
WWW.DEVINCAN.SK

DEVÍNČAN
Noviny pre každého Devínčana · Nepredajné · Máj 2007  · Ročník 5 

Máme čo sme chceli?
Domáhame sme sa ich pomaly denno-den-
ne. Vždy keď sa našim dlhoprstým spolu-
občanom čosi z cudzieho majetku na ruky 
prilepí, vždy keď si nezodpovední návštev-
níci do našej zelene uschovajú víkendové 
odpadky, nepotrebné nábytkové zostavy či 
zánovné elektrospotrebiče, vtedy keď miest-
ni stavbári zmenia hlavnú cestu takmer na 
oráčinu, no najmä sa ich už dlhodobo domá-
hame vtedy, keď sme nútení ratovať si holý 
život pred zblúdilými pretekármi F1, ktorí si 
Kremeľskú tak často mýlia s okruhom Veľkej 
ceny Monaka. Obyvateľom hlavne Kremeľ-
skej ulice sa tento dávny sen v posledných 
dňoch splnil. Biele ceduľky za stieračmi 
áut parkujúcich na hlavnej tepne Devína 
svedčia o ich prítomnosti. Auto s nápisom 
Mestská polícia môžeme vidieť skoro den-
ne. Jeho posádka s „metrom v ruke“ však 
žiaľ nemeria rýchlosť, ale upozorňuje nedis-
ciplinovaných majiteľov motorových vozidiel 
na nedodržanie minimálneho voľného prie-
chodu na chodníku (1,5 m). Nuž je to náš 
večný problém. Najmä preto, že na niekto-
rých miestach chodníky na našej hlavnej 
ceste túto šírku zďaleka nedosahujú, niekde 
boli chodníky postavené tak, že prejazdom 
do vlastného dvora vodič riskuje demoláciu 
podvozku, ba dokonca na určitých úsekoch  
môžete chodník márne i lupou hľadať a ne-
nájdete ho, lebo ho jednoducho niet. Posled-
nú iniciatívu policajtov preto prijímajú mnohí 
Devínčania nesúhlasne, či prinajmenšom 
s rozpakmi. Vedľajší efekt vplyvu ich prítom-
nosti na spomenutých Schumacherov, ktorí 
zrazu zistia, že sa ich miláčik dokáže aj pla-
ziť predpísanou 40-kou je síce príjemný, ale 
problém s parkovaním na hlavnej ceste to 
nerieši. A nevyriešia ho ani spomínané ce-
duľky, ktoré hrozia odtiahnutím auta. Pravda 
je v tomto prípade akosi na oboch stranách. 
Zákon je zákon a nemožnosť použitia iných 
verejných plôch na parkovanie v Devíne je 
jednoducho realita. Je to zároveň problém, 
ktorý musíme vyriešiť. Nie však udávaním 
bezradných majiteľov áut. Neznámy ini-
ciátor tejto akcie by mohol radšej aktívne 
spolupracovať s dopravnou komisiou, ktorá 
sa už zamýšľa nad riešením nielen tohto 
dopravného problému. Vítaný je však každý 
dobrý nápad. Stačí zavolať na MÚ prípadne 
priamo niektorému z členov dopravnej komi-
sie, alebo jednoducho napísať na

                                                                       
 starostka@devin.sk

Deň 
matiek 

v tomto roku 
pripadol na 13. 

máj. Nielenže bola krásna májová nedeľa, ale každý, kto sa zúčast-
nil benefičného koncertu v kultúrnom dome, mohol plnými dúškami 
vnímať pozitívnu energiu vyžarujúcu všade dookola. V hlavách orga-
nizátorov skrsla myšlienka spojiť tento vzácny sviatok s tým, čo je pre 
mamy najdôležitejšie, s deťmi. V útlom veku je pre nich škôlka druhým 
domovom, a preto každá dobrá mama túži po tom, aby sa v nej jej 
drobček cítil čo najlepšie. Preto celý výťažok z koncertu poputoval pre 
potreby devínskych škôlkárov. 

O dobrú náladu a umelecké výkony sa postarali Marta Potančo-
ková (hlavná organizátorka),Martin Kelecsény, Mirka Partlová, Robo 
Mikla, Sisa Sklowska a Peter Cmorík. V nemalej 
miere poskytli umelecký zážitok aj deti z devín-
skej škôlky, ktoré predviedli kúštiček z teraz tak 
aktuálneho muzikálu Traja mušketieri. 

Ďakujeme organizátorom aj všet kým účin ku-
júcim.   (fr)                         foto: Alena Turianová

Na tvári úsmev, v duši smiech,
splnenie všetkých želaní

a množstvo krásnych prekvapení
všetkým deťom praje redakcia

Milí občania Devína

Vedenie materskej školy ďakuje všetkým Vám, 
ktorí ste podporili svojou účasťou na benefičnom kon-
certe deti materskej školy. Organizátorke p. Potan-
čokovej, ktorá svojim entuziazmom oslovila umelcov, 
vďaka patrí miestnym umelcom Devína, ktorí spolupra-
covali s deťmi, a to p. Jarke Ševčíkovej, p. Čiernemu, 
p. Materákovej a všetkým rodičom, ktorí napiekli kolá-
če. Poďakovanie patrí aj členom historického šermu, 
ktorý oslovil hlavne chlapcov na námestí, výbornému 
vínku a lahodnému gulášu. Ďakujeme aj za to, že sa 
organizovanie koncertu mohlo uskutočniť v miestnom 
kultúrnom stredisku. Finančná čiastka, ktorá sa vyzbie-
rala je 50 870 Sk a 437,50 Sk v minciach.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že sme založili ob-
čianske združenie ,,Deti Devína – Naša Materská ško-
la“, ktoré bolo úspešne registrované dňa 4. 5. 2007 na 
Ministerstve vnútra SR, (ostatné dôležité záležitosti 

sú ešte v stave vybavovania). Zisková finančná čiastka bude 
uložená na účet občianskeho združenia. Momentálne máme 
v pláne nákup posteľného prádla, posteľnej bielizne, uterákov, 
CD prehrávača, stoličiek do triedy a iných potrebných vecí pre 
deti v materskej škole. Plánovanie nákupov bude schvaľované 
občianskym združením a rodičmi.
Každému, ktorému záleží na budúcnosti detí Devína, bude 
môcť prispieť na účet občianskeho združenia, o ktorom Vás 
včas informujeme prostredníctvom miestnych novín.

Mgr. Horská Natália
riaditeľka materskej školy
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MILÉ           
       DETI,

   prídte Vás sviatok   

      oslávit s nami!

      3.  júna o 16.00 

      Vás cakáme

       v záhrade 

           
za farou.
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´

´

´
Devínske hody

10. júna 2007 o 16.00 hod.
na námestí pred DK

Pobaví Vás program, 
pochutíte si na dobrotách.

Všetci ste srdečne vítaní!
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Uznesenia z obecného zastupiteľstva

2. mimoriadne zasadnutie
20. apríl 2007
Uznesenie č. 55/2007
MZ schvaľuje Program konsolidácie rozpočtového 
hospodárenia mestskej časti Bratislava – Devín.

Uznesenie č. 56/2007
MZ súhlasí so späť vzatím návrhu na vykonanie 
exekúcie zo dňa 4.12.2006 a s vypovedaním zmluvy 
medzi JUDr. Denisou Mihálovou – súdnou exekú-
torkou a MČ BA Devín č. 160/06 zo dňa 27.2.2007 
a so splatením predmetnej čiastky prostredníctvom 
stavebných prác uskutočnených v prospech MČ 
BA Devín v termíne do 14-tich dní od odsúhlasenia 
cenovej ponuky, podľa rozhodnutia poslaneckého 
zboru a splatenia všetkých finančných výloh spoje-
ných s exekúciou t.j. výlohy exekútora a právneho 
zástupcu.

6. riadne zasadnutie, 7. máj 2007

Uznesenie č. 57/2007
MZ berie na vedomie plnenie uznesenia č.41/2007 
s pripomienkami.

Uznesenie č. 58/2007 
MZ berie na vedomie správu z kontroly bez pripo-
mienok.

Uznesenie č. 59/2007
MZ schvaľuje zmenu pomenovania ulíc v MČ Bra-
tislava – Devín na Dolných Korunách nasledovne: 
z ul. Osadová na ul. Za bránou a z ul. Záhradková na 
ul. Medová. Poveruje Ing. arch. Gabriela Drobniaka 
v spolupráci so starostkou MČ Bratislava – Devín, 
Ing. Ľubicou Kolkovou, pripraviť materiál na odsúhla-
senie zmeny ulíc pre Magistrát hl. mesta SR Brati-
slavy.

Uznesenie č. 60/2007 
MZ berie na vedomie vznik poslaneckého klubu 
KDH, Prosperita, Strana zelených.

Uznesenie č.61/2007
MZ berie na vedomie, že od 01. 05. 2007 je činnosť 
stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu 
pre mestskú časť Bratislava – Devín vykonávaná 
miestnym úradom MČ Bratislava – Devín. Žiada sta-
rostku mestskej časti, aby v rámci činnosti miestneho 
úradu zabezpečila v plnom rozsahu činnosti staveb-
ného úradu.

Vážení obyvatelia

V dňoch 23. a 24. júna
budú na nasledovných miestach  

pristavené kontajnery  
na komunálny odpad.

• Rytierska ulica – pri  Dome kultúry Devín
• Hradná ulica – za bývalým veľkým 

obchodom
• Brigádnicka ulica – pri rázcestí so 

Slovienskou ulicou
• pri miestnom cintoríne
• na stojisku vedľa parkoviska pod 

Devínskym hradom
• pri  reštaurácii Srnčík na Slovanskom 

nábreží  (parkovisko)
• Štítová ulica – malé parkovisko na úpätí 

chatovej a záhradkárskej osady Štítová 
– Nad roklinou

• odbočka zo Štítovej ulice smerom na 
Merice a Devínsku Kobylu – vedľa 
komunikácie pri malom parkovisku

• Lomnická ulica – pri rozdvojke Lomnickej 
ul. a komunikácie vedúcej k Dolným 
Korunám

• v závere komunikácie nad hornou 
hranicou chatovej osady Dolné Koruny 
– neďaleko vstupu do Prírodnej rezervácie 
Fialková dolina

• úpätie chatovej osady Dolné Koruny – nad 
autobusovou zastávkou Devínska cesta 
– Dolné Koruny

• Chatová osada Svätopluk – úpätie Hadej 
cesty neďaleko autobusovej zastávky 28

• Zlaté schody – Stará horáreň – pri 
miestnej komunikácii

• parkovisko pri rázcestí Slovanského 
nábrežia a Kremeľskej ulice

Tieto zberné miesta však nie sú určené
na nefunkčné elektrospotrebiče  

ani na biologický odpad.

Všeobecné záväzné nariadenia MČ Bratislava – Devín

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami

je dané k pripomienkovaniu obyvateľstvu Devína
 na výveske DK a na MÚ.

MÚ Bratislava – Devín informuje občanov
o zmene bankového kódu

v dôsledku spojenia
HVB Banky a UniBanky
a vzniku UniCredit Bank

číslo účtu: 1311 609 002 / 1111

PODNIKATELIA !
14. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR sa uskutoční v IN-

CHEBA Expo Bratislava v dňoch 17.-20.1.2008. Veľtrh bude prebiehať súbežne s výstavnými ak-
ciami POĽOVNÍCTVO A ODDYCH, DANUBIUS GASTRO a sprievodným podujatím Camera 
Slovakia.

Prečo sa prihlásiť
• prezentácia nových produktov na turistickú sezónu 
• priestor pre získanie nových zákazníckych kontaktov 
• posilnenie imidžu firmy
• udržiavanie postavenia na trhu cestovného ruchu a kontaktu s konkurenciou 
• efektívne vynaložené náklady na prezentáciu 
• medzinárodný význam podujatia – člen ITTFA 

Cenové podmienky:
1. Prenájom krytej plochy: pri platbe  do 30. 6. 2007  po 30. 6. 2007
 od 6 do 50 m2  1 890,- Sk/m2  2 190,- Sk/m2

 od 51 do 100 m2 1 590,- Sk/m2  1 890,- Sk/m2

 101 m2 a viac 1 290,- Sk/m2  1 590,- Sk/m2

Príplatok za dve otvorené strany 5 %, tri otvorené strany 10 %, štyri otvorené strany 15 %
2. Registračný poplatok:  5 000,- Sk 
3. Realizácia výstavného stánku:  do 30. 6. 2007  po 30. 6. 2007
 pri objednaní  950,- Sk/m2  1 050,- Sk/m2

 
Veríme, že prijmete pozvanie a v dňoch 17. – 20.1. 2008 budeme mať možnosť Vás privítať  

na 14. veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2008.
              S pozdravom
Viera Krakovská (podpredsedníčka ZMOS), Ing. Juraj Kerekeš (riaditeľ sekcie obcí)
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VAŠE PROBLÉMY NA NAŠE HLAVY

VIETE ZA ČO PLATÍTE ?
Každá domácnosť, každý byt používa niekoľko meračov spotreby, patrí medzi ne elektromer, plynomer a vo-
domer. Myslím však, že aj pri veľkej ostražitosti každého kupujúceho v pokladniach obchodu nad účtom za 
nákup, sa málokto zamýšľa nad tým, či nakúpená elektrická energia, plyn, či voda je odmeraná a faktúrovaná 
správne.
Často sa stáva, že si neskontrolujeme doklad za odobraté množstvo so skutočným stavom na meradle, čo 
nás môže nemilo prekvapiť neplánovanými doplatkami málokedy preplatkami.

Pravidelné záznamy
Dnes by si mal každý odberateľ robiť pravidelné mesačné záznamy o spotrebovanom množstve elektriny, 
plynu a vody, aby nestratil prehľad o prípadných nezrovnalostiach vo faktúre.
Takáto kontrola má niekoľko významov. Okrem iného poukáže napr. na neekonomický odber, prípadné úniky 
vody, umožní získať dobrý prehľad ako sa vyvíja mesačný odber a tak urobiť aj opatrenia napríklad na zmenu 
sadzby.

Ste v správnej sadzbe?
Odber elektrickej energie má niekoľko sadzieb, ktoré sú určené jednak pre domácnosti, ale aj pre podnikate-
ľov, regulovaných odberateľov a iné subjekty.
Pri splnení základných podmienok je možné zvoliť si sadzbu za odber elektrickej energie. 
Domácnosti sú zaradené podľa množstva odobratej elektrickej práce, ktorá sa meria na elektromeri v kWh 
do nasledovných sadzieb:
D1: sadzba určená pre malý odber elektrickej energie (menej ako 532 kWh za pol roka)
D2: sadzba pre odber so spotrebou väčšou ako 532 kWh za pol roka 
Pre domácnosti, ktoré používajú napr. elektrický ohrev vody sa používa takzvaná dvojtarifová sadzba

Sadzba pre elektrický ohrev vody
D12 – táto sadzba je vhodná pre malý odber elektrickej energie vo vysokej tarife VT (menej ako 532 kWh za 
pol roka, kým v nízkej tarife NT je možné odoberať elektrickú energiu 8 hodín. Tieto hodiny sú rozdelené do 
viacerých časových pásiem a dodávateľ ich mení podľa vlastnej potreby.
D22: táto sadzba je vhodná pre odbery s veľkou spotrebou vo vysokej tarife (viac ako 532kWh za pol roka).

Plne elektrifikovaná domácnosť
Špeciálne sadzby sú určené pre tých odberateľov, ktorí majú plne elektrifikovaný odber, to znamená, že
elektrickú energiu používajú na vykurovanie akumulačnými kachľami, na varenie a na ohrev vody. Aj v tomto 
prípade dodávateľ elektrickej energie riadi časové pásmo, v ktorom sa používa nízka sadzba na nabíjanie 
akumulačných kachieľ. Použitie tejto sadzby má ďalšie podmienky, ktoré presne stanovuje dodávateľ.
Pre akumulačné vykurovanie sa používajú sadzby D41 a D42
Pre priamovýhrevné vykurovanie sa používa sadzba D11 
Tieto sadzby majú platby odvodené od veľkosti hlavného ističa pred elektromerom.

Aké máte podmienky pre odpočet
Mnohé domy majú elektromer umiestnený už podľa nových požiadaviek dodávateľa a síce na prístupnom 
mieste napr. na plote, vonkajšej stene domu, čo umožňuje pravidelný odpočet údajov z elektromeru. Ak je 
však elektromer zamknutý za bránou, odpočtár sa k nemu nedostane a spravidla robí za odpočtové obdobie 
odhad odobratej elektrickej energie. Tento údaj však vôbec nemusí zodpovedať skutočnosti.
Odpočtové obdobie u elektrickej energie je polročné, údaj na faktúre nám povie, koľko sme spotrebovali za 
pol roka, ale nevieme, či niektorý mesiac nebola spotreba neprimerane vysoká. 
V obidvoch prípadoch je dôležité kontrolovať faktúru so skutočne nameraným množstvom, pretože často sa 
stáva, že po dlhšej dobe, obyčajne pri takzvanom stop odpočte, ktorý sa robí pri zvyšovaní cien elektrickej 
energie sa stane, že odhadnutá spotreba sa výrazne líši od skutočnej hodnoty a nepríjemné pre našu peňa-
ženku je, ak v tomto prípade príde faktúra s nedoplatkom, s ktorým sme nepočítali.

Mesačné zálohové platby
Zo zaznamenaných údajov je ďalej možné vypočítať, koľko Sk sme minuli za jeden mesiac . 
Ak si nesledujeme mesačne odbery, dodávateľ elektrickej energie nám „ naordinuje“ mesačné platby – zálohy, 
ktoré môžu byť zbytočne vysoké, alebo aj nižšie ako je potrebné a my nemáme v rukách argument ako sa 
spotreba počas roka vyvíja, či taká vysoká záloha je potrebná. Výšku zálohovej platby si môžeme u dodáva-
teľa na základe argumentov zmeniť.
To je už o ekonomickom ukladaní peňazí na účet vlastný alebo cudzí, ale aj o tom či dostaneme na účet 
preplatok, keď naše peniaze pol roka používal niekto iný, alebo budeme musieť zaplatiť vysoký nedoplatok..

Úniky vody
Sledovanie spotreby vody po mesiacoch pomôže nájsť skryté úniky vody, keď zistíme, že mesačná spotreba 
sa nečakane zvýšila oproti predošlým údajom .

Teploty vykurovania
Veľmi zaujímavé je, ak si k záznamom o spotrebe plynu zapisujeme v zimnom období aj dennú priemernú 
teplotu. Z týchto údajov je možné predvídať, či je potrebné počas dňa nechať plynový kotol bežať na nasta-
venú teplotu alebo nepristúpiť radšej k zníženiu vykurovacej teploty o pár stupňov.
Viete, že zníženie teploty vykurovania alebo ohrevu vody o 1 °C znamená úsporu v nákladoch až 6% ? 
Pre tých, ktorí možno nevedia, ako si mesačné údaje zaznamenať, uvádzam príklad – tabuľku – do ktorej si 
pravidelne zapisujte údaje o odbere.

Rok 2007
el. energia platba plyn platba voda platba

kWh Sk m3 Sk m3 Sk

január
...

spolu

Mária Hanzelová

Šanca pre váš región

Otvorený grantový program realizuje Konto Orange už od roku 
2005. Dlhodobým cieľom programu je podporovať zmysluplné, ino-
vatívne projekty, ktoré prispejú k zvyšovaniu kvality života obyva-
teľov v jednotlivých regiónoch. V tomto roku sa vyhlasuje program 
pod názvom „Šanca pre váš región“ už po tretíkrát. V predchádza-
júcich dvoch ročníkoch programu podporilo Konto Orange spolu 
178 projektov realizovaných vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska 
sumou 8 miliónov korún. 
Projekty v bratislavskom kraji sa predkladajú do 18. júla 2007.

Kompletné informácie na stránke:  
http://www.kontoorange.sk/blox/cms/aktual/sanca

Čo podporuje Konto Orange  
v rámci programu Šanca pre Váš región?

1.  Rozvoj komunitného života v obciach, mestách, mestských čas-
tiach - komunitné centrá, kluby mládeže, materské centrá a iné 
projekty podporujúce stretávanie komunity, znižovanie anony-
mity medzi obyvateľmi, rozvoj spolupráce, zbližovanie rôznych 
komunít, integračné projekty;

2.  Rozvoj informovanosti občanov – zlepšenie informovanosti 
a komunikácie medzi obyvateľmi regiónu, výmena a šírenie 
informácií medzi miestnymi obyvateľmi, dostupnosť informá-
cií návštevníkom a turistom; zlepšenie prístupu k informáciám, 
rozvoj regionálnych médií, informačných kanálov;

3.  Rozvoj regionálneho cestovného ruchu – propagovanie zaují-
mavých miest v regióne, úprava, obnova turisticky zaujímavých 
miest, objektov, chodníkov, zlepšovanie ich dostupnosti, tvorba 
nových prvkov prínosných pre rozvoj miestneho cestovného ru-
chu a pod.;

4.  Úprava miest a objektov s významom pre miestnu komuni-
tu – úprava verejných priestranstiev (parkov, námestí, fontán,  
ihrísk), ktoré slúžia miestnej komunite a zvyšujú kvalitu života 
miestnych obyvateľov;

5.  Rozvoj kultúry v regiónoch – podpora regionálnych zvyklostí 
a tradícií, zlepšovanie prístupu ku kultúre, podpora projektov 
regionálnych kultúrnych organizácií, divadiel, súborov a pod.;

6.  Iné verejnoprospešné aktivity prispievajúce k rozvoju regiónov 
Slovenska a zvyšovaniu kvality života ich obyvateľov.

BESNOTA STÁLE AKTUÁLNA 
Besnota je infekčné ochorenie postihujúce nervový systém človeka 
a prakticky všetkých teplokrvných stavovcov. Ochorenie vyvoláva ví-
rus, ktorý sa nachádza v slinách chorého jedinca, a prenos sa najčas-
tejšie vyskytuje pohryzením. Sú však známe prípady nakazenia ľudí 
aerosólmi v jaskyniach chorými netopiermi, ktoré vylučovali vírus do 
ovzdušia. V mestskom prostredí sa ako zdroj nákazy uplatňujú neza-
očkované psy a mačky, v divej prírode sú to predovšetkých líšky, vlci 
a netopiere. Ochorenie prebieha v niekoľkých fázach a vrcholí paraly-
tickým štádiom s postihnutím všetkých svalov vrátane dýchacích. Smrť 
nastáva následkom udusenia. Besnota nemá špecifickú liečbu, prog-
nóza je veľmi zlá, lebo úmrtie nastane vo všetkých prípadoch. U ľudí je 
očkovanie po pohryznutí dostačujúce. Vzhľadom na dĺžku aktivačnej 
doby sa stačí aktivovať imunitný systém proti vírusu besnoty a vývoj 
ochorenia sa potlačí. Pre závažné prípady sú k dispozícii aj protilátky 
proti tomuto vírusu. Devín sa nachádza pod úpätím Malých Karpát, 
ktoré sú vhodným prostredím pre život líšky. Táto je v našich podmien-
kach najčastejším nositeľom vírusu besnoty. Ešte stále sa každoročne 
vo veterinárnom ústave diagnostikuje niekoľko jedincov pozitívnych na 
túto chorobu. Najúčinnejším opatrením predchádzaniu besnoty je oč-
kovanie zvierat. V prípade pohryzenia neznámym zvieraťom je potreb-
né vykonať dôkladné vyčistenie rany a následne pacienta zaočkovať. 

OČKOVANIE PROTI BESNOTE
V Devíne sa v minulých rokoch každoročne realizovala hromadná 
vakcinácia psov a mačiek proti besnote. Tento rok sa toto očkovanie 
znovu uskutoční v sobotu 9. júna na nádvorí miestneho úradu od 
13:00 do 15:00. Cena očkovania aj so známkou je 100,- Sk.



Deň  
dev ínskych  

záhrad
Rustikálny charakter zanedbanej dediny 

Devína sa zmenil v ostatných rokoch smerom 
k vyhľadávanej mestskej časti Bratislavy. Spo-
lu s exkluzívnymi vilami vyrastajú aj nemenej 
obdivuhodné okrasné záhrady, v mnohých prí-
padoch so širokým a nezvyčajným sortimen-
tom drevín a bylín, jazierkami s vodnými rastli-
nami i drobnou záhradnou architektúrou.

Ako konštatovali aj zástupcovia zahranič-
ných kvetinárskych firiem na výstave Flóra
Bratislava, už aj na Slovensku, najmä v mes-
tách, obyvatelia rodinných domov čoraz viac 
uprednostňujú okrasné záhony pred hriadka-
mi úžitkových rastlín. Pri pohľade na ceny rôz-
ne tvarovaných stromov a krov si priemerne 
zarábajúci občan povzdychne a sen o krásnej 
záhrade presunie za neodkladnejšie priori-
ty. Avšak každá záhrada, či ju profesionálne 
založila renomovaná firma alebo záhradkár
– amatér pre udržanie svojho obdivuhodné-
ho vzhľadu vyžaduje veľa kontinuitnej práce 
a lásky k výtvorom prírody a nespočetných 
generácií rastlinných šľachtiteľov. 

Preto si veľmi vážim všetkých, ktorí také-
to ostrovy zelenej a pestrofarebnej nádhery 
v Devíne vytvorili. Z poverenia redakčnej rady 
Devínčana skúšam na staré kolená funkciu 
„vyslaného reportéra“. Mám našich čitateľov 
poinformovať o priebehu zaujímavého po-
dujatia kultúrnej komisie miestneho zastupi-
teľstva.

Svoje záhrady sprístupnili Baculákovi a Fri-
drikovi na Kozičovej ulici, Drobniakovi a Schu-
bertovi v časti Dolné koruny, Čibovci a sestry 
Hanzelové na Kremeľskej. Hoci T. Mikulášová 
zhotovila umelecké upútavky a rodina Mikulá-
šových si dala prácu tieto záhrady a celú trasu 
k nim označiť, podaktorí sme v rozrastajúcom 
sa devínskom intraviláne zablúdili. Pre choro-
bu Ing. Drobniaka 6 plánovaných destinácií 
nedeľných záhradných hostí sa zredukovalo 
na 5, ale všetci návštevníci záhrad boli nad-
šení.

U Schubertových okrem domáceho pána 
nám vyšiel v ústrety aj 5-ročný Simonko, ktorý 
nás milo vystríhal pred nebezpečným psom. 
Bolo to malý papillon zo známeho chovu 
G. Majdovej. K originalite tejto, ešte budo-
vanej rodinnej záhrady prispeli figury pávov,
ježka, slimáka z hnedého prútia, ktoré vyrobil 
miestny umelec v Červenom Kameni pri Iľave, 
odkiaľ pochádza domáca pani.

U Čibových nás privítala papagájka Zuzka 
hlasným Ahoj a jej majitelia prestretým stolom 
a zasvätenou informáciou o rastlinných spolu-
obyvateľoch. Tu, ako aj v ďalších navštívených 
objektoch, sa mi veľmi páčilo zakomponovanie 
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starších ovocných stromov či iných úžitkových drevín 
aj bylín napr. rebarbory do umelecky stvárnenej okras-
nej záhrady s originálnym záhradným nábytkom. V oku 
obdivovateľov prístupnej záhrade Baculákových, pri 
ktorej sa zastavujú aj víkendoví návštevníci Devína 
okrem množstva kvitnúcich záhradníckych skvostov 
rododendrónov, optimálne rozkvitnutého nádherného 
veľkokvetého fialového plamienka, kultivarov javorov
s nevšednými farebnými odtieňmi a tvarmi listov i ťa-
havých gazánií osobitne zaujali početné zaujímavo 
zostrihané kry krušpánu. Pani Baculáková origálne 
vytvarovala aj bohato rodiacu jabloň. Popri rôznych 
záhradníckych novinkách sa pochválila aj klasickou 
červenou pivoňkou ešte od babičky. 

Mnohé rastliny v pomerne mladých prekrásnych 
záhradách u Fridrikových a Hanzelových majú tiež 
staršiu históriu a po presťahovaní sú pod opaterou 
už ďalšej generácie pestovateľov. Medzi modernými 
výpestkami známych arboret tu prežíva divo rastúca 
baza, ktorú pre jej liečivé vlastnosti naši predkovia 
mávali blízko pri dome, marhuľa, stará úrodná če-
rešňa.

Kompozícia, citlivo zvolená 
skladba druhov a kultivarov 
a dokonalá aktuálna úprava 
svedčia, že záhrada patrí v hod-
notovom rebríčku jej vlastníkov 
na veľmi poprednú priečku. 
Veď tento priestor reprezentu-
je nielen krásu a mnohorakosť 
tvarov a farieb rastlín, kolobeh 
života, miesto pre oddych, spo-
ločné rodinné aktivity, ale aj pre 
spomienky na tých, ktorí nám 
rastliny darovali i na pekné zá-
žitky v botanických záhradách, 
arborétach a záhradníctvach, 
kde sme ich vyberali.

Nebola to súťaž o najkrajšiu 
záhradu. Ak by bola, poznám 
v Devíne ešte mnoho ďalších 
kandidátov na prihlásenie sa. 
Veľmi výstižne svoje pohnútky 
zapojiť sa do dňa devínskych 
záhrad formulovala pani Ing. 
A. Hanzelová: „Iba ukázať tým, 
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ktorých to zaujíma, ako žijem 
ja, akú záhradu mám a akú 
mám z toho radosť“. Zdieľa-
la som ju tiež pri pohľade 
na hortenziu vypestovanú 
z kúska konárika, ktorý som 
niekedy dala jej tete. Teraz 
som si zase ja odniesla zau-
jímavý panašovaný brečtan. 
Vymieňali sa nielen skúse-
nosti, ale aj výpestky.

Stálo to naozaj za to. Ne-
nechajte si podobnú inšpi-
ratívnu návštevu a estetický 
zážitok pri najbližšej podob-
nej príležitosti ujsť, zdá sa, 
že sa v Devíne rodí nová tradícia.

Deň pred naším podujatím som navštívila  
Blumenfest im Liechtensteinmuseum vo Viedni. 
Pri ukážkach väzby kytičiek z obdobia biederme-
ieru, pri obrazoch kytíc a kvetinových zátiší zo 
zbierok múzea hlavne s kaméliami, gardéniami, 
plnokvetými ružami nás poriadatelia upozorňova-

li, ako aj kvetinársky vkus podlieha móde. Krása 
kvetov, či už na rozkvitnutej lúke alebo v udržia-
vanej záhrade, je však nadčasová. To platí aj 
o nápise nad bránou záhrady liechtensteinského 
paláca – v preklade „Prírode a jej ctiteľom”. Je 
radostné konštatovať, že aj veľa devínskych oby-
vateľov medzi ctiteľov i ochrancov prírody patrí. 

Vďaka pani Oľge Mikulášo-
vej za zorganizovanie Dňa, 
majiteľom a tvorcom záhrad 
za záplavu farieb v upršanom 
dni, za kvetinové darčeky, po-
hostenie, milé slová.                                           

text: Viera Feráková 
foto: Peter Mikuláš
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Určenie otcovstva

V prípade pochybností a nejasností o otcovstva je 
dnes spoľahlivým riešením DNA test otcovstva. Test je 
založený na porovnávaní dedičnej informácie dieťaťa a 
predpokladaného otca na úrovni genetického materiá-
lu – DNA. Výsledkom je buď jednoznačné vylúčenie ot-
covstva, alebo jeho potvrdenie na 99,9 %. Na získanie 
DNA postačuje obyčajný výter z ústnej dutiny dieťaťa 
a predpokladaného otca (prípadne matky dieťaťa). 
Test môžeme vykonať anonymne, alebo pre potreby 
súdno-znaleckého dokazovania. 

Anonymný DNA test slúži pre vlastnú potrebu 
žiadateľa a môže mu pomôcť pri rozhodovaní. Na 
požiadanie zašleme odberovú súpravu aj s návodom, 
pomocou ktorej si účastníci urobia odber (výter ústnej 
dutiny), pošlú vzorky do nášho laboratória a do 10 
pracovných dní dostanú poštou výsledok. Potrebná je 
vzorka dieťaťa a predpokladaného otca. Je vhodné, ak 
je k dispozícii aj vzorka matky dieťaťa, nie je to však 
nutné.

Súdno-znalecký posudok slúži ako dôkaz pred 
súdom, preto musí odber vykonať súdny znalec, ktorý 
potvrdí totožnosť osôb a vyhodnotí znalecký posudok 
so všetkými náležitosťami vyžadovanými zákonom. 

Podrobnejšie informácie nájdete na 
www.dnatest.sk 

V prípade záujmu kontaktujte: 
DNAtest s.r.o.
Poliklinika, Vlčie hrdlo 49
821 07 Bratislava
e-mail: dnatest@dnatest.sk
tel.: 4524 12 68, 0911 654 133, 0902 658 730

„BABINEC“

22. júna 2007 o 19.00 hod.
v kulturáku

Moderné školenie  
manažmentu pre ženy

ponúka OPEN DOOR. Je možné ho 
zorganizovať vo vybranom termí-
ne, priamo na mestskom úrade resp. 
v inom určenom priestore. Školenie je 
určené výlučne pre ženy. Minimálny 
počet účastníčok je 20, maximálny 
na jedno školenie je 25. Môžu to byť 
zamestnankyne úradu, ale aj zamest-
nankyne okolitých firiem, učiteľky
i nezamestnané ženy evidované na 
úrade práce. Účasť na školení je úplne 
bezplatná, pretože OPEN DOOR zís-
kalo na tento účel dotáciu z Európske-
ho sociálneho fondu. Po absolvovaní 
kurzu udeľuje certifikát. Záujem o ta-
kéto vzdelávanie nahláste na sekreta-
riáte MÚ. Pri dostatočnom množstve 
záujemkýň je ho možné zrealizovať. 

Analýza DNA v genealógii

Všade vo svete a aj u nás, vzrastá záujem o poznanie 
vlastných koreňov. Mnoho ľudí si zostavuje rodostromy 
na základe údajov o svojich predkoch, ktoré si získajú 
z matrík, kroník a podobných genealogických zdrojov. 
Moderné metódy analýzy dedičného materiálu – DNA 
dokážu často pomôcť pri zostavovaní rodokmeňa aj vte-
dy, keď bežné genealogické pramene chýbajú. Používa-
jú sa nasledujúce typy DNA testov:
– Y-DNA test sa zakladá na vyšetrení Y – chromozó-

me, ktorý sa prenáša z otcov na synov. Umožňuje 
spájať genealogické záznamy po mužskej línii. Je 
vhodný len pre mužov. 

–  mtDNA test sa zakladá na vyšetrení znakov tzv. 
mtDNA, ktorú prenášajú do nasledujúcej generácie 
len ženy. Umožňuje spájať genealogické záznamy po 
ženskej línii. Je vhodný pre mužov aj ženy. 

–  priezviskový DNA test umožňuje zistiť, či majú dva-
ja (alebo viacerí muži) s rovnakým priezviskom (me-
novci) spoločného predka v mužskej línii. Je vhodný 
len pre mužov. 

–  genografický test umožňuje zaradiť testovaného 
človeka do jednej z približne 10 hlavných mtDNA ale-
bo Y-DNA línií, korešpondujúcich s populáciami, ktoré 
osídlili Európu pred cca 10 000 až 40 000 rokmi. 

Testy sa vykonávajú na základe analýzy DNA, získanej 
z výteru ústnej dutiny odberovou súpravou, ktorú zašle-
me na požiadanie. Podrobnejšie informácie a cenník 
testov nájdete na www.dnatest.sk 

Turistika v júni

PONUKA AKCIÍ TURISTICKEJ  
INFORMAČNEJ KANCELÁRIE DNV

  1.6. 20.00 – 22.30 Nočný pochod
  2.6. 15.00 – 17.30 Pozvánka do prírody  
  Devínskej Kobyly
  9.6. 15.00 – 17.30 Z histórie Devínskej Novej Vsi
16.6. 11.00 – 16.00 Exkurzia do Národného parku  
  Donau-Auen, Orth/Donau,  
  Rakúsko
         15.00 – 17.30 Pozvánka do prírody nivy  
  rieky Moravy 
30.6. 15.00 – 17.30 Kamenná tvár  
  Devínskej Kobyly
         15.00 – 17.30 Devín – po stopách  
  našich predkov

Prihlásenie na exkurzie so sprievodcom  
(3 dni vopred):
osobne: Istrijská 49, Bratislava – DNV
 (utorok – piatok od 14:00 do 18:00,  
 sobota od 10:00 do 18:00),
mailom: pochabova@tikdnv.sk,  
 rajchl@tikdnv.sk, www.tikdnv.sk alebo
telefonicky: 02/6477 0260

Reagujeme  
na postreh čitateľa

Každý Devínčan pozná stromoradie ľudovo nazý-
vaných sakúr na Slovanskom nábreží, ktoré včasne 
na jar svojim dekoratívnym ružovokvetým súkvetím 
poteší každého.  Trvá to už vari 40 rokov a to krátko-
vekej sakure životnú púť beznádejne skracuje. Vzhľa-
dom na ich vek je prirodzené, že viaceré postupne  
vysychajú,  čo najlepšie vidno na puklinách ich kme-
ňov a bezlistých konároch. Už len z estetických, ale 
aj bezpečnostných dôvodov  (vyschnutá drevina sa 
môže trebárs pod vplyvom silného vetra zrútiť a spô-
sobiť nešťastie)  je predmetné dreviny nutné odstrániť 
- zákon v takomto prípade jej  výrub povoľuje. 

Problém je v tom, že už niekoľko rokov sú tieto 
dreviny súčasťou súkromného pozemku. Žiaľ, Devín  
aj o túto poslednú súvislejšiu a krajinotvornú lúčinu na 
kraji Sedláčkovho ostrova prišiel.

Majiteľ pozemku sa však o dreviny nestará a lúč-
ny porast pokosí  až na naše úradné upozornenie. 
Zaujímavé, že ani  vyschnuté sakury mu zjavne ne-
prekážajú. Musíme ho opätovne upozorniť, aby sa 
o svoju nehnuteľnosť zaujímal aj trocha ekologicky. 
Úplne vyschnuté sakury  na turisticky exponovanom 
mieste Devína  mestská časť nemieni „trpieť“.  Tak-
že ho opäť „pozdravíme“  a pripomenieme povinnosti 
vlastníka pozemku. 

I. Ondrášek

Brigáda

Na sobotu 19.mája pripravili dve 
ekologické mimovládky spolu s mes-
tskou časťou Devín podnetné ochra-
nárske podujatie, kde sa trocha pona-
máhali, ale aj vyšantili deti. Nemali 
to až také ľahké.

Samozrejme za pomoci dospelých, 
vrátane pani starostky, pomáhali 
napĺňať igelitové sáčky čerstvo poko-
senou trávou z centrálnej časti hrad-
ného areálu, podobne aj v Svätopluku 
– v priestoroch Sochárskeho sympó-
zia. Na popoludnie sme naplánovali 
výlet na Devínsku Kobylu, ktorá je 
práve v kvitnúcom optime. Deťúren-
ce boli však unavené (k čomu zaiste 
prispeli aj tohtoročné nezdravé má-
jové horúčavy) a súhlasili nanajvýš 
s výstupom na hrad, kde sa pokocha-
li nádhernými výhľadmi a trocha aj 
históriou).  

I .Ondrášek
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Milkin
rebarborový koláč

Cesto: 40 dkg hladkej múky, 12 dkg práškové-
ho cukru, 1 vanilkový cukor, 1 kypriaci prášok, 
20 dkg Hery, 6 – 7 lyžíc kyslej smotany, 4 žĺtka 
– zmiešať, rozvaľkať, uložiť na vymastený a múkou 
vysypaný plech. Na takto pripravené cesto rozot-
rieme džem podľa vlastnej chuti a možností špajze 
a dáme pokrájanú rebarboru (cca ½ kg). Koláč pri-
kryjeme snehom zo 4 bielkov s 10 dkg práškové-
ho cukru a posypeme posekanými orechmi. 

Dobrú chuť praje Majka Baculáková.

PES – sympaťák 

Vážení majitelia a milovníci psov,

Nadácia Horský park v spolupráci s mestskou 
časťou Bratislava Staré Mesto a spoločnosťou 
Bono pre Vás po minuloročnom úspechu pripravila 
ďalší „Psí deň“.

ll. ročník PES SYMPAŤÁK STARÉ MESTO sa 
uskutoční 9. júna 2007 v horárni Horský park na 
Lesnej ulici 1 v Bratislave. 

Program:
11.00 – 12.00 – otvorenie, príhovor, prezentácia 
psov, ukážky služobnej kynológie
od 12.00 – súťaž Pes sympaťák Staré mesto 

Triedy:
1. trieda puppy  – od 6 – 9 mesiacov
2. trieda junior  – od 9 – 24 mesiacov
3. trieda otvorená  – od 1 – 7 rokov
4. trieda veteránov  – od 8 rokov

Súťaž je rozšírená o disciplínu dieťa a pes (urče-
né pre deti do 15 rokov).

Do súťaže možno prihlásiť psa, ktorý je evidova-
ný na miestnych úradoch bratislavských mestských 
častí s platnou registračnou známkou. Každý pes 
musí mať veterinárny preukaz s platnými očkova-
niami proti besnote, psinke, parvoviróze minimálne 
21 dní a maximálne 1 rok pred súťažou.  

Všetci prítomní môžu dať svoj hlas pre kaž-
dú triedu svojho sympaťáka. Na tento účel bude 
pripravená škatuľa pre každú triedu, disciplínu 
s označením hlasovanie. 

Hodnotiť sa bude všetko, čím vás zaujme psík 
alebo fenka, čo je pre vás zaujímavé a hlavne 
sympatické. Víťazi, sympaťáci, budú odmenení 
vecnými cenami a bonus pre všetkých bude malá 
vecná pozornosť. 

2. uzávierka je do 1. júna 2007 (za 1 psa 150 
Sk, za každého ďalšieho 100 Sk).

Platbu je možné uhradiť len na mieste v deň 
súťaže. Pre každého dôchodcu a invalidného dô-
chodcu platí 50 % zľava. 

PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE SI MÔŽETE  
VYZDVIHNÚŤ NA SEKRETARIÁTE MÚ.

Protipovodňové opatrenia na 
vodných tokoch

Technické opatrenia musia byť predovšetkým 
zamerané na zníženia škôd pri priechode prie-
tokových veľkých vôd, a to:
–  vodné toky v zastavanom území obce je nut-

né regulovať citlivo a tam, kde je možné, tvoriť 
zatrubnené potoky a vhodne ich začleniť do 
obce,

–  pri úpravách tokoch používať prednostne prí-
rodné materiály pred umelými (betón),

–  obnovovať splavy a stupne na tokoch, rekon-
štruovať a regulovať hate,

–  zväčšovať prietokový profil pod mostami,
–  obnovovať pôvodné korytá riek mimo zasta-

vané územia,
–  čistiť a udržiavať korytá riek,
–  v horných tokoch riek znižovať rýchlosť hra-

dením bystrín, kamennými prahmi alebo skl-
zami,

–  popri vodných tokoch zachovávať nezastava-
né manipulačné pásy šírky min. 6,0 m,

–  obnovovať pôvodné rybníky, retenčné nádrže 
a suché nádrže (poldry), podľa potreby navr-
hovať nové. 

(Civilná ochrana 5/06)

• Kúpim RD v Devíne alebo v DNV pri Devínskom jazere. Kontakt: 0911864440
• Lacno predám stavebné rezivo. Kontakt: 02/65730252
• Domov pri kríži, Pri kríži 26 Bratislava, prijme opatrovateľky a zdravotnú sestru do 
trojsmennej prevádzky na hlavný pracovný pomer. Informácie: p. Krupová – hlavná 
sestra, 6428 6193, p. Chalásová – ekonomický úsek, 6453 4856

CHLEBÍK  
SO SYROM A OLIVAMI

od Betky Začikovej
na „Devínskom pecni“ veľmi chutil

Ako na to?

1 kg polohrubej múky, 1 kvasnice, 
1 vajce, soľ, vlažná voda. Spracovať cesto, 
počas kysnutia dvakrát premiesiť. Do vykys-
nutého zapracovať 15 až 20 dkg tvrdého 
syra a 10 dkg olív. Piecť v hlbšom plechu 
a potierať slanou vodou. Po upečené môže-
me zabaliť do vlhkej utierky, aby bola kôra 
mäkká.

Chcem potešiť gazdinky, že na kvások 
nemusia čakať, kvasnice rozmrvia vo vlažnej 
vode a rovno ich „prcnú“ do múky. 

Nabudúce to bude kysnuté cesto bez kys-
nutia na rôzne dobroty tiež od Betky. 

Pozn. redakcie: Ďakujeme devínskym gaz-
dinkám, že sa rozhodli prezradiť svoje recep-
ty nám ostatným. Tešíme sa na ďalšie. 

KONKURZ

BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR

KONKURZ pre nových speváčikov  
sa uskutoční v priestoroch Reduty

9. a 14. júna v čase 16.00 – 18.00.
 Chlapci vo veku 7-9 rokov  

nemusia navštevovať ZUŠ. 
Stačí, keď predvedú  

pekný hlások a chuť spievať. 
BChZ je pripravený prijať  

okolo 30 nových speváčikov.

POZVÁNKA

na štrnásty festival  
SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE

3. júna 2007 o 15.00  
v kultúrnej záhrade Istracentra DNV 

účinkujúce súbory:  
Slniečko, Matičiarik, ZUŠ DNV, 

Červené jabĺčko (Rovinka),  
Bystričan (Záh. Bystrica), 

Nevädza (Stupava), Matičiarka (Senec)
sólisti: Marta Janíčková,  

Mária Hanyová, Mikuláš Doboš

Srdečne vás pozýva  
Miestny odbor MS v BA DNV,  

MČ BA –DNV a starosta MČ DNV

GABI LUPTÁKOVÁ! 

Rok k roku  
pozvoľna sa radí, 
do stránok života  

zas nové riadky píše,
Na počesť toho,  
kto sviatok slávi,

zdvihnú sa  
k prípitku čaše! 

Všetko  
najlepšie  
praje  
kolektív  
ochotníckeho  
divadla  
LETKISS 
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Nežná krása
V tretiu aprílovú sobotu sa v Primaciálnom paláci 

uskutočnila výstava paličkovaných čipiek. Tu sme si 
mohli prezrieť výsledky  mravenčej práce čipkárok. 
Pani Oľga Mikulášová, bola jednou z vystavovate-
liek.

Existuje mnoho ručných prác, kde sa môžeme vý-
sledku tešiť za podstatne kratší čas. Prečo Vám 
učarilo práve paličkovanie?

Ako študentka som účinkovala v Lúčnici. Pohľad 
na nádherné slovenské kroje ma fascinoval. Čipky 
boli  ich  najúžasnejšou súčasťou. V nich som cítila 
nehu a krásu, jemnosť a fantáziu, cit pre farby, ma-
teriál a tvar,  ktorú vložili do zapletených nití jedno-
duché ženy, napriek určite veľmi ťažkým životným 
podmienkam.

Mohli by ste nám trošku priblížiť techniku palič-
kovania? 

Paličkovanie je veľmi stará textilná technika. Nedá 
sa presne určiť miesto ani doba jej vzniku. Zachovali 
sa zvyšky strieborných čipiek u Slovanov zo 14.storo-
čia. Paličkované čipky boli v 16.storočí súčasťou re-
nesančného odevu a rozšírili sa z Talianska – Benátok 
do celej Európy. Ďalšími významnými centrami  čipiek 
je Španielsko, Belgicko, Francúzsko a Anglicko.

Na Slovensku sú paličkované čipky známe od 16. 
storočia. Možno ich rozdeliť na banícke a roľnícke. 
Celkove máme na Slovensku približne 14 význam-
ných oblastí, s úplne svojráznym, špecifickým pre-
vedením čipiek. Oproti svetu, kde bývajú čipky skôr 
jednofarebné, naše očarujú a prekvapujú aj zahranič-
ných odborníkov svojou farebnosťou.

Aké musí mať predpoklady človek k tomu, aby 
sa paličkovať naučil? Počula som dokonca o potrebe 
matematického myslenia. 

Na začiatku potrebujete kus odvahy a chuť po-
rozumieť základným väzbám a princípom. Po pr-
vých cvičeniach však zistíte, že to najdôležitejšie je 
trpezlivosť a čas, more času. Miesto matematického 

myslenia, by som skôr 
povedala – logické. Veď 
mnohopárové čipky, sa 
často paličkujú zo šty-
ridsiatich, päťdesiatich, 
aj sto párov – to je raz 
toľko nití a každučká 
z nich má svoje presné, 
nezameniteľné miesto. 
A bohužiaľ každú chy-
bičku zreteľne  vidieť. 

Je na Slovensku 
veľa čipkárok, alebo toto umenie postupne zaniká?

Paličkovanie v súčasnosti prežíva renesanciu. 
Teší ma to, lebo každý človek, ktorý trávi svoj voľný 
čas  tvorivou aktivitou, robí pre svoje vnútro pozitívnu 
službu. Je jedno, či sa venuje  záhrade, zvieratkám 
alebo keramike. Je to obohatenie aj pre okolie.

Ako sa pozerá na  vaše čipky vaša rodina?
Nuž, rodina je  – chvalabohu – tolerantná a trpez-

livá a ja som im za to veľmi vďačná!

Máte ďalšie plány?
Vlastným štúdiom a na praktických kurzoch  stále 

objavujem nové a nové úžasné čipky. Je to šírka, kto-
rá sa nedá obsiahnuť. Takže kým mi budú slúžiť oči 
a ruky, určite sa nudiť nebudem.

Ďakujem za rozhovor. (fr) 
foto: Terezka Mikulášová

portrét  +  portrét  +  portrét  + portrét  +  portrét  +  portrét  + portrét  +  portrét  +  portrét 

Zora Palová
Dňa 8. mája 2007 v Nitre v Divadle A. Bagara slávnostne odovzdávali prestížne ceny 

KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO za rok 2006 významným osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o prínos 
vo svojej oblasti činnosti.

Všetkých priateľov a známych potešilo, že jedna z týchto významných  cien putovala 
k nám do Devína. Cena Krištáľové krídlo za rok 2006 za umenie a architektúru bola 
slávnostne odovzdaná profesorke Zore Palovej. Toto významné ocenenie jej skutočne 
patrí za dlhoročné snaženie v oblasti sklárskej tvorby doma a za šírenie dobrého mena 
Slovenska a nášho umenia vo svete, kde jej diela boli a sú prezentované na význam-
ných svetových prehliadkach sklárskeho umenia. Konečne aj doma bola ocenená jej 
tvorba a mnohoročná snaha o posun v oblasti sklárskeho umenia do chápania skla ako 
materiálu len pre úžitkovú tvorbu k jeho oceneniu ako magického, tvárneho, inšpirujúce-
ho sochárskeho materiálu. 

Zora Palová sa narodila v Bratislave. Svoje detstvo prežila s rodičmi a troma bratmi 
v Nitre. Do Bratislavy sa vrátila študovať najskôr na Strednej škole umeleckého priemys-
lu na oddelení drevorezby, kde na jej budúci umelecký vývoj hlboko zapôsobila osob-
nosť sochára prof. Ludwika Korkoša. V štúdiách pokračovala na VŠVU na oddelení sklo v architektúre u prof. Václava Cíglera, kde 
stretla svojho manžela Štěpána. Spolu vytvorili silný tvorivý tím a spolupracovali na viacerých spoločných projektoch. Vo svojej tvorbe 
sa postupne dostáva od precíznych brúsených sklenených objektov k vlastnému osobitnému výrazu, kde prináša do sklárskej tvorby 
dynamickú modeláciu, prieniky tvarov a kontrast drsného a hladkého tvaru v zaujímavých kompozíciách. Tento prínos bol prezentovaný 
na mnohých svetových prehliadkach sklárskej tvorby. Jej diela sú zastúpené vo viacerých významných zbierkach  i u súkromných zbe-
rateľov doma i v zahraničí.

Pre architektúru vytvorila viacero diel. K najvýznamnejším realizáciám patrí 8 m vysoká socha „Strážca“ pre Združené poisťovne v Haa-
gu v Holandsku a projekt so Štěpánom Palom „Svetelný transformátor“ pre Národné sklárske centrum v Sunderlande vo Veľkej Británii. 

Jej umelecká tvorba bola ocenená: 1992 – výstava Súhry v Bratislave, Cena WCC, 1993 – Cena Trienále na Trienále sklenenej plas-
tiky, Nurenburg, 2006 – lll. cena na prestížnej výstave skla v Coburgu v Nemecku (ceny sa udeľujú raz za 10 rokov), 2007 – Bavorská 
štátna cena za prínos   do sklárskej tvorby na veľtrhu umení v Mníchove v Nemecku, 2007 – Krištáľové krídlo, cena za umenie. 

Prof. Zora Palová od roku 1996 pôsobí na Univerzite v Sunderlande, škola umenia, dizajnu a komunikácie. Žije a tvorí v Devíne. 

PhDr. Magda Rollerová


