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Po bláznivom lete..

...sa pomaly vraciame z dovolenkových 
končín do nášho starého, dobrého, známeho, 
devínskeho normálu. Vlastne už bolo aj nača-
se, nie? Leto nám svojou povodňovou ouvertú-
rou a následnými tropickými horúčavami dalo 
tento rok všetkým poriadne zabrať. Samotná 
povodeň bola nielen akýmsi výstražným me-
mentom prírodných síl, ale aj tvrdou previer-
kou charakterov všetkých, ktorých rôznym 
spôsobom zasiahla. Trápenie Devínčanov, ktorí 
mali odrazu miesto obývačky špinavý dunajský 
whirlpool, alebo – ako konštatovala naša za-
plavená kolegyňa – „novú plávajúcu podlahu“, 
sledovalo v médiách s napätím celé Slovensko. 
Pomáhal každý ako vedel. Úrad išiel nonstop 
24 hodín. Krízové štáby a vláda koordinovali, 
rozhodovali, riešili. Hasiči, polícia spolu s armá-
dou zasahovali všade, kde boli potrebné mocné 
mužské ramená. Zdravotníci poskytovali prvú 
pomoc. Reštaurácie a kuchyne kŕmili vysilených 
pomocníkov. Dobrovoľníci z Devína i „zvonka“ 
plnili a vláčili vrecia s pieskom, sťahovali domy 
von i dnu, zaskakovali na úrade keď sme už 
nevládali. Charita promptne dodala vysúšače 
skôr, než sme si uvedomili že budú potrebné. 
Vodohospodári strážili hrádzu, navážali potreb-
ný materiál, techniku i ľudí. Susedia s terénny-
mi autami sa stali bezplatnými taxikármi, veľ-
ký sponzor zásobil všetko toto množstvo ľudí 
pestrým pitným režimom, darom sme dostali 
nielen od firmy z druhého konca republiky nové 
čerpadlá, ale aj od miestneho darcu mäso na 
guláš, dobrovoľníci z nadácie Pontis dokonca 
upravili budovu i okolie pod bývalým amfiteát-
rom a prijali sme aj finančné dary ktoré sme 
začali odkladať na prepotrebný verejný roz-
hlas... Nedá sa vymenovať všetkých a všetko. 
Všetkým však patrí obrovská vďaka. Za to že 
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sme to v zdraví všetci prežili, za to, že pomohli 
zmierniť ujmy na duši i majetku, za ľudskosť 
a za ochotu. Viem, zažili sme aj divné reakcie ľudí, 
no nedivila som sa tým, ktorí reagovali v strese – 
veď si skúste predstaviť, že by bol pod vodou váš 
dom. Nerozumela som skôr takzvaným povod-
ňovým turistom, ktorí nám komplikovali situáciu 
len kvôli uspokojeniu vlastnej zvedavosti. A komu 
už vôbec nerozumiem sú stavebníci, ktorí mi pri-
niesli rovno po povodni žiadosť o stavebné povo-
lenie na parcelách, na ktorých ešte v tom čase 
stála voda! Smutné je, že nemám žiaden úradný 
dôvod im tieto stavby nepovoliť. My ľudia vieme 
byť niekedy naozaj nepoučiteľní. Svedčia o tom 
aj dva potichu pripravované megalomanské in-
vestičné zámery, ktoré len nedávno prenikli na 
verejnosť. Jedným je ropovod cez Bratislavu, ktorý 
majú mať rovno pod oknami Petržalčania, tým 
druhým je výstavba vodného diela medzi Sihoťou 
a Pečnianskym lesom. Keď si predstavím zákoni-
té vzdutie hladiny Dunaja, ktoré by vodná elek-
tráreň spôsobila a tých posledných 15 cm, ktoré 
nás delili v júni od preliatia hrádze, behajú mi 
zimomriavky po chrbte. Nevraviac o ohrozených 
zdrojoch pitnej vody, kvôli ktorým doteraz nechce 
BVS pustiť cez Sihoť rovnako ohrozených cyklis-
tov? Asi by nám to niekto mal poriadne vysvet-
liť, čo poviete? Spolu s ďalšími nie ľahostajnými 
ľuďmi sme začali kompetentným klásť otázky, 
žiadame vysvetlenia a zastavenie týchto záme-

rov. Verím že Devínčania znovu pomôžu – hoci len 
podporou rozbehnutej protestnej petície...Všetci 
predsa chceme v pokoji užívať všetko, čo v Devíne 
máme a čo nás v najbližšej dobe čaká – požiarni-
ci novú požiarnu zbrojnicu, deti rôzne nové krúžky 
a nácvik vianočného muzikálu, nás „dospelákov“ 
poteší isto vinobranie, pre všetkých Bratislavčanov 
bude tradičná devínska šarkaniáda, turisti sa po 
rokoch dočkajú opravených WC, z magistrátnej 
súťaže návrhov možno vzíde dáka realizovateľná 
a bezpečná cyklotrasa do Bratislavy, na úrade by 
sme uvítali vaše návrhy mien pre novovzniknuté 
ulice v kopci oproti Slovanskému ostrovu... Dôvo-
dov prečo si vážiť náš život v Devíne i prečo si 
ho strážiť je ako vidíte viac než dosť. Že viete 
o ďalších? Rada si ich vypočujem 

Ľuba Kolková, vaša starostka@devin.sk



USMERNENIE PRE NÁJOMCOV ZÁHRAD

Zmluvy na prenájom pozemkov (záhrad) sú podpísané na dobu určitú, s ukončením nájmu ku konkrét-
nemu dátumu. V prípade, že máte záujem prenajaté pozemky (záhrady) užívať aj po uplynutí doby nájmu, 
ktorý je uvedený v nájomnej zmluve, doručte v dostatočnom predstihu (cca pol roka pred ukončením 
doby platnosti nájomnej zmluvy) na Miestny úrad Bratislava – Devín písomnú žiadosť o predĺženie 
platnosti nájomnej zmluvy. 

Vašu žiadosť musí totiž prerokovať na svojom zasadnutí zastupiteľstvo MČ Bratislava-Devín. V prípa-
de, že takúto žiadosť včas nedoručíte, nájomná zmluva bude ukončená a Váš pozemok (záhrada) bude 
ponúknutý formou obchodnej verejnej súťaže inému záujemcovi.

S pozdravom                                                Ing. Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava – Devín

ZMENY V MHD OD ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA (OD 2.9.2013)

Linka 128 bude pre nezáujem cestujúcich zrušená.  
Linka 28 bude mať vybranými spojmi obnovené zachádzky cez ulice Na Grbe a Hradištná.

zdroj: imhd.sk

JOGA PRE ŽENY
Od septembra každý štvrtok o 8:30  

bude bývať v malej sále DK Devín „Joga pre 
ženy“. Inštruktorka Katka sa na vás teší.
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AJ TAKÉ BOLO LETO 

Ako väčšina ľudí, aj ja som sa na leto veľmi 
tešila, ale susedstvo s reštauráciou DEVÍN (pred-
tým CASTELLO DOVINA) veľmi negatívne za-
sahuje do môjho súkromia hlavne počas letných 
mesiacov. Bývať pri tejto reštaurácii je to isté, ako 
mať za susedov neprispôsobivých obyvateľov. 
Hlučná prevádzka, hlasná hudba, zábava vonku 
na terase do neskorých nočných hodín (niekedy 
až do rána) 3-4x týždenne bolo neznesiteľné. 
Nočný pokoj po 22.hod táto reštaurácia nepozná. 

Problém som riešila hlásením na políciu 
a sťažnosťami na MÚ, ale bezvýsledne. Opa-
kované rušenie nočného pokoja má riešiť polí-
cia v spolupráci s MÚ a sú na to dané presné 
pravidlá – stupňované finančné sankcie až po 
zrušenie licencie. Nie je pravda, že človek má 
smolu, keď býva vedľa takejto prevádzky. Zákony 
platia pre všetkých. Pani starostka sa snažila môj 
problém riešiť predvolaním prevádzkovateľa, ale 
ten si nepreberal zásielky a nič sa nedoriešilo. 
Okrem rušenia nočného pokoja porušovali VZN 
týkajúce sa stavebných prác počas sviatkov a ne-
dele. Pýtam sa načo máme zákony a VZN, keď 
za ich dodržiavanie nikto nezodpovedá – alebo 
áno? Polícia mi radila obrátiť sa na MÚ a nao-
pak MÚ na políciu. 

Takže leto je za nami s veľmi nepríjemnými 
zážitkami vďaka bezohľadnému susedovi. Dnes 
už každý vie aký je hluk a z toho vyplývajúci 
nedostatok spánku a stres škodlivý na zdravie 
človeka. Lenže to tu nikoho nezaujíma, keď ide 
o biznis a biznis sú peniaze!! 

I. M. Benková

Milí seniori, od októbra 2013 vám ponúkame možnosť stravovania sa v Súk-
romnej školskej jedálni B.H., pri Základnej škole s MŠ Česká v Devíne. Čas vydávania 
stravy sa spresní, ale zatiaľ sa strava plánuje vydávať od pondelka do piatka, vždy od 
11:15 do 12:00 hod. Cena obeda je 2,60 EUR. 

Skladba jedálneho lístka pozostáva z:
• jedného múčneho (sladkého) jedla (pondelok)
• dvoch mäsitých a jedného tzv. polomäsitého jedla (utorok, streda, štvrtok)
• a jedného bezmäsitého (slaného) jedla (piatok). 
Stravu vám budú vydávať do obedárov, treba mať nachystané dva obedáre. Jeden čistý na výmenu 

a jeden s pripraveným obedom si vyzdvihnete.
Spôsob odberu stravy si môžete vybrať:
A)  obed si vyzdvihnete osobne (alebo váš rodinný príslušník, opatrovateľ ap.) pri služobnom vchode 

do kuchyne,
B)  obed vám privezieme priamo do domu - zabezpečí MÚ,
C)  alebo v prípade záujmu pripraví jedáleň miestnosť na stravovanie pre seniorov, kde si budete môcť 

posedieť a pokojne obed zjesť
Prosíme Vás, najneskôr do 30.9.2013 nám dajte vedieť, či o službu máte záujem. 
Stravník sa nahlasuje ne celý mesiac vopred, môže sa nahlásiť aj v priebehu mesiaca. Šeky sa vystavujú 

vopred, podľa počtu pracovných dní. Odhlasovanie stravy je na tel. čísle: 0911 355 011 (kancelária vedúcej 
ŠJ Česká, p. Šelméciová)

Kontakt v prípade záujmu: MÚ Bratislava – Devín, t.č.: 02 / 6020 2511, 6020 2517, e-mail: cenka@
devin.sk (prosíme, uveďte meno, vek, adresu bydliska, telefónne číslo a spôsob odberu stravy).

Záujemcom poskytneme podrobnejšie informácie osobne (telefonicky, e-mailom) a samozrejme všetky 
nové informácie uverejníme v nasledujúcom čísle Devínčana.

Bude nás tešiť, ak službu budete využívať a veríme, že budete všetci spokojní.
Elena Cenká, poslanec a predseda sociálnej komisie

STRAVOVANIE SENIOROV

Dňa 23.5.2013 boli v zasadačke miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava – Devín

slávnostne uvítaní do života noví občania:

Maxim Bolla, Zuzana Böhmová,  
Sofia Čudrnáková, Jakub Fekete,  

Ester Halásová, Peter Prokeš 
Marco Hergovits, Zuzana Chromeková,  

Daniel Krajčí,  Alexander Elo,  
Baltazár Petkanič, Lucia Sásiková,  
Karolína Vítková, Nina Weiglová,  
Laura Žanony, Ruben Žanony 



ZABEZPEČENIE POTRAVÍN PRI POVODNI

Ako bolo postarané o zásobovanie potravinami pre obyvateľov Devína v priebehu 
povodne? Ja som si myslela, že nás zásobuje vojsko. Bol to však veľký omyl. Na to sa 
podujali páni Pavol Straka, Miro Večerka, Jozef Droberiár a ochotný sused rodiny Majer-
skej. Preto im patrí vďaka a veľké poďakovanie od nás Devínčanov. Viete, že potraviny 
nosili v rukách a na bicykli? A čo robil krízový štáb?

Jana Šimoničová

ČO REDAKCIA ZISTILA?

Redakciu Devínčana zaujal postreh našej čitateľky – Devín-
čanky, a najmä rázna otázka, čo robil krízový štáb počas povod-
ne a preto sme sa vybrali „do ulíc“ a na MÚ v Devíne, aby sme 
zistili ako to bolo.

V prvom rade Devínčania nemali pocit „odrezania od sve-
ta“. „Všetko to urobili tie médiá!“, nahnevane reagovala staršia 
pani. Áno, niečo na tom bude. Predsa práve vďaka krízovému 
štábu bola zabezpečená náhradná doprava a teda každý zdra-
vý a pohyblivý človek mohol si ísť vybaviť do mesta všetko, čo 
potreboval a Devínčania to aj využívali. „Ja som si počas povodne 
išla po umelý chrup“, smeje sa pani V. A iná, mladá mamina, zas 
pridáva: “Náš syn dostal vysoké teploty. Ešteže tá Tatra jazdila 
do hlbokej noci!“ Krízový štáb v čase povodne okrem náročnej 
nonstop koordinácie prác všetkých zásahových jednotiek, kto-
rých tu bolo neúrekom, zisťoval aj, či nie je niekto odkázaný na 
akúkoľvek pomoc. Vieme, že jeden zo susedov (ktorý si neželá 
byť menovaný), ponúkol, ako mnohí ďalší, krízovému štábu svoju 
pomoc a okrem iného viezol so svojim „tereňákom“ napríklad 
aj pána Straku s nákupmi. Predsa aj v tom je čaro nášho Devína, 
že tu ľudia nie sú ľahostajní voči svojmu okoliu a v takýchto 
vypätých chvíľach vedia nezištne pomôcť . 

Ľudia z krízového štábu boli počas povodne často na hrane 
svojich síl a možností. Asi si neuvedomujeme, čo všetko to obná-
šalo, čo všetko hrozilo a čo všetko bolo treba riešiť. Často to bol 
aj boj s nezmyselnými predpismi, ktoré mnohé veci paradoxne 
blokovali a práve tu bol štáb vďačný všetkým, ktorí prišli na 
úrad, spýtali sa ako môžu pomôcť a potom už len „kmitali“ 
kde bolo treba.

Po týchto „popovodňových“ rozhovoroch si uvedomujem, 
koľko sily majú obyvatelia Devína - naši hasiči, okrskár, starostka 
spolu s poslancami a ľuďmi z úradu i ulice - keď sa účinne spoja. 
Všetkým veľká vďaka!

Elena Cenká, šéfredaktor Devínčana
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POMENUJTE ULICU

P O  V I AC  A KO  5 0 T I C H  R O KO C H  S A  O P Ä Ť 
PA S Ú  Z V I E R AT Á  N A  D E V Í N S K E J  KO B Y L E

              

Po viac ako 50tich rokoch sa opäť pasú zvieratá na Devínskej Kobyle

V Bratislave, 31.7.2013

„V Devínskej Novej Vsi bola aspoň jedna koza v rodine ešte pred sto rokmi úplnou 
samozrejmosťou. Dedina mala svojho obecného pastiera, ktorý každé ráno zvieratá pozbieral z dvorov 
a vyhnal na obecnú pastvinu na Devínskej Kobyle...“ dozviete sa priamo z rozprávaní miestnych 
obyvateľov. Rozšírenie lúk na svahoch Devínskej Kobyly priamo súviselo s hospodárskou činnosťou 
človeka, niekoľko storočí boli udržiavané tradičnými hospodárskymi činnosťami – kosením, 
vypaľovaním a pasením. Z Devínskej Kobyly sa udáva pastva oviec, kôz a hovädzieho dobytka, 
pričom kozy sa pásli na lúkach Devínskej Novej Vsi a v oblasti Sandbergu, kravy pri Morave, ovce 
najmä pri Devíne a Morave.

„Zánikom pastvy začalo územie zarastať a významné druhy rastlín a živočíchov sú vytláčané hustým 
zárastom kríkov. Cieľom začínajúcich projektových aktivít je obnova prirodzeného stepného 
charakteru územia. Vďaka pastve sa zlepšia podmienky pre ohrozené druhy motýľov a pre vzácne
druhy rastlín ako sú kosatce, poniklece, hlaváčiky, či vzácne druhy orchideí“ hovorí projektový 
manažér Andrej Devečka. S obnovou tradičnej pastvy na lokalite začalo Bratislavské regionálne 
ochranárske združenie (BROZ) koncom júla tohto roku. Na spodnej terase Weitovho lomu sa 
nachádza základné stádo pozostávajúce z 25 zvierat. V prvej fáze budú vypásať plochu cca 6ha,  
postupne by sa počet zvierat a plocha mala rozrastať. Stádo je pod dohľadom pastiera a je
usmerňované elektrickými oplôtkami. Pastva prebieha v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, 
Správou CHKO Malé Karpaty a jej výsledky budú monitorované odborníkmi z Prírodovedeckej 
fakulty UK a Inštitútu aplikovanej ekológie – Daphne.

Pastva je podporovaná aj zo strany mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves „Vítame tieto 
aktivity a budeme ich podporovať“ hovorí starosta Milan Jambor.

Od januára 2012 realizuje Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) päťročný projekt, 
zameraný na ochranu a obnovu území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy (LIFE10 
NAT/SK/000080 NATURA 2000 BA). Okrem iných aktivít sa projekt zaoberá aj odstraňovaním 
náletových a inváznych rastlín, či kosením na lesostepiach. V nadväznosti na tieto aktivity je 
naplánované postupné zavádzanie pastvy zvierat (kôz, oviec a kráv) nielen na Devínskej Kobyle, ale 
aj na ďalších vybraných projektových lokalitách (Šúr, Ostrovné lúčky, či Biskupické luhy).

S podobnými projektmi, úspešne fungujúcimi už niekoľko rokov, sa môžeme stretnúť aj na území 
viacerých európskych hlavných miest, ako je napríklad Praha alebo Viedeň, no aj na bližších 
zahraničných lokalitách, ktoré sú svojím terénom a charakterom vegetácie veľmi podobné lúkam 
a lesostepiam Devínskej Kobyly – napríklad na protiľahlých svahoch Hundsheimských kopcov, 
Braunsbergu či Schlossbergu. 

Bližšie informácie nájdete na www.broz.sk/natura2000ba, kontakt – bartikova@broz.sk.

„V Devínskej Novej Vsi bola aspoň jedna 
koza v rodine ešte pred sto rokmi úplnou sa-
mozrejmosťou. Dedina mala svojho obecného 
pastiera, ktorý každé ráno zvieratá pozbieral 
z dvorov a vyhnal na obecnú pastvinu na De-
vínskej Kobyle...“ dozviete sa priamo z roz-
právaní miestnych obyvateľov. Rozšírenie lúk 
na svahoch Devínskej Kobyly priamo súviselo 
s hospodárskou činnosťou človeka, niekoľko 
storočí boli udržiavané tradičnými hospodár-
skymi činnosťami – kosením, vypaľovaním a 
pasením. Z Devínskej Kobyly sa udáva pastva 
oviec, kôz a hovädzieho dobytka, pričom kozy 
sa pásli na lúkach Devínskej Novej Vsi a v ob-
lasti Sandbergu, kravy pri Morave, ovce najmä 
pri Devíne a Morave.

„Zánikom pastvy začalo územie zaras-
tať a významné druhy rastlín a živočíchov 
sú vytláčané hustým zárastom kríkov. Cieľom 
začínajúcich projektových aktivít je obnova 
prirodzeného stepného charakteru územia. 
Vďaka pastve sa zlepšia podmienky pre ohro-
zené druhy motýľov a pre vzácne druhy rastlín 

ako sú kosatce, poniklece, hlaváčiky, či vzácne 
druhy orchideí“ hovorí projektový manažér 
Andrej Devečka. S obnovou tradičnej pastvy 
na lokalite začalo Bratislavské regionálne 
ochranárske združenie (BROZ) koncom júla 
tohto roku. Na spodnej terase Weitovho lomu 
sa nachádza základné stádo pozostávajúce z 
25 zvierat. V prvej fáze budú vypásať plochu 
cca 6ha, postupne by sa počet zvierat a plo-
cha mala rozrastať. Stádo je pod dohľadom 
pastiera a je usmerňované elektrickými oplôt-
kami. Pastva prebieha v spolupráci so Štátnou 
ochranou prírody SR, Správou CHKO Malé 
Karpaty a jej výsledky budú monitorované od-
borníkmi z Prírodovedeckej fakulty UK a Inšti-
tútu aplikovanej ekológie – Daphne.

Pastva je podporovaná aj zo strany mest-
skej časti Bratislava – Devínska Nová Ves „Ví-
tame tieto aktivity a budeme ich podporovať“ 
hovorí starosta Milan Jambor.

Od januára 2012 realizuje Bratislavské re-
gionálne ochranárske združenie (BROZ) päť-
ročný projekt, zameraný na ochranu a obnovu 

území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne 
Bratislavy (LIFE10 NAT/SK/000080 NATURA 
2000 BA). Okrem iných aktivít sa projekt zao-
berá aj odstraňovaním náletových a inváznych 
rastlín, či kosením na lesostepiach. V nadväz-
nosti na tieto aktivity je naplánované postupné 
zavádzanie pastvy zvierat (kôz, oviec a kráv) 
nielen na Devínskej Kobyle, ale aj na ďalších 
vybraných projektových lokalitách (Šúr, Ostrov-
né lúčky, či Biskupické luhy).

S podobnými projektmi, úspešne fungujú-
cimi už niekoľko rokov, sa môžeme stretnúť 
aj na území viacerých európskych hlavných 
miest, ako je napríklad Praha alebo Viedeň, no 
aj na bližších zahraničných lokalitách, ktoré 
sú svojím terénom a charakterom vegetácie 
veľmi podobné lúkam a lesostepiam Devínskej 
Kobyly – napríklad na protiľahlých svahoch 
Hundsheimských kopcov, Braunsbergu či Sch-
lossbergu.

Bližšie informácie nájdete na 
www.broz.sk/natura2000ba, 
kontakt – bartikova@broz.sk

Priatelia, v Devíne vznikli nové ulice. 
Zatiaľ sú bez mena a čakajú na pome-
novanie. Avšak je toto územie (na ľavo 
od Lomnickej ulici), kde v minulosti “uli-
ce” existovali a mali aj svoje názvy. Bolo 
by pekné oživiť staré pomenovania. Ale 
pamätáme si ich? Skúste si, prosím, spo-
menúť – hlavne vy, skôr narodení, alebo 
spýtajte sa svojich starých rodičov, suse-
dov. Myslíme si však, že aj nový, originálny 
názov, ktorý bude mať zmysel, môže byť 
peknou “ozdobou” Devína. Takže, pre-
mýšľajte a ak budete mať nápad, tak 
ho čo najskôr povedzte na MÚ v Deví-
ne (môžete prísť osobne, zatelefónovať 
alebo napísať e-mail) alebo napíšte do 
redakcie Devínčana. Viac hláv – viac ro-
zumu .

Prikladáme ilustračný obrázok lokality. 

Popis: A1 je od hlavnej ulice po križo-
vatku s terajšou Lomnickou ul. (tá popri 
skole), tej názov by mohol voľne pokračo-
vať do A2, čo je od križovatky s Lomnickou 
ul. až hore k už existujúcej stavbe.

Z A2 odbočujú vetva B a 
vetva C popod veľký oporný 
múr. Tá ulica voľne pokraču-
je do vetvy D a mohli by mat 
rovnaké meno. Z vetvy D od-
bočujú vetva D1, D2, D3

K pomenovaniu sú teda tieto 
ulice:
A1+ A2 - názov ulice 1
B – názov ulice 2
C + D – názov ulice 3
D1 – názov ulice 4

D2 – názov ulice 5
D3 – názov ulice 6

Ďakujeme a tešíme sa na 
vaše nápady!

red.
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Milí Devínčania, v októbri 2012 som sa 
rozhodla zorganizovať zbierku za účelom 
skrášlenia interiéru Domu kultúry. Cieľom 
sú drobné úpravy ako vymaľovanie, výme-
na textílií a osvetlenia. Zbierka dostala ná-
zov Devínska Buxa a putovala z domu 
do domu. Rada by som sa teraz s Vami 
podelila o plánované i neplánované plody 
tohto malého projektu.

V Devíne máme vyše 600 domov. Do 
akcie BUXA sa zapojilo 89 rodín. Z toho 
5 vrátili Buxu s tým, že nepoznajú nikoho, 
komu by BUXU posunuli. Ak by sa po pre-
čítaní tohto článku niekto cítil neoslovený 
a rád by sa pridal, budem rada, ak sa ozve.

Vyzbieralo sa 1360 € plus výťažok z 
koncertu Pala Hammela 400 €, teda máme 
1760 €, ktoré plánujeme v krátkom čase 
využiť na už spomínané úpravy. Ak by 
niekto bol schopný a ochotný pomôcť s 
maľovaním, nákupom textílií, šitím závesov 
a výmenou osvetlenia, či ešte prispieť fi-
nančne, prosím ohláste sa.

Ako to už býva, akcia nám priniesla 
zistenia, z ktorých sa môžeme o Devínča-

DEVÍNSKA BUXA

Ako každý rok, tak aj tento rok sme mali v našom Devine 
záplavy. Dňa 4.6.2013 bol vyhlásený povodňový stav a naši hasiči 
mali plne ruky práce. Od cca 16:00 sme dorazili na úsek 2 (ako 
bol úsek označený veliteľom celého zásahu a označoval Slovan-
ské nábrežie). Po príjazde sme museli nasadiť čerpadlo PPS12 
a benzínové čerpadlo Honda. Veliteľ štábu odovzdal velenie na 
úseku Devínskym hasičom. Od tejto chvíle sme začali nepretržité 
prečerpávanie vody, ktorá presakovala za hrádzu. Keďže stúpa-
júcou vodou silnel aj prítok presahov, požiadali sme dispečing 
HaZZ Bratislava o posily. Na pomoc prišli hasiči z Pezinka z 
veľkokapacitným čerpadlom. Nadranom dorazili ďalšie posily 
dobrovoľných hasičov z Dúbravky a Petržalky nakoľko sa situácia 
zhoršovala a prítok bol silnejší. Vodu sme čerpali nepretržite a 
pred kulmináciou 7.6.2013 sa k nám pridali dobrovoľný hasiči 
Boldog a Blatné, ktorí po 8 hodinách už mohli odísť, keďže voda 
začala klesať a priesak už nebol tak mohutný. Dobrovoľný hasiči 
sa striedali na zmeny nakoľko sme museli nepretržite prečer-
pávať vodu a dopĺňať PHM. 12 devínskych hasičov sa striedalo 
pri technike a udržiavali ju v nepretržitom chode. Týmto chceme 
poďakovať všetkým Devínčanom, ktorí sa o hasičov starali a nosili 
občerstvenie. U Srnčíka nás pozvali na guľáš, ktorý bol ako po-
hostenie pre jednotky, ktoré prečerpávali na danom úseku vodu. Našťastie voda klesla a nedošlo k väčším škodám aj vďaka 
protipovodňovej hrádzi. Touto formou chcem pochváliť a aj poďakovať za prácu a pomoc členom obecného hasičského zboru 
Devín a hasičom, ktorí s nami na danom úseku prečerpávali vodu. Zároveň chceme poďakovať za spoluprácu s obecným 
úradom mestskej časti Devín a vedeniu krížového štábu.

Dna 24.7.2013 v Devíne horela trávnatá plocha v okolí hradu. Na miesto boli okamžite vyslané štyri hasičské jednotky. 
Hasičom z hasičského a záchranného zboru v Bratislave pomáhali aj naši dobrovoľní hasiči z Devína. Zabezpečovali sme 
kyvadlovú dopravu vody na hasenie. Požiar sa štrnástim hasičom podarilo uhasiť približne za hodinu.  

Ladislav Miklóš ml., veliteľ hasičov v Devíne

DEVÍNSKI HASIČI V AKCII

noch všeličo dozvedieť. Napríklad zapojilo 
sa menej než 1/6 domov. Prečo? Dôvodov 
je samozrejme veľa. Každá zapojená rodina 
vložila do BUXY priemerne 15 €. Je to veľa, 
je to málo? Dali ste viac ako je priemer, či 
menej? Alebo ste buxu odmietli? Alebo vás 
nik neoslovil?

Putovanie buxy z domu do domu skon-
čilo vykradnutím buxy. Sme prekvapení, za-
skočení, sklamaní? Nie. Nechtiac sme zistili, 
že medzi nami býva človek, ktorý sa neštíti 
kradnúť. Podarilo sa mu z buxy ukradnúť 
95 €. Jednoducho prepílil zámok a po vy-
kradnutí obsahu dal iný. Nevieme, prečo to 
urobil, ale vieme kto to urobil. Stálo mu to 
za to? Lož má krátke nohy. Susedia, ktorí 
boli najprv zhrození sú nakoniec radi, že sa 
vďaka BUXE dozvedeli, že majú suseda zlo-
deja. (Osobne by som mu chcela odkázať, 
že takto sa problémy neriešia. Je to podlé. 
Nemali by sme žiť na úkor iných, nerešpek-
tovať pravidlá a hranice, za ktoré sa nepatrí 
ísť. Každého hranica končí tam, kde začína 
hranica druhého. Našťastie sa taký našiel 
len jeden z 89.)

Osobne mi je ľúto, že sa nezapojilo viac 
Devínčanov. Ďakujem všetkým zúčastne-
ným a sľubujem, že všetky peniaze budú 

použité na úpravy v kultúrnom dome. Ak 
máte nápad na finančne nenáročné rieše-
nia, sem s nimi. Ak sa chcete pridať, ste ví-
taní. Akcia Devínska BUXA teda nekončí, 
len už buxa nebude putovať z domu do 
domu, ale čakať u Bohmovcov na Mládež-
níckej 12, telefón 0903 46 20 70. Dúfam, 
že v ďalšom vydaní Devínčana budeme 
písať o tom, čo sme v „kulturáku“ urobili.

Som presvedčená o tom, že každá 
maličkosť, ktorou jedinec chce prispieť 
k tomu, aby opustil tento svet krajší a lep-
ší než aký ho našiel, má obrovský význam. 
Teším sa na ďalšie zdanlivo bláznivé devín-
ske projekty. 

Zuzka Böhmová
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MIESTNA KNIŽNICA 
INFORMUJE

                                                                              
Archibald Joseph CRONIN (1896 – 1981)

sa narodil v Cardross v Škótsku, 19.7.1896 ako jedi-
né dieťa zmiešaného manželstva, v ktorom matka 
bola protestantkou a otec katolík. Bol vynikajúcim 
študentom, nositeľom mnohých literárnych vyzna-
menaní už počas študijných rokov. Vynikal i ako 
športovec, miloval najmä atletiku, futbal a golf.  Vďa-
ka svojmu nadaniu sa stal predčasným študentom 
Durbartonskej akadémie. Štúdium medicíny, ktoré 
začal v r. 1914 na Glasgowskej univerzite, prerušila 
vojna. Počas vojny slúžil ako lekár – chirurg s hod-
nosťou podporučika u britského námorníctva. 
Oženil sa v r. 1921 s Agnes Mary Gibson, ktorú spo-
znal ako študentku medicíny na Glasgowskej uni-
verzite, kde tiež študoval. Ako lekári spolu pracovali 
v malej dedinke na Clyde, Garelochhead a v Trede-
gar, banskom mestečku v južnom Welese, kde sa 
narodil aj ich prvý syn Vincent (1924). Ešte v tom 
istom roku bol Cronin menovaný hlavným inšpekto-
rom s pôsobiskom v Londýne. Tu sa im narodil druhý 
syn Patrik (1926) a tretí Andrew (1937).  V Londýne 
mal spolu s manželkou prosperujúcu lekársku prax. 
V roku 1930 mal pre chorobu nariadený šesťme-
sačný odpočinok. Počas tejto nútenej prestávky sa 
rozhodol splniť si svoju celoživotnú túžbu – napísať 
román. Vtedy napísal za tri mesiace svoj prvý román 
– Klobučníkov hrad. Týmto románom, ktorý mal mi-
moriadny úspech, sa začala jeho plodná a úspešná 
spisovateľská kariéra. K svojej lekárskej praxi sa už 
nikdy nevrátil.
Napísal 31 románov, množstvo poviedok, pravidelne 
prispieval aj do vybraných periodických publikácií. 
Mnohé jeho romány boli sfilmované, napr. Citade-
la, Klobučníkov hrad, Kľúče od kráľovstva, Zelené 
roky atď. Podľa jeho románových predlôh vzniklo 19 
filmov v hlavných úlohách s poprednými filmovými 
hviezdami akými boli napr. Gregory Peck, Geraldine 
Fitzgerald, Barbara O´Neil. Jeho romány boli predlo-
hou i pre mnohé televízne adaptácie. 
Romány A. J. Cronina sa prekladali do mnohých ja-
zykov a stali sa bestsellermi. Právom mu prináleží 
zaradenie medzi najúspešnejších spisovateľov 20. 
storočia. Zomrel vo veku 84 rokov, 6.1.1981, v Mon-
treux vo Švajčiarsku.
Naša knižnica svojim čitateľom z jeho tvorby po-
núka tieto tituly: 
KLOBUČNÍKOV HRAD 
TRI LÁSKY, ZELENÉ ROKY 
ĎALŠIE PRÍHODY Z ČIERNEHO KUFRÍKA 
LABUTÍ KAŠTIEĽ 
KĽÚČE OD KRÁĽOVSTVA 

Do pozornosti svojim čitateľom z knižničného fon-
du dávame aj širokú ponuku veľmi zaujímavých 
životopisných románov osobností z prostredia filmu, 
hudby, vedy, spisovateľov a výtvarníkov.

Pekný koniec leta s dobrou knihou  
Vám želá vaša knižnica 

POHĽADY DO ĎALEKEJ I BLÍZKEJ MINULOSTI DEVÍNA 
HRANICE A PRÍSLUŠNOSŤ V RÔZNYCH OBDOBIACH

Devín vzhľadom na svoju strategickú polohu bol 
vždy predmetom záujmu už od dávnych čias. Devín aj 
Bratislava patrili k najvýznamnejším mestám strednej Eu-
rópy. Predurčovala to ich poloha, ktorá sa nachádza pri 
európskom veľtoku Dunaja, na križovatke Podunajskej a 

Jantárovej cesty, ktoré spájali túto oblasť s celým svetom. 
Mestečko Devín, dnes jedna z MČ Bratislavy, leží na území 
Devínskej Kobyly južného výbežku Malých Karpát. Malé 
Karpaty presahujú rámec nášho štátu a prechádzajú za 
Dunaj až do Rakúska. Devín má rozlohu 13 964,197 m2 
a leží vo výške 158 m. n. m. pod Devínskou Kobylou, ktorej 
výška 514 m n. m. je najvyšším bodom Bratislavy. Devín 
má cca 1 200 obyvateľov, ich počet zo dňa na deň mení, 
vzhľadom na rozsiahlu stavebnú činnosť na jeho území. 

Hrad aj obec patrila do Uhorského kráľovstva. Po 
rozpade Rakúsko-Uhorska, v roku 1918, obec pripadla do 
Československej republiky. Po I. sv. vojne mal Devín spolu 
s Karlovou Vsou, ktorá v tom čase patrila k Devínu, 351 
domov. Hranice Devína siahali až po Suchú Vydricu.

24. novembra 1938 bol Devín pričlenený do Nemec-
kej ríše. Devín bol zmiešanou nemecko-slovenskou obcou 
s miernou prevahou nemecky hovoriacim obyvateľstvom. 
Napriek tejto skutočnosti obyvatelia Devína toto rozhod-
nutie znášali ťažko. Keď chceli ísť do Bratislavy museli ísť 
cez hraničné prechody v Karlovej Vsi alebo cez hraničný 
priechod v Devínskej Novej Vsi. Autobusové spoje v tom 
čase chodili cez Bratislavu a Petržalku, ktorá tiež pripadla 
do Nemeckej ríše. 

Devín bol vždy pamätným, ba až posvätným miestom 
Slovákov, rovnako aj miestom spoločnej histórie Čechov 
a Slovákov, ako aj všetkých Slovanov. Napriek tejto sku-
točnosti sa v r. 1939 konalo na Devíne veľké stretnutie 
Nemcov. Pri tejto príležitosti bol na Devíne otvorený prí-
rodný amfiteáter pod zrúcaninou hradu. Amfiteáter bol na 
severnej strane s výhľadom na Dunaj a Hainburg. Obec 
po vstupe do Nemeckej ríše bola ako hraničná lokalita 
podporovaná z centrálnych štátnych zdrojov Nemeckej 
ríše. V obci bola opravená škola, bola zavedená pravidelná 
lodná doprava Devín – Hainburg. 

Po skončení II. svetovej vojny a uznaní pôvodných čes-
ko-slovenských hraníc spred r. 1938 t. j. pred Mníchovskou 
dohodou, sa Devín stal opäť súčasťou Československa.

Túto radostnú udalosť sprevádzal aj smútok nemeckých 
občanov Devína, mnohí boli pozbavení československého 
občianstva a vykázaní z územia Československej republiky. 
V r.1946 sa Devín stal súčasťou veľkej Bratislavy. Posta-
venie Devína vzhľadom ku skutočnosti, že sa stal pohra-

ničnou obcou mu nepriniesla nič pozitívneho. Pohraničnú 
obec z väčšej časti zaplnili noví obyvatelia – osídlenci po-
hraničia. Jeho hranice boli obostavané drôtovými zátarasa-
mi, ktoré prechádzali celou Devínskou cestou, nábrežím 
v Devíne až po Devínsku Novú Ves. 

Strážne veže a vojaci s ich psami „bdeli nad bezpeč-
nosťou“ našich hraníc. V tomto období sa v Devíne stavalo 
iba málo nových domov, môžeme konštatovať, že obec 
bola určená iba na dožitie existujúcich obyvateľov.

Po opadnutí povojnovej eufórie a usporiadaní nie-
koľkých osláv Všeslovanských dní na Devíne sa v 50-tich 
a 60-tich rokoch stal Devín súčasťou železnej opony. Vše-
slovanské slávnosti sa v druhej polovici šesťdesiatich rokov 
zmenili v slávnosti Československo-sovietskeho priateľstva. 
Reformné ovzdušie v r.1968 prinieslo aj do Devína zvýše-
nú aktivitu v podobe mnohých kultúrnych podujatí so za-
meraním na slovanskú súdržnosť. Na Devín sa v čase nor-
malizácie po r. 1968 pripravovala „Národná púť“ na deň 
sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda (5.júl). Národná púť sa ne-
konala zrejme preto, že spoločnosť ešte nebola dostatočne 
znormalizovaná, aby sa mohlo väčšie množstvo obyvateľ-
stva stretnúť na staroslávnom Devíne. Návštevnosť hradu 
Devín bola skomplikovaná aj uzatvorením hradu v rokoch 
1972 – 1985 z dôvodu archeologického výskumu.

Novembrové udalosti zastihli Devín(z môjho pohľa-
du) pripravený. Devín sa stal opäť hranicou, ale i spojnicou 
so slobodným svetom povalením železnej opony. Obyvate-
lia Devína, a nielen oni, s veľkou radosťou strihali hraničné 
ostnaté drôty, aby otvorili cestu do slobodnej Európy. De-
vín sa stal opäť posvätným miestom Slovákov a Slovanov. 
Z výšin staroslávneho hradu zaznievajú opäť plamenné 
slová mnohých predstaviteľov politického a kultúrneho 
života. 

Istotou pre Devín však ostávajú jeho obyvatelia, ktorí 
sa snažia život v Devíne zladiť s jeho tradíciami, v snahe 
zaujať nielen obyvateľov, ale i návštevníkov Devína tak, 
aby sa vždy v Devíne dobre cítili a radi sa k nám vracali. 

 Pavlína Rumanovská 
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BEZPLATNÁ POČÍTAČOVÁ ŠKOLA PRE SENIOROV

Mestská knižnica v Bratislave organizuje Počítačovu školu pre seniorov (začiatočníkov).
Bezplatný kurz poskytne základné znalosti práce s počítačom, aby seniori mohli komunikovať s rodi-
nou či priateľmi cez mail, pracovať s myšou, klávesnicou a používať Internet.
Kurz bude prebiehať na Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry na Laurinskej 5 v Bratislave, kde sa 
môžete osobne, elektronicky alebo telefonicky prihlásiť. Začíname koncom septembra. 

– práca s myšou a klávesnicou
– praktické zručnosti pri práci s internetom
– používanie internetového prehliadača pri hľadaní informácií
– využívanie emailu pri virtuálnej komunikácii s rodinou a známymi 
– skupina max. 10 osôb

 Termíny:
 30.09. - 04.10.2013 07.10. - 11.10.2013
 14.10. - 18.10.2013 21.10. - 25.10.2013 vždy od 8:30 do 10:30

Kontakt: Mestská knižnica v Bratislave, Laurinská 5, Bratislava, tel.: 544 31 316, vypozicky.krasna@mestskakniznica.sk

§§§

PRÁVNIK 
RADÍ

§§§§

Predstavujeme vám novú pravidelnú rubriku, 
v ktorej nájdete odpovede na vaše otázky v oblasti 
práva. Radiť vám bude JUDr. Jana Igazová, kto-
rá spolupracuje ešte s  dvoma advokátkami a to 
s JUDr. Gabrielou Igazovou a s  JUDr. Ivanou Igazo-
vou. Ich kancelária bola založená v roku 2004 a jej 
hlavné sidlo je na Mýtnej ul.  v Bratislave. Pobočku 
v Devine na Lomnickej ul.  otvorili v mesiaci jún 
tohto roku.

Hlavnou oblasťou pôsobenia advokátskej kan-
celárie je občianske právo, rodinné právo, pozem-
kové právo, obchodné právo a pracovné právo.

Otvorením pobočky v Devíne chcú priblížiť 
služby  advokátskej  kancelárie obyvateľom Deví-
na, kde žije  JUDr. Jana Igazová  už vyše 10 rokov  
a tým chcú rozšíriť ponuku služieb v našej mestskej 
časti.

Milí čitatelia, svoje otázky môžete posielať 
priamo JUDr. Jane Igazovej na e-mail: 

akigazova@akigazova.sk, alebo môžete 
zavolať na telefónne číslo: 0903 655 135.

TÉMA: Autorizácie zmlúv 
o prevode nehnuteľností advokátom 

Prevod nehnuteľnosti často býva kompliko-
vanou záležitosťou tak pre kupujúceho ako aj pre 
predávajúceho. Pri uzatváraní zmluvy o prevode 
nehnuteľnosti môžu nastať rôzne komplikované 
situácie, ktoré neraz končia na súde.

Jednou z možností ako jednoducho a bezpeč-
ne previesť alebo kúpiť nehnuteľnosť je využiť no-
velou č. 304/2009 Z. z. novozriadený inštitút auto-
rizácie zmlúv o prevode nehnuteľností advokátom. 
Aj napriek tomu, že ide o inštitút, ktorý prináša 
výhody tak pre predávajúceho ako aj kupujúceho, 
v praxi sa veľmi málo používa aj z toho dôvodu, že 
o ňom veľmi málo ľudí vie.

Autorizáciou zmluvy je v zmysle zákona o ad-
vokácii spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, 
zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich 
zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zá-
konu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mra-
vom a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku 
skutočnosti zakladajúcej vznik škody. V prípade, že 
ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odpla-
tu (Kúpna zmluva), upozorniť účastníkov zmluvy 
na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté 
v zmluve a v zmluve uviesť vyhlásenie účastníkov 
zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami, 
oznámiť účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľ-
nosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej 
je advokát poistený pre prípad škody v súvislosti 

s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti, čo 
prináša pre zmluvné strany zvýšenú právnu istotu 
pri uzatváraní zmluvy.

Jednou z výhod autorizácie je vybavenie všet-
kých úkonov potrebných na prevod nehnuteľností 
priamo u advokáta bez potreby návštevy notára 
alebo správy katastra.

Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti 
advokátom zároveň znamená, že vzhľadom na od-
bremenenie správy katastra o skúmanie všetkých 
formálnych náležitostí autorizovanej zmluvy, ktoré 
bolo presunuté na autorizujúceho advokáta, je sprá-
va katastra v zmysle § 32 ods. 2 katastrálneho zákona 
povinná rozhodnúť o povolení vkladu na základe ad-
vokátom autorizovanej zmluvy do 20 dní namiesto 
30 dní, a to po zaplatení základného správneho po-
platku vo výške 66,- € alebo vo výške 33,- € v prípade 
podania urobeného elektronicky prostredníctvom 
zaručeného elektronického podpisu.

Ďalším podstatným rozdielom, oproti bežnej 
forme prevodu nehnuteľnosti je, že zmluva auto-
rizovaná advokátom nevyžaduje v zmysle § 42 ods. 
3 katastrálneho zákona osvedčenie podpisov, čím 
dochádza k ďalšej úľave na nákladoch spojených 
s jej zavkladovaním.

Autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti 
advokátom znamená podstatnú zmenu pri uza-
tváraní odplatných, ale aj bezodplatných zmlúv 
o prevode nehnuteľností, ktorý prináša úľavu na 
poplatkoch, urýchlenie celého povoľovania vkladu 
do katastra nehnuteľností, ako aj zvýšenie právnej 
istoty účastníkov konania.

ČIPOVANIE SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT 
Od 30. septembra 2013 vstupuje do platnosti zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostli-

vosti podľa ktorého je majiteľ psa a mačky povinný zabezpečiť označenie zvierat mikročipom 
(čipovanie).

Aplikáciu mikročipu môže vykonať len veterinárny lekár. Čipovanie svojim priebehom pripo-
mína vakcináciu. Mikročip je aplikovaný sterilnou jednorázovou striekačkou pod kožu. Úkon je 
bezbolestný. Informáciu o identifikovanom psovi do centrálneho registra spoločenských zvierat 
zadáva veterinárny lekár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa. Z mnohých dôvodov prečo čipovať 
sú napr.: strata zvieraťa, odcudzenie, jasná identifikácia vlastníka zvieraťa v prípade pohryznu-
tia, vakcinácia proti besnote, evidencia...

Čipovanie psov a mačiek u nás
Dňa 21.9. (sobota) sa bude konať čipovanie psov a mačiek 
pred domom kultúry v čase od 13:00 – 15:00. Cena 12 €.
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Ahojte, Devínčania aj „Nedevínčania“, 
vzhľadom na to, že som v utorok, 10.9., 
ako jedna z mála (bolo nás asi šesť) prišla 
na zapisovanie do krúžkov do TAHAMA-
TAM, rozhodla som sa prebrať trošku ini-
ciatívu v tejto oblasti a poinformovať vás 
o tom, čo som sa tam dozvedela. 
Mne samej nebolo veľmi jasné, ako je to 
s tými krúžkami myslené. Myslela som si, 
že všetky činnosti, ktoré TAHAMATAM 
ponúka v letáčiku, budú integrované do 
jednej „jedenapolhodinovky“ týždenne 
a tam bude z každého rožku trošku. Uká-
zalo sa, že sa jedná o samostatné krúž-
ky, ktoré majú mať vždy iného vedúceho 
a budú sa konať v inom čase. Znamená to 
teda, že by u nás v Devíne mohli otvoriť 
tieto krúžky:
1. Skautský krúžok – mladšie deti 
(VĹČATÁ), vek 6 – 9 rokov, vedúci SVE-
ŤO: piatok 17:00 – 18:30
2. Skautský krúžok – staršie deti, 
vek 10 –1 5rokov), vedúci LIŠIAK: švrtok 
18:00 – 19:30, prípadne podľa dohody by 
to mohlo byť aj v stredu 18:00 – 19:30
• Skauting – Už sto rokov ukazuje skau-

ting deťom a mladým ľuďom ako pre-
hĺbiť svoje schopnosti, zručnosti a hod-
noty a príťažlivými aktivitami prežiť 
vek mladosti užitočným spôsobom. Pre 
svoje aktivity využíva prírodné prostre-
die a klubovú činnosť. Zážitky, ktoré 

tu deti prežijú ich posilnia v dôležitých 
etapách ich budúceho života. Spojením 
pohybových, turistických a umeleckých 
aktivít s morálnymi princípmi skautingu 
sa snažíme vytvoriť zdravý kolektív, kde 
má každý možnosť sa rozvíjať. 

3. Turistický – vek od 7 – 15 rokov, 
vedúca FANY: streda 17:00 – 18:30
• Turistický klub – v turistickom klu-

be čakajú na deti rôzne formy turistiky, 
ktoré naučia deti ako sa v prírode pohy-
bovať a správať a deti uvidia, čo všetko 
nám príroda môže ponúknuť. Budeme 
poznávať blízke, ale aj vzdialenejšie prí-
rodné prostredie a objavíme netušené 
krásy nášho okolia. Okrem turistiky na 
deti čakajú ďalšie dobrodružné aktivity 
ako cykloturistika, lanové centrum, jed-
no aj viacdňové výlety v prírode, a  ko-
pec tradičných aj netradičných športo-
vých a pohybových hier. Vďaka týmto 
aktivitám majú deti možnosť zvyšovať 
svoje pohybové schopnosti a upevňo-
vať si zdravie a kondíciu.

5. Športový – sa plánuje
• Športový klub – v klube môže každý 

zistiť aká pohybová aktivita dieťaťu naj-
viac vyhovuje. Využijeme dôležité ob-
dobie detí, kedy sa rýchlo učia novým 
pohybom. Jednostranná aktivita môže 
deti odlákať v ďalšej pohybovej činnos-

KRÚŽKY, PO KTORÝCH DETI TÚŽIA, PONÚKA TAHAMATAM

ti, preto budeme vždy športovať iným 
spôsobom. Využívať budeme známe aj 
menej známe športové a pohybové hry 
(fresbee, ultimate, ringo, lakros, flor-
bal,...). 

...viac na www.tahamatam.sk – sú tam 
v záložke ĽUDIA aj fotky a popisy vedú-
cich. 
Myslím si, že je dôležité, aspoň pouvažo-
vať nad touto ponukou krúžkov. Sú to 
mladí sympatickí ľudia, ktorí majú skúse-
nosti s prácou s deťmi a sú ochotní roz-
behnúť zaujímavé krúžky v našom malom 
Devíne, sú ochotní sem každý týždeň do-
chádzať a venovať sa našim deťom. Bola 
by škoda, ak by sme to vôbec nevyužili, 
lebo po takýchto možnostiach voľno-
-časových aktivít pre naše deti sme pred 
časom len snívali a zdali sa nám na míle 
vzdialené.
Ak by ste si teda vybrali, pošlite deti na 
prvý krúžok (alebo príďte s nimi), ktorý je:
SKAUTI – vĺčatá – 13.9. o 17:00 hod
SKAUTI (starší) – 19.9. o 18:00 hod
TURISTICKÝ – 18.9. o 17:00 hod
Ak by ste chceli prihlášky, nejaké sú 
u mňa, prípadne určite by malo stačiť, ak 
si ich prevezmete na svojej prvej hodine 
od vedúceho. 
No a ešte cena: je rovnaká pre všetky 
krúžky: 18,-eur na 3 mesiace.

Dana Kotianová

8. ročník

sobota 28. september 2013 . HRAD DEVÍN        . otvorená súťaž o najdokonalejších šarkanov v rôznych kategóriach. program pre deti

ZA KRAJŠÍ DEVÍN
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ČO JE TO 
„DOPRAVNÁ OBSLUHA“?

V Devíne na križovatke Kremeľská ul. a Hrad-
ná ul. sa objavilo nové dopravné značenie “DO-
PRAVNÁ OBSLUHA”. Mnohí z Vás sa pýtate: “Prečo 
bolo treba umiestniť túto značku a čo vlastne zna-
mená?”. My sme našli odpoveď.

Značka bola umiestnená kvôli pohybom vo-
zidiel, ktoré pracujú na novej výstavbe na mieste 
bývalého futbalového ihriska.

Pre presné porozumenie termínu „dopravná 
obsluha“, uvádzame vyňatok z dokumentu „Zá-
kon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov - INFORMÁCIE pre občanov k niektorým 
ustanoveniam“ zo stránky ministerstva vnútra.

*********************

Význam dopravných značiek, dopravných za-
riadení a osobitných označení upravuje II. diel prí-
lohy č. 1 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov, účinnej od 1. februára 2009 (ďalej 
len „vyhláška“).

Dodatková tabuľka č. E 12 „Dodatková tabuľ-
ka s textom“ s nápisom „OKREM DOPRAV-NEJ 
OBSLUHY“ uvedená v čl. 8 „Dodatkové tabuľky“ 
ods. 16 v Prvej časti „Zvislé dopravné značky“ 
II. dielu prílohy č. 1 vyhlášky obmedzuje platnosť 
značky, pod ktorou je umiestnená, na vozidlá za-
bezpečujúce zásobovanie, opravárenské, údržbár-
ske alebo komunálne a podobné služby, na vozidlá 
s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným 
postihnutím alebo na vozidlá s osobitným označe-
ním č. O 3, na vozidlá taxislužby a vozidlá, ktorých 
vodiči, prípadne prevádzkovatelia majú v miestach 
za značkou bydlisko, sídlo alebo garáž; pre tieto 
vozidlá neplatí značka, pod ktorou je tabuľka 
umiestnená.“

Zákon ani vyhláška pre svoje účely inak ne-
upravuje význam pojmu „sídlo alebo prevádzkova-
telia“, ktorý je vyššie citovaný. Takýto pojem právna 
teória označuje ako tzv. právne neurčitý pojem 
a jeho výklad v zmysle pravidiel legislatívnej čin-
nosti v Slovenskej republike vykonáva štátny orgán, 
ktorému Ústava Slovenskej republiky zverila prá-
vomoc podávať takýto všeobecne záväzný výklad 
zákonov. Okrem uvedených štátnych orgánov je 
oprávnený podať výklad aj orgán aplikujúci právo, 
ale to len v takom rozsahu a len takého charakteru, 
aby tento neodporoval žiadnemu všeobecne záväz-
nému právnemu predpisu.

Zastávame názor, že zákonodarca mal na 
mysli pri aplikácii významu pojmu:

1.  „sídlo“, že sa jedná o sídlo právnickej oso-
by, firmy, organizácie alebo inštitúcie resp., 
že sa jedná o sídlo ako registračné sídlo 
a adresa tohto sídla je zapísaná ako sídlo 
podnikateľa v obchodnom alebo v živnos-
tenskom registri, nakoľko v súlade s plat-
nou legislatívou v Slovenskej republike 
musí mať každý podnikateľ, teda fyzická 
aj právnická osoba registrované sídlo,

2.  „prevádzkovatelia“, že sa jedná o pre-
vádzkovateľa vozidla podľa § 2 písm. 
am) zákona Slovenskej národnej rady 
č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádz-
ky vozidiel v premávke na pozemných ko-
munikáciách a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov, 
ktorý je vlastník vozidla alebo ním určený 
držiteľ osvedčenia o evidencii časť I a časť 
II, ktorí sú zapísaní v osvedčení o evidencii 
časť I a časť II a oprávnení rozhodovať 
o použití vozidla, alebo vlastník vozidla ale-
bo ním určený držiteľ technického osved-
čenia vozidla, ktorí sú oprávnení rozhodo-
vať o používaní vozidla.

Na základe vyššie uvedeného bodu č. 1 a č. 
2 za značku pod ktorou je umiestnená dodatko-
vá tabuľka č. E 12 „Dodatková tabuľka s textom“ 
s nápisom „OKREM DOPRAVNEJ OBSLUHY“ ne-
smú vojsť resp. vykonať úkon, ktorý je v rozpore 
s pokynom z predmetnej značky ani vodiči vozidiel, 
ktorých vodiči sú zamestnanci zamestnávateľa, 
ktorý tam má sídlo, okrem prípadov ak sú vodičmi 
vozidiel registrovaných na zamestnávateľa, ktorý 
tam má sídlo alebo sú vodičmi vozidiel, ktorí za-
bezpečujú zásobovanie, opravárenské, údržbárske 
alebo komunálne a podobné služby alebo sú vo 
vozidle, ktoré je označené s parkovacím preuka-
zom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo 
s osobitným označením č. O 3 alebo sú vodičmi 
vozidiel taxislužby alebo vozidiel, ktorých ako vodiči, 
prípadne ako prevádzkovatelia majú v miestach za 
značkou bydlisko, sídlo alebo garáž. Vodič vozidla 
je povinný v týchto prípadoch hodnoverným spô-
sobom preukázať oprávnenosť nerešpektovania 
pokynu vyplývajúceho zo značky.

Značka pod ktorou je umiestnená dodatková 
tabuľka č. E 12 „Dodatková tabuľka s textom“ 
s nápisom „OKREM DOPRAVNEJ OBSLUHY“ 
neupravuje parkovanie v úseku platnosti použitej 
značky, ale upravuje vjazd vozidiel za značku.

Dodatkovú tabuľku s textom (č. E 12) možno 
použiť v prípadoch, keď je nutné obmedziť plat-
nosť zákazu vyplývajúceho z príslušnej zákazovej 
alebo príkazovej značky len pre určitú skupinu 
alebo vozidlá, napríklad v kombinácii so značkou 
č. B 1 s textom „OKREM...“ vozidiel z presne vyme-

dzenej skupiny alebo so stanoveným evidenčným 
číslom, a to vždy jednoznačným, vhodným a pres-
ným údajom.

Dodatkovú tabuľku s textom (č. E 12) možno 
použiť podľa odsekov 15 až 17 len v kombinácií so 
značkami B 1 až B 12, č. B 13 až B 18, č. B 27a až 
B 28, č. B 33 až B 37 a so značkami č. C 1 až C 5

Vodič motorového vozidla označeného „TAXI“, 
v horeuvedených prípadoch smie vojsť do zákazu 
s dodatkovou tabulou „okrem dopravnej obsluhy. 
Ak sa však pod zákazovou dopravnou značkou na-
chádza dodatková tabula „okrem MHD“ je úsek 
vyznačený takýmto značením pre vozidlá s ozna-
čením „TAXI“ zakázaný.

Dodatková tabuľka Text (č. E 12) s nápisom 
„OKREM ZÁSOBOVANIA“ uvedená v čl. 8 ods. 15 
v prvej časti II. dielu prílohy č. 1 vyhlášky obmedzu-
je platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na 
vozidlá zabezpečujúce zásobovanie, opravárenské, 
údržbárske alebo komunálne a podobné služby, 
na vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so 
zdravotným postihnutím alebo na vozidlá s osobit-
ným označením č. O 3, pre tieto vozidlá neplatí 
značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

Osoba, ktorá vykonáva zásobovanie (v danom 
prípade vodič) túto činnosť vykonáva buď

a) služobným vozidlom registrovaným na 
právnickú osobu alebo fyzickú osobu – 
podnikateľa, ktorej činnosť je zameraná 
na zásobovanie t.j. distribúciou rozvozom 
tovaru, alebo

b) vlastným (súkromným) vozidlom, ktoré pou-
žíva na účely iného subjektu zameraného 
na činnosť, výrobu nejakého produktu, ale-
bo distribúciou rozvozom tovaru, pričom 
musí mať zmluvu, dohodu o činnosti s da-
ným subjektom.

Vodič motorového vozidla, ktorý vykonáva zá-
sobovanie je povinný hodnoverným spôsobom pre-
ukázať túto činnosť faktúrou alebo dodacím listom 
na tovar, ktorý zásobuje s uvedeným miestom (ad-
resou) dodania tovaru.

red.


