepšie žiť. Dualita zna-
mená, že všetko má dva póly. 
Pravdepodobne existuje nejaká 
dohoda, že dualita sa dodržiava 
na  Zemi. Zem aj keď sa nechce, 
tak sa točí, slnko vychádza a za-
padá, more má príliv a odliv.  
Mužsko -ženský princíp je vy-
tváraný, čiže neodpozeráme ho 
ani  z vesmíru alebo ani z reality. 
Problémy ale nastávajú preto, lebo 
muž a žena ako prax ukazuje 
nedodržiavajú žiadne pravidlá.
Mužsko-ženský princíp má 

každý človek vo vnútri, každý 
pristupuje k realite tým svojím 
mužsko - ženským princípom. 
Zároveň však ak píšem o mužsko 
– ženskom princípe, nemám na 
mysli iba  mužov a ženy. Myslím 
tým mužské a ženské vlastnosti. 
V podstate sú to polarity. Ak 
označím znakom + (plus) mužský 
póla znakom – (mínus) ženský 
pól, môžem o nich rozmýšľať ako  
o póloch magnetu – plusový a mí-
nusový. Ani jeden z pólov nie je 
lepší než ten druhý, obe polarity 
sú esenciálnym aspektom magnetu 
samotného a sú rovnako silné. 
Uvediem príklad. Keď sme boli 
počatí, zdedili sme polovicu gé-
nov od svojho otca a polovicu od 
svojej matky: ½ + ½ = 1. Už na 
samotnej fyzikálnej úrovni neho-

(pokračovanie na strane 5)
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DEVEX 5

voriac o emocionálnych, mentál-
nych a duchovných úrovniach – sa 
tieto gény premiešavajú a ich pre-
javom je nová bytosť, ktorou sme 
alebo sa stávame.  Rovnako je to 
aj s mužskou a ženskou polaritou.  
Fungovanie mužsko – ženského 
princípu je podobné akým fun-
gujú gény. Keďže prvé projek-
cie mužsko-ženskej dynamiky, 
ktoré sme prijali a ponechali si 
prichádzajú od našich rodičov 
môžeme vidieť, ktoré z ich vlast-
ností nesieme a ktoré nám brá-
nia vo vzťahoch. Potrebujeme 
mať však na pamäti, že to nie je 
vždy otec, kto vyjadruje mužské 
vlastnosti, pretože matka môže 
tiež vyjadrovať mužskévlastnosti. 
Mužské a ženské polarity pozos-
távajú zo štyroch zdravých alebo 
nezdravých vlastností alebo kvalít.
Nezdravé mužské vlastnosti: 
odcudzovanie, dominancia, strach 
zo vzťahov a záväzkov, túžba 
ničiť.
Zdravé mužské vlastnosti: 
samostatnosť, sila, sebestačnosť, 
konštruktívna sila.
Ak porozmýšľame nad dnešným 
svetom, vedeli by sme identifi kovať 
nezdravé mužské vlastnosti? 
Pravdepodobne je to jednoduché. 
Len sa pozrime na to, akým spô-
sobom fungujú naše spoločnosti. 
Môžeme pozorovať, že mnoho 
funkcií v spoločnosti v podstate ne-
funguje. Firmy a vládne agentúry 

musia prebrať kontrolu nad funk-
ciami, ktoré boli kedysi v rukách 
rodiny ako napríklad pestovanie, 
spracovanie a príprava jedla, 
starostlivosť o deti a vzdelanie.
Podobne ako pri mužských 
vlastnostiach rozlišujeme aj pri 
ženských zdravé a nezdravé vlast-
nosti.
Nezdravé ženské vlastnosti: 
stratená vo vzťahoch (bezradnosť), 
byť ovládaná (poddajnosť v neg.
zmysle vždy sa podvoliť odpo-
jenosť, tendencia panikáriť. 
Zdravé ženské vlastnosti: plynúca, 
sociálne orientovaná, starostlivá, 
starajúca sa, súcitná.
Ak je ženská stránka pod stresom 
a nereaguje zdravým spôsobom, 
potom nemôže voľne plynúť, stane 
sa chaotickou, zmätenou a bez-
radnou.
Porozmýšľajme nad tým, čo sa 
s nami deje, keď sme pod tlakom 
alebo v strese. Ktorá z nezdravých 
mužských alebo ženských vlast-
ností sa hlási o slovo, keď sme nao-
zaj v strese? A opýtajme sa seba 
samých? „Kde som sa to naučil?“
Keď nájdeme vnútornú rovnováhu 
medzi našimi mužskými 
a ženskými vlastnosťami, potom 
sa budeme prejavovať ako samos-
tatní, nezávislí, sebestační, slo-
bodní a zároveň budeme plynúť, 
budeme sociálne orientovaní, sta-
rostliví a súcitní.

Mária Žiaková,
 mediátor a regresný terapeut

ROVNOVÁHA mužsko – ženského princípu
(pokračovanie zo strany 4)

Predbežný harmonogram vydávania DEVEXU v roku 2015
Uzávierka: 16.1. 13.2. 13.3. 17.4.  12.5. 23.6. 18.9. 14.10. 12.11.  7.12.
Vyjde: 23.1. 20.2. 20.2. 24.3. 19.5. 30.6.  25.9. 21.10. 19.11. 14.12.
V prípade potreby môže vyjsť aj číslo mimo harmonogramu.

 Telocvičňa Základnej školy na Ulici P. Horova 16 sa v jedno štvrtkové 
dopoludnie  (15. 1. 2015 ) zmenila na rozprávkovú krajinu, do ktorej 
zavítali škôlkari. Prechádzali cestou plnou nástrah, pri tom ich sprevádzali 
žiaci 7. ročníka prezlečení za rozprávkové postavičky a zvieratká. Deti 
zvládli cestu cez hory, doly a rieky, zastrelili zlého vlka, vytiahli myšku 
z diery, našli poklad uložený vysoko v oblakoch, váľali sudy, pomáhali 
ježkovi preniesť jabĺčko, prebehovali cez valiace sa kamene, brodili sa 
cez rieku, triafali jeleňa a napodobňovali lietajúceho draka.
 Za zvládnutie strasti-
plnej cesty dostali  slad-
kú odmenu a spokojné 
odchádzali.

Mgr. Ivana 
Kralovičová, 

Mgr. Katarína 
Paxnerová

Rozprávková krajina  „ HOROVO “

 Vo štvrtok 11. 12. 2014 sa 
tradične uskutočnil  v telocvični 
ZŠ P. Horova 16,  8. ročník in-
tegrovaného stolnotenisového 
turnaja. Organizoval ho OZ 

8. ročník integrovaného stolnotenisového turnaja

Plnili ciele turnaja Hlaváčik v spolupráci so ZŠ P. 
Horova 16. Turnaja sa zúčastnili: 
DSS prof. K. Matulaya, DSS a RS 
Rosa, N. o. Lepší svet, STK DNV, 
žiaci ZŠ P. Horova 16 a žiaci ZŠ I. 
Bukovčana 3, celkom 48 hráčov. 

Riaditeľom turnaja bol Ing. Milan 
Svitok, hlavným rozhodcom Ing. 
Ján Bilský a zástupcom hlavného 
rozhodcu Mgr. Beáta Paveleková. 
Projekt fi nančne podporili MČ 
DNV a Magistrát hl. mesta SR BA 
a mediálne DTV.
 Cieľom turnaja bola snaha 
o integráciu zdravotne znevýhod-
nených skupín prostredníctvom 
športu, vzájomné spoznávanie 
a odbúravanie predsudkov, motivá-
cia k súdržnosti a spolupatričnosti, 
snaha emocionálne vplývať 
na naše deti a zároveň i veľmi 
dôležitá primárna prevencia.

Mgr. I. Kralovičová, 
M. Bezáková 

– predseda OZ Hlaváčik
Výsledky: Ml. žiaci: 
1. Štefan Bunček 
 -  ZŠ Ul. I. Bukovčana 3,
2. Erik Hoffer 
 -  ZŠ Ul. I. Bukovčana 3,
3. Tomáš Kolesár 
 -  ZŠ Ul. I. Bukovčana 3

Ml. žiačky: 
1. Veronika Drobová 
 - ZŠ P. Horova 16,
2. Ema Baumannová 
 -  ZŠ Ul. I. Bukovčana 3,
3. Nina Blatnická 
 - ZŠ Ul. I. Bukovčana 3
St. žiaci:
1. Andrej Rehánek 
 - ZŠ Ul. I. Bukovčana 3,
2. Dominik Majda 
 - ZŠ Ul. I. Bukovčana 3,
3. Josef Novotný 
 - ZŠ P. Horova 16
St. žiačky:
1. Júlia Gaálová 
 - ZŠ P. Horova 16,
2. Kristína Beňová 
 - ZŠ P. Horova 16,
3. Kristína Laučíková 
 - ZŠ P. Horova 16
DSS 
1. Boris Hajdúch 
 - DSS prof. K. Matulaya,
2. Peter Flekáč - N .o. Lepší svet,
3. Lukáš Hlaváč - DSS a RS Rosa
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• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra •

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

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, info@istracentrum.sk 

1. 2. o 17.00 h  Bez opony

- talk show Činoherného klubu DNV, hosťom Jakuba Abraháma bude 
herečka a speváčka Nela Pocisková.

Miesto: veľká sála Istra Centra , vstupné: 3 eur

7. 2. o 20.00 h  Ples rybárov

Miesto: veľká sála Istra Centra, 

8. 2.  18.00 h  Prekliate mesto

- muzikál v podaní SHŠ Corvus Arma – Havrani
- pre uzavretú spoločnosť

Miesto: veľká sála Istra Centra, 

12. 2. o 15.00 h  Detský fašiangový karneval

- karnevalová zábava pre deti pripravená v spolupráci zo ZUŠ v DNV
Miesto: veľká sála Istra Centra,  Vstupné: 1,50 eur

14. 2. o 19.00 h  Chorvátsky bál

- tradičná plesová zábava Chorvátov žijúcich v DNV a ich hostí
Miesto: veľká sála Istra Centra, 

17. 2. o 19.00 h  Pochovanie basy

- ukončenie plesovej sezóny, tradičná tanečná zábava s polnočným 
programom na záver fašiangového obdobia

- do tanca hrá hudobná skupina Miro Šimek Band 
Vstupné: 8 eur, občerstvenie v cene

Predpredaj vstupeniek: v pokladni Istra Centra 
13.2. a 16.2. od 17.00 do 20.00 h, v deň podujatia od 18.00 h

Miesto: veľká sála Istra Centra, 

05. 02. , 18. 00 h  Vymieranie života v dobe dinosaurov

Prednáška doc. RNDr. Jozefa Michalíka, DrCs.
Miesto: SNM  - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

19. 02. , 18. 00 h  Slovenské Karpaty – Severná cesta

Premietanie fi lmu Juraja Gelenekyho s diskusiou
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

25. 02. , 18. 00  Jar v záhradke

Prednáška Ing. Richarda Ružoviča s praktickými ukážkami 
ošetrovania ovocných drevín

Miesto: SNM -  Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Bližšie informácie:

Turistická informačná kancelária DNV, Istrijská 49, 841 07 Bratislava,

02/6477 0260, 0917 164 215, info@tikdnv.sk, www.tikdnv.sk

Podujatia TIK DNV 

– január 2015

Miestny odbor MATICE SLOVENSKEJ
v Devínskej Novej Vsi

pozýva 
svojich členov a záujemcov o členstvo v MS

na VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU
v nedeľu 22. februára 2015 o 15:00 hod.

vo veľkej sále ISTRACENTRA (Hradištná 43, DNV)

 Matica slovenská rozhoduje 
každoročne počas slávnostného 
zasadnutia Výboru MS v Martine, 
ktorý predstavuje najvyšší výkonný 
orgán národnej ustanovizne aj 
o udelení ceny pre osobnosti, 
ktoré sa mimoriadnym spôso-
bom zaslúžili o rozvoj slovenskej 
vedy a kultúry, zachovávanie 
odkazu tradícií našich predkov, 
a dlhoročnú aktívnu činnosť pre 
Maticu slovenskú. Takouto ocene-
nou osobnosťou sa stal toho roku 
napríklad akad. maliar Slavomír 
Brezina, či významný predstaviteľ 
protikomunistického odboja Imrich 
Kružliak, ktorý viedol niekoľko 
desaťročí kultúrnu časť exilového 
vysielania Rádia slobodná Euró-
pa, a v roku 2014 sa dožil úcty-
hodného životného jubilea 100 
rokov. 

 Predsedovi Miestneho odboru 
Matice slovenskej v Devínskej 
Novej Vsi Ing. Jurajovi Strem-
pekovi udelila Matica slovenská 
pri tejto príležitosti Striebornú cenu 
Matice slovenskej, čím sa stal vo 
veku 33 rokov jej najmladším 
laureátom v histórii Matice slo-
venskej. Ako sám uviedol, nemyslí 
si, že by práve on osobne mal 
nejaké mimoriadne zásluhy, ktoré 
by bolo potrebné, takýmto spôso-

bom ďalej doceniť. Skôr bral svoju 
prácu vždy viac ako koníček než 
ako nejaké špeciálne poslanie. 
Hlavne ďakuje všetkým matičiarom 
z DNV, ktorí sa na činnosti orga-
nizácie aktívne podieľajú, aj keď 
len príležitostne. Ako povedal 
predtým, než prevzal predsedníct-
vo v Miestnom odbore MS v DNV,  
sa v minulosti radšej viac pohy-
boval po podujatiach matičných 
vedeckých a záujmových od-
borov, kde okrem zaujímavých 
poznatkov získal tiež niekoľko do-
brých priateľov, s ktorými dodnes 
výborne spolupracuje pri príprave 
projektov MOMS. V súčasnosti ho 
napríklad mrzí, že bol z Bratislav-
ského sídla Matice slovenskej na 
Grösslingovej ulici do Martina 
presťahovaný Historický ústav Ma-
tice slovenskej, a od presťahovania 
už o jeho činnosti akosi nepočuť. 
Medzi členov MOMS v DNV by 
chcel hlavne pritiahnuť mladých 
ľudí so záujmom o regionálnu 
kultúru, literárnu vedu, či históriu 
a umenie. Ďalej by im odporúčal 
zapojiť sa, podobne ako on sa za-
pája, medzi matičiarov s podobný-
mi záľubami, na úrovni matičných 
vedeckých a záujmových odborov, 
kde by mohli ďalej rozvíjať svoj tal-
ent a kreativitu.

r

LAUREÁTI 
Ceny Matice slovenskej 
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Spolocenská kronikaˇ
O dišli z našich radov

Vojtech PONIC
Ján HABROVSKÝ

Miroslav BESEDA
PhDr. Anna KOCISKA, CSc.

Jozef LUKÁČ

Nech odpočívajú v pokoji!

 Sobotným večerom 10. januára 
odštartovala v Istracentre plesová 
sezóna 2015 v Devínskej Novej 
Vsi. V rámci dlhoročnej tradície 
patrí tento začiatok matičiarom.

 Matičný ples začal 
písať históriu v roku 1993, 
takže dospel už do 22. ro
níka. Patrí medzi obľúbené, pretože 
nie je tam tesno, návštevníci sa 
zväčša poznajú, patrí skôr strednej 
generácií, ktorá oceňuje priestor, 
ktorý možno využiť na tanec a ani 
stovka návštevníkov sa netesní.

 Ten tohtoročný otvorili predtan-
covaním Tanečného centra Ele-

ganza, príhovorom predsedu MO 
MS J. Strempeka, ktorý privítal 
starostu MČ DNV M. Jambora 
s manželkou, hostí z miestnych od-
borov okolia, už tradičnú hudobnú 
skupinu TIP z Letničia, ktorí dokáza-
li baviť záujemcov až do ranných 
hodín a všetkých zábavy chtivých 
hostí.     

 Spestrením bola ja tradičná 
tombola, do ktorej prispeli:
Ing. J. Dobrík z Pieskovcovej, 
Reštaurácia u Michala, Herba, 
z ul Na Grbe 55, Vinotéka Lo-
vas, Lekáreň Pri radnici, Textil 
Jecková, Kvetinárstvo Begra, 
starosta MČ DNV M.. Jambor, 

Plesová sezóna 2015 
odštartovala

Kaderníctvo Lovasová, predse-
da MO MS DNV J. Strempek, 
Casamia – nábytok a doplnky, 
Alexus – realitná kancelária, 
Reštaurácia Lubella z Viedne, 
Lekáreň Pri stanici, Colorado- 
biliardový klub, Firma Welstar 
z Bratislavy, Kaderníctvo pod 
kinom, Družstvo podielnikov 
Devín – Záh. Bystrica, Reštaurácia 

Kolony z DNV, členovia výboru 
MO MS a sympatizanti, Fun café, 
z Eisnerovej, Alka – Júlia Ajvazi-
ová, Optika M  z Eisnerovej, 
Cshop, z Eisnerovej, Lekáreň 
Nada  z  P. Horova, výbor MO MS 
DNV, UNO – Textil, z Eisnerovej, 
Ing. J. Žatko Ján z Janšákovej, 
Drogéria Teta z Eisnerovej,
Miroslav Mikletič z Pieskov-

covej, Vinotéka  
Ludvig z Pieskov-
covej, Kvetinárst-
vo  z Eisnerovej,
Farby, laky, z Eis-
nerovej, Ani Pet 
z OC Glavica, 
fi rma Višňovský, 
fi rma Rock-
wool – Dánsko,
Kaviareň su-
veníry Zeppelin, 
Vodák – predajňa 
a požičovňa pre 
vodákov, A+ au-
toservis,  ktorým 
patrí vďaka 
uspor iada te ľov 
i hostí.             

       r
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DEVEX 8

 Uvažovali sme, ktorú verziu 
chorvátčiny vybrať: chorvátčinu 
burgenlandských Chorvátov 
žijúcich v Rakúsku alebo spiso-
vnú reč dnešného Chorvátska. 
Jazyk burgenlandských Chor-
vátov (tzv. gradišćansko-hrvatski 
jezik) je devínskonovoveskému 
chorvátskemu nárečiu najbližší, 
pretože máme spoločný pôvod. 
Totiž naši predkovia pred viac ako 
päťsto rokmi odišli zo svojej vlasti 
v niekoľkých vlnách a jedna z nich 
sa usadila v oblastiach dnešného 
Rakúska, Maďarska, Moravy 
a Slovenska. Svoju reč si zachovali 
prevažne ústnym podaním. Z tohto 
dôvodu sa náš jazyk podobá 
chorvátčine stredovekých čias. 
Súčasný spisovný chorvátsky jazyk 
zatiaľ šiel svojim vývojom, v rámci 
ktorého podľahol aj vplyvom iných 
jazykov počas spoločného štátu  
– Juhoslávie. Dnes badáme teda 
rozdiel medzi jazykom potom-
kov spomínaných vysťahovalcov 
a súčasných obyvateľov Chorváts-
ka.
 Chorvátska menšina v Rakúsku 
je v strednej Európe najpočetnejšia 
a už desaťročia významne poli-
ticky a kultúrne organizovaná. Svoj 
jazyk má knižne zdokumentovaný. 
Nechýbajú ani liturgické knihy: 
misál, spevníky, žaltár a pod. Do-
konca nedávno vyšiel kompletný 
preklad Biblie v piatich zväzkoch 
v burgenlandsko-chorvátskom ja-
zyku. Obce, v ktorých má menšina 
zastúpenie, majú chorvátskeho 
kňaza a sväté omše vo svojom ja-
zyku. Na Slovensku sa bohoslužby 
v chorvátskom jazyku konajú vo 
všetkých štyroch obciach s ak-
tívnou chorvátskou menšinou. 
V Chorvátskom Grobe  jedenkrát 
v týždni. V Čunove a Jarovciach 
je už tradične jedna nedeľná, 
príp. ďalšia cez týždeň. Miestny 
kňaz ich vedie v burgenlandskej 
chorvátčine s výnimkou evanjelia, 
homílie a príp. aj druhého čítania 
zo Svätého Písma. Používajú pri-
tom knihy (pre kňaza, organistu 
a ľud) vydané biskupstvom v Eisen-
stadte. Omšové piesne spievajú 
miestni obyvatelia suverénne 
spamäti, podobne je to s modlit-

bami (Oče naš, Zdravas Marija, 
Slava Bogu a pod.) pred a po sv. 
omši. Mládež sa intenzívne zapája 
do čítania Sv. Písma.
 Chorvátske bohoslužby, ktoré 
sa doteraz slúžili v DNV jeden-
krát ročne pri príležitosti festivalu, 
boli prevažne v burgenlandskej 
chorvátčine. Naša farnosť má 
k dispozícii v tomto jazyku misál 
pre kňaza a tiež notový materiál 
pre organistu. Chýbajú knihy pre 
veriacich s modlitbami a piesňami. 
Z tohto dôvodu sa na svätú omšu 
vždy pripravia letáky s textami 
príslušnej liturgie. Naša farnosť 
má k dispozícii knižky pre veria-
cich v spisovnej chorvátčine, ktoré 
však nekorešpondujú s misálom 
kňaza a textami pre kantora. 
Každé cirkevné obdobie má v litur-
gii svoje špecifi ká. Platí to aj pre 
výber piesní a hudobných nápe-
vov pre spievané modlitby. V tomto 
počiatočnom štádiu je potrebné 
venovať pozornosť ich výberu, no-
tovej príprave a nácviku spevákov, 
aby sa postupne čo najviac veria-
cich zapojilo do slávenia sv. omše. 
 V Kostole Ducha svätého v 
DNV sa v minulom roku 2014 
konalo sedem chorvátskych sv. 
omší. Po tradičnej festivalovej 
omši, v nedeľu 29.júna o 10.30  
na sviatok sv. Petra a Pavla, sme 
v chorvátčine slávili sv. omšu 
v piatok 15. augusta o 8.00 na 
Nanebovzatie Panny Márie, po-
tom 12. októbra o 8.00  a 16. 
novembra o 8.00. Adventné ob-
dobie nám duchovnými piesňami 
v nedeľu 7.decembra o 18.00 
hod. pripomenuli Zelenjaki 
z rakúskeho Geresdorfu (Gerištof) 
a vianočné koledy sme si na 
sviatok sv. Štefana 26. decembra 
o 11.00 hod zaspievali s domáci-
mi spevákmi a hudobníkmi zo sku-
piny Črip. Pán farár si naštudoval 
a viedol liturgiu v burgenland-
skej chorvátčine (gradišćansko-
hrvatski), bohoslužby hudobne 
pripravila organistka Nikoleta 
Hrušková, spevom prispela Mária 
Hanyová - Rychlová a členovia 
súboru Rosica. Texty na letáky vy-
tvorili Kristína Encingerová a Kristi-
jan Karall. 

Chorvátske sväté omše v Devínskej
Chorvátske sväté omše sa v Devínskej Novej Vsi (DNV) konajú už tradične v rámci Festivalu 
chorvátskej kultúry. V minulom roku 2014 počas festivalu prišiel pán farár Karol Moravčík 
s iniciatívou, aby sa svätá omša v chorvátskom jazyku v našej obci slúžila častejšie.

 Chorvátske sv. omše sa dote-
raz stretli s pozitívnym ohlasom 
u veriacich. Našou snahou je 
pokračovať v slávení raz mesačne. 
Posmeľujeme chorvátsky hovo-

 Koncom novembra sme sa 
s deviatakmi zo Základnej školy 
na Ulici Ivana Bukovčana vybrali 
na školský výlet. Bol to výlet nabitý 
obrovským množstvom mimo-
riadne neobyčajných zážitkov.  
Naše kroky smerovali do Poľska, 
kde sme dva dni spoznávali a učili 
sa nezabúdať, obdivovali a učili 
sa vnímať krásu a zručnosť pred-
kov. 
 Prvý deň sme navštívili  Osvienčim, 
koncentračný a zároveň  vyhladzo-
vací  tábor postavený počas druhej 
svetovej vojny.  S nemým úžasom 
v očiach sme počúvali slová o tom, 
do akých rozmerov môže narásť zlo 
a ľudská nenávisť.

riacich Novovešťanov k čítaniu 
Sv.písma alebo prosieb a spevu 
piesní, modlitieb a žalmov. 
Veríme, že sa do slávenia zapoja 
aj veriaci bez chorvátskych pred-
kov. Želáme si, aby sa chorvátske 
sv. omše stali milou tradíciou 
a ozdobou chorvátskeho pôvodu 
Devínskej Novej Vsi.

Mgr. Nikoleta Hrušková

Náš výlet  Druhý deň sme spoznávali 
nádherné historické mesto Kra-
kov. Poldňová prechádzka so 
sprievodkyňou po stopách 
poľskej histórie bola mimoriadne 
zaujímavá. Kostoly, katedrály, 
galérie – hlava sa nám zakrútila 
nad toľkou krásou. Druhá polovi-
ca dňa patrila prehliadke soľnej 
bane vo Wieliczke, ktorá patrí 
medzi najstaršie na svete. Je to 
neobyčajná turistická atrakcia 
hlboko pod zemským povrchom, 
ktorá ponúka na obdiv soľné 
sochy, galérie, kryštály, ba aj 
kaplnku.Domov sme sa vrátili nes-
koro večer. Unavení, ale spokojní, 
odhodlaní nikdy nezabudnúť na 
„počuté a videné“. 

Soňa Škulová

 Vodičom na zamyslenie
Opití vodiči vlani zabili 34 ľudí, 
pričom polícia prichytila 9808 
vodičov, ktorí šoférovali opití. Ide 
o problém, ktorý je treba neod-
kladne riešiť. 
 Dokedy budeme iba uvažovať 
o prísnejších trestoch pre tých, ktorí 
nerešpektujú predpisy, nariadenia 
a zákony. Odobratie vodičského 
oprávnenia a pokuty akosi ne-
zaberajú . Boli by účinnejšie 
opatrenia nepodmienečné 
tresty, či zhabanie auta? z „Slo-
boda slova neoprávňuje urážať 

vieru druhých“, povedal pápež 
František a my sa domnievame, ba 
sme presvedčení, že má pravdu.

zm, ra, dr

 Nech politici riešia eko-
nomické otázky rodín a ostatné 
nebudú  musieť.

mária z

 Čo zasa šachujú s tými 
autobusmi? Tá 121ka kedy zme-
nila harmonogram? Kedy to 
napraví?

mk,zn

Materiály v tejto rubrike sú názory občanov, redakcia nezodpovedá za ich obsah.
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DEVEX 9

Milí predškoláci, pozývame Vás spolu s Vašou  pani učiteľkou na 
návštevu do našej školy . Vyskúšate si vyučovanie s našimi prvákmi. 
Okrem toho Vás čaká  super zábava a malé príjemné prekvapenie.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PRE RODIČOV S DEŤMI
Streda 28.1.  od 15.00 do 17.30 hod.

Môžete sa si prezrieť školu, triedy, odborné učebne, telocvičňu...

V triedach budú prebiehať rôzne zaujímavé 
aktivity, pri ktorých sa  zabavíte a poučíte.

Otvorená hodina
Streda 28. 1.  1. – 4. vyučovacia hodina ( 8.00 – 11.45)

Vážení rodičia, ak máte záujem pozrieť sa na priebeh vyučovania 
v našich prvých triedach, môžete prísť na otvorenú hodinu.

Návštevu je potrebné dohodnúť telefonicky na t. č. 64 53 84 63-1

ZÁPIS PRVÁKOV NA ZŠ P. HOROVA 16
Piatok 6. 2. 2015     od 15,00 do 18,00 hod.
Sobota 7. 2. 2015    od 8,00 do 12,00 hod. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA UL. PAVLA HOROVA 16
vás srdečne pozýva na 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
28. 1. 2015 od 15.00 do 17.30 hod.

Môžete si prezrieť triedy, odborné učebne, školu. 
V triedach budú prebiehať rôzne zaujímavé 
aktivity, pri ktorých sa zabavíte aj poučíte.

PREHĽAD BENEFITOV
Rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka – NOVÉ 

Podpora športu – NOVÉ /športové prípravky/
Pokračovanie – futbal z predprípraviek MŠ 

do športovej prípravky ZŠ a prípravka fl orbal – NOVÉ
Tel: 02/6453 8463 – sekretariát • Tel: 02/6453 8461 – zást. riaditeľa 
Tel: 02/6477 9056 – riaditeľ  • E-mail: skolahorova@mail.t-com.sk

www.zshorovaba.sk 

Základná škola, Pavla Horova 16  
oznamuje aktivity na mesiac január

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
pre deti z MŠ

Utorok 27. 1. v dopoludňajších hodinách

NAŠE PROJEKTY
Infovek• Otvorená škola • PEER skupiny 
– protidrogový program • Správaj sa 
bezpečne • Separovaný zber odpadu 
• Otvorená samospráva • „Elektronizá-
cia a revitalizácia školských knižníc“ • 
Rozvojový projekt „Zdravie v školách“ 
–RST • Projekt z protidrogového fondu 
„PEACE PEER FEMINI – klub primárnej 
prevencie“ • „Premena tradičnej školy 
na modernú“ Projektové a E-learnin-
gové vyučovanie • Modrá škola • 
Zelená škola • Súťažme zdravo • Mod-
ernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA  
v piatok 6. februára 2015 

od 15,00 h do 18,00 h  

v sobotu 7. februára 2015 
od 08.00 h do 12.00 h

29. januára (štvrtok) 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ:

I. stupeň  v budove I. Bukovčana 1 a II. stupeň v budove I. 

Bukovčana 3 pre rodičov s deťmi od 15.00-18.00 h.,

19. - 23. januára DOD pre deti s pani učiteľkami 
z MŠ doobeda v budove školy Bukovčana 1.

6. - 7. 2. 2015 zápis do 1. ročníka
9. 2. 2015 karneval žiakov I. stupňa
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KATALÓG - Obchody a služby pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi na rok: 2015 záväzná objednávka
Meno a adresa inzerentaDEV

EX
ínsky

pres

Predlohy v programoch: texty - Word, Quark XPress, Indesign, obrázky - CDR-AI, JPG, EPS, PSD, TIFF

DEVEX KATALÓG 2015
obchodov a služieb pre obyvateľov DNV

vydavateľstvo DEVEX pripravuje už pätnáste vydanie osvedčeného katalógu obchodov a služieb pre 17 tisíc obyvateľov DNV

formát: 150 x 210 mm • rozsah: 50 strán • nákad 5 500 • čistý rozmer s rámikom: 128 x 184 mm

termíny:
odovzdanie inzercie: do 28.02.2015, spracovanie podkladov, tlač: do 30. 3. 2015

distribúcia do každej domácnosti v DNV: do konca 30. 4. 2015

požadované podklady: čitateľná predloha ako výstup z tlačiarne, predloha na diskete/cd, uvedenie rozmeru. 
Predlohy na cd alebo e-mailom. Obrázky v programe - Photoshop (EPS, TIFF, PSD, JPG), logá - Illustrator (EPS), Corel (AI).

objednávky:
tel.: 64 77 52 75 • DEVEX, Kalištná 9, 841 07 Bratislava• e-mail: devex@ba.netlab.sk

••• Pravidelní odberatelia inzercie (5 a viac uverejnení za sebou dostanú zľavu) •••
Ďalšie ponuky DEVEXu pre firmy:
• VYDAVATEĽSTVO váš projekt (prospekt, časopis, bulletin, publikáciu, knihu) spracujeme, vyhotovíme, doručíme až k vám
• REKLAMNÁ AGENTÚRA váš projekt (reklamu na budovy, autá, výklady...) kompletne zabezpečíme
• TLAČIARENSKÉ SLUŽBY od vizitiek, hlavičkových papierov až po plnofarebné plagáty
• PEČIATKY výroba všetkých druhov - od klasických, drevených cez samonamáčacie, až po reliefne pečiatky, všetko vrátane príslušenstva 
 a náhradných dielov
• KANCELÁRSKE POTREBY papiere (kancelársky, xerox, faxový, tabelačný), písacie potreby, spinky, lepiace potreby, zoraďovače, fólie...) dodáme až k vám
• KALENDÁRE stolové, nástenné, trojmesačné, diáre - aj s dotlačou loga vašej firmy alebo textov pre zákazníkov

jedna strana hárku 128 x 184 mm

OBJEDNANÉ ČISTÝ ROZMER CENA BEZ DPH CELKOM

1 strana 128 x 184 mm 120,00 Є 144 Є

1/2 strany 90 x 130 mm 60,00 Є 72 Є

1/3 strany 128 x 60 mm 40,00 Є 48 Є

1/4 strany 90 x 62 mm 30,00 Є 36 Є

1/8 strany 62 x 42 mm 15,00 Є 18 Є

1/16 strany 42 x 30 mm 7,50 Є 9 Є

K cenám treba pripočítať 20 % DPH

SPOTREBITELIA DOSTANÚ KATALÓG ZADARMO ZAČIATKOM ROKA 2015

rozsah cena bez DPH cena s DPH podpis inzerenta

faktúra č. dňa uhradená

Text inzerátu

Bratislava, Kalištná 9

841 07

číslo inzerátuIČO

IČ DPH

Tel. číslo

Devex 01-2015.indd   10Devex 01-2015.indd   10 23.1.2015   11:1223.1.2015   11:12



DEVEX 11

NAIL INSTITUTE                                            Obchodné centrum BORY  MALL
THAI                                                                  Lamač, Bratislava 
by Yen Nhi
Manikúra – Pedikúra

Pondelok – Nedeľa  9.00 – 21.00
 Tel.: +421 944 272 262

0948 868 686
Gélové a Akrylové nechty • Predlžovanie mihalníc 3D

THAI MASSAGE
Pondelok – Nedeľa  9.00 – 21.00

Tel.: +421 944 272 262
0948 868 686

Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva
Vás srdečne pozýva na

JOGOVÉ CVIČENIA

Cvičenia sú vhodné pri bolestiach kĺbov, chrbtice 
a hlavy, znižujú psychické napätie a stres.

Základná škola ul. I. Bukovčana 3 – malá telocvičňa
Od 13.1.2015 každý utorok o 17.45 hod.

(bližšie informácie Edo tel.  0948 046 
680 a Ivan tel. 0908 481 898)

Cena: dospelí 3,- EUR, dôchodcovia a študenti 2,- EUR

Príďte v športovom (prineste si karimatky) 
• Tešíme sa na Vás!

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 eur, 1/16 str. = 25 eur, 1/8 str. = 50 eur, 1/4 str. = 100 eur, 1/2 str. = 200 eur, 1 str. = 400 eur. 1 cm2 = 0,85 eur. 
K cenám treba pripočítať 20% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne. 
P o ž i a d a v k a  n a  f a r b u  +  1 3 5  e u r .  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 z e r c i a :  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k ,  p o š t o u :  D e v e x ,  8 4 1  0 7  B r a t i s l a v a ,  K a l i š t n á  9 ,  t e l . :  0 9 0 3  4 2 9  4 8 5

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

Inzerenti, ktorí majú záujem
o priestor aj v tomto roku,

obnovte objednávky!

 04 - SLUŽBY
• Vedenie účtovníctva, spracovanie 

účtovných uzávierok, DPH. 
tel.: 0948 140 240

• TIP – TOP  kvalitne čistíme 
 koberce a čalúnenie. 

tel.: 6436 4102
0907 226 322

• TV servis Baláž – oprava 
 televízorov. Na Grbe 43. 
  tel. zázn.: 6477 6963

OZ ICHTIS
Kontakt:   Mgr. Matej Nagy
 riaditeľ
 ozichtys@gmail.com 
 0903 475 014   

Doručiť: Žiadosť, životopis a motivačný list
poslať

do: 31. 1. 2015

Konkurz bude: 11. 2. 2015 o 15.00 h                                                                                                               

Nástup do TPP k: 1.3.2015
 Ichtys, o.z., Š. Králika 1, 841 08 Bratislava
 www. ozichtys.sk

Pozícia:  – projektový manažér
 – TPP
 – 30 hod/týžd. * 350,- eur v čistom

Čo ponúkame: – Netradičná pracovná skúsenosť
 – Možnosť osobného rastu
 – Dobrý pracovný tím
 – Flexibilný pracovný čas
 – Zamestnanecké benefi ty

Naše očakávania: – VŠ vzdelanie 1. stupňa v oblasti práce 
    s deťmi a mládežou
 – Skúsenosti s prácou s deťmi a mládežou
 – Rešpektovanie kresťanských hodnôt
 – Flexibilita, iniciatívnosť, kreativita
 – Hravosť, schopnosť samostatnej práce
 – Skúsenosti s grafi ckými programami,
    písaním projektov a P-R vítané

• Voda, kúrenie, plyn – opravy, 
montáž. Aj cez víkendy. 

tel.: 0905 429 097
• Doučím anglický a francúzsky 

jazyk.  
tel.: 0904 566 706

• Spracovanie účtovníctva a miezd, 
controlling, reporty a analýzy. 

tel.: 0917 565 389

05 - BYTY
• Kúpim byt v pôvodnom stave 

v DNV, hotovosť.
tel.: 0905 22 33 55

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Predám záhradu, cca 300 m², 

s murovanou chatkou, (elektrina 
zavedená), v Devíne na Štítovej 
ulici.

 tel.: 0903 834 830
• Predám záhradu v OV v DNV, 

časť Múrnice, 380 m², el. prípojka, 
voda.            

tel.: 0903 513 405
• Predám RD v Čachticiach s 12á 

pozemkom. 
tel.: 0908 810 813

ANGLIČTINA 
V DEVÍNSKEJ

ZAČNITE ROK 2015 
ANGLIČTINOU!

Otvárame nové kurzy pre 
začiatočníkov aj pokročilých.

0911 103 177
www.thinkenglish.sk   

• Hľadám, kúpim starší rodinný dom 
(alebo stavebný pozemok) na 
Grbe, alebo v starej Devínskej.

tel.: 0907 367 325

07 - ROZLIČNÉ

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTRE-
BY, rozličný tovar, darčeky. 

 Na Grbe 55.     
tel.: 6477 4642

• Nevyhadzujte knihy - darujte ich 
nám.

tel.: 0907 701 786
• Konverzácia vo francúzštine. 

Chcete hovoriť po francúzsky? 
Komunikovať, alebo sa učiť? 

 tel.: 0917 461 097
• Kurzy francúzštiny v DNV.
 www.francuzstinadnv.blogspot.sk

tel.: 0940 319 920 
• Hľadám učiteľa matematiky pre 

14. r. žiaka ZŠ. 
tel.: 0918 496 862

• Novootvorená predajňa 
Bylinkáreň.

 Eisnerovej ul. 52B. 

NAVŠTÍVTE NÁS

Hľadáme pracovníka
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hodnotu  0,47 mg/l alkoholu 
v krvi. 25-ročná vodička bola 
zaistená, nakoľko bola podoz-
rivá z prečinu Ohrozenia pod 
vplyvom návykovej látky v zmysle 
§-u 289/1 Tr.  Zákona.
• Neznámy  páchateľ  v čase 
od 11.30h do 12.00h dňa 
08.01.2015 v predajni  na 
Eisnerovej ulici odcudzil  z nák-
upného vozíka pánsku koženú 
tašku, v ktorej sa nachádzal USB 
kľúč, peňaženka s osobnými 
dokladmi, platobnými kartami 

a fi nančnou hotovosťou vo výške 
600,-eur, čím  poškodenému 
50-ročnému mužovi spôsobil 
škodu krádežou vo výške 645,-
eur.
• Neznámy páchateľ v čase 
od 22.00h dňa 10.01.2015 
do 07.45h dňa 11.01.2015  na  
ulici Istrijská  z dvora  odcudzil  
vodné čerpadlo zn. Sigma,  
čím poškodenému 60-ročnému 
mužovi spôsobil škodu krádežou 
vo výške 70,-eur.

Mk OrPz Ba 4

DOPRAVNÁ NEHODA
 V stredu 14. januára 2015 bola okolo siedmej hodiny ráno  ohlásená 
dopravná nehoda troch osobných motorových vozidiel na ceste II. triedy 
č. 505 medzi Volkswagen Bratislava a Stupavou. Na mieste udalosti za-
sahovali bratislavskí  hasiči. Pri dopravnej nehode boli tri osoby zranené. 
Hasiči vykonali prvotné vyšetrenia zranených osôb, protipožiarne opa-
trenia na vozidlách a pomocou sorbentu zasypali vytečené prevádzkové 
kvapaliny. Na mieste zasahovali deviati príslušníci na dvoch hasičských 
vozidlách. Počas celého zásahu bola cesta uzatvorená.

mh
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Z policajného
zápisníka

del hodnoverne preukázať svoju 
totožnosť. Následnou  lustráciou 
bolo zistené, že ide o nezvestnú os-
obu, ktorá utiekla z reedukačného 
centra.
• Hliadka PZ dňa 22.12.2014 
v čase o 15.35h  na Mlynskej ulici 
obmedzila na osobnej  slobode 
27-ročného muža, ktorý mal pri 
sebe dve igelitové vrecúška s ne-
známou zelenou sušenou rastlinou, 
nakoľko bol podozrivý z prečinu 
Nedovolená  výroba  omamných   
a psychotropných  látok,  jedov  
alebo  prekurzorov,  ich  držanie 
a obchodovanie s nimi podľa § 
171 ods. 1/ Trestného zákona.
• Neznámy páchateľ v čase 
od13.00h dňa 21.12.2014 
do 14.00h dňa 25.12.2014 
v Bratislave v chatárskej oblasti 
Devínske jazero prestrihol plot, 
následne vnikol na pozemok 
záhrady, z ktorej odcudzil 43 
kusov stromov, čím poškodenému 
46-mužovi spôsobil škodu 
krádežou vo výške 250,-eur.
• Neznámy páchateľ v čase 
od 18.00h dňa 29.12.2014 
do 08.10h dňa 01.01.2015 
v Bratislave  na  ulici Š. Králika rozbil  
čelné sklo na tam zaparkovanom 
motorovom vozidle zn.Peugeot 
308, čím poškodenému  
66-ročnému mužovi spôsobil 
škodu poškodením vo výške 250-
eur.
• Hliadka PZ  01.01.2015  
v čase o 05.40h  na ulici Vápenka 
kontrolovala motorové vozidlo 
zn. BMW, ktorého vodička bola  
vyzvaná, aby  sa podrobila dy-
chovej skúške, ktorá preukázala  

• Neznámy páchateľ v čase 
od 23.00h dňa 05.12.2014 do 
09.00h dňa 06.12.2014  na  ulici 
Š. Králika poškriabal lak  na pra-
vom ramene stieračana tam za-
parkovanom motorovom vozidle 
zn.BMW X3, čím poškodenej 
spoločnosti spôsobil škodu 
poškodením vo výške 150-eur.
• Neznámy páchateľ 
v čase od 11.00h do 11.30h 
dňa10.12.2014 na  ulici J. Smreka 
odcudzil z plota zavesenú tašku 
zn. Eco, v ktorej sa nachádzali 
osobné doklady, kľúče od motoro-
vého vozidla, bankomatová karta,  
čím poškodenej 34-ročnej žene 
spôsobil škodu krádežou vo výške 
100,-eur.
• Neznámy páchateľ v čase 
od 08.00h do 08.15h dňa 
17.12.2014  počas cestovania  
v autobuse č. 20 odcudzil z 
voľne položenej tašky peňaženku 
s dokladmi a fi nančnou hotovosťou 
vo výške 60,-eur, čím poškodenej 
70-ročnej žene spôsobil škodu 
krádežou vo výške 75,-eur.
• Neznámy páchateľ v čase 
od 05.25h do 05.45h dňa 
20.12.2014  na  ulici Eisnerova 
na čerpacej stanici poškodil 
skriňu vysávača, čím poškodenej 
spoločnosti pôsobil škodu 
poškodením vo výške 100-eur.
• Hliadka PZ o 14.35h dňa 
21.12.2014  na Eisnerovej ulici 
v obchodnom centre kontrolovala  
17-ročného muža, ktorý neve-

 - Keď niekto hovorí, 
že nejde o peniaze, ale 
o princíp, ide o peniaze.

•••
 - Každý hlupák má komentár 
ku všetkému, odborník len 
v rámci svojho odboru.

•••
- Čo potrebuje ruská armáda, 
aby obsadila bývalé satelity?    
Rozkaz.

•••
 -  Blondínka píše 
kamarátovi SMS: Zabudol 
si si u mňa mobil.

•••
 - Pán doktor, na určitých 
miestach priberám.     

Tak na tie miesta nechoďte.
•••

 - Človek, ktorý je potetovaný, 
veľa zažil na vlastnej koži.

FUTBAL

Ing. Mária ŽIAKOVÁ
mediátor a regresný terapeut

pracujem na telefonické objednávky
tel.: 0948 581 888 • www.mediathor.sk
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