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Čo sme kto...

...za ľudia – sa pýta nielen Richard Mül-
ler vo svojej známej piesni, rovnaká otázka mi 
napadla koncom apríla, keď som sa dozvedela 
o barbarskom vykradnutí Devínskej Kobyly. Ne-
zmyselná krádež vyše 600 kusov chránených 
rastlín, všetko kvety z Červeného zoznamu 
ohrozených druhov, ktoré s veľkou pravdepo-
dobnosťou po presadení ktovie kam zrejme i 
tak uhynuli – kto dokáže také dačo spáchať? 
Možno práve v čase, kedy sme si po zime 
upratovali Devín a pochvaľovali si, že smetí 
bolo oveľa menej ako po minulé roky, sa akýsi 
bezcitný barbar s lopatkou vyvršoval na vzác-
nych bezbranných kvetoch s vidinou prchavého 
zisku. Podrobnosti sa dočítate v čísle priatelia a 
pokiaľ ste niekto niečo nezvyčajné na „mies-
te činu“ videli, dajte nám to prosím vedieť. Na 
úrad, niekomu z poslancov, mne, polícii...také-
to zverstvo by nemalo zostať nepotrestané. 
Ďalším nepochopiteľným konaním, ktoré je 
v slovenských podmienkach a pri našej legis-
latíve prakticky nepostihnuteľné sú aj čierne 
skládky.  Vznikajú opakovane, raz tu, raz tam 
a so železnou pravidelnosťou nám vyťahujú zo 
spoločného vrecka kopec peňazí potrebných 
na ich odstraňovanie. Pritom máme dnes mož-
ností na ich regulérnu likvidáciu viac než dosť. 
Na bioodpad máme 2x v týždni pristavený 
kontajner na dvore bývalých jaslí na Kozičovej 
ulici, sklo, plasty a papier možno vyseparovať 
na viacerých stojiskách rozmiestnených po De-
víne, elektroodpad vám odvezú na zavolanie, 
na veľkorozmerný odpad pristavujeme 2x do 
roka kontajnery, drobný stavebný odpad mož-
no zdarma vyviezť na mestské skládky...Ozaj 
niet dôvodu správať sa ako nevychovaný vaga-
bund a špatiť našu spoločnú prírodu. A znovu 
odkaz tým slušným – ak niekoho pristihnete 

Devínska vernisáž – Marián Gavenda
čítajte v na str. 5

Zlodeji na Kobyle
čítajte na str. 4

Dom kultúry opäť ožíva
čítajte na str. 2 a 3

Foto:Rastislav Polak

pri takejto činnosti, volajte políciu, no pomôcť 
môžu aj usvedčujúce zábery z vášho mobilu. 

O tom, čo sme kto v Devíne, však chva-
labohu svedčí aj množstvo pozitívnych aktivít 
dní nedávno minulých či v blízkej budúcnosti 
pripravovaných. Už som spomínala upratanie 
Devína, za ktoré patrí všetkým zúčastneným 
naša spoločná vďaka. Potešila už tradične vy-
soká účasť našich detí, ktoré sú takto vlastne 
vychovávané aj ku zodpovednému prístupu 
k životnému prostrediu a k odpadom vôbec. 
Ozaj decká, viete že firma OLO pravidelne 
organizuje tzv. OLOmpiádu? Zúčastňujú sa jej 
celé školy. V rámci rozmanitých aktivít sa tak 
deti nielenže dozvedajú množstvo zaujímavos-
ti o odpadoch a ďalších ekologických témach, 
ale môžu vyhrať aj rozličné atraktívne ceny. Čo 
poviete školáci – nezapojíte do OLOmpiády 

v budúcom školskom roku aj našu školu? Stačí 
kliknúť sem: http://www.kvalitazivota.sk/ 

Čo ďalšie pekné, dobré či zaujímavé sa 
v Devíne stalo a čo sa diať bude sa dočíta-
te v časopise. Ja by som chcela ešte na tomto 
mieste zagratulovať Gustovi Mrázikovi k vzác-
nemu oceneniu od primátora hl. mesta Bratisla-
vy, ktoré dostal za obnovu a oživenie miestnej 
tradície vinárstva a turistického ruchu v našej 
mestskej časti. Je to aj ocenenie pre všetkých 
našich vinárov a o tom, že im právom náleží, sa 
najbližšie môžete presvedčiť v ich otvorených 
pivniciach na sv. Urbana a na tohtoročnom De-
vínskom strapci.

Do najbližšieho videnia sa, milí susedia!

Ľuba Kolková        starostka@devin.sk



O ŠKOLU JE ZÁUJEM

SZŠ Česká, ktorá od 1.9.2012 otvorila pobočku v našej mestskej časti, sa postupne napĺňa deťmi 
z Devína. Momentálne školu navštevujú piati prváci z Devína, dve druháčky, štyria piataci a osem šiestakov. 
Deti sa v novej škole cítia dobre, o čom svedčia najmä ich vlastné komentáre. V budúcom roku by okrem 
novej tretej, štvrtej a siedmej triedy mala pribudnúť aj tzv. prípravka. Momentálne sú do nej prihlásení šiesti 
predškoláci z našej materskej školy. Je to výborná alternatíva pre deti navštevujúcu materskú školu v Devíne, 
nakoľko tá funguje formou „heterogénnej triedy pre deti všetkých vekových kategórií“. Takto sa môžu naši 
malí predškoláci samostatne pripravovať na školu, rozšíriť si jazykové znalosti z anglického jazyka a záro-
veň sa v našej škôlke uvoľnia prepotrebné miesta pre menšie deti.

Ing. Lenka Satinová, prednostka

POMOC PRI IDENTIFIKÁCII MRCHOVÍSK

MÚ si vás dovoľuje požiadať o spoluprácu týkajúcu sa výskytu sneti slezinnej – antraxu u ľudí a zvierat. 
Prosíme vás o spoluprácu pri identifikácii lokalít starých mrchovísk, resp. miest, kde sa v minulosti mohli 
likvidovať kadavéry zvierat zahrabávaním v katastrálnom území našej mestskej časti. 

Ak by ste (hlavne seniori) mali informácie ohľadom možného výskytu starých mrchovísk z minulosti 
vyskytujúcich sa v katastri mestskej časti, prosíme vás o zasielanie odpovedí na adresu uvedenú v liste, 
alebo na miestny úrad.
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DOM KULTÚRY  
OPÄŤ OŽÍVA 

KAĎÝ DEŇ, KTORÝ  
S NAMI PREŽIJETE,  
BUDETE CHVÁLIŤ…  
SĽUBUJE TAHAMATAM

Vďaka iniciatíve Zuzky Bohmo-
vej vznikla v Devíne skvelá možnosť 
zamestnať deti v ich voľnom čase ro-
zumným a zábavným spôsobom. Od 10. 
apríla sa v DK Devin stretávajú bojov-
níci, dobrodruhovia a pátrači nových 
dobrodružstiev, deti vo veku od 7 – 15 
rokov.

V Devíne vzniklo detské centrum 
pod hlavičkou detskej a mládežníckej 
organizácie TAHAMATAM, kde nebude 
chýbať: skauting, športový klub a ume-
lecký krúžok. Chystá pre deti veľa zau-
jímavého programu, kde sa nielen nie-
čomu naučia, ale vraj prežijú to, o čom 
doteraz len mohli iba snívať: napínavé 
a dobrodružné hry v lese i na lúkach, 
tajomné výpravy do okolia, plavba na 
lodiach, či výlety na bicykli, strieľanie 
z luku ako indiáni, spávanie pod stanom 
ako zálesáci, zahrajú sa najlepšie hry, aké 
ste ešte nikdy nehrali, naučia sa morze-
ovku, šifrované správy, námornícke uzly, 
zakladanie ohňa aj za dažďa. ..

Tak na to sa všetci veľmi tešíme!
red.

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR  
 Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu 

 s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín  
 

 
 
Ing. Zuzana Bírošová, CSc. 
riaditeľka  

Bratislava 02. 05. 2013  
 Číslo: 486/2013 

 
 
Vážená pani starostka, 
 
dovoľujem si obrátiť sa na Vás s prosbou o spoluprácu týkajúcu sa predchádzania 

výskytu sneti slezinnej – antraxu u ľudí i zvierat.  
Antrax je závažné ochorenie postihujúce takmer všetky druhy teplokrvných 

živočíchov vrátane človeka. U ľudí sa vyskytujú tri formy ochorenia v závislosti od miesta 
vstupu patogénu do organizmu. Najčastejšia je kožná forma s charakteristickým čiernym 
vredom a opuchom, ktorá v neliečených prípadoch vedie k úmrtiu. Po konzumácii infikovanej 
potravy sa vyskytuje črevná forma s prejavmi silnej krvavej hnačky, kŕčovitých bolestí  
a opuchu brucha; úmrtnosť dosahuje až 60 %. Najnebezpečnejšou z hľadiska úmrtnosti je 
pľúcna forma, pri ktorej postihnutý človek vdýchne spóry baktérie Bacillus anthracis, ktorá 
spôsobuje ochorenie. Ochorenie sa prejavuje nevoľnosťou, únavou a kašľom, po miernom 
zlepšení sa dostavuje pokles telesnej teploty, zlyhávanie dýchania a šok. Nakoľko táto forma 
sa môže diagnostikovať oneskorene, vedie zväčša k smrti pacienta. 

Niektoré územia Slovenska boli v minulosti postihnuté touto nákazou, pričom uhynuté 
zvieratá boli zahrabávané v okolí dedín. Nakoľko v posledných rokoch zmenou klímy – 
dažďami a povodňami sa pôda na týchto starých mrchoviskách odplavila a spóry sú 
mimoriadne odolné na teplo, chlad, vysušenie a dezinfekciu, pričom môžu prežívať v pôde 
desiatky rokov, je reálny predpoklad, že výskyt antraxu sa bude opakovať.  

 
Vážená pani starostka, ochrana zdravia ľudí a zvierat patrí medzi prioritné úlohy 

rezortu pôdohospodárstva. Včasná identifikácia lokalít výskytu starých mrchovísk je 
základom pre identifikáciu potenciálnych nových ohnísk tohto ochorenia. Z uvedeného 
dôvodu si Vás dovoľujem požiadať o spoluprácu pri identifikácií lokalít starých mrchovísk, 
resp. miest, na ktorých sa v minulosti mohli likvidovať kadavéry zvierat zahrabaním, 
v katastrálnom území Vašej mestskej časti, a to či už z písomných záznamov Vašej mestskej 
časti alebo od Vašich občanov hlavne seniorov, ktorí by mohli poznať lokality výskytu 
starých mrchovísk z minulosti.  

 
Požadované informácie prosím zašlite elektronicky na e-mailovú adresu: 

timea.kalanova@land.gov.sk alebo písomne na adresu: MPRV SR, odbor bezpečnosti 
potravín a výživy, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava v termíne do 30.05.2013.  
 Vopred ďakujem za ochotu a vynaložené úsilie Vašich pracovníkov a občanov  
pri zabezpečovaní potrebných informácií. 
 
 S pozdravom  
 
 

Výsledok PODEĽME SA!

Naša obec sa toho roku už siedmy raz zapo-
jila do celoslovenského podujatia s názvom 
PODEĽME SA! Princíp zbierky je už známy: 
v nedeľu sme zjedli skromnú polievku, ktorú 
navarila pani Kunstová, ktorá všetkým chutila 
a do zbierky sme dali obnos, ktorý predsta-
voval minimálne hodnotu nedeľného obeda. 
Celkovo vyzbieraná suma je 812,- €.
Tohoročný výťažok podujatia Podeľme sa! 
bude použitý v občianskom združení Spo-
ločnosť priateľov detí z detských domovov 
Úsmev ako dar na rekonštrukciu a vnútorné 
vybavenie novovzniknutého Krízového centra 
DORKA vo Zvolene. Centrum bude poskyto-
vať pomoc a prístrešie mladým dospelým po 
odchode z detských domovov, rovnako v cen-
tre vznikne priestor pre ubytovanie ohroze-
ných rodín s deťmi a  chránená remeselná 
dielňa.
Zbierka je riadne zaregistrovaná na Minis-
terstve financii SR, ukončená musí byť do 31. 
mája. K dnešnému dňu sa na celom Slovensku 
uvedeným spôsobom vyzbieralo 18.015 €.
 Všetkým, ktorí sa podujatia zúčastnili srdečne 
v mene organizátorov ďakujem a verím, že sa 
pri PODEĽME SA! na rok opäť stretneme.



PÝTAME SA STAVEBNÉHO ÚRADU
Všimli sme si pohyb mechanizmov na svahu pod vysielačom. Čo sa tam stavia?
V tejto veci vieme povedať len toľko, že sme aj my zaznamenali v danom území pohyb mechanizmov. 

Vyslali sme tam vedúceho stavebného úradu p. Ing. Maťašovského, ktorý zistil, že si tam niekto vykopal 
studňu a položil elektrické vedenie. Žiadne stavebné povolenie na takúto činnosť náš stavebný úrad nevy-
dal, vec budeme riešiť v rámci priestupkového konania. Na stavebný úrad bola po prešetrení týchto aktivít 
zároveň od medzičasom známeho stavebníka „Vinice Devín, s.r.o.“ doručená žiadosť o povolenie výstavby 
„Vinohradníckeho objektu“ v tomto území, stavebný úrad zahájil konanie v tejto veci voči ktorému sme už 
aj dostali odvolanie jednej z účastníčok konania. Toto konanie pokračuje. Prosíme občanov ktorí by zazna-
menali ďalšie (t.č. nepovolené) stavebné aktivity, aby nám ich nahlásili. 

Práce na Mathause sa zastavili. Prečo?
Oprava strechy na Mauthause je pozastavená, nakoľko stavebník postupoval v rozpore s projektovou 

dokumentáciou. Zmeny realizoval svojvoľne, nekonzultoval ich ani s dotknutými úradmi, nezúčastnil sa ani 
na pracovnom stretnutí s pamiatkarmi, kde sa mal dohodnúť ďalší postup tak, aby sa nenarušila pamiat-
ková hodnota objektu. Stavba bola preto zastavená, stavebník sa voči zastaveniu odvolal a vec teraz rieši 
nadriadený stavebný úrad. Žiaľ ako to už pri slovenskej bezzubej stavebnej legislatíve v prípadoch takýchto 
bezohľadných stavebníkov býva, rukojemníkmi sú v tomto prípade súčasní obyvatelia domu, ktorým do ich 
bytov zateká. Miestny úrad hľadá možnosť, ako im v ďalšom konaní pomôcť.

VŠETKO SA DÁ, 
LEN TREBA CHCIEŤ

Júl 2011 bol pre pána Kaššaya asi naj, lebo z 
obchodu pri úrade kde prebýval sa dostal do Domo-
va sociálnych služieb Báhoň. Je tam veľmi spokojný, 
má sa dobre, pribral, navštevuje keramický krúžok, 
spieva a čo - to pomôže aj okolo zariadenia. Je to 
úžasné, keď dáme šancu na zmenu a človek ju príj-
me a nesklame ani sám seba a ani nás. Všetko pre 

lepší a hodnotnejší život. Môže ísť príkladom našim „alkáčom“, čo len plačú ale neurobia nič. V apríli 2013 
nás navštívil. Posedel u pani starostky, pozrel si Devín a vrátil sa „domov“. Nadovšetko miluje čokoládu :)

Pavlína Sanderson, referát vnútornej všeobecnej správy MÚ 
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Okrem zelených priestorov pri hrá-
dzi a cyklotrase sme sa sústredili na 
vyčistenie Domu kultúry, kde nám bo-
hužiaľ po predchádzajúcich nájomcoch 
zostalo neporiadku až až - jeden veľký 
kontajner nestačil... Aj napriek tomu, že 
roboty ešte zostalo dosť, tešíme sa z vy-
pratanej časti podkrovia pre devínskych 
skautov, z uprataného pódia, skladu, 
šatní.

Dom kultúry, ktorý v poslednej dobe 
ožíva napríklad výstavami fotografii tak 
môže ožiť ešte viac.

Na máj plánujeme vystúpenie zná-
meho slovenského satirika Milana Markoviča, s premiérou jeho nového muzikálu, ale i Seniorský majáles. 
V dohľadnej dobe začne fungovať aj mládežnícky archeologický krúžok v gescii Borisa Stoklasa a členov 
združenia SCEAR. Skautská klubovňa už funguje na plné obrátky. Zo všetkých „kulturáckych“ aktivít máme 
veľkú radosť! 

Ing. Pavol Murín, poslanec a predseda kultúrnej komisie 

Dobrovoľná upratovacia čata po práci oddychuje 
pri gulášiku a ríbezľovom vínku

My, na „periférii“, sme upratovali v piatok, deň pred akciou 
„Vyčistíme spolu Devín „. „Počlovečili“ sme aj zastávku MHD. Na-
plnili sme niekoľko vriec odpadu. Železný šrot a elektrické káble 
odviezli p. Jeck s kolegom ešte v piatok okolo obeda...

Želali by sme si, aby to trošku vydržalo, keď začne sezóna 
záhradkárov a turistov...

Dúfam, že aj vám v sobotu počasie pri upratovaní vydržalo a 
že účasť bolo maximálna.                                                    Zdena

VYČISTIME SPOLU DEVÍN – AJ DOM KULTÚRY!    13.4. - SOBOTA

UPRATOVALO SA AJ NA DEVÍNSKEJ CESTE

DOM KULTÚRY  
OPÄŤ OŽÍVA 

HĽADANIE 
ZABUDNUTÉHO ČASU 

Mladý muž z Devína Boris Stoklas, 
vyštudoval archeológiu a je spoluzaklada-
teľom občanskeho združenia S.C.E.A.R.. 
Prejavil záujem zriadiť v DK Devín klubov-
ňu amatérskej historicko-vojenskej skupiny 
a popri tom viesť archeologicko-historický 
krúžok pre deti.

Takáto je jeho predstava:
„Vytvorením priestoru pre kultúrno-his-

torické aktivity v mestskej časti Devín by bol 
umožnený bližší prístup obyvateľom Deví-
na, a prípadných záujemcov o históriu aj z 
iných častí Bratislavy, k poznaniu minulosti 
mestskej časti a mesta a tiež k živej histó-
rii, ktorá je hlavnou aktivitou občianskeho 
združenia S.C.E.A.R.. 

Prostredníctvom krúžku „Hľadanie 
zabudnutého času“ by mali už malí De-
vínčania možnosť lepšie spoznávať minu-
losť mestskej časti v ktorej bývajú, lepšie 
spoznať históriu a archeológiu ako vedné 
disciplíny.

Pre dospievajúcu mládež a dospelých 
by mohol byť priestor miestom, kde by sa 
príležitostne  mohli dozvedieť niečo viac o 
histórii Devína a archeologickom bádaní na 
tomto významnom od praveku osídlenom 
mieste. 

Spolu s týmito aktivitami úzko súvisí i 
práca a plnenie cieľov občianskeho zdru-
ženia S.C.E.A.R.. Jeho členovia sa okrem 
antického bojového umenia a kondičným 
cvičeniam venujú aj vzdelávaniu sa v ob-
lasti problematiky doby rímskej. Priestor by 
sa využíval ako klubovňa, študovňa a depo-
zitár pre svoje vlastné potreby, ktorými sú 
vzdelávanie členov, mimoriadne zasadania, 
členské schôdze, úkryt pred nepriaznivým 
počasím s následným vytvorením náhradné-
ho programu a tiež ako priestor na uloženie 
rekvizít vo vlastníctve občianskeho združe-
nia.“ 

Aj vám sa táto myšlienka páči? Lebo 
nám veľmi...

Držíme palce!   red.
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V piatok a sobotu 24. - 25. mája 2013 
sa už po desiaty raz otvoria devínske piv-
nice pre všetkých milovníkov vína a tra-
dičného devínskeho ríbezláku. Bude opäť 
otvorených päť pivníc – spolková pivnica č. 
1 vo Vieche sv. Urbana pri parkovisku pod 
hradom, pivnica č. 2 Víno Mrázik Devín, piv-
nica č. 3 Pavel Kúkel na Kremeľskej ulici, 
spolková pivnica č. 4 na devínskej fare a 
pivnica č. 5 „U Štefina“ – pán Vlček poniže 
na Kremeľskej ulici. 

Návštevníkov Devína a devínskych piv-
níc počas podujatí Malokarpatskej vínnej 
cesty býva stále viac a viac – Devín sa 
už definitívne dostal, presnejšie povedané 
vrátil na vínnu mapu Slovenska a našej 

malokarpatskej oblasti. Rovnako je to s 
devínskym ríbezlákom – najprv bol trochu 
zaznávaný „ortodoxnými“ vinármi (vraj 
patrí skôr medzi aktivity záhradkárov), ale 
dnes už mnohí návštevníci a milovníci vína 
idú cielene práve do Devína, aby si pochut-
nali na tejto vychýrenej miestnej špecialite.

Devínsky spolok vinárov a vinohradní-
kov srdečne pozýva na koštovku všetkých 
Devínčanov. Príďte do našich pivníc aj so 
svojimi priateľmi – prispejete k radostnej 
a družnej atmosfére poslednej májového 
víkendu. 

Augustín Mrázik, Devínsky spolok 
vinárov a vinohradníkov

DEVÍNSKE PIVNICE OTVORENÉ 
UŽ PO DESIATYKRÁT
OTVORENÉ PIVNICE NA SV. URBANA 2013

Tam kde ešte pred niekoľkými dňami žiarila 
nádherná farba vzácnych jarných druhov, zostali 
už iba prázdne jamy. Foto: J. Hrabovcová

Kosatec nízky (Iris pumila) sa nachádza v 
Červenom zozname ohrozených druhov cievna-
tých rastlín Slovenska v kategórii zraniteľný a je 
zákonom chránený. Foto: V. Šefferová Stanová

Poniklec lúčny český (Pulsatilla pratensis 
subsp. bohemica) sa nachádza v Červenom 
zozname ohrozených druhov cievnatých rastlín 
Slovenska v kategórii zraniteľný a je zákonom 
chránený. Foto: J. Hrabovcová

Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) sa 
nachádza v Červenom zozname ohrozených 
druhov cievnatých rastlín Slovenska v kategórii 
zraniteľný a je zákonom chránený. Zároveň patrí 
k druhom európskeho významu, ktorých ochranu 
vyžaduje Európska únia.  Foto: D. Dítě

          
 
4. máj 2013   Tlačová správa 

 
Nemáme už rešpekt k ničomu? 

 
V apríli 2013 neznámy páchateľ odcudzil z Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla 
stovky vzácnych orchideí, poniklecov a kosatcov. Po chránených druhoch zostali iba jamy, 
ako dôkaz nelegálnej činnosti. Územie Devínskej Kobyly je vďaka svojej jedinečnosti 
chránené národnou aj európskou legislatívou a Slovenskej republike tak vznikla škoda vyše 
47  000 Eur. Štátna ochrana prírody SR podala podnet a prípadom sa bude ďalej zaoberať 
polícia.  
 
Devínska Kobyla je známym oddychovým miestom a na jar sa mení na botanickú záhradu nielen 
pre Bratislavčanov. Kvitnú tu hlavne poniklece, kosatce a hlaváčiky, ktoré početní návštevníci 
územia fotia a tešia sa z ich farebnej krásy.  
 
V druhej polovici apríla bolo nájdených na Devínskej Kobyle v časti Merice, ale aj pozdĺž 
náučného chodníka, ktorý vedie od Devína do Devínskej Novej Vsi, obrovské množstvo jám. Na 
miestach, kde predtým boli trsy poniklecov, kosatcov a orchideí, sú teraz veľké, rýľom vykopané 
jamy. Neznámy páchateľ vykopal stovky jedincov poniklecov (Pulsatilla grandis a Pulsatilla 
pratensis subsp. bohemica), kosatca nízkeho (Iris pumila) a vstavača počerného (Orchis 
ustulata). „Rabovanie lokality v takomto merítku nebolo doteraz nikdy zaznamenané. Musíme 
konštatovať, že týmto  činom došlo k poškodeniu populácií významných chránených druhov 
a tiež lokality ako takej“, ako povedala Viera Šefferová Stanová, botanička z Inštitútu DAPHNE.  
 
Pravdepodobnosť prežitia rastlín v umelo vytvorených podmienkach je minimálna, nakoľko sú 
mimoriadne ťažko presádzateľné. „Ide o druhy extrémne citlivé na poranenie koreňov, 
resp. druhy s veľmi špecifickými životnými nárokmi, preto môžeme predpokladať, že väčšina 
jedincov po presadení uhynula“, vysvetľuje Dušan Senko z Botanického ústavu SAV. 
  
Pri obhliadkach terénu bolo zistené, že došlo k zničeniu spolu minimálne 636 jedincov 
chránených rastlín vyššie spomínaných druhov. V rámci tohto počtu bolo rozlíšených 
minimálne 100 chýbajúcich jedincov druhu vstavač počerný, minimálne 16 jedincov druhu 
poniklec veľkokvetý a  520 jedincov rôznych vyššie spomínaných druhov v spoločenskej 
hodnote  47 068,8 €. Takto stanovená hodnota je minimálnou, keďže presný počet poškodených 
jedincov nie je možné zistiť. „Štátna ochrana prírody SR v tejto súvislosti svojím podnetom 
požiadala políciu o vyšetrenie prípadu “ hovorí Peter Puchala, riaditeľ Správy CHKO Malé 
Karpaty. Podobné vykrádanie vzácnych druhov rastlín už štátna ochrana prírody v minulosti 
zaznamenala na viacerých xerotermných lokalitách Bratislavy a jej okolia, avšak v menšom 
rozsahu. 
 

V prípade ďalších informácií prosím kontaktujte:  
DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie - Viera Šefferová Stanová, 0908 708 175, stanova@daphne.sk 
ŠOP SR , Správa CHKO Malé Karpaty – Peter Puchala, 0903 298 293, peter.puchala@sopsr.sk 
 

ZLODEJI NA KOBYLE
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Dňa 23.3.2013 o 18. hodine  sa uskutočnila vernisáž výstavy fotografií Mariána Gavendu vo vestibule  nášho  Domu kultúry, na ktorej 
predstavil  19 krížov z  rôznych končin sveta.  Jeho diela  sú vo veľkom formáte a predstavujú  ucelený  tématický portrét autora, ktorý 
sa fotografiou zaoberá  už od strednej školy. Jeho výtvarný vyjadrovací jazyk  je úzko spojený s častým cestovaním, kde cielene  mapuje  
videné zaujímavé situácie a scenérie. Táto výstava je zároveň prvou autorskou výstavou náhodného a nezávislého združenia DFSPO, čiže 
devínskych fotografov s  profesionálnou odvahou, ktoré  mieni pokračovať v podobných aktivitách aj v budúcnosti, aby boli verejnosti 
predstavení naši obyvatelia, používajúci fotoaparát ako veľmi dôležitú súčasť svojho výtvarného videnia.  

Peter Mikuláš

Knižka náhod a náhodičiek plná rozličných príhod, ktoré život prináša a ktoré sa ľuďom bežne 
stávajú. Stačí sa však na ne pozrieť z iného uhla a všedné sa javí zaujímavým.

Autorom knižky je kňaz, sprievodca a zároveň cestovateľ Marián Gavenda, ktorý navštívil 
mnohé krajiny a priniesol si z nich veľa zážitkov a skúseností. Jeho príbehy pochádzajú z atraktív-
neho a nevšedného prostredia ako napríklad Vatikán, pápežská kúria, Izrael, Austrália, Čile. Autor 
tu spracúva svoje zážitky aj z turistických putovaní, cyklistických túr, napr. Ján Pavol II. ako úspešný 
stopár, ale i stretnutia s ľuďmi v napohľad všedných udalostiach, ale v zaujímavých súvislostiach.

Je zaujímavé sledovať autorov odlišný pohľad na témy, ktoré nám nastoľuje život. Vo svojich 
krátkych poviedkach používa humor a pointou vie čitateľa prekvapiť. Jednotlivé príbehy sú akousi 
ilustráciou, čo všetko možno v knihe života vyčítať, ak človek číta medzi riadkami a pozornejšie si 
všíma rôzne skryté súvisy. Cieľom knižky je, aby sa čitateľ pozrel na udalosti svojho života a aby 
tak kniha voľne pokračovala v jeho osobnej skúsenosti.

Krátke prózy sú doplnené autorovými pôsobivými fotografiami z celého sveta. 
zdroj: martinus.sk

DEVÍNSKA VERNISÁŽ – MARIÁN GAVENDA

23.3.2013 popoludni patril DK Devín NÁŠMU pánovi farárovi, NÁŠMU priateľovi, 
NÁŠMU blízkemu. Devínčania pripravili pre Mons. Gavendu slávnostné stretnutie, na 
ktorom sa blahoželalo - Mons. Gavendovi, otvárala sa výstava fotografií - Mons. Gavendu 
a „krstila sa“ nová kniha - Mons. Gavendu.

Pomedzi fotografie krížov sa niesli vznešené tóny duchovných skladieb v inerpretácii 
devínskeho zboru „pre túto chvíľu“, pokračujúc po miestnosti plnej dobrôt, ktoré s lás-
kou prichystali Olinka Mikulášová a devinske gazdinky. Ešte sme nestihli vstrebať všetky zážitky z vernisáže, už sme 
boli vtiahnutí do životných príbehov Mons. Gavendu, ktoré vpísal do svojej novej knihy „Náhody a náhodičky“. Záslu-
hou našich šarmantných devínskych moderátorov - Andrejky a Borisa - sme sa dozvedeli aj mnohé zábavné detaily 
zo „zákulisia“ písania tejto knihy. 

Všetci sme sa v spoločnosti Mariána Gavendu cítili skvele. Ďakujeme organizátorom za prekrásny zážitok.
red.

MARIÁN GAVENDA 
50 ZAUJÍMAVÝCH ROKOV ŽIVOTA
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MIESTNA KNIŽNICA 
INFORMUJE

                                                                              
Génius je človek ako každý iný,  lenže je iný.    

Honoré de Balzac 

Honoré de Balzac, vlastným menom Honore Balssa, 
francúzsky spisovateľ (20. 5.1799 – 18.8.1850) 
patril medzi najplodnejších spisovateľov tej doby. 
Za svoj krátky život napísal viac ako 90 románov. 
Honore de Balzac je považovaný za zakladateľa 
realistického románu, čoho dôkazom sú jeho romá-
ny z prostredia francúzskej spoločnosti, ktorú tak 
dokonale poznal.
Jeho diela nikdy nestratili na kvalite a nezachádza-
li ani za hranicu reality. Honore de Balzac zaujal 
miesto nielen medzi realistickými spisovateľmi, ale 
právom mu prináleží aj popredné miesto medzi 
autormi romantického románu. Jeho romány sa 
prekladali a prekladajú sa do mnohých svetových 
jazykov. V roku 1927 P. Picasso ilustroval reedíciu po-
viedky z roku 1837 „NEZNÁMY MESTER PICCE“. 
Román OTEC GORIOT je i dnes jedným z častých 
námetov pre spracovávanie školských referátov.
Spisovateľa k jeho mimoriadnej aktívnej činnosti 
nútili vysoké životné náklady a neúspešné investície. 
Veľa pracoval, málo odpočíval, čo sa prejavilo i na 
jeho zdraví. Krátko pred smrťou sa oženil s poľ-
skou šlachtičnou. Zomrel ako 51-ročný, zanechajúc 
potomstvu diela, ktoré zahrňujú úplný „historický 
zemepis“ doby, podľa ktorého by sa dala zrekon-
štruovať spoločnosť ako svedectvo o jej mravoch 
a existencii.
V našej knižnici nájdete bohaté zastúpenie z  jeho 
tvorby: 
Lesk a bieda kurtizán Modesta Mignanová 
Sesternica Beta Rozmarné poviedky
Tridsaťročná Stratené ilúzie  
Succbus Vášeň v púšti 
Šagrénová koža Ľalia v údolí
Otec Goriot 
Príbeh a veľkosť pádu Cézara Birotteau                     
César, Birotteau, E.Grandelová a iné poviedky                                
Tajnosti princezny z Cadignanu                   
Bezdeční herci,okrasná múza a jiné povídky

Radi poznávate nové krajiny a ich kultúru? Jednou 
takou  je aj JAPONSKO. 
Túto krajinu poznáme ako zem vychádzajúceho 
slnka, kvetov sakur, dymiacich sopiek, gejší a samu-
rajov. Nová doba priniesla aj nové mená ako Hon-
da,  Toyota a mnoho ďalšieho. O zaujímavostiach a 
exotičnosti tejto krajiny vás presvedčia napríklad aj 
tieto knihy: 
Zdenka Vasiljevova: Dějiny Japonska
Kodžiki – japonské mýty 
Lucjan Wolanovski: Zrkadlo bohyne 
Zdeněk Thoma: Potulky po Japonsku 
Kiharu Nakamurová: Gejša Kiharu  

Na Váš záujem za poznaním sa teší vaša knižnica 

PRVOUČITELIA  SLOVANOV

„Na počiatku bolo slovo ....“

Keď sa pozrieme v našich dejinách späť do histórie, 
nájdeme hlbokú a nezmazateľnú stopu cyrilo-metodskej 
tradície. Príchodom byzantskej misie, solúnskych bratov sv. 
Cyrila a sv. Metoda na naše územie na základe žiadosti 
DEVÍNSKEHO SÍDELNÉHO KNIEŽAŤA RASTISLAVA, sa 
začali písať dejiny Slovákov a Slovanov na celom svete. 

Byzantská misia mala zostaviť veľkomoravský zá-
konník, mala položiť základy cirkevného a svetského prá-
va vo Veľkej Morave. 

Význam cyrilo-metodského dedičstva pre Slovákov je 
najmä v národnej reči (písme) i v cirkevno-politickej samo-
statnosti . Sv. Cyril a sv. Metod reprezentovali nerozdelenú 
cirkev, čo by nás malo zaväzovať k ekumenizmu.

V životopise kniežaťa Rastislava V. Kocian píše o exis-
tencii Veľkomoravskej akadémie, ktorá mala za úlohu for-
movať budúcich slovanských kňazov a vysokých úradníkov 
ako centrum slovanskej kultúry. 

Citujem: „V roku 885 mala asi 200 absolventov, jej 
poloha je žiaľ neznáma, ale archeologické  nálezy vedú 
ku chrámovej škole na hrade DEVÍN v dnešnej Bratislave. 
Na čele stál Konštantín.

O to väčšie morálne právo máme my Slováci, prvú 
školu Slovanov založenú na princípe konštantinopolskej 
univerzity, nazývať DEVÍNSKOU UNIVERZITOU.“ koniec 
citátu.  V zozname najstarších univerzít sa uvádza na tre-
ťom mieste.

Carihrad (Konštantinopol) od r.849  do r.1453 
Fez v Maroku od r.859    do r. ? 
Devín od r. 886    do r. 972
Preslov po r. 886 do r. 972     
V šírení ich ideí boli sv. Cyrilovi a sv. Metodovi nápo-

mocní ich žiaci. Medzi najvýznamnejších patrili svätí GO-
RAZD, KLIMENT, NAUMA, SÁVA a ANGELÁR. Spolu so sv. 
Cyrilom a sv. Metodom sa súhrne označovali názvom SE-
DEMPOČETNÍCI. Žiaci svätých vierozvestov aj po vyhnaní 
z Veľkej Moravy (r. 885) pokračovali v hlásaní učenia sv. 
Cyrila a sv. Metoda na území Čiech, Chorvátska, Slovinska, 
Macedónska a najmä Bulharska, kde založili aj stredisko 
slovanskej bohoslužby.

Sv. GARAZD pochádzal z okolia Nitry , presný dátum 
narodenia a smrti nie je známy (narodil sa okolo r. 830).  
Sv. Metod ho ustanovil za svojho nástupcu na arcibis-

kupskom stolci, jeho pôsobenie trvalo do času likvidácie 
byzantskej  misie. Z postavenia, ktoré zaujímal medzi uče-
níkmi bolo zrejmé , že bol schopným a vzdelaným mužom. 
Historici mu pripisujú autorstvo Kyjevských listov aj Života 
Metodovho. 

Sv. KLIMENT sa narodil v rozpätí rokov 830-840, 
predpokladá sa, že pochádzal zo slovanského obyva-
teľstva (podľa J. Stanislava to bolo naše územie). Podľa 
dostupnej dokumentácie sprevádzal sv. Metoda od jeho 
mladosti a vtedy spoznal jeho život tak ako nikto iní.

Zo skupiny „sedempočetníkov“ bol najplodnejším  
spisovateľom. Nespochybniteľne sa mu pripisuje 50 diel 
a o ďalších 50-tich sa vedie diskusia . Po vyhnaní z Veľkej 

Moravy pôsobil v Bulharsku, kde v r. 916 zomrel a je po-
chovaný v Ochride, v chráme, ktorý dal postaviť. 

Sv. NAUM. Poznanie o jeho narodení je totožné s 
rokmi sv. Klimenta. Vieme, že pochádzal z hraničného 
územia medzi Bulharskom a Byzantskou ríšou. Spolu so 
sv. Klimentom po vyhnaní z Veľkej Moravy odišli do Plis-
ky, kde spolu pôsobili. Zomrel v r. 910 a je pochovaný v 
kláštore, ktorý založil pri Ochridskom jazere. Jeho hrob 
sa stal pútnickým miestom z dôvodu mnohých svedectiev 
o uzdravení.

Sv. ANGELÁR. Žiaľ o tomto svätcovi nevieme, kde a 
kedy sa narodil, nevieme ani kedy sa k solúnskym bratom 
pridal, či ešte v Grécku alebo až na Veľkej Morave. Zomrel 
v r. 886-887. 

Sv. SÁVA. O jeho živote a smrti neexistujú žiadne re-
levantné údaje. Vieme len, že bol mníchom na začiatku 
cyrilo-metodskej misie.

Na našom území nie je rozšírené uctievanie „sedem-
početníkov“, pritom im vďačíme za veľa. Zaslúžili by si od 
nás viac pozornosti, aspoň počas sviatku sv. Cyrila a sv. 
Metoda, veď stáli pri zrode našej kultúry a vzdelanosti 
spolu so sv. Cyrilom a sv. Metodom. Dlhé roky napriek rôz-
nym prekážkam šírili učenie sv. Cyrila a sv. Metoda medzi 
Slovanmi u nás i na Balkáne . Spoločné uctievanie týchto 
svätých vierozvestov, ako aj ich nasledovníkov, je rozšírené 
najmä u gréckokatolíkov a vo východnej pravoslávnej cirkvi 
v Bulharsku a Macedónsku .

Pavlína  Rumanovská 
Literatúra: Svatý kníže Rastislav (vyd.: Pravoslávna cir-

kev v Čechách a ma Slovensku)
Zabudnutý kráľ Rastislav a jeho dielo – V. Kocian 
Weblexikon (internet, Nemecko)
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OSLAĎME SI ŽIVOT MEDOM
O tom, ako sa med vyrába, aké druhy medu exis-
tujú, sa porozprávame s pánom Dušanom Dedin-
ským, profesionálnym včelárom z Devína, ktorý 
má prevádzku v susednej Devínskej Novej Vsi.

Ako sa človek stane včelárom a výrobcom medu? 
Čo vás k tejto práci priviedlo?
Už tri generácie sa moja rodina zaoberá včelár-
stvom. Náš otec bol taký zlepšovateľ, vymyslel 
viacero patentov, zaoberal sa šľachtením včiel. 
Vyšľachtil si vlastnú líniu matiek, nazval ju De-
vínčanka, lebo ich choval na Devíne. Sú to veľmi 
krotké včely a nosia veľa medu. Ja v tejto tradícii 
pokračujem. Ľudia, ktorí ku mne prídu, môžu vi-
dieť, ako tu včielky žijú, môžu ich medík ochutnať. 
Med od týchto menej bodavých včiel je chutnejší, 
a naozaj priťahuje veľa konzumentov.

Čo všetko sa dá vyrobiť na takejto včelej farme? 
Najdôležitejšie produkty ako med, či vosk ľudia 
poznajú, ale iste je toho viac...
Včely nám poskytujú celú škálu možností, ale sa-
mozrejme najdôležitejší je med, lebo toho donesú 
najviac. Každá rodinka prinesie od 30 až do 100 kíl 
medu. Čiže v prvom rade je to med ako sladidlo. 
Ďalším produktom je peľ - čistá bielkovina, čo sú 
samčie pohlavné bunky rastlín, ktoré včely zberajú. 
Tento peľ si uchovávajú v bunkách a keď potrebujú 
produkovať materskú kašičku pre svoju kráľovnú, 
tak konzumujú peľ spolu s medom a vytvárajú túto 
kašičku. Materská kašička je tiež jedným z produk-
tov, ktorý máme od včiel. Je však veľmi vzácna, 
lebo sa získava naozaj len v miligramoch. Má však 
úžasné pozitívne účinky na ľudský organizmus. 
Samotná kráľovná sa „vytvára“ práve touto ma-
terskou kašičkou. Vďaka tomu, že včely už malého 
červíčka kŕmia touto kašičkou, kráľovná bude žiť 
napríklad tri roky a nie tri týždne ako bežné včely. 
Vyvinú sa jej pohlavné orgány, a môže sa rozdiel 
od iných včiel aj oplod ovať. Preto je v materskej 
kašičke úžasný potenciál, napomáha stavbe kostí a 
kráse tela. 

Vďaka za informáciu, poďme ale k ďalším pro-
duktom.
Ďalším produktom, ktorý včielky produkujú je 
propolis, ak by sme toto slovo chceli preložiť do 
nášho jazyka, znamená to – pre ochranu mesta. 
Všetko, čo je v úli, potrú včely propolisom. Tým 
sa snažia chrániť pred vírusom a baktériami. Včely 
z prírody odpozorovali, ako sa napríklad zraneniu 
bránia rastliny, stromy. Strom si rany chráni lepka-
vou tekutinou proti infekcii. Včely to odpozorovali 
a preto túto živicu zbierajú, nosia ju do úľa, a takto 
si ten svoj priestor vlastne dezinfikujú. My ho zbe-
ráme a vieme ho extrahovať tak, že ho rozpustíme 
v liehu. Používa sa pri liečení rán, infekcií, kožných 
a žalúdočných problémov..

Aké druhy medu existujú a podľa čoho sa rozli-
šujú? Ide o to, že niektoré sú kvetové, iné zasa 
lesné, alebo ide o kvalitu, či konzistenciu?
Medy sa delia na dve skupiny – nektárové a me-
dovicové. Včely nosia nektár a z toho vyrábajú 
med – to sú vlastne kvetové medy. Potom sú špe-
ciálne medovicové medy, ktoré vznikajú trochu 
náročnejšie. Mravce si chovajú vošky, a tie produ-
kujú šťavičku. Tú potom nosia do mraveniska. Av-
šak vošky sa množia naozaj neuveriteľne rýchlo, 
a keď sa premnožia, mravce prestanú stíhať túto 
šťavu odnášať preč. Vtedy voškám táto sladká 
šťavička odpadne a pokiaľ je priaznivé počasie, je 

dostatočne vlhko a neprší, vtedy nosia včely tento 
medovicový med. Dá sa povedať, že je to v posta-
te živočíšny produkt. Je veľmi vzácny a obsahuje 
desaťnásobne viac minerálnych látok ako bežný 
kvetový med. V niektorých literatúrach sa uvádza, 
že má až stonásobne lepšie antibakteriálne vlast-
nosti, ako bežné medy. Urodí sa ho naozaj veľmi 
málo, a len vo veľmi čistom sterilnom prostredí.

Ako viete, o aký druh medu ide?
Na to je veľmi jednoduchá odpoveď. Keď kvitnú 
ovocné stromy, tak nekvitne ešte agát. Vtedy je 
to vlastne jarný med. Potom začnú kvitnúť agá-
ty, a vtedy nosia včielky agátový med. Potom zas 
o pár dní začne kvitnúť lipa, každý ten med treba 
oddeliť podľa toho, čo práve kvitne a podľa toho 
je potom niečím špeciálny - chuťou, zložením, aj 
farbou.

M a by zaujímalo, prečo ten takzvaný „jarný 
med“ kryštalizuje a ako sa to dá napraviť. Väčši-
na gazdiniek radí med rozpustiť, čo vy na to ako 
odborník?
V prvom rade si treba povedať, že to nie je žiadna 
chyba. Kryštalizácia medu je závislá od pomeru 
fruktózy a glukózy v nektáre. Je to dané prírodou 
a nedá sa to nijako ovplyvniť. Jarné medy sú veľmi 
lákavé a vo avé, ale zárove  majú tú vlastnosť, že 
veľmi rýchlo kryštalizujú. U týchto medov je oveľa 
lepšie ich pastovať alebo krémovať, než zohrievať. 
Kryštáliky, ktoré takouto kryštalizáciou vzniknú, sú 
veľmi jemné. A taký krémový med z nich vyrobený 
už potom viac netuhne a aj med si zachová viac 
enzymatických látok, ako ho včielky vytvorili. Ro-
bím napríklad špeciálne medy aj s včelími plastmi. 
Je to panenský plast, ktorý postavia včely, keď sú v 
najväčšom rozvoji. Tento plast je celý potretý pro-
polisom, a keď to ľudia konzumujú, zárove  vdy-
chujú aj propolis, a vtedy je med presne taký, ako 
ho vytvorila príroda. Akýmkoľvek spracovaním 
totiž med už niečo stráca, aj vô u, aj chuť. Je to 
presne taký med, ako ho včely vytvorili.

Čo sa týka varenia, dá sa medom v kuchyni na-
hradiť cukor? Ja ho napríklad používam ako úpl-
nú náhradu cukru, používam ho aj na dochutenie 
šalátov, spolu s balzamikovým octom vie vyčariť 
naozaj kúzelnú chuť...
Poznám rodiny, ktoré úplne vypustili cukor zo svoj-
ho jedálnička. Dnes je veľa ľudí, čo majú problémy 
s cukrovkou a obezitou. Je to tým, že je všade úžas-
ný pretlak cukru, podľa štatistík zje ročne človek 
okolo 30 kíl cukru, ale len pol až kilo medu. Je to 
veľký nepomer. Keď si vezmete, že taký cukor po-
známe možno 100 rokov, a dnes ho konzumujeme 
naozaj vo všetkom, dávajú ho do malinoviek, cuk-
roviniek až po rôzne polotovary a je samozrejmé, 
že nám to ničí zdravie. Moji známi ochoreli na cuk-
rovku a dá sa povedať, že všetko čo treba nejako 
osladiť, dnes už sladia medom. Na takéto bežné 
používanie je najlepší kvetový med. Jeho cena je 
prijateľná, obsahuje celú škálu nektárov, ktoré sú 
v prírode od jari do jesene. Môžete ho dať do ša-
látov, kávy, koláčov. Ak sa máte baviť o čaji, tam 
si už ľudia vyberajú, čím si ho osladia, väčšinou 
ide práve o ten vo avý lesný med. Ak si ho chcem 
natrieť na chlebík, tam sú azda najlepšie takzvané 
„delikatesné“ medy – lesný, medovicový, krémový. 
Ten posledný je vhodný na chlieb aj preto, že sa s 
ním ľudia nezababrú, nesteká totiž ako bežný med. 
Robím rôzne takéto pastové medíky s príchuťami, 
napríklad med s čili je výborný na potretie kuriat-
ka pred dopečením. Kura chytí jemnučký karamel, 
akýsi nádych exotiky. Je len na fantázii každého, 
ako ho použije. Med s tou svojou enzymatickou 

aktivitou, ktorú v sebe má, s vitamínmi a s mine-
rálmi, je v podstate takou lekár ou, ktorú môžeme 
mať denno-denne na stole. 

Je včelárstvo aj nebezpečná práca?
Samozrejme, že každá včela má žihadlo, a môže 
vás pichnúť. Na obranu proti tomuto včelári po-
užívajú dymák. Je to špeciálne zariadenie, ktoré 
funguje za základe toho, čo sme odpozorovali 
z prírody. Ak horel strom, dymil. Včely, aby sa za-
chránili, chceli sa rýchlo najesť medu a zobrať ho 
so sebou čo najviac preč. A my ich trochu okla-
meme tým dymom. Oni sa vyľakajú, nestarajú sa 
o to, čo s nimi robím, naplnia si brušká medíkom 
a vtedy sú spokojné, a nebodajú. Ale samozrejme, 
že máme závoj na tvár, bodnutie do tváre je na-
ozaj veľmi nepríjemné. Včielky ma poznajú, sme 
naladení na jednej vlnovej frekvencii. Keď je však 
zlé počasie, alebo keď kvitne repka, čo je obdobie 
asi dvoch týžd ov, vtedy sú včely dosť agresívne. 
Je to na jar a možno to spôsobujú aj rôzne postre-
ky. Je to obdobie, kedy sa k včelám dá veľmi ťaž-
ko priblížiť. Ale 99 % času, kedy robím s včelami, 
naozaj môžem robiť v plavkách. Mám tu u m a aj 
včelársky krúžok, chodia sa sem deti učiť sa pra-
covať so včielkami. Sami zisťujú, že je len utkvelá 
predstava, že včely sú na to, aby nás bodali. Včela, 
ak nemá dôvod, tak človeka nepichne. Ak sa jej 
postavíme do dráhy po ktorej letí, alebo budeme 
búchať po úli, tak je jasné, že po nás pôjde. Ale 
pokiaľ sa človek správa ticho, pokojne, včely ne-
majú dôvod pichnúť ho. 

Prezraďte nám vy, ako odborník, aký medík máte 
najradšej a aký máte vždy doma po ruke?
Ja jem všetky medy do radu. Pri výrobe musím 
totiž každý jeden pred spracovaním ochutnať. 
Ale najradšej mám možno práve ten jarný med, 
zo záhrad na Devínskej Kobyle, taký ten kryštalic-
ký, lebo na jar nám príroda ponúka najviac chutí. 
Nektár je akési lákadlo, aby sa opelili rastliny, je 
to vô a rastlín, ktorá pôsobí ako feromón na vče-
ly, aby ich nalákali. Myslím, že práve na jar nám 
dáva príroda ten najlepší nektár a taký med mám 
najradšej. 

A ste zdravý? Cítite účinky medu ako lieku aj na 
vás, keďže ho konzumujete po celý rok?
Áno, som zdravý, aj keď si pre istotu zaklopkám... 
Ale celkovo žijem zdravo, behám, (každoročne De-
vín-Bratislava , aj tento rok som bol) športujem, 
otužujem sa... A aj ľudia, ktorí chodia ku mne 
a kupujú si med, sú zdraví. Je to veľmi pozitívne 
stretávať sa s nimi a vidieť tie účinky na ich zdra-
vie. Zárove  sa snažia jesť zdravé potraviny, viesť 
zdravý životný štýl ... je to taká komunita, ktorá sa 
veľmi pekne rozrastá. 

Devín sa môže pochváliť aj Medovou ulicou na 
Dolných korunách – hovorí sa, že bola nazvaná 
po vašom povolaní. 
Asi áno.

Ďakujem za rozhovor 

E.C.
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Devínsky strapec 2013 – pozvánka pre devínskych vinárov
10. ročník súťažnej degustácie a výstavy vín

Základné informácie o súťaži
Kategórie vín:  ríbezľové, ovocné, fortifikované (likérové, vermut),  
 medovina, hroznové víno biele, červené a ružové
Miesto preberania vzoriek:  3 fľaše 0,75l , Brigádnicka 27, Víno Mrázik Devín
Termín a preberania vzoriek: do piatka 17. mája 2013 večera
Verejná degustácia:  2. 6. 2013 Devínske hody

O súťaži
Naša devínska vinárska súťaž sa už stala jednou z najobľúbenejších vinárskych súťaží medzi vinármi 
malokarpatského regiónu. Prvé štyri ročníky boli malou uzavretou súťažou devínskych vinárov. Od 
roku 2008 bola usporiada ako verejná súťaž, ktorej sa zúčastňovali desiatky vinárov zo širokého oko-
lia so stovkami vzoriek. V roku 2011 sme zúžili záber súťaže na ríbezľové a červené vína, pričom pre 
devínskych vinárov bola „obnovená“ súťaž Malý devínsky strapec, kde mali možnosť súťažiť so svojimi 
bielymi hroznovými vínami.
Od roku 2012 je Devínsky strapec profilovaný ako súťaž špeciálnych vín – ríbezľových a všeobecne 
ovocných vín, fortifikovaných vín (likérové) a medoviny. Súčasne pre devínskych vinárov je organi-
zovaný samostatná uzavretú súťaž Malý devínsky strapec v bielych, červených a ružových hroznových 
vínach.
Tešíme sa na všetkých účastníkov súťaže a spoločné stretnutie na Devínskych hodoch.
kontakt: vinarsky-spolok@devin.sk

Augustín Mrázik
predseda Devínskeho spolku vinárov a vinohradníkov


