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V čísle nájdete
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Nebezpečná
dráha zbúraná

Zasadli
poslanci

Na tretí ročník Valentínskeho DôveRUN Ty a Ja behu bolo prihlásených takmer 60 párov, na
štart sa ich napokon dostavilo 43. Beh partnerských dvojíc sa po prvý raz konal na zasneženej
trase v teplote okolo nuly. Našťastie, bolo bezvetrie a občas vykuklo aj slnko, takže podmienky
boli romantické, ako sa na Valentínsky beh patrí. A premrznutí súťažiaci sa priebežne ohrievali
vzájomnou láskou a čajom. (Viac na str. 28)
Foto: Ľubo Navrátil
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Srdiečka pre
Dúbravku

Životné prostredie: zberný dvor, posyp, búranie

Búchanie, vŕtanie, hluk. A pred kontajnermi vrecia s omietkou, no aj
starý záchod, garniže. Prerábanie bytu najmä v starých panelákoch
nič nezvyčajné. Nezvyčajný však nie je ani neporiadok, ktorý opravy
sprevádza.
Pri kontajneroch, ktoré nie sú ukryté
V súvislosti so životným prostredím
zmenila Dúbravka aj posyp. Priv stojiskách, sa kopí starý nábytok,
odpad. Znečistenie verejných prieoritne v parkoch, no aj v uliciach stastorov, Dúbravky. V hlavách myrej Dúbravky, na chodníčkoch,
šlienky o tom, že okolie si tvoríme
plochách. Mestská časť Bratislavasami, no aj otázky: Prečo?
Dúbravka začala túto zimu posýpať
zeolitom, materiálom, ktorý je priaPrečo niekto nevyvezie odpad na
teľský k životnému prostrediu, neskládku, do zberného dvora, ale pod
dom či do lesa...
škodí zvieratám.
Zodpovednosť za neporiadok okolo
Ide o plne ekologický posypový makontajnerových
stojísk
nesie
teriál pre zimnú údržbu ciest, chodníkov, parkovísk a iných plôch, kde
správca, za vyčistenie však platia
všetci vlastníci bytového domu, ktorí
hrozí nebezpečenstvo šmyku vplyvom zimného počasia. Zeolit navyše
majú v stojisku umiestnené nádoby
na komunálny odpad. Ak sa zistí
nenarúša povrch, ciest, chodníkov a
pôvodca neporiadku, môže za nedlažby a ani topánky chodcov.
poriadok dostať pokutu až do výšky
Lucia Marcinátová
Viac na stranách 2 – 5
1500 eur.

Ekologický posyp, zeolit, ktorý nenarúša povrch ciest, už aj v Dúbravke.
Foto: Lucia Marcinátová
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Nový zberný dvor bude na Poliankach

Hlavné mesto plánuje postaviť nový zberný dvor, peniaze vyčlenilo vo
svojom rozpočte. Slúžiť má pre Dúbravku, Lamač aj Karlovu Ves.

Mierne zažltnuté umývadlo, skrinka
z drevotriesky, kreslo s kvetinovým
vzorom. Do interiéru, na chatu či do
kancelárie, zberatelia by si možno
vybrali.
Nejde však o pohľad do starožitníctva, ani o návštevu blšieho trhu,
ale o priestranstvo pri kontajneroch.
Niektoré veci sú opreté o zberné nádoby, iné ležia na zemi, na ceste.
Pri prerábaní bytu nevyviesť odpad
do zberného dvora či na skládku,
nepočkať so starým nábytkom na
pristavované veľkokapacitné kontajnery, ale odniesť ich k smetiakom
alebo do lesa...
Nemať úctu k svojmu okoliu, životnému prostrediu, druhým. Odpad
rozlietaný po sídlisku, okolie zanedbané. Na zmenu pritom stačí málo,
stačí trošku ohľaduplnosti, stačí
chcieť..

Kontajnery alebo dvory
Na neporiadok v okolí kontajnerov
doplácajú aj ostatní.
„Zodpovedný je správca a za vyčistenie platia všetci vlastníci bytového
domu, ktorí majú v stojisku umiestnené nádoby na komunálny odpad,“
vysvetľuje Matej Blažej z Referátu
životného prostredia miestneho
úradu. Dodáva, že ak sa zistí pôvodca neporiadku, môže za neporiadok dostať pokutu až do výšky
1500 eur.
„Poplatok na území Bratislavy sa
platí za zmesový komunálny odpad
a drobný stavebný odpad, pričom
ľudia vyhadzujú ku kontajnerom na
zmesový komunálny odpad aj objemný odpad, biologicky rozložiteľný
odpad, očakávajú, že spoločnosť
OLO je povinná odpad odviezť,“ hovorí Matej Blažej. „Nie je tomu tak,
nakoľko OLO zabezpečuje iba to, za

čo má zaplatené, a teda za zber a
likvidáciu zmesového komunálneho
odpadu, nie za skrine, práčky a podobne.“
Obyvatelia môžu pre veľkorozmerný
odpad využiť pravidelne pristavované
veľkokapacitné
kontajnery alebo zberné dvory.
Mesto prostredníctvom spoločnosti
OLO prevádzkuje dnes len jeden
zberný dvor na Starej Ivanskej
ceste 2.
Otvorený je od pondelka do soboty
od 8.00 do 18.00 hod.
Využiť ho môže každý Bratislavčan,
podmienkou vstupu je len trvalý
pobyt, prípadne preukázanie vlastníctva k nehnuteľnosti.
Druhý zberný dvor plánuje hlavné
mesto práve v Dúbravke.
Vzniknúť by mal na Poliankach pri
veterinárnej poliklinike, na mestskom pozemku, kde kedysi sídlilo
záhradkárstvo.

Neporiadok v okolí kontajnerov na ulici Ľuda Zúbka.
Foto: Lucia Marcinátová
vybudovanie zberného dvora.
Pre tri mestské časti
Má ísť o oplotenú spevnenú plochu
Plot z pletiva z jednej strany, z druhej
s osvetlením a so vstupnou bránou,
vysoký železný, v pozadí teplárenský
s vodnou stavbou, ekobunkou pre
komín, opustený pozemok. Prieobslužný personál a technickým vystranstvo by mal zmeniť zámer na
bavením areálu, predstavila zámer
Zuzana Onufer, hovorkyňa hlavného
mesta. Dodáva, že zberný dvor má
slúžiť obyvateľom mestských častí
Dúbravka, Karlova Ves a Lamač,
teda susediacich mestských častí,
ktoré nemajú v súčasnosti zriadený
zberný dvor.
V decembri minulého roku uzavrelo
mesto zmluvu na spracovanie projektovej dokumentácie. Zriadenie
zberného dvora má hlavné mesto financovať zo svojho rozpočtu. Vyčlenilo na to 450-tisíc eur.
Termín otvorenia nového zberného
dvora mesto zatiaľ neodhaduje. Závisí, podľa hovorkyne, od termínu výberu dodávateľa na realizáciu stavby
verejným obstarávaním. „Na to, aby
zberný dvor po vybudovaní mohol
začať svoju prevádzku, bude potrebný súhlas štátnej správy,“ dodala
Na Poliankach plánuje hlavné mesto vybudovať nový zberný dvor pre
Onufer.
Dúbravku, Lamač a Karlovu Ves.
Foto: Lucia Marcinátová
Lucia Marcinátová

Zberný dvor OLO
Stará Ivanská cesta 2

Pondelok – Sobota: 8.00 – 18.00 hod.
Nedeľa a sviatky: zatvorené
Zberný dvor je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia
zložiek komunálneho odpadu - objemný odpad, biologicky
rozložiteľný odpad, kovy, papier a lepenky, plasty, sklo, elektroopad z domácností, svetelné zdroje, batérie a akumulátory, drevo,
odpady z domácej chémie - bez obmedzenia množstva.
Spoplatnené zložky komunálneho odpadu
– drobný stavebný odpad – 0,078 eur/kg

Podmienky vstupu:

• trvalý pobyt v Bratislave, príp. preukázanie vlastníctva
k nehnuteľnosti v BA,
• vyplniť formulár návštevníka

Dajme odpadu druhú šancu: Separujme
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Všetko má svoj začiatok a koniec. Niečo ale končiť nemusí, môže mať
aj pokračovanie. V slovenských domácnostiach sa ročne vyprodukuje
asi 321 kíl odpadu na jedného obyvateľa, z čoho vyseparujeme asi 20
percent a zvyšných 80 percent sa skládkuje alebo spaľuje. Je to veľmi
málo. Sú krajiny, ktoré recyklujú v rozpätí 60-70 percent, čo už je priepastný rozdiel.
Čo musíme urobiť preto, aby sme sa
dostali na takú úroveň? Zmeniť svoje
myslenie. Separovanie je jednoduchá
činnosť, ktorú učíme už deti v škôlkach a školách. Takže separovanie
zvládne každý, len je potrebné vedieť
ako a prečo, a mať ochotu a vôľu. Je
to jednoduché a každý musí začať od
seba.

Z čoho sa skladá náš odpad
• 45% biologicky rozložiteľný odpad
(využiteľný kompostovaním),
• 20% papier (dobre recyklovateľný),
• 12% sklo (dobre recyklovateľné),
• 7% plasty (recyklovateľné v obmedzenej miere),
• 4% textil (recyklovateľný v obmedzenej miere),
• 4% kovy (dobre recyklovateľné),
• 4% anorganický odpad (dobre recyklovateľný),
• 3% drevo, guma, koža (recyklovateľné v obmedzenej miere),
• 1% nebezpečný odpad (recyklovateľný v obmedzenej miere).

Prečo separovať
Triedením recyklovateľného odpadu,
ktorý vzniká v domácnostiach výrazne prispievame k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu
druhotných surovín a k minimalizácii
odpadu ukladaného na skládky komunálneho odpadu, čo vedie k znižovaniu plôch zavezených odpadom.
Umožňuje to ťažiť a získavať menej
prvotných surovín, menej devastovať
nové územia kvôli ťažbe surovín.
Okrem znižovania environmentálnej
záťaže sú tu aj ekonomické dôvody.
Za separovaný zber občan neplatí.
Podľa zákona je povinnosťou obce,
zaviesť nádoby na separovaný
odpad, čo občanovi znižuje náklady

na odvoz komunálneho odpadu.
Náklady na vybudovanie linky na separovaný odpad sú nižšie ako na vybudovanie spaľovne alebo na
prevádzku skládky. Nehovoriac o
tom, že skládky musia byť monitorované a strážené, a to aj po skončení
ich prevádzky. Spracovateľom druhotných surovín (papierňam, sklárňam, atď.) sa vďaka triedenému
zberu znižujú náklady na výrobu, čo
v konečnom dôsledku znamená pre
spotrebiteľov lacnejšie výrobky.

Čo sa dá vyrobiť zo separovaných
surovín:
Veľká väčšina papiera, ktorý si môžete bežne kúpiť, je recyklovaný. Vyrábajú sa z neho zošity, časopisy,
toaletný papier, puzzle, kartóny, či
rôzne papierové obaly. Na výrobu tepelných izolácií sa používa lepenka.
Recykláciou PET fliaš sa opäť vyrábajú PET fľaše, ale aj silonové
vlákno. Z neho vznikajú napríklad interiéry do áut, výplne do spacákov a
búnd, koberce, fleecové mikiny alebo
výplne do paplónov.
Zo zmiešaných plastov (fólií, vreciek, rôznych plastových obalov,
napr. od šampónov či jogurtov) sa vyrábajú protihlukové steny popri diaľniciach alebo materiály, ktoré
pripomínajú drevo. Z fólií a obalov sa
znova vyrobia fólie. Zo zmiešaných
plastov sa vyrábajú lavičky, verandy,
okná, kvetináče, ale tiež plastové
strešné krytiny.
Väčšina sklenených fliaš je čiastočne
vyrobená z už recyklovaných fliaš. Z
recyklovaného skla sa vyrába nápojové sklo a ďalšie sklenené výrobky,
ako napr. vázy alebo okrasné sklenené dekorácie. Sklo je možné opa-

Kontajnery na komunálny a aj separovaný odpad niekde stoja na ceste,
kam nepatria.
Foto: Lucia Marcinátová
kovane recyklovať takmer neobmeDo žltých nádob vhadzujeme:
dzene.
plastové fľaše od nápojov (nezabudZ nápojových kartónov sa vyrába
nite stlačiť, zošliapnuť), plastové
papier, pretože má veľmi kvalitné a
obaly z domácej chémie, fólie, sáčky,
dlhé celulózové vlákno, ktoré sa dá
plastové tašky, tégliky, viacvrstvové
recyklovať niekoľkokrát. Z recyklovaobaly z nápojov (džúsy, mlieko), hliných nápojových kartónov sa tiež vyníkové plechovky z nápojov.
rábajú stavebné dosky, ktoré sú
Prosím, nevhadzujte plastové obaly
využiteľné na ľahšie stavby, na zateznečistené olejom (domácim alebo
pľovanie, darčekové tašky, aj papiemotorovým), farbami a inými chemirové utierky.
káliami, použité plienky a hygienické
Z recyklovaných hliníkových plepotreby.
choviek sa vyrábajú napr. bicykle.
Do zelených nádob vhadzujeme:
Hliník je možné vďaka jeho vlastnosnápojové obaly zo skla, nádoby zo
tiam a technológii separovania recykskla, sklenené črepy.
lovať donekonečna.
Prosím, nevhadzujte tabuľové sklo,
Z oceľových plechoviek možno nakeramiku, porcelán, zrkadlá, autonovo vyrobiť všetky výrobky hutnícsklo, drôtené a lepené sklo
keho priemyslu, ktoré majú široké
Ďalší separovaný odpad, ako sú bavyužitie v strojárstve, potravinárskom
térie a akumulátory, žiarivky, elektropriemysle, stavebníctve...
odpad, pneumatiky, železný šrot
Ako správne separovať
môžete odovzdať v zberných dvoDo modrých nádob vhadzujeme:
roch. Okrem týchto separovaných konoviny, časopisy, kancelársky papier,
modít môžete na zbernom dvore
reklamné letáky, knihy, zošity, krabice
odovzdať aj odpad zo záhrad, ob(minimalizované), lepenku, kartón a
jemný odpad a drobný stavebný
pod.
odpad.
Prosím, nevhadzujte mokrý, mastný
Hlavný zberný dvor pre Bratislavu je
alebo inak znečistený papier, uhlový
v OLO a.s. na Starej Ivánskej ceste.
a voskovaný papier, použité plienky a
Marián Takács
hygienické potreby.

Dráha ohrozovala, mestská časť ju zbúrala

Stará chátrajúca dráha na ulici Karola Adlera padá k zemi. Jej zlý stav
prekvapil aj stavebníkov počas búrania.
Foto: Lucia Marcinátová

Počas februára dala mestská časť zbúrať starú, chátrajúcu dráhu pre
bicykle, odrážadlá, kolobežky na ulici Karola Adlera. Dôvodom bol jej
havarijný stav.
Možno nie čin romantický, ale s dob- plochu revitalizácia. Mestská časť
rým zámerom - bezpečnosť dúbrav- chce premeniť verejný priestor na odských detí a obyvateľov. Presne na dychovú zónu, pribudnú lavičky, výValentína, čiže 14 februára, začala sadba. Odkaz na „osmičku“, dráhu z
mestská časť Bratislava-Dúbravka minulosti, by mal ostať zachovaný.
búrať starú dráhu pre bicykle, odrá- Jazdná dráha pre malých cyklistov a
žadlá, kolobežky na ulici Karola Ad- jazdcov na kolobežkách či odrážadlera
pred
Tanečnou
školou lách má vzniknúť maľbou na upravenej ploche na zemi.
Jagermajster.
„Má to viac než 40 rokov,“ odhadoval Rozpadávajúca sa dráha sa pravistavebník. Tehly sa už rozpadávajú, delne stávala aj miestom pre asociániektoré padli samé, celé múry klesali lov i drogovo závislých. Cieľom
búrania tak bola bezpečnejšia a čisk zemi.
Priestranstvo sa na niekoľko dní zme- tejšia Dúbravka.
(lum)
nilo na stavenisko. Po zbúraní čaká

Nenechajme budúcim generáciám len pozdrav v podobe škvary
4
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Buď sme extrémne pohodlní, ľahostajní, alebo len nerozoznáme farby
na kontajneroch. Slovensko patrí dlhodobo v Európskej únii medzi
najslabšie recyklujúce štáty, hodnotí miestny poslanec Marcel Burkert.
Záujemcov o separovanie odpadov
modrý, alebo žltý kontajner.
síce mierne pribúda, ale Slovensko
Zodpovedných to veľmi netrápi
napriek tomu dlhodobo patrí v EurópNa Slovensku sa to rôznymi štátnymi
skej únii medzi najslabšie recyklujúce
a verejno-právnymi subjektmi zameštáty. Recyklujeme len 15 – 20 perranými na ochranu životného prostrecent odpadov, pričom priemer v únii je
dia len tak hemží. Máme Slovenskú
45 percent. To je dosť hrozivé číslo.
inšpekciu životného prostredia,
Separovanie odpadov je pritom u nás
Štátnu ochranu prírody, obvodné
už roky povinné aj podľa zákona.
úrady životného prostredia, rôzne
Samotná Bratislava, Dúbravku nevystráže ochrany prírody, a dokonca aj
nímajúc, je na tom ešte horšie ako cePolicajný zbor SR je do tejto ochrany
loslovenský
priemer.
Podľa
zainteresovaný.
hovorkyne spoločnosti OLO, Beaty
Potom tu máme aj obecné polície a v
Humeníkovej, v roku 2016 vyviezla
neposlednom rade samotné obce, samestská firma z Bratislavy 157 217
mosprávy. Tie majú triedenie odpadov
ton odpadu.
zabezpečovať. No napriek existencii
Z toho bolo 8 348 ton papiera, 4 786
množstva „zodpovedných subjektov“
ton plastov a 6 312 ton skla. Teda vyje situácia v otázke separovania odseparovaného odpadu bolo len 19
padov veľmi kritická.
466 ton, čo predstavuje iba 12,3 perŠtát navyše priamo neurčil žiaden
cent z celkového množstva.
subjekt, ktorý by vymožiteľnosť práva
V spaľovni sa však v roku 2016 spálilo
v danej oblasti zabezpečoval. Na jedaž 130 466 ton odpadu. To znamená,
nej strane je tu povinnosť odpad seže na recyklovanie odišlo len 7 285
parovať, a na strane druhej za
ton vyseparovaného odpadu, teda
hromadné ignorovanie tejto zákonnej
ani nie polovica z toho malého množpovinnosti nikto nikoho na zodpovedstva, ktoré sme vyseparovali.
nosť neberie.
Keď sa na to pozrieme bližšie, skuProblém je však aj v inom. Štátu netočne vyseparovaného, teda zužitkoprekáža diera v zákone, ktorá umožvaného odpadu v Bratislave za rok
ňujme separovať odpad prakticky až
2016 bolo len 4,6% z celkového
v momente, keď tento začína občan
množstva komunálneho odpadu. Zvysypať do kontajnera. Dovtedy odpad
šok skončil v spaľovni.
vyseparovaný byť nemusí. A ak ho
Prečo? Lebo aj z toho mála, čo vysedovtedy občan nevyseparuje, sotva
parujeme, je na recykláciu použiteľná
sa bude prehrabávať vo svojom odpalen menšia časť odpadov.
dovom pytli pred kontajnerovým stojiMnohí z nás buď nerozoznáme farby
skom a hrať sa tak na Popolušku. Ak
kontajnerov, sme „len“ ľahostajní a
tam nebude žiaden kontrolór, tak
možno „len“ k životnému prostrediu...,
občan svoje vrece nevyseparovaalebo len z pohodlnosti hádžeme
ného odpadu môže pokojne šmariť
zmesový odpad do toho kontajnera,
pekne krásne do ktoréhokoľvek konktorý máme práve poruke, či už je to
tajnera.
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Odpad pri kontajnerovom stojisku na Gallayovej ulici.
Foto: Lucia Marcinátová
nera, takmer plného vyseparovaného
Za zmienku možno stojí, že legislapapiera, vrece zmesového odpadu,
tívny návrh, ktorý chcel toto zmeniť
celý obsah kontajnera sa posudzuje
(bez toho sa kontrola separovania odako zmesový odpad a putuje do spapadu nedá vykonávať), sme podávali
ľovne, kde sa premieňa na škvaru.
už pred 10 rokmi. Ministerstvo životNikto neseparuje odpad kvôli sebe,
ného prostredia ho alibisticky odbilo.
ale preto, aby sme svojim potomkom
A samo doposiaľ žiaden v tomto
a budúcim generáciám nezanechali v
smere nevyprodukovalo. Takže nenašej inak krásnej krajine hory odpapriaznivý stav pretrváva.
dov, vrátane škvary. Totižto so škvaVšetko je na občanoch
rou, ktorá tvorí 25% hmotnosti
Potešujúce je aspoň to, že existuje
pôvodného odpadu, sa nič viac urobiť
pár občianskych združení, koré sa zanedá. Končí na skládke. Nehnije tam,
oberajú problematikou odpadov a ktoani nekvasí. Neuvoľňuje sa z nej nič.
rým na našom životnom prostredí
Bude tu naveky, tento náš „pozdrav“
zjavne záleží viac než štátu. Môžme
budúcim generáciám.
s tým ale aspoň niečo málo robiť aj
Na nízkom percente zužitkovateľného
my ostatní? Podľa mňa áno.
odpadu (asi 4,6 percenta), na ktorý
Ak už nič iné, tak aspoň sa ozvať, ak
môže byť Bratislava „hrdá“..., majú
pri spoločných kontajneroch občas viveľký podiel nielen tí, ktorí odpad nedíme, ako niektorí ľudia do kontajneseparujú, ale aj tí, ktorí sypú rôzny
rov pre zmesový odpad veselo sypú
odpad do kontajnerov na papier alebo
napríklad aj plechovky od piva, či
plasty.
plastové fľaše, navyše nestlačené,
Dotrieďovanie odpadov je totiž netak aby v tých kontajneroch zabrali čo
únosne drahé, a preto sa nerobí.
najviac miesta.
Akonáhle niekto vysype do kontajMarcel Burkert

Nebezpečné prístrešky už nestrašia

Po rokoch a niekoľkých žiadostiach odstránilo hlavné mesto v spolupráci s dopravným podnikom rozpadávajúce sa prístrešky MHD na Krčacoch.
zastávkach informovali minulý rok.
Kedysi na zastávkach Dolné a Horné
Krčace pri Iuvente pristavovali ex„Vtedy mi bolo povedané, že zastávky
presné autobusové linky ako 101, či
budú riešené súčasne s rekonštrukciou karloveskej radiály.“
115. Autobusy skončili, zastávky však
V auguste minulého roku podal podostali. Veľké prístrešky chátrali, počas
net na dopravný podnik, aj na hlavné
veterných dní a nocí z nich odlietavali
kusy, rozpadávali sa doteraz.
mesto, i miestny a župný poslanec
Pred takmer desiatimi rokmi o ich neJuraj Štekláč. Rovnako upozorňoval
na havarijný stav prístreškov v oboch
využívaní aj nebezpečenstve písal aj
smeroch a uvoľňovanie plechov na
denník SME. Dopravný podnik už v
roku 2009 hovoril o postupnom destrechách. Žiadal okamžité odstránemontovaní. Prišlo k nemu až teraz.
nie prístreškov. V odpovedi hlavného
mesta ho vedúci oddelenia verejnej
Priestor ohradený páskou, na zemi rozobratá strecha starého prístreška.
dopravy magistrátu Rastislav Gombala informoval o obhliadke v apríli miZastávky na Krčacoch počas februára
konečne zmizli.
nulého roku. „Zvažovali sme medzi
Vedenie mestskej časti na ich stav
rekonštrukciou prístreškov a ich odstránením,“ píše Gombala. „Vzhľadom
upozorňovalo už po nástupe do funkna to, že v tomto území je nosným
cie v roku 2015, Pavel Gašparovič, vesystémom električková doprava a audúci Oddelenia územného rozvoja a
životného prostredia hovoril, že sa o
tobusové zastávky sú využívané iba

Odstraňovanie starého rozpadávajúceho sa prístrešku na Krčacoch.
nočnou linkou MHD a do budúcna ani
neuvažujeme o zmene ich významu,
rozhodli sme sa, že pristúpime k ich
odstráneniu.“

Priechod pre chodcov a aj prejazd áut
popri prístreškoch vo veternom počasí
je tak po rokoch bezpečnejší.
Text a foto: Lucia Marcinátová

Starostovia žiadali zastaviť masívnu ťažbu v lesoch

Dúbravské noviny

Ťažba dreva v lokalitách Devínskej Kobyly a Vydrice je pozastavená. Ministerstvo hovorí o hľadaní nového spôsobu hospodárenia a starostlivosti o les.
Počas januára prišiel na miestny
pestované stanovištne pôvodné
úrad oznam zo štátneho podniku
druhy drevín a nie rovnoveké moLesy Slovenskej republiky. Martin
nokutúry nepôvodných stromov
Knurovský vedúci lesnej správy
na plantážach, čo sa, žiaľ, ešte
informoval mestské časti štvrtého
stále deje najmä v lužných lesoch
bratislavského obvodu – Karlovu
pri Dunaji,“ doplnila starostka DeVes, Devín, Devínsku Novú Ves a
vína Ľubica Kolková.
Dúbravku o ťažbe dreva. Podľa
„Podporujeme aktivity, ktoré smeštátneho podniku išlo o obnovnú
rujú k rozumnému a prírode blízúmyselnú a výchovnú ťažbu dreva
kemu hospodáreniu v lesoch na
v oblasti Devínskej Kobyly.
území Bratislavského samosprávVýrub sa mal dotknúť lokalít: Voneho kraja a ich rekreačnú funkjenská cesta, Biela studnička,
ciu. Zasielame preto dotknutým
Okružná cesta. Ťažiť sa malo od
ministerstvám návrh na obnovu
22. januára do konca marca.
Bratislavského lesného parku na
pozemkoch vo vlastníctve štátu, s
Výrub spojil starostov
uvedením konkrétnych možností,
Plán, ktorý prekvapil, vyvolal
ktoré podporuje odborná aj obotázky. Starostovia dotknutých
čianska verejnosť,“ upozornil stamestských častí Karlovej Vsi
rosta Dúbravky Martin Zaťovič.
(Dana Čahojová), Devína (Ľubica
Kolková) a Dúbravky (Martin ZaŤažobná mapa a informovanie
ťovič) preto poslali otvorené listy
Starostovia žiadali, aby ministerštátnym inštitúciám. Obrátili sa na
stvo pôdohospodárstva, pod ktoré
ministerku pôdohospodárstva Gapatrí štátny podnik Lesy SR, zvebrielu Matečnú, ministra životného
rejnilo v otázke plánovanej ťažby
prostredia Lászlóa Sólymosa a
v prvom štvrťroku 2018 ťažbovú
riaditeľa štátneho podniku Lesy
mapu. Podľa starostov je dôležité,
SR Mariana Staníka, aby zastavili
aby sa verejnosť dozvedela, kde a
masívnu ťažbu v lesoch v okolí
kedy sa bude ťažiť drevo a v akom
Bratislavy.
objeme. Rovnako žiadali zverej„Obyvatelia nielen Karlovej Vsi,
nenie Programu starostlivosti o
ale aj celej Bratislavy vnímajú lesy
lesy, najmä časti, v ktorej je uvev okolí hlavného mesta ako jedidený popis porastov a plán hosponečné prírodné prostredie s nezadárskych opatrení o ne.
stupiteľnou rekreačnou funkciou.
„Štátny podnik Lesy SR by mal
Je neprijateľné, aby štátny podnik
úplne vylúčiť ťažbu v ekologicky
Lesy SR rozhodol o výrube stonajviac citlivých a rekreačne výviek zdravých stromov. Obrátili
znamných lokalitách. Dôležité je
sme sa na kompetentné ministerponechať na dožitie esteticky a
stvá, aby zastavili plánovaný maekologicky cenné jedince drevín,
sívny výrub,“ upozornila starostka
najmä staršie a mohutné jedince
Karlovej Vsi Dana Čahojová.
duba a ostatných domácich listna„Program starostlivosti o lesy v
tých stromov,“ dodala starostka
okolí Bratislavy nedostatočne zoKarlovej Vsi Dana Čahojová.
hľadňuje ich rekreačný význam a
Tri mestské časti žiadali zmeny v
ekologickú hodnotu. Aby mohli
značení plánovaného výrubu strolesy plniť tieto funkcie je okrem
mov. Pre zaujímavosť možno
iného podstatné, aby v lesoch boli
uviesť, že zatiaľ čo v Mestských

Ťažba v oblasti Devínskej Kobyly.
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Téma čísla

Foto: Robert Lattacher

Lesy nad Dúbravkou, miesto na
zimy.
lesoch v Bratislave sa na rozlohe
3 100 hektárov ťaží 7 000 m3
dreva ročne, štátne lesy na rozlohe 4 100 ha ťažia takmer 17 000
m3 dreva. Kým na území mestských lesov sú všetky lesy vyhlásené
ako
rekreačné,
na
pozemkoch v správe štátneho
podniku Lesy SR je veľká časť
lesov určená pre ťažbu.
Ministerstvo:
Ťažba pozastavená
Na otvorený list starostov reagovalo ministerstvo pôdohospodárstva. Ťažbu v lokalite v Devínskej
Kobyly a aj Vydrice pozastavilo.
„Záujmom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aj
štátneho podniku Lesy SR je posilnenie rekreačnej funkcie lesov v
okolí Bratislavy,“ reagoval Michal
Feik štátny radca z kancelárie ministra. „Za týmto účelom, v spolupráci s Lesmi SR aj s občianskymi
združeniami, sme sa dohodli na
vytvorení odbornej diskusnej platformy. Táto pracovná skupina
bude riešiť aj také témy ako spôsob starostlivosti o lesy, ochranu
či ťažbu.“
Feik dodáva, že chcú zlepšiť komunikáciu s verejnosťou. „Štátny
podnik Lesy SR koncom januára
po prvýkrát v histórii zverejnil podrobné informácie o plánovaných
hospodárskych opatreniach v lesoch v okolí Bratislavy. Verejnosť
sa tak má možnosť dozvedieť nielen kde a kedy budú prebiehať
práce, ale aj aký je ich účel.“
Pozastavenie ťažby vysvetľuje ministerstvo aj hľadaním nového
spôsobu hospodárenia a starostlivosti o les.
O ťažbe v bratislavských lokalitách sa hovorilo aj na úrovni kraja.

prechádzky, rekreáciu aj počas
Foto: Lucia Marcinátová
Vicežupanka Elena Pätoprstá sa
stretla s Martinom Matysom z odštepného závodu Smolenice.
Hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman povedala, že v snahe riešiť
problematiku konfliktu ťažby, rekreácie a ochrany povrchových
tokov v tejto oblasti je potrebné
stretnutie všetkých zainteresovaných strán, a to BSK, Lesov SR a
ministerstva pôdohospodárstva.
O termíne stretnutia kraj zatiaľ neinformoval.
(lum, bh)

Poslanecké dni
v marci
Miestny úrad Žatevná 2,
prízemie 17.00 – 18.00 h
5. marec
Maroš Repík
Miroslav Sedlák
12. marec
Branko Semančík
Vladimír Straka
19. marec
Juraj Štekláč
Marián Takács
26. marec
Pavel Vladovič
Mário Borza

AB kvíz

12. marca o 19.00 hod.
Daniels Pub
Ulica kpt. Rašu 14/A
Info: fcb AB Kvíz
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Dúbravské noviny

Zámenou pozemkov chce Dúbravka zachrániť zeleň

Vo februári rokovali miestni poslanci. Hovorili o možnej záchrane zelene
na ulici Pod záhradami, aj obnove zbrojnice dúbravských dobrovoľných
hasičov.
Zachrániť zelenú plochu v srdci mestrozhlasovou pyramídou. Staromešťaskej časti, nezastavať centrum Dúnia za záchranu parčíku Belopotocbravky, skultivovať ho a k výstavbe
kého bojovali takmer 18 rokov.
na okraji Dúbravky pridať aj park. S
Kým sa teraz v Starom Meste tešia
takým cieľom schválili dúbravskí poobyvatelia z obnoveného parčíku Beslanci odzverenie pozemku na ulici
lopotockého, ktorý slávnostne otváNa vrátkach, oproti vznikajúcemu byrali na jeseň v roku 2016, Dúbravka
tovému projektu MAMAPAPA, a na
bojuje. O záchranu zelenej plochy v
druhej strane cez cestu oproti sociálcentre Dúbravky sa snažia obyvatelia
nej ubytovni hlavného mesta Forz Občianskeho združenia za vytvoretuna.
nie parku Pod záhradami, súčasné
Odzverením aj tak vlastne mestvedenie Dúbravky. Tí navrhli zámenu
ského pozemku by sa mala dnes zapozemkov na ulici Pod záhradami za
rastená a neskultivovaná plocha
pozemky na ulici Na vrátkach.
vrátiť späť do správy hlavného mesta
Park Na vrátkach
s cieľom, aby ju magistrát zamenil s
Dnes je oblasť na severovýchodnom
pozemkom spoločnosti Strabag Dekonci Dúbravky zanedbaná, no zevelopment.
lenú, zarastanú plochu využívajú
Firma Strabag má vymeniť mestu popsíčkari, bežci, medzi kríčkami vidieť
zemok na ulici Pod záhradami, za
aj príbytok ľudí bez domova.
Kostolom Ducha Svätého, kde chce
Martin Zaťovič, starosta mestskej
stavať rezidenčný objekt.
časti tak, okrem možnej výstavby na
Dlhoročné boje a zámeny
ulici Na vrátkach, hovoril o kultivovaní
Spoločnosť Strabag Development
prostredia. Do lokality sa totiž nemá
prišla k veľkému zelenému pozemku
preniesť len výstavba, ale aj verejný
na ulici Pod záhradami v centre Dúpark, ktorý sa stavebník zaviazal
bravky takisto zámenou, ako súčasť
popri výstavbe urobiť.
náhrad za parčík na Belopotockého
Starosta hovoril, že so stavebníkom
ulici. Súhlas s ňou vyslovili bývalí
budú rokovať okrem verejného
miestni poslanci v dúbravskom zastuparku, ktorý má vystavať, napríklad aj
piteľstve na siedmy pokus. Zámenu
o možnostiach venčoviska pre psíčpotom potvrdili v marci v roku 2014
karov. „Verím, že tak aspoň trošku
ešte mestskí poslanci.
zachránime zeleň v centre DúDo Dúbravky sa tak v tom čase prebravky.“
sunula výstavba, zámer spoločnosti
Mestský poslanec Juraj Káčer pripoStrabag Development, ktorý chcel
menul, že presun výstavby nikdy nepôvodne postaviť bytový dom v parku
bude fér. „Plátame však niečo z
Belopotockého v Starom Meste za
minulosti, veríme, že výstavba v loka-

Zbrojnica dúbravských dobrovoľných hasičov.
lite Na vrátkach bude menej zaťažuObnova hasičskej zbrojnice
júca.“
Okrem výstavby a jej presunu hovoMiroslav Sedlák, miestny poslanec v
rili miestni poslanci aj o obnove hatreťom volebnom obvode, čiže v obsičskej zbrojnice Dobrovoľného
lasti, kam sa má výstavba na ulici Na
hasičského zboru Bratislava-Dúvrátkach presunúť, hovoril o nevôli
bravka v starej Dúbravke.
obyvateľov tejto lokality. „Presúvame
Ide o spolufinancovanie projektu
problém, ktorý vznikol skôr.“
podporeného Prezídiom Hasičského
Miestny a župný poslanec Juraj Štea záchranného zboru.
kláč vyjadril podporu zámene, upoCelková obnova počíta so sumou
zornil však miestny úrad na garancie,
30-tisíc eur, mestská časť Bratiktoré sú v tejto súvislosti potrebné.
slava-Dúbravka sa bude podieľať
Aby po tom, čo prišlo k odzvereniu
spolufinancovaním 5 percent, čiže
pozemkov na ulici Na vrátkach, prišlo
do výšky 1500 eur.
na hlavnom meste aj k zámene poTémou zastupiteľstva boli aj inforzemkov za tie na ulici Pod záhramácie miestnej kontrolórky Ruženy
dami.
Záthureckej, ktorá tentoraz kontroloOdzverenie pozemkov schválili dúvala sťažnosti a petície, i správa o
bravskí poslanci na februárovom začinnosti okrskovej stanice Mestskej
sadnutí nakoniec jednomyseľne.
polície Bratislava-Dúbravka.
Ďalší vývoj závisí od poslancov
Text a foto: Lucia Marcinátová
mesta.

Parkovací dom na Trhovej sa teraz stavať nebude

Obyvatelia z okolia plánovaného parkovacieho domu odmietajú stavbu.
Znepokojuje ich dĺžka výstavby, zvýšený hluk, pohyb áut. Prebehlo už
tretie verejné stretnutie k zámeru na Trhovej ulici.

Parkovisko pod reštauráciou Orim počas víkendu.
Foto: Lucia Marcinátová

Tretíkrát verejne, no prvýkrát na
mieste, kde by sa malo stavať.
Tretiu debatu, stretnutie s obyvateľmi na tému Parkovací dom
Trhová, zorganizovali mestská
časť Bratislava Dúbravka a firma
Gar Park Slovakia čo najbližšie k
miestu, kde malo prísť k zmene
parkovania. Počas februára debatovali obyvatelia s mestskou časťou a investorom na parkovisku
pod reštauráciou Orim a neskôr aj
v teple pod strechou zariadenia.
Hluk počas výstavby, prašnosť,
väčší prejazd áut. Také boli hlavné
námietky obyvateľov proti stavbe
parkovacieho domu.
„Chápem obavy, no použijeme
prefabrikovaný konštrukčný systém, všetko sa tu zmontuje v priebehu pár dní,“ hovoril František
Slezák zo spoločnosti Gar Park
s.r.o. Obyvateľov tiež upokojoval,
že žiadne navyšovanie, dodatočné nadstavovanie objektu par-

kovacieho domu nehrozí.
Investor navrhoval postaviť na
Trhovej jednopodlažný parkovací
dom s vonkajším verejným parkovaním na streche a vnútorným súkromným.
Na súčasnom parkovisku pod reštauráciou Orim môže dnes zaparkovať 94 áut, investor počítal so
zachovaním verejného parkovania
na streche parkovacie domu, vytvoriť tu chcel 101 parkovacích
miest. Ďalšie mali pribudnúť vo
vnútri objektu. Malo ísť okolo 50
privátnych miest v garážach alebo
na vnútorných vyhradených státiach.
Po vyjadrení nesúhlasu a petícii
obyvateľov mestská časť rozhodla, že projekt parkovacieho
domu sa na tomto mieste teraz
realizovať nebude. Zámer totiž
nemal ísť proti vôli obyvateľov.
Lucia Marcinátová
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Krátko z kraja: tento rok Bullova, budúci cyklomost

Dúbravku zastupujú v novom župnom zastupiteľstve traja poslanci - Martin
Zaťovič, Juraj Káčer a Juraj Štekláč. O tom, čo dôležité schválili krajskí poslanci, budú pravidelne informovať aj Dúbravské noviny v krátkych správach.
na Bullovej, realizácia cyklomosta
Župa má rozpočet: Za Dúbravku
Dúbravka – Lamač, a v budúcom
cyklomost aj Adlerka
roku aj rekonštrukcia zanedbaného
Januárové zastupiteľstvo Bratislavšportového areálu Strednej priemyského samosprávneho kraja schválilo
selnej školy elektrotechnickej na Kasvoj najdôležitejší dokument – rozporola Adlera.
čet na rok 2018. Označovaný je ako
ambiciózny, jeho dominantou je raElektronizácia
cionálnosť a prehľadnosť.
Zastupiteľstvo BSK sa zhodlo na náŽupan Juraj Droba poveril zostavevrhu riaditeľa úradu BSK Mariána Viním rozpočtu riaditeľa Odboru finanskupiča o elektronizácii materiálov,
cií Ivana Bošňáka s kolektívom.
ktoré sa predkladajú na zastupiteľPoslanci v rámci diskusie poukazostvo či komisie BSK.
vali na jednotlivé subjekty a proCieľom je šetrenie životného prostreblémy, ktoré si vyžadujú podporu
dia. Predkladané materiály bývajú
kraja v bližšej alebo vzdialenej burozsiahle a vzhľadom na časté pripodúcnosti. Nakoniec sa s navrhovamienky poslancov a ich zapracovávaným rozpočtom takmer jednomynie sa opakovane upravujú, čo
seľne stotožnili, pri hlasovaní sa
zvyšuje spotrebu kancelárskeho pazdržal len jeden.
piera. Materiály sa v najbližšom obRozpočet je nastavený na racionálne
dobí budú predkladať v elektronickej
financovanie aktivít BSK a dotiahnupodobe.
tie projektov v investičnom pláne a
Výnimkou budú len zásadné dokupriorít v akčnom pláne BSK. V súvimenty ako Rozpočet BSK a Odpočet
slosti s Dúbravkou našli miesto v roza aktualizácia Akčného plánu, pre ich
počte aj priority mestskej časti –
povahu sa budú predkladať naďalej v
dokončenie materskej školy v objekte
papierovej podobe podľa požiadaviek
Strednej odbornej školy pedagogickej
poslancov.

K prioritám župy patrí aj cyklomost medzi Dúbravkou a Lamačom.
VIZUALIZÁCIA
Všeobecne záväzné nariadenie
VZN, po lehote boli doručené pripoV súvislosti s novelizáciou Zákona č.
mienky neverejných poskytovateľov
448/2008 z.z. o sociálnych službách,
združených v platforme Sociofórum.
ktorého novela nadobúda účinnosť k
Hoci neprišli v zákonnej lehote, vice1. januáru 2018, prijalo zastupiteľstvo
župan Mikuláš Krippel, a zástupcovia
BSK Všeobecne záväzné nariadenie,
Odboru sociálnych vecí BSK vedektoré určuje pravidlá takzvaných faného Michaelou Šopovou sa stretli s
kultatívnych platieb pre neverejných
predstaviteľmi Sociofóra. Vysvetlili tu
poskytovateľov. Ide teda o platby,
povahu VZN, vypočuli si pripomienky
ktoré nie sú povinné, sú to platby nad
a časť z nich zapracovali.
rámec platieb určených zákonom.
Najbližšie zasadnutie župných poV zákonnej lehote neboli doručené
slancov bude 16. marca.
žiadne pripomienky k predmetnému
(red)

Rosnička privíta leto obnoveným bazénom

Bazén na kúpalisku Rosnička bude mať čistejšiu vodu. Prebieha jej rekonštrukcia.

V roku 1980 vybudovali na kúpalisku
Rosnička veľký bazén. Koncom minulého roka, čiže po 37 rokoch prišlo k rekonštrukcii tohto bazéna. Momentálne je
vybetónované celé bazénové teleso.
Treba ešte osadiť prepadové žľaby a zafóliovať celý bazén. Následne treba napojiť bazén na celú technologickú časť,
uložiť dlažbu a upraviť okolie.
Veľkú zásluhu na spomínanej rekonštrukcii majú naši mestskí poslanci
Zdenka Zaťovičová a Juraj Káčer, ktorých jednou z priorít bola výmena bazéna na našom kúpalisku.

Kúpalisko Rosnička patrí hlavnému
mestu a prevádzkuje ho STaRZ.
A ako sa odzrkadlí rekonštrukcia bazéna
pre návštevníkov? Budú mať k dispozícii
podstatne čistejšiu vodu na kúpanie, nakoľko počas starej prevádzky nebolo
možné bazén preplavovať a na hladine
sa vudržiavali nečistoty.
Všetkým návštevníkom bude zrekonštruovaný bazén k dispozícii od posledného májového víkendu, keď začína
STaRZ prevádzku všetkých kúpalísk.
Text a foto: Branislav Semančík
predseda Komisie športu

Podpísal sa aj pod sídlisko Dúbravka

Dúbravka – pohľad na Dom služieb. Projekt z rokov 1967 – 1968, realizácia 1969 – 1985.

Práce na veľkom bazéne kúpaliska v Dúbravke.

Rozlúčili sme sa s Ľubomírom Titlom, architektom a urbanistom, ktorý
projektoval aj Dúbravku.
tislave – napríklad Študentský domov
Naše Záluhy, Podvornice, no aj Lamač
Jura Hronca, ktorý je známy ako Berči Trávniky v Ružinove. Za projektmi
nolák), Istropolis či mezonetové domy
týchto sídlisk stál významný slovenský
na Kramároch. Jeho tvorba sa zaraarchitekt a urbanista Ľubomír Titl, v 90.
ďuje do obdobia neskorej moderny.
rokoch tiež dekan Fakulty architektúry
Titl absolvoval stavebnú fakultu v BraSTU. Zomrel na konci januára vo veku
tislave v roku 1952 a pražskú Akadé88 rokov, verejnosť sa s osobnosťou
miu výtvarných umení u profesora
našej architektúry rozlúčila v bratislavJaroslava Fragnera. Práve tu počas
skom krematóriu v piatok 2. februára.
študentských rokov vznikla jeho celožiDúbravské sídlisko projektoval v rovotné spolupráca s architektom Ferdikoch 1967 až 1968, s realizáciou sa
nandom Končekom a Iľjom Skočekom.
začalo o rok neskôr a pokračovala v
Spoločne koncipovali obytné súbory,
70. a 80. rokoch.
budovy, rôzne zariadenia, navrhovali a
Okrem Dúbravky sa Ľubomír Titl podmenili Bratislavu.
(lum)
písal pod mnohé známe budovy v Bra-
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Potvrdené: Sme riadni prváci
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Školstvo

Počítaním, spievaním, cvičením. Prváci Základnej školy Pri kríži posledný januárový deň slávnostne potvrdili, že sú riadnymi žiakmi základnej školy a do škôlok sa už nevrátia.

Keď si šťastný tlieskaj rukami, keď
si šťastný tlieskaaaj.. Toľko radosti,
energie a možno aj detskej roztopašnosti v škole. Neprebiehalo

však klasické vyučovanie, ale slávnosť. Úlohy moderátorov sa chopili
traja žiaci z vyšších ročníkov.
Prváci všetkých tried Základnej

Radosť bola veľká a sprevádzala celú slávnosť prvákov na Základnej
škole Pri kríži.
Foto: Lucia Marcinátová

Stredná škola na Bullovej
otvára dvere

Prváci ZŠ Pri kríži sa stretli v telocvični.

Foto: Lucia Marcinátová

Počas februára priblížili odbor učiteľstva pre materské školy a vychovávateľstvo, v marci počas dňa otvorených dverí predstavia ďalšie tri
odbory - animátor voľného času, pedagogický asistent, vychovávateľsko-opatrovateľská služba.
Stredná odborná pedagogická škola
na Bullovej pozýva do svojich priestorov. Vo februári na Dni otvorených dverí prekvapil veľký záujem,
marcový Deň otvorených dverí
bude 26. marca. Záujemcovia môžu
prichádzať v troch vstupoch o 14.00,
14.30 a 15.00 hod. Na programe
bude predstavenie študijných odborov aj prehliadka školy.

školy Pri kríži sa stretli v telocvični,
aby predviedli, čo všetko sa od septembra naučili a dokázali tak, že sú
riadnymi žiakmi a do materskej
školy sa už nevrátia.
Žiaci počítali, spievali, cvičili, recitovali a na konci podujatia si vyslúžili
imatrikulačný list z rúk riaditeľky

Ivety Mikšíkovej, starostu Martina
Zaťoviča a pani učiteliek.
Základná škola už tradične takto
slávnostne pasuje prváčikov za právoplatných členov školy. My im
držíme v ich školskom živote palce,
najmä nech chodia do školy radi...
(lum)

Veľký športový deň
u malých škôlkarov

Stredná odborná pedagogická škola
na Bullovej zmenila minulý rok svoj
názov, jej pôvodný názov Pedagogická a sociálna akadémia na Bullovej skončil. V poslednom čísle sme
písali o škole pod týmto názvom, za
nepresnosť sa ospravedlňujeme,
nový názov školy je Stredná odborná pedagogická škola.
(red)

Počas februára bol o deň otvorených dverí na strednej škole veľký záujem.
Foto: Stredná odborná pedagogická škola

Športovať sa dá aj v zime. Dokázali to aktivity Materskej školy Galbavého, kde prebehol veľký športový deň. Pozvali naň Súkromnú športovú strednú odbornú školu M. C. Sklodowskej 1. Škôlka tak privítala
študentov rôzneho športového zamerania.
V jednom priestore sa stretli hokejisti, futbalista, thajské boxeristky,
basketbalista a tanečnice. Na programe bolo lúštenie „ťažkých“ hádaniek v sprievode hudby, to všetko formou ukážok vyššie uvedených
športov, predstavovala sa výstroj športovcov, nechýbali ani otázky na
pripravenej besede. Aj takto sa dá spestriť jeden zo zimných všedných
dní.
Text a foto: Jana Račkayová

Dúbravské noviny

■ Ján Pallang - maľby, stierky, nátery.
Tel.: 0905 257 454.
■ Nemecký jazyk - úspešne doučím,
pripravím na maturitu, certifikát, štúdium a prácu v zahraničí. Mobil: 0910
943 286.
■ Materinský nemecký jazyk vyučujem všetky stupne, mám dlhodobé
skúsenosti. Tel.: 0903/177891.
■ Ponúkam vodoinštalatérske
práce. Tel.: 0904 572 977.
■ Glazúrovanie vaní za prijateľnú
cenu so zárukou. Tel.: 0905983602.
■ Španielčina - mobil 0910 943 286.
■ Vodoinštalácie a údržba. Ján
Polák, 0905 627 321.
● Kompletne vám poupratujem. Tel.:
0911 795417.
■ Učím a doučím angličtinu. Tel.:
0918 780 160.
■ Učiteľka s praxou doučí anglický
jazyk žiakov a študentov. Ponúkam
kvalitnú prípravu aj na maturitnú
skúšku B1, B2. Tel.: 0905 561 406.
■ Zubná ambulancia na Kramároch
Stromová 16 prijme nových pacientov. Ošetruje aj deti. Tel.: 0905 662
407.
■ Hľadám prácu upratrovačky v BA IV.
Tel.: 0902 598 016, 02 2040568.
■ Predám jednoizbový byt na Drobného ul. Tel.: 0905 253 661.
● Hľadáme zamestnancov do 3zmennej prevádzky v Dúbravke.
Vašou úlohou bude kontrola sklenených výrobkov. Nenáročná práca v
peknom a čistom prostredí. Plat 920 €
btt. rumlerova@synergie.sk 0905 773
556.
● Dám do prenájmu záhradu v Tavarikovej osade. Tel.: 0905 255 049.
● Hľadám upratovanie bytového domu
v Dúbravke bez zimnej údržby. Pracujem na živnosť. Tel.: 0902 837 169.
● Hľadám pani na upratovanie - v
prípade záujmu volajte 0905 522
385.
● Predám dvojmotorový vibračný posilovací stroj Insportline Orchid a ČB
reprodukciu obrazu Guernica od P. Picassa v ráme 120 x9 0 cm. Tel.: 0903
736 316.
● Dám do prenájmu izbu 20 m2 za
300 € mesačne + energie (v detskej
izbe bývam občas sám) začiatok
Dúbravky. Tel. 0904 537 330
● Dám do prenajmu záhradu 400 m2
s kurinom, možný chov sliepok a zvierat, od ul. Lipského vpravo, 70 € mesačne, Tel.: 0944 149 690.
● Predám nové GAMATKY na naftu,
výfuk do komína, alebo cez stenu,
orginál výrobok fabrika: Lubľana,
Slovinsko, za 90 €. Tel.: 0944 149
690.
● Predám garáž v novostavbe začiatok ul. Janka Alexyho za 16000 € , tel.
0904 537 330.
DIVADLO POD HÁJOM, LAMAČ
Prijme deti ZŠ do novootvorených
kurzov v Lamači:
Pondelky – 16,00 – 17,00 tanec
Stredy – 15,45 – 16,45 step
Zápis na divadelné nácviky – jún
2018. Kontakt: 0905 803 262.
Facebook: Divadlo pod Hájom

Club Penati
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sĄƓ
ƌĞĂůŝƚŶǉŵĂŬůĠƌ
pre
ƷďƌĂǀŬƵ

Agátová 33,
841 01 Bratislava-Dúbravka

Hľadáme CHYŽNÚ

do Clubu Penati
na trvalý pracovný pomer
na plný úväzok
(možná i práca na dohodu).
Termín nástupu ihneď,
resp. dohodou
Ponúkaný plat:
700 EUR brutto,
zamestnanecké výhody
a iné benefity.
V prípade záujmu kontaktujte
prevádzkarku klubu
sl. Naďu Csillaghovú
0910 555 552
prevadzkar2@penati.sk
Servis, opravy a predaj PC
v Dúbravke, aj u Vás doma.
Vladimir Hutta,
tel: 0915 720 730
mail: atuh@centrum.sk

VÝCVIK PSOV

Ing. Tatiana hƌďĂŶĐŽǀĄ

0911 104 429
tatiana.urbancova@re-max
max.sk
WŽŶƷŬĂŵϭϬ-ƌŽēŶĠƐŬƷƐĞŶŽƐƚŝ
pri ƉƌĞĚĂũŝŶĞŚŶƵƚĞűŶŽƐƚş͘
ĂŬƵũĞŵza ĚƀǀĞƌu.

WWW.CVICIMEPSOV.SK

Športový klub policajnej kynológie
ponúka profesionálne vedený výcvik psov všetkých plemien podľa
metodiky
vhodne
upravenej k veku vášho psa – od šteniat až po dospelé psy.

0917 173 665

ČALÚNNICTVO:
0915832186

a TEPOVANIE:
0917565788

Úradné preklady z a do anglického jazyka
– rodné listy, vysvedčenia, výpisy z registra
trestov, technické preukazy, zmluvy,
rôzne právne a iné dokumenty.
JUDr. Alena Hribik Matisková
Tel.: 0918 608 459, 0907 405 635
E-mail: matiskova.alena@gmail.com

PONUKA PRÁCE
KONTROLÓR
KVALITY VÝROBKOV
+ĐDGiPH]DPHVWQDQFRYGR
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Rôzne stavebné práce
maľovanie, vŕtanie,
obkladanie
Tel: 0907538747

PLAT:
920€ btt

www.synergie.sk

ÚČTOVNÍCTVO

Vedenie účtovníctva, miezd a
personálnej agendy, DPH, účtovné závierky,
daňové priznania. 20-ročné
skúsenosti, diskrétnosť.

0940 137 999

SATELITY * ANTÉNY
Majerníkova 17, Bratislava
Pondelok - Piatok
9.00-12.30 13.30-16.00
PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

0903 751 771

Platby online SKYLINK
Platby online PLUSTELKA
Freesat * Voľná Telka

www.absat.sk

Seniori! Preverte, kto telefonuje, nikoho nepúšťajte dnu
Seniori
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Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov,
aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže ísť o
podvodníkov a zlodejov.
Polícia zaznamenala viacero prípaPreveriť, kto telefonuje
dov, keď neznámi telefonujú starším
Policajný zbor preto upozorňuje seobyvateľom a predstavujú sa ako
niorov, aby si vždy overili a uistili sa,
ich príbuzní alebo známi, rodina –
či ich naozaj telefonicky kontaktuje
vnuk, syn, brat, sused, spolužiak a
ich príbuzný alebo lekár, či iná
žiadajú požičať peniaze na rôzne
osoba, ktorá sa predstavila v teleúčely. Objavili sa aj prípady, keď sa
fóne.
telefonujúci vydávali za lekárov.
Zároveň vyzýva seniorov, aby nedáSeniorov kontaktujú telefonicky v
vali peniaze osobám, ktoré nepozneskorých nočných hodinách alebo
najú, aby nevyberali úspory zo
skorých ranných hodinách a oznásvojich účtov pre cudzie osoby, aj
mia im, že ich príbuzný spôsobil dokeď pôsobia dôveryhodne.
pravnú nehodu, leží v nemocnici,
V nemalej miere sú policajným zbonemôže komunikovať, lebo si pri nerom zaznamenávané aj prípady,
hode odhryzol jazyk a súrne potrekedy páchatelia oslovujú seniorov
buje peniaze.
ako pracovníci elektrární, vodární,
Páchatelia volajú niekoľkokrát za
plynární, sociálnych úradov, či iných
sebou, aby znemožnili seniorovi
inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok,
preveriť, či skutočne volá ich prívyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť
buzný. Žiadajú, aby peniaze poslali
dôchodok alebo kontrolujú stav
po taxikárovi alebo poslali neznámej
elektromeru a podobne. Tiež vystuosobe cez službu Western Union,
pujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na
prípadne ich osobne priniesli na urcestu do nemocnice a následne pýčené miesto a odovzdali osobe,
tajú peniaze na operáciu ich príbuzktorá zariadi všetky potrebné veci,
ného, ktorý mal dopravnú nehodu s
najmä to, že nehoda nebude hlákamiónom a leží v nemocnici v krisená polícii.
tickom stave.

Dúbravské noviny

Minulý rok organizovala mestská časť v spolupráci s poslancami
aj prednášku pre seniorov, ako nepodľahnúť takzvaným „šmejdom“.
Foto: Lucia Marcinátová
Nikoho nepúšťať dnu!
V neposlednom rade páchatelia vystupujú ako podomoví predajcovia a
ponúkajú na predaj tovar, napríklad
vlnené prikrývky, masážne stroje,
zdravotnícke pomôcky, hrnce, nože,
to všetko za výrazné zľavy alebo
darčeky zadarmo.
V tejto súvislosti Policajný zbor ďalej
upozorňuje, že podvodníci a zlodeji
ovládajú veľa spôsobov a manipu-

lačných techník ako získať dôveru
seniorov, dostať sa do ich príbytkov,
lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť.
Preto vyzýva seniorov, aby nepúšťali
neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote, nevyberali pred nimi peniaze a nerozmieňali
im bankovky, aj keď pôsobia dôveryhodne.
(red)

Jednota dôchodcov volila predsedu

V Dome kultúry Dúbravka sa konala výročná schôdza Miestneho
odboru Jednoty dôchodcov Slovenska v Dúbravke. Vo funkcii na
ďalšie štyri roky ostáva Ján Molnár.
Tóny hudby, energia, dupot nôh.
miestny odbor obzrel späť za uplyAtmosféru v Modrej sále Domu
nulým rokom vo výročnej, revíznej
kultúry Dúbravka vytvorila Klnka.
správe a správe o hospodárskej
Detský folklórny súbor otvoril výčinnosti.
ročnú schôdzu Jednoty dôchodPotom prišlo aj na plány. Výlety,
cov Slovenska v Dúbravke. Účasť
veľkonočný koncert či stolnotenibola veľká, dve stovky seniorov,
sový turnaj. Ukázalo sa, že senioaktívnych Dúbravčanov.
rov čaká na činnosť a program
Po kultúrnom programe sa
bohatý prvý polrok.

Na úvod vytvoril atmosféru detský súbor Klnka.

Modrú sálu zaplnili dve stovky seniorov.

Bezplatná právna poradňa
Poradňa funguje v budove miestneho úradu na prízemí
na Žatevnej 2 v dvojtýždňovom režime,
čiže prvú (7. 3.) a tretiu (21. 3.) stredu v mesiaci.
Každú prvú stredu v mesiaci od 9.00 hod. do 12.00 hod.
a každú tretiu stredu v mesiaci od 14.00 hod. do 17.00 hod.

K hlavným bodom schôdze však
patrili voľby. Staronovým predsedom spolku sa stal Ján Molnár.
Doterajšiemu predsedovi, aktívnemu a usmiatemu Dúbravčanovi,
vyjadrili vo voľbách seniori jednomyseľnú podporu.
„Členská základňa narástla za tri
roky o viac než sto členov,“ hod-

notil Ján Molnár, priznal aj pocit
zodpovednosti. Okrem poznávacích výletov a aktivít prezradil, že
sa spolok bude snažiť vyjsť v
ústrety aj tým, ktorí sú pohybovo
obmedzení. Dodal, že seniorom
chýba v Dúbravke napríklad kvalitný ortopéd.
Text a foto: Lucia Marcinátová

Oznam

Oznamujem všetkým členom Miestneho odboru Jednoty dôchodcov
Slovenska v Dúbravke, ktorí ešte nezaplatili členské príspevky na
rok 2018, že výber sa uskutoční v dňoch pondelok 5. marca 2018 a
v pondelok 19. marca 2018 vždy od 10.00 do 12.00 na Žatevnej č. 4.
Členské je 5 eur.
Ján Molnár, predseda MO JDS v Dúbravke

Dúbravské noviny
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APA
MAMAP
KONČÍ!

bytov je už
predaných.
Posledná šanca
vybrať si ten váš.
mamapapa.sk

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava

podľa §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s §5 zákona
č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Nejedlého 8, 841
01 Bratislava s nástupom 1. apríla 2018

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa
§6 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadovanými predpokladmi sú: • splnenie kvalifikačných predpokladov
podľa §6, §7 a §34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov • bezúhonnosť podľa § 9 zákona č. 317/2009 Z.z. • telesná a
duševná spôsobilosť na výkon práce podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z.
• ovládanie štátneho jazyka • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa
§ 3 ods.5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. znení neskorších predpisov •
I. atestácia • znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatíve základnej školy s právnou subjektivitou, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
Inými požadovanými predpokladmi sú: • znalosť práce na PC (Word,
Excel, Internet) • osobnostné a morálne predpoklady
Požadované doklady: • Prihláška do výberového konania • Vyplnený
osobný dotazník • Štruktúrovaný životopis • Overený doklad o absolvovanom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa v požadovanom študijnom
odbore • Overený doklad - svedčenie o získaní I. atestácie • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace • Lekárske potvrdenie o telesnej a
duševnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca
podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z. • Doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe • Koncepciu rozvoja základnej školy. • Fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo osobnostné
predpoklady ďalším vzdelávaním (kópie získaných certifikátov, kvalifikačnej skúšky a pod.) • Čestné vyhlásenie že všetky údaje sú pravdivé • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového
konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Písomné prihlášky doručte v uzatvorenej obálke spolu s požadovanými dokladmi do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava najneskôr do 12. 3. 2018
17.00 hod. Obálku označte: „Neotvárať - Výberové konanie – ZŠ Nejedlého“. Na obálke uveďte adresu odosielateľa. K výberovému konaniu budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené
požiadavky a požadované doklady doručia v určenom termíne.
RNDr. Martin Zaťovič, starosta

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava

prijme učiteľky a kuchárky
do materských škôl

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom môžete zasielať písomne na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava alebo e-mailom na adresu:
ovcarovicova@dubravka.sk, frtusova@dubravka.sk

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava

prijme do pracovného pomeru

opatrovateľku

Požadované vzdelanie: absolvovanie opatrovateľského kurzu v rozsahu
min. 220 hodín alebo stredné odborné vzdelanie v oblasti zdravotníctva
alebo opatrovania. Náplň práce: • opatrovanie starších osôb a osôb so
zdravotným postihnutím v domácom prostredí • pomoc pri vykonávaní
sebaobslužných úkonov, pri starostlivosti o domácnosť, sprievod, dohľad. Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu neurčitú.
Miesto výkonu práce: Bratislava-Dúbravka. Osobnostné predpoklady:
komunikatívnosť, empatia, spoľahlivosť, ochota pomáhať. Kontaktné
osoby: Mgr. Soňa Šebová (koordinátorka), sebova@dubravka.sk, Tel.:
0905 733 730

Poplatok za
osvedčenie
zmenil zákon

Za osvedčenie každého
podpisu sa od 1. januára vyberajú 2 eurá. Poplatok zmenil
Zákon č. 145/1995 Z.z.
V Sadzobníku správnych poplatkov sa suma 1,50 eura
mení na sumu 2 eurá.

VÝROBA
VÝROBA
OPRAVA
OPRA
AVA
ŠPERK
ŠPERKOV
OV
www
www.milishop.sk
.milishop.sk

OC DUBRA
DUBRAWA
WA

OTVORENÉ PO-NE 10-19

0905 302 335

25%

PLATÍ
PLA
ATÍ
TÍ NA TTOVAR
OVAR DO 31.3. 2018
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Fotograf-cestovateľ: Keď niečo nie je

Na prvý pohľad bežné zamestnanie kompenzuje adrenalínovými zážitkami v odľahlých kútoch sveta. Vďaka dobrodružnej povahe sa môže
pochváliť množstvom zaujímavých cestovateľských skúseností, ktoré
si nenecháva iba pre seba. Roman Harák je tak inšpiráciou pre mnohých, nielen začínajúcich fotografov. Do Iraku vycestoval v čase najväčšej ofenzívy v Mosule a prebýval zhruba 30 kilometrov od hraníc s
Islamským štátom. Uprostred ničoho v tamojších horách stretol reportéra Českého rozhlasu, na ktorého dodnes rád spomína. V miestnej televízii mu dookola vyhrávala iracká verzia veľkého hitu Michala
Dočolomanského „Ľúbim ťa“. Spolu s obdobne naladenými cestovateľmi sa stali predmetom záujmu irackého člena vlády, ktorý ich označil
za exotov a venoval im niekoľko desiatok minút svojho času. To je len
spŕška zážitkov, ktoré už Romanovi Harákovi nik nevezme. Jeho fotografie boli uverejnené v médiách ako CNN, Reuters, BBC či The Guardian. Už viac než štyri roky žije v Dúbravke. Opýtali sme sa ho preto,
na jeho cesty, zážitky...
Začneme asi klasickou otázkou,
si nový fotoaparát, šiel ho otestovať
čo vás priviedlo k fotografii?
do Černobyľu a hneď potom do SeMožno svojím príbehom inšpiruvernej Kórey. Principiálne, fotím čojete aj čitateľov.
koľvek netradičné, zaujímavé, niečo
Ja sa dosť nerád pasujem do pozíiné a zbystrím pozornosť, pokiaľ k
cie fotografa. Veď som iba párkrát
fotografiám existuje aj pútavý prístlačil spúšť na dovolenke (smiech).
beh. Veď človeku tieto spomienky
Riešim výlučne cestovateľskú fotoostávajú po celý život.
grafiu. Moje fotky, ako ilustračné
snímky, používa napríklad agentúra
Navštívili ste mnoho nebezpečReuters.
nejších krajín, ktoré našincov príliš nelákajú. Ktorá z nich príjemne
Viem, že fotenie je vaše hobby a
prekvapila a naopak, ktorá bola
venujete sa inej profesii. Akej?
sklamaním?
Pracujem v IT sektore - v spoločAj keď je u mňa top téma Severná
nosti pôsobiacej v sieťových technoKórea, zároveň ma tam sklamalo
lógiách, bezpečnosti atď.
množstvo obmedzení, zákazov a
príkazov, ktoré vo vás chtiac či neNa aké typy fotografií sa zameriachtiac už po niekoľkých dňoch vyvovate?
lajú depresívne pocity.
Predovšetkým na tie, ktoré vyvolávajú emócie, taktiež ľudské tváre,
Čo predchádza takejto ceste, navýrazy. Pokušením je, keď nás
príklad do Iraku?
miestni upozornia, že niekde nie je
Cestovné kancelárie, ktoré sa na
povolené, respektíve vhodné fotiť.
netradičné cesty špecializujú, vybaVtedy ma vždy šteklí prst na spúšti
via v konkrétnej destinácii všetko
(smiech).
potrebné. A to už vo veľkom časovom predstihu. Následne dostanete
Kedy ste prvý raz vycestovali
detailný zoznam vecí, ktoré si so
fotiť ako profesionál do zahranisebou treba vziať. V Iraku to bolo
čia a čo ste najmä a rád fotili?
dosť špecifické, keďže išlo o lyžoBolo to ešte v roku 2010. Kúpil som
vačku v krajine, kde sa lyže a ani vý-

V Iraku sme si museli s miestnymi aj zastrieľať z kalašnikova.

Roman Harák počas lyžovania v Iraku.
stroj nedajú požičať. Všetko sme
niesli so sebou a nemohli zabudnúť
na žiadnu maličkosť. Cestovnej kancelárii sme zdokladovali, že sme z
hľadiska vybavenia pripravení, očkovaní voči nepríjemným chorobám,
poistení, nahlásení na ministerstve
zahraničia kvôli vycestovaniu do neštandardnej destinácie, máme lavínovú výbavu, satelitné telefóny a
podobne.

Ako vyzerá takáto zahraničná
cesta? Máte tam okrem fotenia aj
iné povinnosti?
Fotenie, ak to vôbec nazvať povinnosťou, je vskutku príjemná záležitosť. Pri súkromných cestách rád
plánujem kam a kedy ísť, čo vidieť,
čo nevynechať, vrátane logistických
detailov. No počas ciest organizovaných cestovnou kanceláriou si v
tomto smere rád vydýchnem. Treba
ale podotknúť, že nikdy nejde o masovú cestovnú kanceláriu. Vyhľadá-

vam tie, ktoré sa zameriavajú na
zopár neštandardných destinácií vo
svete, majú v nich excelentné kontakty u miestnych a ich prvoradým
cieľom je bezpečnosť zúčastnených. Zaoberajú sa rôznymi výzvami typu byť niekde úplne prvý,
usporiadať maratón v Afganistane,
cyklistický závod v Severnej Kórei
alebo lyžovačku v Iraku.

Vyberáte si aj na dovolenku netradičnejšie lokality alebo naopak
typické dovolenkové destinácie
ako Chorvátsko, Taliansko a podobne?
Trafili ste veľmi zaujímavé krajiny.
Taliansko je totiž moja najobľúbenejšia krajina na svete, musím tam byť
každý rok – stále má čo ponúknuť.
A paradoxne, v Chorvátsku som bol
zatiaľ iba raz, v roku 1994. Všetko
sa ale mení postupom veku, rodinou
a životnými prioritami. Takže aj
Chorvátsko, ako štandardnú plá-

Skialpová expedícia v Iraku uprostred ničoho.
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povolené, šteklí ma prst na spúšti
žovú destináciu, určite v dohľadnej
dobe navštívim.
Zo svojich ciest robíte aj zaujímavé prednášky ...
To je pravda. Po cestovateľských
zážitkoch, hlavne tých z menej tradičných destinácií, je v súčasnosti
veľký dopyt. Ak sú zážitky podporené zaujímavými príbehmi a kvalitnou fotodokumentáciou, cestovatelia bývajú často pozývaní o svojich
cestách rozprávať. Ani ja nie som
výnimkou. Mnoho ľudí láka vycestovať do netradičných destinácií. Potrebujú však vidieť niekoho naživo,
kto už v týchto lokalitách bol. Mať
možnosť sa s ním porozprávať o veciach, ktoré s vycestovaním bezprostredne súvisia.

Podľa čoho si vyberáte krajiny,
ktoré navštívite?
Podľa toho, ako veľmi sa odlišujú od
Slovenska. Čím bláznivejšie zvyklosti, charakter krajiny alebo netradičné politické smerovanie, tým
väčší záujem vo mne destinácia
vzbudzuje.

Šlo vám už niekedy o život?
Vyslovene nebezpečné situácie sa
mi zatiaľ vyhýbali. Z posledného výletu si spomínam, ako nás spolu s
jednou cestovateľkou z USA,
asi 55-ročnou pani, zastavila skupina približne desiatich mužov v horách v Iraku. Už z diaľky sme si
všimli, že majú kalašnikovy. Tie sa
mimochodom dajú na mieste kúpiť
už od 50 dolárov.
Našťastie to boli iba miestni muži,
ktorí si vyrazili uvariť čaj do zasnežených miestnych hôr (je to ich
miestny zvyk) a zastrieľať zo samopalov. Takže sme sa „museli“ ich zábavky zúčastniť aj my, aby sme ich
neurazili.
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Spomeniete si na najextrémnejšie
podmienky, ktoré ste zažili?
Čo sa týka ubytovania, najzaujímavejšie bolo ubytovanie v Iraku. V nedokončenom dome nás spalo v
spacákoch zhruba dvanásť ľudí v
jednej väčšej miestnosti. Teplá voda
bola dostupná iba večer, keď z kohútika v sprche kvapkalo. Zážitok
ohľadne stravy bol zrejme najzaujímavejší v Severnej Kórei. Tam nás
po celodennom výlete a vynechanom obede s veľkou pompou uvítali
na večeri s tým, že na večeru máme
... psa.

Ako sa dorozumievate v odľahlých končinách sveta?
Základ je mať so sebou niekoho z
miestnych. V Iraku sa nám podarilo
zohnať výborných sprievodcov, ktorí

Severná Kórea: ručné trhanie trávy, keď peniaze na techniku nie sú.

v tamojších horách poznali každé
zákutie. Vedeli vyjednávať s domácimi a aj s príslušnými úradmi v prípade problémov. Zároveň poznali
presnú polohu mínových polí, takže
sme vedeli, kde sa môžeme pohybovať bez obáv a naopak, kde je to
už menej bezpečné.
Kto vám obvykle robieva spoločnosť?
Iba zriedkakedy viete, kto vám bude
na takýchto cestách robiť spoločnosť. Obvykle ide o podobne zmýšľajúcich a dobrodružných ľudí z
rôznych kútov sveta.

Severná Kórea: regulovčíčka dopravy na prázdnej križovatke

Severná Kórea: „propaganda cars" od rána do ľudí hustia budovateľské heslá, aby ich motivovali do práce.

Bez čoho sa vaša cesta nezaobíde?
Bez množstva pamäťových kariet
do fotoaparátu, poistenia a pár drobností, ktoré mi pripomínajú domov.
A samozrejme dobrej nálady a dôslednej prípravy.
Danka Šoporová

Severná Kórea: miestne kníhkupectvo s knihami len od dvoch autorov:
Kim Ir Sen a Kim Čong-il.
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Majiteľ Dúbravky gróf Pálffy dodával na prestavbu B

Vo februárovom čísle našich novín sme písali o príbehu rímskej tehly
druhotne zabudovanej do slovanskej sklárskej pece na Devínskej Kobyle. V Dúbravskom múzeu máme však aj kolekciu tehál z bratislavských
tehelní, ktoré tiež môžu byť vhodnou zámienkou na malé zamyslenie.
Sprevádzať nás budú odborné publikácie Spoločnosti pre výskum histórie tehliarstva (Laterárius), značkované bratislavské tehly a mapy z archívu Dúbravského múzea.
Tehelne v oblasti Bratislavy
Vlastnú tehliarsku produkciu v Bratislave je potrebné predpokladať minimálne už v 15. storočí, keď sa tu
uvádzajú viaceré hliníky na kopanie
hliny používanej na vymazávanie dlážok izieb a prútených plotov a na výrobu tehál. Jeden z hliníkov sa
nachádzal na konci Schöndorfskej,
dnešnej Obchodnej ulice. Na dnešnom
Hurbanovom námestí bola v rokoch
1455-1548 pec na vypaľovanie tehál,
odkiaľ bola preložená pred Špitálsku
bránu. Druhá tehliarska pec sa spomína v mestských účtoch z roku 1498
na predmestí Donau-Neusiedel, t. j.
dnešná Dunajská ulica. V daňovej
knihe mesta Bratislava je k roku 1434
uvedený tehliar Valentin von Vischdorf.
Iný tehliar, Hanns Ziegler, ktorý vlastnil
dom v Donau-Neusiedel, sa spomína v
mestskej pozemkovej knihe z roku
1439.

v roku 1732 až 1547 zlatých. Produkcia
mestskej tehelne (Bartolomejova pec)
sa uvádza aj v súvislosti s výstavbou
kostola trinitárov na mieste bývalého
cintorína sv. Michala, kostola a kláštora
alžbetíniek, opravou kaplnky sv. Rozálie a výstavbou zvonice v Lamači a
opravou kostola a sakristie vo Vajnoroch v rokoch 1730 a 1736 – 1739.
Mestská tehelňa, resp. tehelne označovali svoje výrobky značkami CIVPO,
skratkou spojenia Civitas Posoniensis.
Odborníci predpokladajú, že v Bratislave sa pod patronátom mesta vyrábali tehly minimálne od 17. storočia. V
rokoch 1630 – 1654 pôsobil na Bratislavskom hrade ako župan Pavol
Pálffy, ktorý v roku 1630 dodával na
stavbu poschodia Bratislavského hradu
tehly zo svojich poľných tehelní spolu s
mestom, ktoré malo tiež vlastné tehelne. Možno predpokladať, že v 17. –
18. storočí v Bratislave jestvovala aj kapitulská tehelňa, o čom by svedčili tehly
so značkou CAPPOS (Capituli Posoniensis).

Mesto malo svoju výrobu
Ďalšie priame pramene k už produkujúcim mestským tehelniam pochádzajú
až z 18. storočia. V tridsiatych rokoch
18. storočia vlastnilo mesto Bratislava
dve tehelne, ktorých príjem v roku 1730
bol 402 zlatých, v roku 1731 už 1115 a

Tehelňa v Rusovciach a Petržalke
V polovici 17. storočia sa tehelňa nachádzala aj v neďalekých Rusovciach,
kde sa vyrábali tehly so značkou SZ

Rodina Pálffyovcov sa stala popredným rodom v Uhorsku zásluhou Mikuláša Pálffyho, ktorý bol najvýznamnejším bojovníkom proti Turkom
na sklonku 16. storočia. Pochádzal z
nevýznamného šľachtického rodu zo
Žitného ostrova. Vďaka svojim vojenským schopnostiam a bohatej manželke Márii Fuggerovej získal hodnosti
a veľké majetky. Turkov porazil v 26
bitkách. Za dobytie Rábu roku 1598
dostal grófsky titul. Pálffyovci mali na
Slovensku rozsiahle majetky. Klenotom historického jadra Bratislavy je
Pálffyho palác postavený v renesančnom slohu.
Mikulášov syn Pavol bol v rokoch
1625 – 1626 predsedom uhorskej komory, 1625 hlavným kráľovským čašníkom, 1640 dedičným kapitánom
Bratislavského hradu a županom Bratislavskej stolice, 1646 krajinským
sudcom, 1649 uhorským palatínom a
miestodržiteľom. Ako krajinský sudca
úspešne riešil náboženské spory, z
poverenia panovníka riešil roku 1650
spor slovenských mešťanov s nemeckým patriciátom v Banskej Bystrici,
stanovil zásadu paritného zastúpenia

oboch národností v mestskej rade a
pravidelné striedanie Slovákov a Nemcov v richtárskej a iných funkciách.
Kúpil dom č. 16 na námestí v Banskej
Bystrici, známy ako Benického dom,
nikdy v ňom nebýval, prenajímal ho.
Vykonával stavebný dozor nad významnými cisárskymi stavebnými projektmi. Jednou z najvýznamnejších
bola prestavba Bratislavského hradu.
V roku 1707 sa uskutočnilo dôležité
delenie pálffyovských majetkov. Devínsky hrad a panstvo (vrátane Dúbravky) pripadli Mikulášovi V. (1657 –
1732), vnukovi Pavlovho brata Štefana II., ktorý sa stal zakladateľom malackej línie pálffyovského rodu. Táto
línia mala v 18. storočí významné postavenie vo verejnom a v politickom živote krajiny. Mikuláš V. Pálffy bol
uhorským palatínom. S manželkou
Katarínou Weichsovou mali 11 detí.
Význačné postavenie zastával aj jeho
najstarší syn a dedič Leopold l. (1681
– 1720). Nasledovníkom Leopolda l.
bol Mikuláš VII., uhorský kancelár a
krajinský sudca, ktorý mal za manželku grófku Sidóniu Althanovú. Najstarší syn spomedzi ich ôsmich detí

Niekdajšiu tehelňu v Devínskej Novej Vsi postavil podnikateľ Imrich
Rössler v roku 1870 a pracovala až do deväťdesiatych rokov 20. storočia.
1656, ktoré sa viažu ku grófovi Štefanovi Zichymu. Neskôr sa tu zrejme vyrábali aj tehly so značkou CCZ 1777.
Tehelňa v Rusovciach existovala určite
minimálne do roku 1872, keď Zichyovci
rusovecké panstvo predali. Po polovici
19. storočia bolo na území Bratislavy
Tehla so značkou „CIVPO“ je evi- založených viacero priemyselných tedentne výrobok niektorej z brati- hliarskych podnikov.
V roku 1883 vznikla v Petržalke pri
slavských mestských tehelní,
ceste na Kopčany (dnešná Kopčianska
(nakoľko ide o skratku názvu Civiulica) tehelňa Antona Durvaya, ktorá
tas Posoniensis, teda mesto Brati- pracovala so 130 robotníkmi. Produkoslava), ktorá produkovala už pred vala aj po roku 1900.
rokom 1761.

Dúbravku dlhé storočia vlastnil rod Pálffyovcov

Dedičný kapitán Bratislavského
hradu Pavol Pálffy.

Karol III. Jozef (1735 - 1816) stál od
roku 1758 na čele zjednotenej sedmohradskej a uhorskej kancelárie. Po
roku 1779 bol cisárskym kancelárom
vo Viedni. Dňa 14. novembra 1780 mu
cisár Jozef II. udelil Rad zlatého rúna.
Roku 1807 získal dedičný titul kniežaťa.

Tehelňa v Devínskej Novej Vsi
V roku 1870 postavil podnikateľ Imrich
Rössler v Devínskej Novej Vsi ručnú
poľnú tehelňu a neskôr, v roku 1891 ju
vybavil na vtedajšiu dobu modernými
strojmi na parný pohon. Zrejme v období medzi rokmi 1891 a 1894 si pribral
za svojho spoločníka Juraja (Györga)
Heklera, pochádzajúceho zo známej a
rozvetvenej rodiny bratislavských projektantov, staviteľov a výrobcov stavebného materiálu. V roku 1909 I. Rössler
postavil 18-komorovú pec a prikúpil
nové stroje, ktoré rozšírili sortiment výrobkov. Od roku 1895 až do roku 1909
bol však Rössler zároveň aj vlastníkom
Prvej parnej tehelne v Pezinku, kde
roku 1899 začala výstavba prvej Hoff-

Tehla so značkou „HEKLER
GYÖRGY s RÖSSLER IMRE *
TEGLA GYARA 1894“ vyrobená a
vypálená v kruhovkovej tehliarskej peci v tehelni Juraja Heklera
a Imricha Rösslera v BratislaveDevínskej Novej Vsi v roku 1894.
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História

ratislavského hradu tehly zo svojich poľných tehelní
Tehla so značkou „B kruhovka T“
bola evidentne vyrobená strojovo,
čomu zodpovedá aj spôsob prevedenia značky. Kruhová pec, aká je
zakomponovaná do značky, sa v
európskom tehliarskom priemysle
vžila až okolo roku 1856, pričom v
Uhorsku o niečo neskôr. Rozmery
tehly (28,5 x 13,5-13,7 x 6,5 cm)
svedčia o normovaní rozmerov,
ktoré bolo vyhlásené Spolkom inžinierov vo Viedni v roku 1883 a
stanovené pre celú habsburskú
monarchiu na 290 x 140 x 65 mm.
Písmená BT znamenajú Bazini
Téglagyára (Pezinská tehelňa).

manovej kruhovej pece. J. Hekler sa
zrejme časom osamostatnil, keďže sa
relatívne často stretávame aj s tehlami
označenými jeho menom. Zatiaľ iba
podľa výrobkov je známa aj Reidnerova tehelňa, ktorá produkovala tiež na
konci 19. storočia.
Na prelome storočí prevzala tehelňu
viedenská firma Wienerberger Ziegelein, ktorá inštalovala prvý šnekový lis
a na pohon použili parný stroj. V roku
1909 dali do prevádzky prvú kľukatú
18-komorovú pec a prikúpili nové
stroje, ktoré rozšírili sortiment výrobkov.
Počas prvej svetovej vojny v tehelni
pracovali talianski zajatci, ktorí dopomohli k rozšíreniu výrobného sortimentu. V roku 1920 vyrábala tehelňa
až 40 druhov tehliarskych výrobkov, zároveň bola odkúpená a začlenená do
Slovenských akciových tehelní so síd-

Volkswagenu, po tehelni sa nezachovalo vôbec nič. Z dvoch jám, ktoré
vznikli ťažbou ílu, je jedna už zasypaná
stavebným odpadom a sutinou a na jej
mieste vraj bude stáť výrobná hala.
Druhá jama ešte existuje, ale tiež ju
plánujú zasypať.

Tehly s bratislavským mestským
znakom a písmenom R sa pridržiavajú normy z roku 1883. Mestský
znak svedčí o tom, že ide o výrobok mestskej tehelne, resp. mestskej tehelne v prenájme, nakoľko
sa ten zrejme nemohol používať
na súkromné reklamné účely.
Zhodnosť prevedenia písmena R
so značkou R dovoľuje predpokladať, že bola vyrobená v Reidnerovej tehelni. Rozdielne kartuše
(oválna, resp. obdĺžniková členená) svedčia o modifikovaní tehliarskych štočkov, resp. o ich
súčasnom používaní. Koniec 19.
alebo začiatok 20. storočia.
lom v Hodoníne. V prvej etape znárodnenia v roku 1946 bola tehelňa znárodnená a tehliarske výrobky produkovala
až do deväťdesiatych rokov 20. storočia.
S pomocou Juraja Dedinského z devinskonovoveskej Turistickej informačnej
kancelárie sa nám podarilo nájsť iba jedinú historickú fotku tehelne, aj to v minimálnom rozlíšení. Natrafili sme však
na snímku, kde vidieť ešte stojaci
komín a taktiež pohľad z lietadla na
miesto, kde stála tehelňa. Dnes sú na
tom mieste nové výrobné haly pre

Bola tehelňa aj v Dúbravke?
V odbornej literatúre sa žiadna tehelňa
v Dúbravke nespomína, našli sme však
viacero indícií, ktoré by sa za jej existenciu prihovárali.
V prvom rade je to miestny názov Pri
cihelni (Pri Czihelni), ktorý sa nachádza
na Pálffyovskej mape z roku 1896.
Názov Pri tehelni vznikol zrejme preto,
že tehelňa existovala. Pripomeňme si
aj zmienku o tom, že Pavol Pálffy v

čase, keď bol župan, dodával tehly na
prestavbu Bratislavského hradu zo svojej poľnej tehelne. Lenže v roku 1630
tehelňa v Devínskej Novej Vsi ešte nejestvovala. A ako dobre vieme, Pálffyovci mali v držbe Devín aj Dúbravku.
Spomínaná poľná tehelňa teda pokojne
mohla ležať v katastri Dúbravky. Pôvodní Dúbravčania dodnes spomínajú,
že v Dúbravke neďaleko Kostola sv.
Kozmu a Damiána sa roky ťažila hlina,
ktorú bratislavskí pekári používali na
výmaz svojich chlebových pecí. Chyba
lávky je len v tom, že podľa katastrálnej
mapy miesto s názvom Pri cihelni leží
už v katastri Karlovej Vsi na začiatku
Líščieho údolia neďaleko dnešnej Juventy.
spracoval: Ľubo Navrátil

(intravilán Dúbravky)

Na Pálffyovskej mape z roku 1896 sa medzi chotárnymi názvami Dyli
(Diely) a Briziti (Brižite) nachádza miesto s názvom Pri Czihelni (Pri tehelni – v červenom ovále). Vlavo hore hranica katastra s Devínskou
Novou Vsou, vpravo hore Beltelek (intravilán – obec Dúbravka).

Po kom sú pomenované naše ulice

Nadaný a talentovaný stratég Karol Pekník

(20. 4. 1900 Pezinok ̶ 1. 11. 1944 Pohronský
Bukovec)
Generál, účastník protifašistického odboja, ktorému vlasť a česť boli drahšie ako život. Brigádny
generál Karol Pekník sa narodil v Pezinku v rodine Karola Pekníka a jeho ženy Evy, rodenej Ženišovej. V rokoch 1911 ̶ 1915 študoval na
gymnáziu, neskôr v rokoch 1917 ̶ 1918 na delostreleckej akadémii vo Viedni a na Vojenskej
Akadémii Ludovica v Budapešti.
Vojenské štúdiá úspešnej ukončil v roku 1922. Vybral si službu profesionálneho vojaka. V roku
1935, už ako kapitána pechoty, prijali Karola Pekníka na Vysokú školu vojenskú v Prahe, ktorá
bola najvyššou armádnou vzdelávacou inštitúciou. Bol jedným z mála Slovákov, ktorým sa túto
školu podarilo absolvovať a potom sa presadiť. V
roku 1938 je už majorom generálneho štábu,
prednostom 4. oddielu 6. divízie v Brne a veliteľom výcvikovej skupiny v Banskej Bystrici. V ro-

koch 1939-1944 pôsobí
ako druhý náčelník
Hlavného štábu Ministerstva národnej obrany
a profesor Vysokej vojenskej školy v Bratislave.
Major
generálneho
štábu K. Pekník sa
musel ako dôstojník
slovenskej armády zúčastniť bojov po boku
nemeckých vojsk v
dňoch 28. 3. 1939 až 8. 10. 1939, keď vykonával
funkciu zástupcu náčelníka štábu. Už v tomto období sa prejavil jeho postoj k fašistickej ideológii,
keď sa dostal do ostrého konfliktu s istým nemeckým generálom. Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa podarilo K. Pekníkovi
dostať na územie ovládané I. československou

armádou na Slovensku, kde sa hlásil veliteľovi armády brigádnemu generálovi Jánovi Golianovi.
Od 4. 9. 1944 bol náčelníkom operačného oddelenia Veliteľstva I. československej armády na
Slovensku. Po ústupe do hôr padol 1. 11. 1944 v
prestrelke s nemeckou jednotkou v Pohronskom
Bukovci. Po oslobodení boli jeho telesné pozostatky exhumované a prevezené do rodného Pezinka, kde je pochovaný. Generál Pekník veľkou
mierou prispel k riešeniu stratégie a taktiky ozbrojeného boja proti nemeckým fašisickým vojskám.
V roku 1945 bol in memoriam vyznamenaný
Radom SNP I. triedy. V roku 1946 prezident republiky povýšil plukovníka generálneho štábu Pekníka in memoriam do hodnosti brigádneho
generála Československej ľudovej armády. Životom a činnosťou generála K. Pekníka sa zaoberá
niekoľko publikácií, vo všetkých je vykresľovaný
ako mimoriadne nadaný a talentovaný stratég.
Kveta Slyšková
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Seriál: Spravilo, nespravilo? Mapujeme zmeny a plány v Dúbravke.

Obzrieť sa späť za uplynulými tromi rokmi, a tiež pozrieť sa vpred.
Hodnotiť, bilancovať, no aj plánovať, dopracovať. Pochváliť sa
úspechmi, novinkami, no aj priznať, čo sa nepodarilo, kde treba pridať. Spísať, aby sa nezabudlo, pripomenúť, a najmä zlepšiť, skvalitniť, poučiť sa z minulosti. S takým cieľom budú Dúbravské
noviny v najbližších šiestich číslach predstavovať a pýtať sa na
zmeny a plány v jednotlivých oblastiach. Na čom úrad pracoval
od roku 2015, aké má ambície, aj medzery.
Ako prvú oblasť sme si vybrali oblasť sociálnu a zdravotnú. Navštívili sme Oddelenie sociálnych vecí
a zdravotníctva, pýtali sme sa koordinátorky Rady seniorov v Dúbravke, aj predsedu Komisie
sociálno-zdravotnej a bytovej.

Starší pán v baretke a modrej
bunde, v jednej ruke obedár, v druhej palička. Smeruje do školy. Seniori v Dúbravke sa vracajú do
školských priestorov. Obedovať.
Krátko pred poludním možno v jedálňach stretnúť seniorov, skupinky z denných centier, jednotlivcov. Je príjemné sledovať spájanie generácií – seniori spolu pri
stole, učitelia, mladí študenti, no aj
mamičky na materskej. Rozhovory,
zážitky, príjemná atmosféra.
Niektorí zo seniorov chodia pravidelne, úctivo sa zdravia navzájom.
Napríklad manželia Brunovskí. Tí
si pre obed volia Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Karola Adlera.
Škola je však len jednou z možností, kde sa seniori chodia stravovať. Obedovať môžu dôchodcovia
na všetkých dúbravských základných školách – Pri kríži, Beňovského, Sokolikova aj Nejedlého, v
zariadeniach Domova jesene života na Hanulovej a v Domove Pri
kríži, a tiež v Náruči záchrany Senior & Junior na Fedákovej.

Z dvadsiatky na dvesto
Nie niečo nad dvadsať, ale viac
než dvesto. Počet seniorov s trvalým pobytom v Dúbravke, ktorí využívajú možnosť stravovania v
mestskej časti, sa zvýšil niekoľkonásobne a prihlasujú sa ďalší.
Miestny úrad zvyšoval príspevok
na stravovanie dvakrát, prvýkrát v
máji v roku 2015, výraznejšie časť
na začiatku roka 2016.
Od januára 2016 zvýšila mestská

Dúbravské kultúrne leto je spojené už aj s festivalom speváckych
seniorských súborov.
Foto: Lucia Marcinátová
Sokolíkova pre občanov s trvalým
pobytom v Dúbravke, ktorí si nedokážu sami navariť alebo ísť pre
obed do jedálne.
Na rozvoz obedov kúpila mestská
časť vlani aj auto so špeciálnou
izotermickou úpravou, aby obedy
prichádzali Dúbravčanom načas a
v poriadku. Pri kúpe pomohla dotácia od ministerstva sociálnych vecí
a rodiny.

Podujatie Vianoce a nádielka pre deti so sociálne slabších rodín
býva spojené s programom.
Foto: Natália Kajzerová
časť príspevok na stravovanie seniorov s trvalým pobytom v Dúbravke. Príspevok je buď 1,50
eura, 80 alebo 40 centov na jeden
stravný lístok.
Koľko, ktorý senior dostáva, závisí
od výšky dôchodku. Dúbravčania s
dôchodkom do 300 eur majú na
jeden stravný lístok najvyšší príspevok, čiže 1,50 eura, od 301 o
400 eur je to 80 centov a od 401 do
500 eur 40 centov. Pri vyšších dôchodkoch sa žiadosť o príspevok
zamieta. Okrem navýšenia príspevku rozšírila mestská časť aj
možnosti stravovania v Dúbravke.
„Záujem nás prekvapil a potešil zároveň. Chceme dať seniorom možnosť stravovať sa čo najbližšie k
svojmu bydlisku,“ hodnotil zvýšenie
starosta Martin Zaťovič.
Okrem obedov v školských jedálňach, zabezpečuje mestská časť
Upratovanie ako terapia a projekt v spolupráci s Domovom sociáldovoz obedov zo Základnej školy
nych služieb prof. Karola Matulaya.
Foto: Lucia Marcinátová

Zbierky aj práca ako terapia
Stravovanie je len jednou zo zmien
v sociálnej oblasti mestskej časti.
Obzreli sme sa za poslednými
rokmi.
K novinkám, a to k novinkám
úspešným, patria v posledných rokoch aj zbierky. Mestská časť zopakovala už tretí rok zbierku
školských pomôcok. Na začiatku
školského roku mala pomôcť
deťom zo sociálne slabších rodín
či deťom slobodných mamičiek,
ktoré mestská časť eviduje. Záujem sprevádzal aj zbierku hračiek,
ktorej cieľom je vo vianočnom období potešiť deti zo sociálne slabších rodín, druhý rok prebieha pred
Vianocami aj Anjelská kapustnica,
charitatívne stretnutie pri kapustnici, ktoré pomáha konkrétnej rodine z Dúbravky
v neľahkej
životnej situácii.
Novým projektom v roku 2017 bola
pracovná terapia a pomoc Dúbravke zároveň. S takouto ideou a
projektom pod názvom Pomáhame
Dúbravke oslovil mestskú časť
Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya, ktorý funguje na Lipského ulici v Dúbravke. Ľuďom s
mentálnym postihnutím dal možnosť seberalizácie, dal im prácu.
Pod vedením liečebného pedagóga Erika Forgáča začali ľudia s
rôznym druhom mentálneho postihnutia chodiť po Dúbravke, zbierať odpadky, čistiť ulice. Možnosť

Dúbravské noviny

Hodnotenie

Sociálna oblasť: z dvadsiatky stravníkov sú dve stovky
pracovať prijali s nadšením.
Mestská časť podporila projekt
pracovnými nástrojmi a potrebným
vybavením.
V tomto roku spustila mestská časť
aj terénnu sociálnu prácu s ľuďmi
bez domova. Začala sa vo februári
v spolupráci s neziskovou organizáciou Depaul Slovensko.
K novým aktivitám Oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva patrí
aj zapožičiavanie pomôcok, ktoré
miestny úrad zakúpil a získal
darom. Na oddelení na Žatevnej 4
sú k dispozícii invalidné vozíky,
chodítka a barle pre seniorov
alebo telesne postihnutých. Záujemcovia alebo ich blízki sa môžu
prihlásiť u opatrovateľskej služby
na
telefónnych
číslach:
02/69202585, 02/69202545 alebo
mobilnom čísle 0905 733 730.

Bariéry preč
Veľkou zmenou v roku 2016 prešlo
aj Oddelenie sociálnych vecí a
zdravotníctva v budove miestneho
úradu na Žatevnej 4.
Oddelenie, ktoré často navštevujú
seniori, zdravotne postihnutí alebo
mamičky s malými deťmi, sa modernizovalo a priblížilo k ľuďom.
Miestny úrad sprístupnil kancelárie,
odstránil bariéry vo vnútri aj pri
vstupe, pribudol prebaľovací pult a
bezbariérové toalety. Celková rekonštrukcia vyšla okolo 11-tisíc eur.
Modernizácia prebehla aj vďaka
peniazom, ktoré mestská časť ušetrila na mzdách pre opatrovateľky.
Dúbravka sa totiž zapojila do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, bola úspešná a získala podporu na pracovné miesta
pre opatrovateľky.

Z projektu sa mestskej časti podarilo získať finančné prostriedky na
prefinancovanie časti mzdy pre 20
opatrovateliek. Peniaze, ktoré tak
obec usporila, použila na celkové
skvalitnenie služieb a aj prestavbu
Oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva.
Opatrovateľka pomáha ľuďom,
ktorí to potrebujú v ich domácom
prostredí, napríklad pri osobnej hygiene a stravovaní, pri bežnom
udržiavaní domácnosti a iných jednoduchých úkonoch. Zároveň
udržiava aj ich kontakt so sociálnym prostredím, môže byť oporou
na prechádzkach, pri lekárskych
vyšetreniach alebo pri nákupe liekov a potravín. Za jednu hodinu
opatrovateľskej služby občan zaplatí 1,50 eura.
Počet Dúbravčanov, ktorí využívajú
opatrovateľskú službu stúpa, v roku
2014 to boli 60 klientov, na konci
minulého roku 74 Dúbravčanov.
Ako uplynulý rok, fungujú v Dúbravke štyri denné centrá, ktoré
počas dňa poskytujú sociálnu
službu seniorom alebo ľuďom s
ťažkým zdravotným postihnutím,
starým rodičom s vnúčaťom či rodičom s dieťaťom. V dvoch denných
centrách aktívne fungujú aj spevácke súbory.
Aktívny je aj Miestny spolok Matice
slovenskej v Dúbravke a Miestna
organizácia Jednoty dôchodcov v
Dúbravke. Svoju činnosť obnovil aj
miestny spolok Slovenského červeného kríža v Dúbravke.
Rada seniorov v Dúbravke pracuje
aj na ich vzájomnej spolupráci, prepájaní jednotlivých členov a výmene skúseností.
Lucia Marcinátová

Fašiangové posedenia s programom si organizuje každé denné
centrum.
Foto: Lucia Marcinátová
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Milé podujatia a privítanie nových Dúbravčanov prebieha v kultúrnom dome.
Foto: Ľubo Navrátil

Udalosti
štyroch rokov

■ Odstránenie bariér a sprí-

stupnenie Oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva na
miestnom úrade,
■ Zvýšenie príspevku na stravovanie seniorov, nárast stravníkov niekoľkonásobne – z 25
na vyše 200,
■ Úspešné zbierky hračiek a
školských pomôcok pre deti zo
sociálne slabších rodín,
■ Nákup auta so špeciálnou
izotermickou jednotkou,
■ Mnohé nové podujatia pre
seniorov, nové tradície – športové, kultúrne, náučné - odborné,

Čísla hovoria

■ Počet klientov

opatrovateľskej služby:
31. 12. 2014 – 60
31. 12. 2015 – 64
31. 12. 2016 – 73
31. 12. 2017 – 74
■ Počet klientov

na dovoz obedov:
31. 12. 2014 – 63
31. 12. 2015 – 64
31.1 2. 2016 – 80
31. 12. 2017 – 84
■ Počet seniorov

v stravovacích zariadeniach:
31. 12. 2014 – 23
31. 12. 2015 – 25
31. 12. 2016 –194
31. 12. 2017 – 219

Spoločná vychádzka seniorov do prírody už klasicky otvára Mesiac
úcty k starším.
Foto: Zuzana Morávková

Nové turnaje aj festival s medzinárodnou účasťou
18
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Seniori nesedia doma, športujú, rozvíjajú činnosti v rôznych oblastiach kultúrno-spoločenského života, naznačuje v rozhovore o nových
aktivitách Zuzana Marková, koordinátorka Rady seniorov. Tento rok
chystajú v Dúbravke novinky napríklad aj turnaj v šípkach či petangu.

Vítanie detí do života, posedenie s
jubilantmi, športové hry a turnaje,
koncerty, kurzy, prednášky. Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva,
Rada seniorov v Dúbravke, Komisia
sociálno-zdravotná a bytová organizovali viacero podujatí pre seniorov
,aj iné generácie. Podujatia nám priblížila koordinátorka Rady seniorov
Zuzana Marková, o prednáškach aj
o sociálnej oblasti porozprával tiež
Juraj Štekláč, predseda Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej.
Vychádzka do prírody, športové
hry, prednášky. Ponuka podujatí
pre seniorov sa zdá byť pestrá.
Ktoré akcie však patria medzi
nové, ktoré pribudli počas posledného obdobia, keď sa tak obzrieme za poslednými rokmi?
Viaceré akcie sme organizovali v
spolupráci s Radou seniorov od
roku 2015 s podporou starostu.
Mnohé za účinnej pomoci miestnych poslancov, Oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva, domu
kultúry, dúbravského dobrovoľného
hasičského zboru, Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa,
miestnych základných a stredných
škôl. Podujatia vznikali postupne,
rozširovala sa kultúrna, športová aj
vzdelávacia oblasť: počítačovo-internetové kurzy, kurzy cudzích jazykov a široká prednášková činnosť,
koncerty, turnaje.
Spomeňme tie nové podujatia,
ktoré začali písať tradíciu?
Viaceré športové podujatia budú
mať tretí či štvrtý ročník, napríklad

stolnotenisový turnaj, športové hry
seniorov, pilates. Plánujeme ich aj
tento rok, veď je o ne záujem. Vymysleli sme aj turistickú vychádzku
spojenú s opekačkou, kam chodí asi
60 seniorov. Potom napríklad bowling, každoročne prebieha turnaj.

Áno, medzi seniormi je populárny.
Keď sa pán Jozef Petrovský stal členom Rady seniorov, navrhol aj bowlingové podujatia a teraz sa už
chystá tretí ročník turnaja. Najnovšie spúšťame aj bowlingovú ligu, začíname v marci.
Čo to znamená?
Okrem turnaja sa bude bowling hrať
aj priebežne počas roka, budú štyri
stretnutia, vyvrcholenie bude v
októbri na turnaji. Hrať sa bude o
pohár starostu.

Keď sme pri športe, počula som,
že sa chystá aj turnaj v šípkach,
petangu.
Pred dvomi rokmi sme do Rady seniorov dostali pozvánku na župnú
olympiádu a vytvorili sme tím za Dúbravku. Medzi disciplínami bola aj
disciplína hod šípkami. Našim seniorom sa práve to nie najlepšie darilo, tak sme na najbližšom
Slávnostnom galavečere darovali
každému dennému centru terč a
sadu šípok. Vlani sme postavili
družstvo na župnú olympiádu už
druhýkrát.

Viem, že sa vám podarilo vyhrať.
Bol to krásny úspech.

Medzigeneračný projekt - čítanie. Seniori chodia čítať deťom pred spaním do materských škôl.
Foto: Lucia Marcinátová

Športové hry seniorov v Parku Pekníkova.
Áno, za súťaže v šiestich rôznych
športových disciplínach sme získali
veľký putovný pohár.
Čo sa týka petangu, nápad vznikol
pred dvomi rokmi na športových
hrách. V Parku Pekníkova je vyčlenený priestor pre hranie tohto
športu, každé denné centrum tak
okrem šípok dostalo aj sadu petangových gúľ. A teraz niektorí z nich aj
hru petang trénujú. Uvažujeme tak
nad novinkou a dali sme to už aj do
plánu Rady seniorov na jeseň – turnaj v petangu aj v šípkach.

Spomeňme aj iné než športové
podujatia.
Nová je určite súťaž, čiže vedomostný kvíz seniorov o Dúbravke.
Tento rok bude už tretí ročník.
Okrem tohto kultúrneho podujatia,
mali sme ďalší ročník Slávnostného
galavečera seniorov spojeného s
oceňovaním tých najaktívnejších
seniorov, tretí ročník Vianočno-novoročného koncertu a Veľkonočného koncertu, ktorý bude aj tento
rok v apríli.
Veľkým podujatím je predvianočné
posedenie pre seniorov spojené s
kultúrnym programom a večerou.
Vlani to bolo už druhýkrát v Dome
kultúry Dúbravka.

Novinkou je, myslím si, aj festival
speváckych súborov seniorov.
Urobili sme už dva ročníky dúbravského festivalu pozvaných seniorských spevokolov z bratislavského
regiónu. Vlani sme boli so speváckym súborom Dúbravanka aj v
Srbsku vo Vojvodine, preto by sme
chceli toto leto urobiť tretí ročník festivalu aj s medzinárodnou účasťou,
bude to 14. júla v Dome kultúry Dúbravka.
Nové boli aj podujatia na podnet

Foto: Lucia Marcinátová

mestskej poslankyne Zdenky Zaťovičovej, išlo o čítanie rozprávok pred
spaním deťom v materských školách seniorkami z denných centier a
v predvianočnom čase vystúpenie
seniorov spevokolu z Denného
centra 1 na vianočných besiedkach
v materských školách. Nechýbali ani
perníčky upečené z lásky pre tých
najmenších. Pán starosta ešte uvažoval aj o medzigeneračných športových hrách.

Podujatí je veľa, no neznamenajú
všetko. Čo podľa vás ešte seniorom v Dúbravke chýba. Aká
služba chýba?
Postupujeme podľa nášho Programu aktívneho starnutia. Vieme,
že viac seniorov vo veku 70+ sú
ženy. Dožívajú sa vyššieho veku a
sem-tam im treba doma pomôcť napríklad s vypínačom, kvapkaním
vody z vodovodu. Uvítali by teda takúto pomoc.
Podarilo sa nám nájsť aj dobrovoľníka na tieto údržbárske práce, zatiaľ v rámci Denného centra 4 svoje
služby ponúkol senior Ing. J.
Smitka. Okrem toho je to oblasť
zdravotníckej starostlivosti o seniorov, zdravotnícke strediská v teritóriu Dúbravky a ich ponuka. Možno,
keby sa dala nadviazať bližšia spolupráca s lekármi prvého kontaktu.
Naďalej veríme, že budeme napredovať aj v rozvoji dobrovoľníckej
činnosti zameranej na občiansku,
susedskú výpomoc, vzájomne prospešné a verejnoprospešné dobrovoľníctvo, dobrovoľnú činnosť v
rámci komunity vytvorenej v obci s
prihliadnutím na charitu, okolo fary,
denných centier, pri skrášľovaní životného a pracovného prostredia a
pod.
Lucia Marcinátová

Predseda komisie: Mám sen zastabilizovať opatrovateľky
Dúbravské noviny
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Hodnotenie

Dotácie umožňujú podporiť aktivity, ktoré majú zmysel. Hovorí o pomoci občianskym združeniam zo strany mestskej časti Juraj Štekláč,
predseda Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej.
Ste predsedom Komisie sonajmä pre seniorov, ktoré komiciálno-zdravotnej a bytovej
sia organizovala s mestskou
štvrtý rok. Ako hodnotíte jej činčasťou. Bol o ne záujem?
nosť, pôsobenie?
V rámci rozvoja zdravia podstatný
V prvom rade musím povedať, že
diel, ak nie rozhodujúci, zohráva
sme sa v komisii zišli veľmi dobrý
to, akým spôsobom človek zdravo
kolektív a aj to jej činnosti napožije, akým spôsobom pozná ochomohlo, aby sa posúvali veci dorenia a vie, ako im predchádzať.
predu. Na úvod sme sa dlhšie
Prioritne sme určili prednášky sezaoberali komunitným plánom soniorom, ale otvorené boli pre šiciálnych služieb a následne Prorokú verejnosť. Na semestrálne
gramom
hospodárskeho
a
obdobie vychádzali tak dve až tri
sociálneho rozvoja, ktorý má mať
prednášky a týmto spôsobom sa
každá mestská časť. Hoci sa
snažíme zvyšovať povedomie u
môže zdať, že sú to iba dokuľudí o zdraví a zdravom životnom
menty, myslím, že je to jeden z
štýle. Myslím, že to má význam a
najväčších úspechov komisie. Veo prednášky bol záujem.
novali sme sa tiež rozvoju nových
Ktorá oblasť prilákala najviac
aktivít. V rámci dotácií sme podpoposlucháčov?
rovali jednotlivé občianske združeVäčšinou bol záujem vtedy, keď
nia a subjekty z Dúbravky, čo
bola teoretická časť prednášky
dúfam, že dopomohlo rozvinúť
obohatená o praktickú aktivitu.
tretí sektor a aktivity v oblasti soVeľký záujem bol o prednášku o
ciálnych služieb.
prvej pomoci a resuscitácii, kde
Ako funguje dotačná schéma,
boli pripravené figuríny a jednotsystém vo vašej komisii?
livé činnosti sa dali nacvičovať.
Daná je balíkom peňazí, ktorý koČo plánujete v rámci prednášok
misia dostala k dispozícii. Nie je to
tento rok?
obrovský balík, no umožňuje podDo leta by sme chceli prednášku
poriť aktivity, ktoré majú zmysel.
na neurologickú tému, ktorá by
Komisia posudzuje žiadosti, pribola spojená s cievnymi príhohliada sa na relevantnosť občiandami a druhá, verejnosťou vysloskych združení, napríklad ako
vene vyžiadaná, by mala byť od
dlho pôsobia vo verejnom sektore,
výživového terapeuta na tému
čím sa zaoberajú, akú majú etazdravé stravovanie. Okrem toho
blovanosť. Na druhej strane treba
mám v pláne jednu o právach a
povedať, že sa objavili aj nerelepovinnostiach pacientov.
vantné subjekty, ktoré boli založené z jedného dňa na druhý, tým
Máte víziu, sen, plán pre Dúsme, samozrejme, dotáciu nebravku v sociálnej a zdravotnej
schválili.
oblasti, niečo, čo tu chýba?
Môj osobný sen? Aby sa sociálne
Novinkou boli prednášky, teda
služby rozvíjali. Neustále sa vra-

Záujem nielen seniorov bol najmä o prednášky spojené s praxou.
Foto: Lucia Marcinátová
ciam k téme, že naša populácia
starne, nedokážeme to ovplyvniť.
Aktuálne sú asi štyria pracujúci na
jedného seniora, do roku 2030 sa
to zmení tak, že budú dvaja pracujúci na jedného seniora. V istom
zmysle to bude znamenať aj relatívny prepad verejných financií vo
vzťahu k sociálnym službám a
iným verejným službám, na druhej
strane bude stále menej ľudí, ktorí
sa budú schopní postarať o seniorov. Bude chýbať ľudská pracovná
sila v tomto a asi aj iných segmentoch spoločnosti. Nateraz mám
bezprostredný sen, Dúbravka má
opatrovateľskú službu, kde sa boríme s personálnym obsadením.
Mojím snom je zastabilizovať poskytovanie tejto služby.
Ako by sa to dalo urobiť? Finančné ohodnotenie nie je zo

zákona priveľmi motivujúce a
práca je náročná.
Práca je zaťažujúca, náročná, nielen fyzicky, ale aj psychicky. Nie je
to tak adekvátne hodnotené, ako
by si opatrovateľky zaslúžili. Keď
nemožno zvyšovať plat, možno im
poskytnúť iný benefit, aktivity,
teambuildingy, nefinančné benefity.
Začalo sa už s týmito aktivitami?
Prebehlo spojenie vzdelávania a
utužovania vzťahov. Opatrovateľky mali prednášku od občianskeho združenia, ktoré sa zaoberá
sklerózou multiplex. Uvažujeme o
tom, aby sa poskytli možnosti rehabilitácie pre samotné opatrovateľky, napríklad vstupy do bazéna
a podobne.
Lucia Marcinátová

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva Žatevná ul. 4

■ Úradné hodiny:

Pondelok: 8.00-12.00 13.00-17.00, Streda:
8.00-12.00 13.00-16.00, Štvrtok: 13.00-16.00
■ Vedúca oddelenia:
Mgr. Nadežda Lišková, e-mail: liskova@dubravka.sk, telefón: 02/69202576
■ Posudkoví sociálni pracovníci:

Mgr. Andrea Janíková, posudková sociálna
pracovníčka, e-mail: janikova@dubravka.sk,
telefón: 02/69 20 25 41, 0948 350 723
Mgr. Juraj Tyčiak, posudkový sociálny pracovník, e-mail: tyciak@dubravka.sk,
telefón: 02/69 20 25 75, 0948 350 723

■ Poskytnutie finančného príspevku na
stravovanie, poskytnutie jednorazového finančného príspevku:
Alena Kováčová Havlíková, odborný referent, e-mail: havlikova@dubravka.sk,

telefón: 02/69 20 25 06

■ Opatrovateľská služba, dovoz obedov:

Mgr. Soňa Šebová, koordinátorka opatrovateľskej služby, posudková sociálna pracovníčka, e-mail: sebova@dubravka.sk,
telefón: 02/69 20 25 45, 0905/733 730
Zdena Hajdinová, koordinátorka opatrovateľskej služby, e-mail: hajdinova@dubravka.sk,
telefón: 02/69 20 25 85, 0905/733 730
● Denné centrum 1: Pod záhradami 39, 841
02 Bratislava, Ing. Zdena Bestenreinerová
(zodpovedná vedúca), 02/64 28 23 67, kdpodzah@gmail.com, Prevádzkový čas: Pondelok - Štvrtok 14.30 - 17.00
● Denné centrum 2: Ožvoldíkova 12, 841 02
Bratislava, Ing. Libuša Ivanyiová (zodpovedná
vedúca), 0944 527 567,
kd.ozvoldikova@chello.sk, Prevádzkový čas:

Utorok a Štvrtok 14:00 - 17:00
● Denné centrum 3: Bazovského 21, 841 01
Bratislava, Rozália Sviteková (zodpovedná
vedúca), 0917 350 084, kdbaza@gmail.com
Prevádzkový čas: Pondelok - Štvrtok 14:0016:00
Denné centrum 4: Žatevná 4, 841 02 Bratislava, Ing. Vlasta Babitzová (zodpovedná vedúca), 0917 482 593,
denne4centrum@gmail.com, Prevádzkový
čas: Pondelok - Štvrtok 14:30-17:00
● Rada seniorov v Dúbravke
Je poradným orgánom starostu Dúbravky vo
veci otázok seniorov, zastrešuje oblasť veľmi
širokého okruhu ľudí. Žatevná 4, 841 02 Bratislava, Mgr. Zuzana Marková (koordinátorka
Rady seniorov), č. tel.: 02/69 20 25 50, radaseniorov@gmail.com

Program
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE

VÁS TO NIČ NESTOJÍ A MENE J SA STR ATÍ ANONYMNE
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NAŠE ZDRUŽENIE PODPORUJE AKTIVITY V DÚBRAVKE

• Spoluorganizovali sme Kultúrne leto a Hody v Dúbravke
X
• Pravidelne podporujeme útulok Slobody zvierat

• UžX
tretí rok spoluorganizujeme Valentínsky beh zamilovaných
 rok prevádzkujeme prvú komunitnú záhradu v Dúbravke
• UžX
tretí

X
• Podporujeme
rôzne športové a kultúrne aktivity
• Aj X
tento
 rok budeme pokračovať v obnove autobusových zastávok

Centrum rodiny Bazovského 6 pozýva

17. marca od 16:00 na tvorivo-spoločenské popoludnie
pre všetkých malých aj veľkých. Môžete si vytvoriť vlastnú
veľkonočnú dekoráciu, vyskúšať si bábkoherectvo
so skutočnými bábkami a preveriť si svoje vedomosti v kvíze.
Súčasťou podujatia bude aj krátke predstavenie
detí s autizmom – Mechúrik - Koščúrik trochu inak
a vernisáž ich krásnych obrazov.

Komunitné centrum
Christiana – marec

Príďte si posedieť pri dobrej káve či
koláčiku, stretnite susedov, zahrajte
si hru alebo sa zapojte do niektorej
z aktivít. Pre deti je pripravená hernička. Tešíme sa na stretnutie. Bagarova 20, Bratislava-Dúbravka
otvorené utorok – piatok
9.00 – 12.00 a 14.00 –19.00
6. – 9. marec o 15. hod. – Spoločné
jarné prázdniny. Piatok 9. marec o
18. hod. – Večer spoločenských hier
Piatok 16. marec 15 – 18. hod. –
Komunitný bazár. Registrácia na
kc.christiana@gmail.com. Sobota
17. marec o 16. hod. – Tvorivá sobota. Príspevok na materiál 2€. Nedeľa 18. marec o 10. hod. – Rodinné
bohoslužby. Piatok 23. marec o 18.
hod. – Varíme medzinárodne. Príspevok na suroviny 4€.
Pravidelné aktivity
Streda o 9. hod. – Ránečko.
Streda 14.45 –16.15 hod. – Tvorivý ateliér. Štvrtok o 14. hod. – Kinečko. Piatok o 14. hod. – Varenie
s deťmi. Nedeľa o 10. hod. – Bohoslužby. Počas bohoslužieb prebieha paralelne aj besiedka pre
deti.
Viac informácií na facebooku:
KC Christiana

Najbližšie číslo
Dúbravských novín
vyjde 3. apríla 2018

Farmárske trhy?

Mnohí sa pýtate, či budú aj
tento rok a kedy? Farmárske
trhy pred Domom kultúry Dúbravka majú pokračovať, prvýkrát sa farmári rozložia 8.
marca, a potom prídu každý
druhý štvrtok.

Farmárske trhy nie sú totiž len o
nakupovaní, ale aj o priamej debate s výrobcami, pestovateľmi,
sú aj o rozhovoroch a milých
stretnutiach.
Trhy organizuje firma Farmárske
trhy, s.r.o., ktorá už podobné predaje domácich výrobkov organizuje v Žiline, Martine, Prievidzi,
Poprade či v bratislavskej Rači,
Petržalke i Karlovej Vsi.
-red-

C-DESK Majstrovstvá Slovenska v squashi 2018
v dňoch 14. – 18. marca 2018 v IMET squash&relax centre
a na sklenenom kurte BORY MALL

Úvodom k C-DESK Majstrovstvám Slovenska v squashi 2018 budú kvalifikačné zápasy, v ktorých 16 hráčov zabojuje o 4 miesta v mužskom hlavnom hracom pavúku. Kvalifikácia sa odohrá 14. marca v IMET
squash&relax Centre. Ženská kategória sa otvorí 15. 3. hlavnou súťažou.
Mužské zápasy sa budú odohrávať súbežne v IMET squash&relax centre
v Dúbravke a v BORY MALL na sklenenom kurte. Všetky potrebné informácie o priebehu turnaja a harmonogramy zápasov sú dostupné na
www.squash-ms.sk.
Súčasťou Majstrovstiev SR budú aj juniorské majstrovstvá Slovenska, v
ktorých sa predstavia juniori vo veku od 8 do 18 rokov. Pre juniorov je vyhradený dátum 17. – 18. 3.

Rodinné centrum Macko

PROGRAM NA MAREC
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Herňa pre verejnosť je otvorená každý pondelok,
stredu a piatok (od 18.9.2017) v čase od 9:30 do
11:30. Ak nie je uvedené inak, program v herni sa
začína vždy o 10.00. Štvrtky sú venované špeciálnym diskusným skupinám pre rodičov s deťmi, v
čase od 17:00 do 18.00.
2. 3. Podporná skupina dojčenia, Príďte sa medzi
nás porozprávať o aktuálnych témach s dulou a laktačnou poradkyňou Martou Babincovou. Tešíme sa na
Vás v čase 9.30 – 11.30.
2. 3. Poobedná herňa. Zahráme sa a môžeme si zasúťažiť aj v Bingu v čase 16.30 – 18.30.
5. 3. – 9. 3. JARNÉ PRÁZDNINY zatvorené
12. 3. Stretnutie nosiacich rodičov. Chceli by ste sa
na niečo praktické opýtať, poradiť sa, podeliť o svoje
skúsenosti alebo si len tak prísť pokecať do herničky,
kým sa Vaše dieťatko zahrá?
14. 3. Tvorivé dielničky počas herničky
14. 3. Tehotenské kruhy. Pravidelné stretnutia s dulou
Martou Babincovou v čase 17.30 – 18.30. Svoju účasť
potvrďte na martaba@pobox.sk
16. 3. BabyHerňa. Hernička určená pre deti 0 – 12

mesiacov a hlavne pre ich mamičky.
16. 3. Montessori hernička. Zahrajme sa a zároveň
rozvíjajme svoje zmysly a motoriku. Stretneme sa v pohybovej miestnosti v čase 10.00 – 11.00. Svoju účasť
potvrďte na monte.podomacky@gmail.com aj s uvedením veku dieťaťa.
19. 3. Herňa
21. 3. Herňa
23. 3. Herňa s besiedkou o kontaktnom rodičovstve. Počas zabávania sa detí s hračkami, si my mamičky pokecáme so psychologičkou Miškou Vargovou
o aktuálnych témach.
26. 3. Stretnutie nosiacich rodičov. Chceli by ste sa
na niečo praktické opýtať, poradiť sa, podeliť o svoje
skúsenosti alebo si len tak prísť pokecať do herničky,
kým sa Vaše dieťatko zahrá?
28. 3. Herňa
28. 3. Tehotenské kruhy. Pravidelné stretnutia s
dulou Martou Babincovou v čase 17.30 – 18.30. Svoju
účasť potvrďte na martaba@pobox.sk
29. 3. - 3. 4. VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY - zatvorené
Aktuálne zmeny v programe a podrobnejšie informácie
nájdete na našej webstránke www.rcmacko.sk a Facebook stránke pod profilom „Rodinné centrum Macko“.
Toto všetko robia mamičky dobrovoľníčky vo svojom
voľnom čase, zo srdiečka všetkým, ktorí sa zapojili.
ĎAKUJEME.
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Dúbravčania po roku opäť plesali

Dúbravské noviny

Nádherné dámy vo večerných róbach, elegantní páni, bohatý program,
dobrá hudba, to všetko k dobrému plesu neodmysliteľne patrí. Ten dúbravský nebol výnimkou.
Druhá sobota v mesiaci február rozPo vystúpení študentov z tanečtancovala celý Dom kultúry Dúného konzervatória Evy Jaczovej si
bravka. Dúbravský fašiangový ples
parket podmanili páry z Tanečného
bol opäť veľkolepým zážitkom. Na
klubu Danube, ku ktorým sa pridali
úvod moderátorka Veronika Hattala
aj prví odvážlivci.
zaspievala známu pieseň „Teď kráTancom hostia vyhladli, začala sa
lovnou jsem já,“ a v ten večer bola
tak podávať slávnostná trojchodová
naozaj každá prítomná dáma krávečera. Po nej nasledovalo vystúpeľovnou. Starosta Martin Zaťovič s
nie talentovanej slovenskej huslistky
manželkou Zdenkou príhovorom ofiJany Gupkovej zo skupiny Violet
ciálne otvorili ples.
quarttet, ktorú na pódiu vystriedala

Pred vstupom na plese vítal hostí starosta so svojou manželkou.
Foto: Milan Reichmann

Atmosféra na plese.

Foto: Zuzka Morávková

Vystúpenie súboru Tanečného konzervatória Evxy Jaczovej.
Foto: Katarína Gavalcová

Na plese zatancovali aj deti z tanečného klubu TK Danube.
Foto: Katarína Gavalcová
Anka Repková band.
Počas voľnej zábavy bol parket takmer stále plný aj vďaka šikovnému
slovenskému DJ-ovi Mariánovi Kuklovi.
Program pokračoval aj v neskorších
hodinách. Krátko pred polnocou vystúpili tanečníčky zo skupiny District
dance, po nich svoju šou predviedol
Roman Volák, mnohonásobný majster sveta v karate.
Počas plesu nechýbala ani tombola,
ktorá bola aj tento rok plná zaujímavých cien a lístky išli "na dračku".
Personál, ktorý mal na starosti predaj lístkov, musel dokonca improvizovať dokresľovaním obrázkov na
tombolové lístky, aby ich od seba
odlíšil.
Oplatilo sa zapojiť, hlavnými cenami
boli totiž televízor, tablet či telefón,
no to ani zďaleka nebolo všetko, čo
si hostia mohli z tomboly odniesť.
Z plesu si však hostia v prvom rade
odnášali aj niečo navyše. Pocit príjemne stráveného večera v dúbravskej spoločnosti a mnohí aj tancom
unavené nohy.
Anka Repková so svojím výnimočným prejavom.
Zuzana Morávková
Foto: Katarína Gavalcová

Valentín oslavovali deti tvorivo, vznikol strom lásky

Dúbravské noviny

Videli sme

23

Pomaly už tradičné, no isto tvorivé, láskavé. Dúbravka už niekoľkýkrát spojila sviatok zaľúbených s originálnou srdiečkovou výzdobou.
Všetky základné a materské školy
„Ako vzniklo takéto zdobenie?
sa zapojili, tvorili, aby vyjadrili
Koľko škôl sa zapojilo,“ pýtali sa
lásku k Dúbravke, rodičom, súromladí novinári. To žiaci písali pre
dencom alebo svojej tajnej láske.
školský časopis, reportáž prišli
Potom ich diela „vyšli“ na verejrobiť naživo pred Dom kultúry Dúnosť. Zdobili nástenky, stoly,
bravka.
steny, foyer kultúrneho domu a aj
Počas poobedia 14. februára, čiže
stromy pred kultúrnym domom.
sviatku svätého Valentína, sa priSrdiečkovou výzdobou tu vznikol
dali spolu so svojimi spolužiakmi a
akýsi „strom lásky“.
učiteľmi k srdiečkovému zdobe-

Srdiečková výzdoba, zapojili sa všetky materské a základné školy
v Dúbravke.

Seniori na Hrebienku

Aj tohto roku dvanásť seniorov z Miestneho odboru Jednoty dôchodcov Slovenska Dúbravka navštívili ľadové domy na Hrebienku.
Výletu prialo priaznivé počasie. Ľadové sochy, ako i ľadová katedrála „Sagrada familia“, zanechali u seniorov nezabudnuteľný
dojem. Hrebienok je atraktívnym cieľom návštevníkov Vysokých
Tatier.
Ján Molnár
predseda MO JDS v Dúbravke

Vešanie srdiečok rôzneho charakteru a techniky na stromy pred
kultúrnym domom.
niu. Pozbierané a prinesené výškoly, ktoré prebiehali vo foyer kulrobky, prevažne srdiečka rôznych
túrneho domu.
materiálov a techník, vešali na
Valentínskou výzdobou z dúbravstromy a priestory v kultúrnom
ských základných a materských
dome.
škôl sa nielen oživilo námestíčko
Okrem základných a materských
pre domom kultúry, ale vo vzduškôl prišli zdobiť aj mladí umelci a
chu bolo cítiť odkaz: „Dúbravku
umelkyne zo Základnej umeleckej
máme radi...“
školy Eugena Suchoňa v DúA to nielen na Valentína.
bravke. Ďalšie "valentínky" vznikali na tvorivých dielňach pre
Text a foto: Lucia Marcinátová

K susedom za objavovaním známych miest
24
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Možno vtipný cyklista, okoloidúci, bežec, možno náhoda či nadpozemský vietor. Väčšinou prítomný pri prechádzkach popri rieke. Zavíja,
šuští v korunách, rozhýbava vodu. Niekto otočil značku na cyklochodníku Carnuntum – Schloss Hof – Bratislava Tour. Smerovník naprávame a spoznávame cestu.

Priblížime vám ju ako nenáročný tip
na výlet, prechádzku, ktorú zvládne
senior, junior, rodičia s kočíkom či nosičom, ideálnu pre zimné obdobie.
Navštívili sme susedné mestské časti
Devín a Devínsku Novú Ves a prešli
miestami, ktoré sú známe, no napriek

Odhalili ho 17. novembra 2005 a pripomína, že pred rokmi sa tu promenádou kráčať nedalo. Venovaný je
stovkám ľudí, ktorí v rokoch v rokoch
1945 – 1989 zahynuli na hraniciach
Československej socialistickej republiky pri pokuse ujsť za "Železnú

Zasnežený cyklomost má svoju atmosféru.

Amfiteáter pod hradom Devín na Slovanskom nábreží.

Mníchovskej dohode z roku 1938 od
Československa a pripojili administratívne k Rakúsku, aspoň to pripomínal
historik Štefan Holčík v Bratislavských
novinách.
„Na území Tretej ríše bolo v 30. rokoch rozšírené stavanie miest a budov
na zhromažďovanie v prírode pre
veľké masy na oslavu a umocnenie
nadradenosti nemeckého národa.“
Budova má na bokoch schody, ktoré
vedú na strechu, kde bolo javisko. Autorom projektu je Václav Houdek, divadlo bolo postavené v roku 1948.
Objekt a jeho súčasnú podobu však
teraz ovplyvňuje súdny spor o vlastníctvo a správu budovy.
Primátor Ivo Nesrovnal síce v roku
2017 avizoval, že hlavné mesto chce
dať amfiteáter do poriadku, avšak ako,
presne nepovedal. Spory o budovu
trvajú totiž už takmer desať rokov.

Slobodou do Rakúska
Koho viac lákajú prírodné zákutia
popri rieke, ukryté čistinky, stromy obrastené machom, odporúčame kráčať
popri rieke Morava na druhú stranu

smerom do Devínskej Novej Vsi. Ísť
možno popri rieke, sem-tam prekročiť
konár, zohnúť hlavu, pozorovať vodu,
brehy, prírodu. Suchou nohou sa dá
ísť po promenáde – cyklotrase Carnuntum – Schloss Hof – Bratislava
Tour. K Cyklomostu Slobody do Devínskej Novej Vsi je to 3,5 kilometra.
Cesta príjemná, bez prevýšení, a ak
nejdete popri brehu alebo po vyasfaltovanej trase, tak vhodná aj pre bicykel, kočík, korčule.
Cyklomost Slobody, ktorý spája Devínsku Novú Ves a obec Schlosshof,
sme prešli aj zasnežený. Spolu s nami
aj odhodlaní cyklisti, ktorí ho zdolali
napriek snehu a námraze. Zimnú atmosféru prechádzky dotvorili lúče zubatého slnka, zámky symbolizujúce
lásku a spojenie pripnuté na moste.
Pešo možno dôjsť až na rakúsky
zámok Schlosshof, alebo sa vydať
ďalej popod most, obzrieť miestne
ihrisko, lanovú trať či bunkre ako pamätníky minulosti...
Možností je veľa, stačí sa vedieť pristaviť a uvidieť krásy...
Text a foto: Lucia Marcinátová

Pamätník srdca z ostatného drôtu na nábreží pod hradom.

tomu núkajú veci nepoznané. Stačí
pozerať, kráčať...

Devín inak
Devín ako mestská časť je dobre dostupný autom, na parkovanie je
vhodná plocha pod hradom, pešo po
turistickej značke, bicyklom aj hromadnou dopravou z Devínskej Novej
Vsi či od centra a Karlovej Vsi.
Nevybrali sme sa však na hrad,
známu a navštevovanú zrúcaninu Devínskeho hradu, ale k vode, sútoku
Dunaja a Moravy.
Prejsť sa tu dá na oba smery, pozorovať lode, vodu, diela, ktoré pribudli na
promenáde. Pristaviť sa pri pamätníku s názvom Brána slobody, aby sa
nezabudlo.

oponu".
Ďalej pozdĺž Dunaja si možno obzrieť
ďalší pamätník. Na železobetónovom
pilieri sa vypína hrdzavo sfarbené
Srdce Európy, vyrobené z ostnatého
drôtu, ktorý nás kedysi oddeľoval od
„Západu“.

Miesto Tretej ríše
Celkom iným pamätníkom a pripomienkou minulosti je amfiteáter pod
hradom Devín. Dnes teda skôr chátrajúci objekt funkcionalistickej budovy
reštaurácie a amfiteátra s hlavnou fasádou orientovanou do Slovanského
nábrežia na Dunaj.
Pri prechádzaní okolo možno málokto
vie, že amfiteáter postavili na Devíne
po tom, ako toto mestečko odčlenili po

Funkcionalistická budova chátrajúceho amfiteátra.
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Chýbajú prostriedky aj dobrovoľníci, nechýba však chuť a energia

Prvé tohtoročné, no určite nie posledné. Stretnutie neziskoviek, združení,
organizácií, športovcov prebehlo v Rodinnom centre Macko na Sekurisovej. Otvorilo viaceré problémy, podnety, otázky.
„Fungujeme už šestnásty rok vďaka
„Ukážková hodina je zadarmo,“ hodobrovoľníkom,“ predstavila na
voril za Horangi Kamil Hrbál. Otvoril
úvod Rodinné centrum Macko dobotázku priestorových možností trérovoľníčka, aktívna Dúbravčanka
ningov. Od septembra by chceli s
Marta Šimovcová. Hovorila aj o stacvičením pokračovať v priestoroch
ronových štatutárkach centra. Úlohy
niektorej z telocviční v Dúbravke a
sa chopili prvé členky občianskeho
cvičenie ponúkať aj starším.
združenia Erika Ághová a Nelly KolK športovému zastúpeniu na stretlárová. Načrtla tak tému dobrovoľnutí patrila aj Športová škola Galakníctva a obavy nových členov
tikos, jej zakladateľ a predseda
združenia byť štatutármi, vziať na
klubu Marián Polák podobne hovoril
seba zodpovednosť, papierovačky.
o problémoch s kapacitou a voľnými
Práve s nimi - vybavovačkami, ratermínmi v telocvičniach a ich predami, problémami majú pomôcť aj
nájmoch v Dúbravke.
stretnutia neziskoviek, združení,
športovcov, ktoré začala mestská
Veľké upratovanie
časť vlani organizovať. Pokračujú aj
Nováčikom na stretnutiach bola aj
tento rok, zvoláva ich koordinátorka
Lenka Čatlošová, ktorá organizuje
organizácií, združení Mária Smieprvý ročník konferencie – Výchova
šková, ktorá pracuje na Oddelení
života. Ide o najväčšiu interaktívnu
územného rozvoja a životného pročesko-slovenskú konferenciu o výstredia miestneho úradu, kde má na
chove a vzdelávaní detí a ich rodistarosti detské ihriská a mobiliar. Má
čov. Konferencia bude 3. a 4.
tiež skúsenosti z občianskych zdrumarca, ide o československý prožení so získavaním grantov.
jekt, prvý ročník konferencie bude v
Brne. Lenka ponúkla aj pomoc a poHorangi aj Galaktikos
radenstvo organizáciám, ktoré praČinnosť je pravidelnejšia, rozširuje
cujú s deťmi.
sa. Na Bagarovej ulici funguje KoSvoju činnosť pripomenuli aj skauti
munitné centrum Christiana, predzo zboru Biele Delfíny, ktorí sa bližstavilo svoje aktivity. Centrum už
šie predstavili na vlaňajšom stretmnohí poznajú, dostáva sa do povenutí. Svoju klubovňu majú v
domia.
ubytovni Fortuna na Agátovej.
Podobne sa na februárovom stret„Sme tretí najväčší zbor na Slonutí predstavovali aj ďalší, známi i
vensku, máme okolo 200 členov,“
neznámi.
približoval vodca skautov Deniz OyPrvýkrát sa zúčastnila aj športová
dasik. Vznikla idea zapojiť skautov
škola Horangi, ktorá v Dúbravke zaa zorganizovať v Dúbravke spočala trénovať taekwon-do s malými
ločný upratovací Deň Zeme.
troj až šesťročnými deťmi. Zatiaľ sa
stretávajú a cvičia v pohybovej
Združenia a koordinátor
miestnosti
Rodinného
centra
Z občianskych združení sa predstaMacko.
vilo OZ Späť pod stromy. „V spolu-

Zápisy prváčikov sa blížia

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa uskutoční v stredu 18.
apríla 2018 od 15.00 hodiny do 18.30 hodiny, vo štvrtok 19. apríla 2018
od 15.00 hodiny do 18.30 hodiny na všetkých základných školách v
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Dúbravka.
Zákonní zástupcovia sú povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré
do 31. augusta 2018 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.
V uvedené dni môžu dostať na školách informácie o úradnom postupe aj
zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.
Na zápis treba prihlásiť aj deti zdravotne postihnuté a zároveň priniesť
úradný doklad o druhu postihnutia, aby sa včas zabezpečilo ich vhodné
zaškolenie alebo prijali ďalšie opatrenia.
Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:
• občiansky preukaz • rodný list, resp. výpis z knihy narodených zapisujúceho dieťaťa • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
Bližšie informácie podá záujemcom každá základná škola, ktorej
zriaďovateľom je mestská časť Bratislava–Dúbravka.

práci s Občianskym združením
Žime krajšie, chceme zorganizovať
stretnutie s kompetentnými a úradom,“ hovorila Gabika Brejková z
OZ Späť pod stromy. Po obnove
ihriska plánuje združenie pokračovať s oživovaním a úpravou pešej
zóne pri ZS Saratov.
Pripomenulo sa aj aktívne Združenie rodičov Základnej školy Pri kríži,
ktoré plánuje pokračovať v premene
areálu školy. Po Zelenom átriu,
ktoré sa podarilo škole a rodičom
vytvoriť zo zanedbaného priestoru,
chcú
pokračovať úpravách na školskom dvore,
vytvoriť možnosti pre voľný čas starších detí.
Podobne starším deťom a mládeži
sa venuje aj Občianske združenie
Ichtys, ktoré prišlo na stretnutie po
prvýkrát. Jeho cieľovou skupinou sú
deti a mládež vonku na ulici. Pôsobia niekoľko rokov v uliciach Devínskej Novej Vsi, kde pracujú s
mladými v utorky a štvrtky a každú
stredu začali fungovať aj v uliciach
Dúbravky. V našej mestskej časti
majú základňu v Centre rodiny na
Bazovského, odtiaľ vyrážajú do teréne, do ulíc. Miestny poslanec
Matej Nagy a predstaviteľ OZ Ichtys
hovoril o viacerých trápeniach zdru-

ženia, ich činnosti i trávení voľného
času mladých.
Na stretnutí nechýbalo ani Centrum
rodiny z Bazovského. Komunitné
centrum hovorilo o plánoch na tento
rok, cieľom je premena doteraz zanedbaných priestorov na pohybovú
miestnosť, pri ktorej pomáhajú aj
študenti architektúry STU. Dokončená by mala byť ešte tento rok.
Pri projektoch, akciách, vybavení
športovcov pomáhajú granty, dotácie. O možnostiach dotácií v Dúbravke hovorili prítomní miestni
poslanci. Dotácie poskytuje komisia
športu, kultúry a sociálna.
Kritika aj nápady, problémy aj podnety. Debata bola pestrá, rôznorodá. Združenia, organizácie, kluby
sa však zhodli, ocenili stretnutia aj
ich koordinátora. „Je skvelé, že
vieme na koho sa obrátiť,“ komentovala Gabriela Brejková z OZ Späť
pod stromy.
Ak máte v mestskej časti Občianske
združenie, športový klub, organizáciu a nepozvali sme vás na stretnutie, napíšte na :
smieskova@dubravka.sk
02/60101154.
Nech to v Dúbravke ožíva, žije...
Lucia Marcinátová
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Jarný futbalový kalendár
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Dúbravka má vo futbalových súťažiach, podobne ako v predchádzajúcom ročníku, dve družstvá dospelých. Ženy FK Dúbravka v
druhej a mužov z rovnakého klubu v piatej lige. Uverejňuje vyžrebovanie oboch súťaží v jarnej časti.
□ 2. LIGA ŽIEN – skupina A
● 14. kolo (17. marec, 14.00): FK
Dúbravka – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble. ● 15. kolo (25, marec,
11.00): FK Čaka - FK Dúbravka. ●
16. kolo (31. marec, 14.00): FK Dúbravka – Spartak Trnava A. ● 17.
kolo (7. apríl, 15.00): FC Slovan
Duslo Šaľa - FK Dúbravka. ● 18.
kolo (14. apríl, 14.00): FK Dúbravka
- TJ Kopčany. ● 19. kolo (21. apríl,
15.00): OFK Dunajská Lužná - FK
Dúbravka. ● 20. kolo (28. apríl,
14.00): FK Dúbravka – ŠK Svätý
Jur. ● 21. kolo (5. máj, 14.00): FK
Dúbravka - FK Senica. ● 22. kolo
(13. máj, 15.00): FK DAC 1904 Dunajská Streda - FK Dúbravka. ● 23.
kolo (19. máj, 14.00): FK Dúbravka
– Spartak Trnava B. ● 24. kolo (27.
máj, 15.00): ŠK Vrakuňa - FK Dúbravka. ● 25. kolo (2. jún, 14.00):
FK Dúbravka – FC Petržalka. ● 26.
kolo (9. jún, 15.00): FC UNION
Nové Zámky - FK Dúbravka.

□ 5. LIGA MUŽOV ● 14. kolo (18.
marec, 15.00): OŠK Chorvátsky
Grob - FK Dúbravka. ● 15. kolo (24.
marec, 10.30): MŠK Iskra Petržalka
- FK Dúbravka. ● 16. kolo (1. apríl,
16.30): TJ Jarovce - FK Dúbravka.
● 17. kolo (8. apríl, 16.30): FK Dúbravka –FK Vajnory B, ● 18. kolo
(15. apríl, 17.00): ŠK Igram - FK Dúbravka. ● 19. kolo (22. apríl, 17.00):
FK Dúbravka – TJ Malinovo.
● 20. kolo (29. apríl, 17.00): FK ŠK
Danubia Hrubý Šúr - FK Dúbravka
● 21. kolo (6. máj, 17.00): FK Dúbravka – ŠKO Miloslavov. ● 22.
kolo (13. máj, 17.00): Lokomotíva
Devínska Nová Ves - FK Dúbravka.
● 23. kolo (20. máj, 17.00): FK Dúbravka – NMŠK 1922 Bratislava. ●
24. kolo (27. máj, 17.00): ŠK Nová
Dedinka - FK Dúbravka. ● 25. kolo
(3. jún, 18.30): MŠK Senec - FK
Dúbravka. ● 26. kolo (10. jún,
17.30): FK Dúbravka – ŠK Krasňany.
(efý)

□ FUTBAL

kolo: HK Ružinov – HOBA Bratislava 2:3
sn. Priebežné poradie: 1.HOBA Bratislava
41,... 8.HK Senica 1.
● LIGA KADETOV, regionálna baráž,
skupina západ (9. ŠHT, U15) – 2. kolo:
MHKM Skalica - HOBA Bratislava 4:2. 3.
kolo: HOBA Bratislava – voľný žreb. 4.
kolo: HOBA Bratislava – HK Ružinov 0:4.
5. kolo: Topoľčany - HOBA Bratislava 0:7.
Priebežné poradie: 1.HK Ružinov 7,...
4.HOBA Bratislava 4, 7.HK Levice 0.
● 1. LIGA, STARŠÍ ŽIACI (8. ŠHT, U14)
ZsZĽH, nadstavbová časť – 9. kolo:
HOBA Bratislava - Dukla Trenčín 3:0. 10.
kolo: Skalica - HOBA Bratislava 7:6. 11.
kolo: HOBA Bratislava – Slovan Bratislava
5:11. 12. kolo: Trnava – HOBA Bratislava
3:5. 13. kolo: HOBA Bratislava – Nitra 1:4.
Priebežné poradie: 1.Slovan Bratislava
23,... 5.HOBA Bratislava 7, 6.Skalica 3.
● 1. LIGA, STARŠÍ ŽIACI (7. ŠHT, U13)
ZsZĽH, nadstavbová časť – 9. kolo:
HOBA Bratislava - Dukla Trenčín 7:4. 10.
kolo: Skalica - HOBA Bratislava 6:4. 11.
kolo: HOBA Bratislava – Slovan Bratislava
1:17. 12. kolo: Trnava – HOBA Bratislava
3:4. 13. kolo: HOBA Bratislava – Nitra 6:7.
Priebežné poradie: 1.Slovan Bratislava
26,... 4.HOBA Bratislava 12, 6.Trnava 4.
● 1. LIGA, MLADŠÍ ŽIACI (6. ŠHT, U12)
ZsZĽH, nadstavbová časť – 9. kolo:

Dúbravka Cup putuje do Záhorskej

FKP Dúbravka a MČ Dúbravka
usporiadali v ŠH FTVŠ Lafranconi
3. ročník halového futbalového turnaja DÚBRAVKA CUP mladších žiakov U13 (ročník nar. 2005 a mladší).
O prvenstvo bojovalo osem družstiev. Nakoniec sa z neho tešili futbalisti MFK Záhorská Bystrica.

● KONEČNÉ PORADIE: 1. MFK Záhorská Bystrica, 2. ŠTK Šamorín, 3. FKP
Dúbravka A, 4. NMŠK Bratislava, 5. FK
Lamač, 6. Žolík Malacky, 7. FK Dúbravka , 8. FKP Dúbravka B. Najlepším
hráčom bol Zoltán Seregi (Šamorín),
brankárom Michal Hudec (Lamač),
strelcom Ivan Druzakov (Záhorská Bystrica).
(efý)

Dukla Trenčín - HOBA Bratislava 9:2. 10.
kolo: HOBA Bratislava – Skalica 7:1. 11.
kolo: Slovan Bratislava - HOBA Bratislava
5:7. 12. kolo: HOBA Bratislava – Trnava
3:1. 13. kolo: Nitra - HOBA Bratislava 9:7.
Priebežné poradie: 1.Dukla Trenčín 22,...
4.HOBA Bratislava 10, 6.Skalica 1.
● 1. LIGA, MLADŠÍ ŽIACI (5. ŠHT, U11)
ZsZĽH, nadstavbová časť – 9. kolo:
Dukla Trenčín - HOBA Bratislava 17:3. 10.
kolo: HOBA Bratislava – Skalica 6:6. 11.
kolo: Slovan Bratislava - HOBA Bratislava
6:3. 12. kolo: HOBA Bratislava – Trnava
6:6. 13. kolo: Nitra - HOBA Bratislava 9:6.
Priebežné poradie: 1.Nitra 24,... 4.HOBA
Bratislava 6, 6.Skalica 4.

Bilíkova kad. B 3:0, ŠŠK VIVUS Bratsilava
kad. A - ŠŠK Bilíkova kad. A 0:3. 4. kolo:
ŠŠK Bilíkova kad. A – ŠVK Pezinok 3:0,
ŠŠK Bilíkova kad, B – VK Slávia UK Dráčik
B 1:3.
● M-SR STARŠÍCH ŽIAČOK, oblasť Bratislava, skupina o 1. – 6. miesto, 2. kolo:
Slávia UK Dráčik A - ŠŠK Bilíkova A 3:0 a
3:2. 3. kolo: VK Studienka – ŠŠK Bilíkova
B 3:1 a 3:0, ŠŠK Bilíkova A – ŠVK Pezinok
3:0 a 3:0. 4. kolo: ŠVK Pezinok - ŠŠK Bilíkova B 3:0 a 3:0, ŠŠK Bilíkova A – ŠŠK
VIVUS Bratislava 3:0 a 3:0.
Skupina 7. – 14. miesto, 1. kolo: ŠK Hamuliakovo – ŠŠK Bilíkova C 3:0 a 2:3. 2.
kolo: ŠŠK Bilíkova C - Slávia UK Dráčik C
0:3 a 0:3. 3. kolo: VTC Pezinok – ŠŠK Bilíkova C 3:0 a 3:0. 4. kolo: ŠŠK Bilíkova C
– VK Slávia UK Dráčik B 0:3 a 0:3.

● Výsledkový servis ● Výsledkový servis ● Výsledkový servis ●

ZIMNÁ HALOVÁ LIGA – STARŠÍ ŽIACI
(roč. nar. 2003 a mladší) - O pohár predsedu BSK, 7. kolo – A skupina: FKP Dúbravka B – TJ Jarovce 1:4. Konečné
poradie v skupine: 1.SFC Kalinkovo
21,... 5.FKP Dúbravka B 7, 8.ŠK Nová Dedinka 3. B skupina: FK Lamač - FKP Dúbravka A 0:20. Konečné poradie v
skupine: 1.ŠK Žolík Malacky 21, 2.FKP
Dúbravka A 18,... 8.FK Most pri Bratislave
3. Finálová časť – 1. kolo: SFC Kalinkovo – FKP Dúbravka A 5:2. 2. kolo: FKP
Dúbravka – ŠK Šenkvice 2:4.
● ZIMNÁ HALOVÁ LIGA –MLADŠÍ ŽIACI
(roč. nar. 2005 a mladší) - O pohár
predsedu BSK, nadstavbová časť – 2.
kolo: MŠK Iskra Petržalka – FKP Dúbravka A 13:3, FKP Dúbravka B – NMŠK
Bratislava B 9:7.

□ HOKEJ

● 1. LIGA JUNIOROV (U20), základná
skupina, 29. kolo: HOBA Bratislava – Michalovce 3:2. 30. kolo: HOBA Bratislava –
Marvel Bardejov 13:1. 31. kolo: HOBA. 32.
kolo: HOBA Bratislava – Dubnica 5:4. 33.
kolo: HK Ružinov - HOBA Bratislava 4:2.
34. kolo: PHC Budapešť (Maď.) - HOBA
Bratislava 2:8. 35. kolo: P.H.K Prešov HOBA Bratislava 2:8. Priebežné poradie:
1.HK Gladiators Trnava 86,... 3.HOBA Bratislava 70, 10.HK Marvel Bardejov 18.
● 1. LIGA DORASTU K-CLASSIC (U18),
nadstavbová časť, 9. kolo: HC ŠKP Bratislava - HOBA Bratislava 3:1. 10. kolo:
Senica – HOBA Bratislava 0:13. 11. kolo:
Piešťany - HOBA Bratislava 2:7. 12. kolo:
Dubnica – HOBA Bratislava 1:3. 13. kolo:
HOBA Bratislava – HK Ružinov 1:4. 14.

□ VOLEJBAL

● 1. LIGA JUNIORIEK, skupina západ,
12. kolo: ŠŠK VIVUS Bratislava – ŠŠK Bilíkova 0:3 a 0:3. 13. kolo: ŠŠK Bilíkova –
MVK Frigolog Nové Mesto 1:3 a 3:1.Priebežné poradie: 1.COP Volley Nitra, 2.VK
Slávia UK Dráčik, 3.ŠŠK Bilíkova,... 10.Volley Project Nitra.
● 2. LIGA JUNIORIEK a KADETIEK, skupina o 1, - 6. miesto, 1. kolo: ŠŠK Bilíkova
kad. A - ŠŠK Bilíkova kad..B 3:0. 2. kolo:
ŠŠK Bilíkova kad. B – ŠVK Pezinok 0:3,
ŠŠK Bilíkova kad A – Slávia UK Dráčik A
3:0. 3. kolo: VK Slávia UK Dráčik A - ŠŠK

□ FUTSAL

● 2. SLOVENSKÁ LIGA MUŽOV, región
Bratislava – 14. kolo: Katenačo Dúbravka
– 4 FUN Futsal Team 3:3. 15. kolo: Čekan
Mekenroff 1897 -- Katenačo Dúbravka
13:5. 16. kolo: Katenačo Dúbravka – PKE
Mystery 3:10. 17. kolo: Predators - Katenačo Dúbravka 10:8. Priebežné poradie:
1.PKE Mystery 45,... 17.Katenačo Dúbravka 5, 18.ŠK Račišdorf 4.
(jop)

Š P O R TOV Ý K LU B T E N I S C E N T R U M D Ú B R AV K A
Dúbravka - Lysáková ulica

Celoročné
objednávky:
0905 240532

TENISOVÁ HALA
2017 / 2018
od 8 € / hod.

Hodinové
objednávky:
0905 109378

w w w.miso.ofirme.sk

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. Michal VAVRO
0905 240532
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Bežať je vždy lepšie, ako ležať
Šport

Druhú februárovú nedeľu sa uskutočnil tretí ročník behu dvojíc Valentínsky DôverRUN Ty a Ja

Štart a cieľ preteku bol v parku pri kruhovom objazde na ulici Pod záhradami. Víťazom pretekov sa stala dvojica Diana Tešovičová – Peter
Ambrus, ktorá obhájila prvenstvo z minulého roka. Najlepšie tri dvojice
dekoroval starosta Martin Zaťovič.
Škoda, že málo štartujúcich bolo z
Princíp pretekov pripomína dvojDúbravky. Preteky sa konali pod hečlennú štafetu. Najskôr vyštartovali
slom „Bežať je lepšie ako ležať.“
ženy a odbehli 5 km trať a v cieli
odovzdali pomyselný "kolík" svojej
■ VÝSLEDKY: 1. Diana Tešovičová
tímovej polovičke. Tá bežala rov– Peter Ambrus 39:22,7, 2. Nikola
nakú trať, ako prvý člen tímu. PrieČorbová – Zsolti Gulyas 40:48,0, 3.
stor odovzdávky bola neutrálna
Nikoleta Gregáňová – Peter Ďurica
zóna, kde sa čas nemeral, aby v
41:58,7, 4. Renáta Mrázová – Jozef
zhone a panike pri rýchlom hľadaní
Mráz 43:14,7, 5. Lucia Malastová –
bežeckého partnera nedošlo k
Jakub Pediač 44:29,2, 6. Vanda Maúrazu. Štartovné bolo dobrovoľné.
chalová – Matúš Trnovec 44:43,0.
Preteky boli otvorené aj pre zmieNajrýchlejší jednotlivci – ženy: 1.
šané dvojice, ktoré tvorili priatelia,
Nikoleta Čorbová 20:26,4, 2. Diana
kolegovia, susedia, či tety a synovci,
Tešovičová 20:39,6. 3. Lucia Malasujovia a netere, otec s dcérou a iné
tová 23:10,4. Muži: 1. Matúš Trnokombinácie. Neprihliadalo sa ani na
vec 18:16,6, 2. Peter Ambrus
vek bežcov. Súťažilo 42 dvojíc nie18:43,0, 3. Peter Ďurica 18:47,3.
len z Bratislavy, ale aj z Hriňovej,
(pej)
Malaciek, Lehníc, Zvolena či Košíc.

V. Uhrín: Cieľ je jasný, nevypadnúť!

Štart ženskej časti druhého ročníka “behu zamilovaných”. Druhá zľava
členka víťaznej dvojice Diana Tešovičová.
Foto: Ľubo Navrátil

Alex Chudic a najmä Lucia Vojteková sa už začínajú presadzovať aj u dospelých

Pred necelými troma rokmi založil ambiciózny Vladimír Uhrín Dúbravský bedmintonový klub (DBK) a prihlásil ho do štvrtej ligy. Už po druhom roku pôsobenia v tejto súťaži postúpil do tretej ligy. Tam si DBK
počínal doslova suverénne a s náskokom postúpil po prvý raz vo svojej
krátkej histórii do druhej ligy, skupiny západ. Pripomíname, že DBK v
tretej lige šestnásť zápasov vyhral a iba dvakrát remizoval.
Na prekvapenie, v spomínanej druhej lige sa ocitli aj družstvá, ktoré
skončili v tretej lige za DBK. „Do nového ročníka súťaží sa do druhej
ligy neprihlásili Šurany a CEVA Trenčín. Možnosť ich nahradiť bola ponúknutá družstvám, ktoré skončili za
nimi na medailových priečkach.
BKR Púchov a MBK PE Malinovo ju
využili a tak sa ocitli v druhej lige,
ktorá bude opäť osemčlenná,“ hovorí predseda DBK Vladimír Uhrín.
Z kádra DBK nikto neodišiel, naopak
ho posilnil Roman Pardupa z Mali-

nova, na hosťovanie prišli Lukáš Konárek (Šurany) a mladá Veronika
Kesslerová (SC Pohoda Trnava).
Súpiska DBK pre druhú ligu: A. Chudic, R. Pardupa, M. Vonšák, M. Andraščík, B. Brozman, V. Uhrín, P.
Hargaš, M. Mrázek, V. Ražný, M.
Mošovský, L. Konárek, L. Vojteková,
V. Kesslerová, J. Marková, B. Viestová, S. Švecová ,L. Slobodníková,
A. Ivanovičová a E. Chudicová.
Druhá liga bude mať štyri kolá, prvé
je na programe 25. marca. Víťaz súťaže postúpi do baráže o postup do

Rada seniorov a Komisia športu
MČ Dúbravka usporiadajú tretí
ročník stolnotenisového seniorov.
Turnaj, ktorý sa koná pod záštitou
starostu Dúbravky Martina Zaťoviča, sa uskutoční v sobotu 17.
marca od 10.00 vo vestibule Domu
kultúry.
Seniori z Dúbravky sa na podujatie
môžu prihlásiť na adrese: radase-

niorov@gmail.com najneskôr do
9. marca. Budú sa hrať dvojhry
mužov a žien na dva víťazné sety.
Prvenstvá z minulého roka obhajujú Vladimír Lišťák a Mária Raffayová, ktorá bola najlepšia aj v
prvom ročníku turnaja. Prezencia
začne o 9.00 a potrvá do 9.45 h.

Seniori za stolmi

(pet)

prvej ligy. „Cieľ máme jasný, nevypadnúť. Máme aj jeden vyšší cieľ a
to skončiť do štvrtého miesta. Verím,
že družstvo zabojuje a nadviaže na
výkony v predchádzajúcej sezóne,“
povedal o ambíciách DBK jeho
predseda a stále aktívny hráč V.
Uhrín.
Hráči DBK sa presadzujú aj v súťažiach jednotlivcov, najmä Lucia Vojteková a Alex Chudic. Obaja sa
predstavili aj na celoslovenskom turnaji Grand Prix hráčov do 19 rokov.
Vojteková so svojou tradičnou partnerkou A. Peruňskou vyhrali
štvorhru. Lucia sa spolu s Alexom
prebojovali do finále miešanej
štvorhry, kde však neuspeli. Chudic
s Vrbinským prehrali tiež vo finále
mužskej štvorhry.
Vojteková sa začína presadzovať aj

medzi ženami, keď na celoslovenskom turnaji dospelých s Peruňskou
prehrali až vo finále ženskej
štvorhry. Stále ešte len šestnásťročná Vojteková je z hráčov DBK
najvyššie aj nedávno vydaných slovenských rebríčkoch. V dvojhre
dievčat do 17 rokov jej patrí štvrtá,
do 19 rokov siedma a v ženách 15.
priečka.
V štvorhre dievčat má Lucia ešte
lepšie umiestnenie. Do 17 rokov jej
patrí druhá priečka, do 19 prvá
(spolu s Peruňskou) a u žien
siedma. Vynikajúce jej aj jej tretie
miesto v miešanej štvorhre do 19
rokov. Chudic je štvrtý do 19 rokov v
mužskej i miešanej štvorhre. V mužskej štvorhre u dospelých mu patrí
deviate miesto.
Jozef Petrovský

Bronz pre FKP

Koncom januára usporiadal v Petržalke FKP Dúbravka za finančnej
podpory MČ Dúbravka futbalový turnaj prípraviek (U11) Dúbravka cup.
Sedem mužstiev hralo systémom každý s každým. Víťazom turnaja sa
stal ŠK Tomášov pred FA Lafranconi FTVŠ UK a FKP Dúbravka.

Turnaja sa zúčastnili aj futbalisti z FK
Dúbravka. Mali trochu smoly, keď
štyri stretnutia prehrali najtesnejším
rozdielom. Treba ale napísať, že ako
jediné mužstvo nestrelili ani gól. Aj
preto skončili na poslednom, sied-

mom mieste. Za najlepšieho hráča
bol vyhlásený K. Bálint (ŠK Tomášov), brankára J. Šimkovič a najlepším strelcom a stal P. Kubovič (FA
Lafranconi).
-jop-
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