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K ritika, ktorá prekvapí a 
motivuje zároveň. Plány 

mestskej časti na tento rok 
a ďalšie najbližšie sú vraj 
neznáme. Taký podnet prišiel 
zo strany jednej aktívnej ko-
munity v Dúbravke. Priviedol 
k zamysleniu aj vzniku tohto 
článku. Popýtali sa vedenia 
mestskej časti, čo sa chystá...

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Zmeny a novinky, ktoré už vid-
no, plány, na ktorých sa pracuje, 
projekty, ktoré sa dokončujú, 
súťažia aj bežné činnosti mestskej 
časti. Počuť stroje, vidno kamene, 
fúriky, pohyb. V Parku Pekníkova 
sa nedalo nevšimnúť, že sa niečo 
deje. Čakalo sa na počasie a dlhšie 
obdobie s teplotami nad nulou, 
aby mohlo vzniknúť nové multi-
funkčné športovisko s rozmermi 
33 x 18 metra. Ihrisko s tribúnou 
má slúžiť na futbal, vybavené 
bude pre basketbal i volejbal.

K viditeľným zmenám v 
Dúbravke patrili počas marca aj 
kvety.  Mestská časť doplnila zá-
hony. Dúbravka kvitne na etapy.

Novinkou, ktorú práve vidíte, 
je aj dizajn Dúbravských novín.  
Cieľom zmeny bolo sprehľadniť 
texty, zlepšiť čitateľnosť a za-
traktívniť podobu novín. Tejto 
výzvy sa chopil grafik Peter Po-
važan.  Obsahová štruktúra no-
vín sa nemení. Stálou snahou je, 
aby boli noviny čítaním pre vás, 
Dúbravčanov. Užitočné aj pútavé, 
aj oddychové zároveň...

Viac na 2. a 3. strane

Dúbravka kvitne na etapy
 AKÉ SÚ PLÁNY MESTSKEJ ČASTI  NA TENTO ROK

Žlté vesty 
zasahujú
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Zápisy prváčikov
sa blížia
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Ako by mohlo vyzerať 
naše centrum
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Nový 
oltár žiari

STRANA 12 - 13

Fašiangy a Dúbravka

STRANA 14 - 15

Stolnotenisová
sobota

STRANA 28

Spoločné brigády na ihrisku, su-
sedské upratovanie okolia domov, 
hrabanie predzáhradok či jarné 
upratovanie lesa Občianskym 
združením Žime krajšie. Správy, 
ktoré potešia, brigády, ktoré po-
máhajú a motivujú zároveň. Po 
zime vyšli viacerí Dúbravčania do 
ulíc a pridali ruku k dielu, skrášľo-
vali okolie. Mnohé upratovania 
prebehli počas marca, niektoré 
pokračujú v apríli, väčšiu brigádu 
plánuje mestská časť Bratislava-
-Dúbravka pred Dňom Zeme v pia- 
tok 12. apríla. „Upratovať budú 

zamestnanci úradu, dúbravské 
školy a aj seniori z denných cen-
tier,“ približuje Mária Smiešková, 
poverená riadením Oddelenia ži-
votného prostredia. „Plánujeme 
vyčistiť viaceré lokality.“ Každá 

ruka je vítaná, k upratovaniu 
a skrášľovaniu Dúbravky sa dá 
pripojiť počas celého apríla. Mest-
ská časť poskytne vrecia a jedno-
razové gumené rukavice, zabezpe-
čí tiež odvoz odpadu. 

Potrebné je prihlásiť sa na 
mailovej adrese zivotne.prostre-
die@dubravka.sk a uviesť meno, 
priezvisko, telefonický kontakt, 
miesto, kde bude brigáda realizo-
vaná a počet ľudí, ktorí sa zúčast-
nia. Výdaj vriec bude prebiehať na 
miestnom úrade Pri kríži 14.

(lum)

Deň Zeme v Dúbravke sa začal už po zime
 MESTSKÁ ČASŤ ORGANIZUJE VEĽKÉ UPRATOVANIE 12.  APRÍLA

Foto: Peter Považan
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Nové ihrisko pre Materskú 
školu Bullova, záhony 

kvetov, kvitnúca lúka Pri 
kríži, nové tabule náučného 
chodníka, oživenie galérie 
v kultúrnom dome, veľké 
upratovanie, územné plány 
zón i urbanistická štúdia Pod 
záhradami a aj modernizácia 
električkovej trate.

TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Vykukli spolu so slnkom. Žlté, 
biele, fialové. Kvety rôznych fa-
rieb, rôznych odrôd. Záhony ci-
buľovín na rôznych miestach 
Dúbravky. Niekde už vyrástli, nie-
kde rašia, niekde ešte len čakajú 
na svoj čas...

„Po minuloročnej premiére, 
keď sme sadili v troch lokalitách, 
sme tento rok kvietky rozšírili na 
deväť miest Dúbravky,“ hovorí 
dúbravský starosta Martin Zaťo-
vič. „Tešia a prekvapujú viac oby-
vateľov.“

Krókusy možno obdivovať pri 
frekventovanej Harmincovej 
ulici, narcisy pri Kostole Ducha 
Svätého, tulipány pri vstupe do 
Dúbravky na Janka Alexyho. 

K novým miestam, kde sa môžu 
Dúbravčania tešiť na kvety patria 
- pešia zóna na Landauovej ulici, 
na Nemčíkovej v okolí sochy a pri 
parkovisku, popri ceste na Repaš-
ského, v Parku Družba či záhony 
pred Domom kultúry Dúbrav-
ka. Ďalšia výsadba doplnila už 
existujúcu výsadbu vedľa kostola 
Ducha Svätého.

„Vlani sme  nasadili 300 met-
rov štvorcových, tento rok až  600 
metrov štvorcových,“  približuje 
Zuzana Knetigová z Oddelenia 
životného prostredia miestneho 
úradu. Dodáva, že podobná vý-
sadba v Bratislave ani neprebie-
ha, inšpirovala sa prezentáciou na 
Záhradníckom fóre 2016.

KVITNÚCA LÚKA PRE MOTÝLE

Novinkou s „kvetinovým vý-
sledkom“ je tento rok aj takzvaná 
Kvitnúca lúka pre motýle. Pôjde 
o kruhový záhon, ktorý sa pripra-
vuje v lokalite Pri kríži za autobu-
sovou zastávkou Homolova.

„Mestská časť Bratislava-
-Dúbravka sa zapojila do projek-
tu s Bratislavským regionálnym 
ochranárskym združením,“ pri-
bližuje Mária Smiešková, povere-
ná riadením Oddelenia životného 
prostredia.  „V rámci tohto pro-

jektu budú v Dúbravke založené 
kvitnúce trávnaté porasty. Prvým 
je kruhový záhon s priemerom 
desať metrov, na jeseň by mala 
vzniknúť väčšia kvitnúca lúka, 
osadené náučné tabule i oddycho-
vá lavička „motýľ“, ktoré doplnia 
lokalitu Pri kríži.

Mestská časť chce takto odskú- 
šať iný spôsob starostlivosti o 
trávnaté plochy, so zámerom pod-
poriť biodiverzitu na verejných 
zelených plochách. 

Ďalšou novinkou tento rok by 
mali byť rozkvitnuté závesné kve-
tináče s muškátmi. Zdobiť majú 
lampy verejného osvetlenia skú-
šobne v dvoch lokalitách – pred 
domom kultúry a v starej Dúbrav-
ke na Žatevnej ulici.

VEĽKÉ UPRATOVANIE

„Jednou z našich priorít toh-
to a aj budúcich rokov je zeleň 
a čistota,“ hovorí starosta Martin 
Zaťovič. „Plánujeme tiež výsadbu 
nových stromov, ošetrovanie ze-
lene, v apríli chceme zorganizovať 
Deň Zeme – veľké upratovanie 
ulíc, školských areálov a vere-
ných priestranstiev. Rozbehnu-
tým tohtoročným projektom je 
revitalizácia areálu pri Horanskej 
studni v starej časti Dúbravky. 
Okrem opráv a rekonštrukcií sme 
sa chceli venovať už aj rozvojovým 
projektom. Ich veľkou brzdou sú 
však novinky pre samosprávy, 
ktoré zaťažujú rozpočet a obme- 
dzia rozvoj.“

Ide napríklad o obedy „zadar-

Čo plánuje
Dúbravka tento 
rok: Opravovať, 
sadiť aj tvoriť

 VZNIKÁ NOVÉ MULTIFUNKČNÉ IHRISKO AJ MOTÝLIA LÚKA PRI KRÍŽI

 Ihriská - nové ihrisko MŠ 
Bullova, výmena hracieho 
prvku MŠ Galbavého, výme-
na hojdačiek – detské ihris-
ká Pri kríži, Ožvoldíkova

 multifunkčné ihrisko Pekníkova

 záhony kvetov v deviatich 
 lokalitách

 kvitnúca lúka Pri kríži

 zakvitnuté kvetináče – v lokalite 
pred domom kultúry a na Žatev-
nej ulici pred miestnym úradom

 obnova areálu Horánska studňa 

 územné plánovanie - urbanistic-
ká štúdia Pod záhradami, územ- 
né plány zóny - územný plán zóny 

Dúbravky západný rozvoj, 
druhým územím je takzva-
né Dúbracentrum (je to ob-
lasť popri Saratovskej ulici 
a  električkovej trati – úze-

mie od Lidla, starej pošty k súdu 
a  na druhej strane Dom kultúry 
Dúbravka smerom k Bille) 

 projekty - nové tabule náučného 
chodníka, oživenie galérie Domu 
kultúry Dúbravka, využitie objek-
tu Ulica kpt. Rašu

 pokračovať v otvorenej komuni-
kácii s obyvateľmi, stretnutia ko-
munít a v teréne Na slovíčko so 
starostom

P L Á N Y N A T E N TO  R O K
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mo“, ktoré v materských školách 
už začali, komplikácie pre rozpo-
čet obce a personál však nastanú 
v septembri, kedy začnú „obe-
dovať zadarmo“ už aj žiaci v zá-
kladných školách. Ďalšou záťažou 
podľa vedenia mestskej časti je 
navýšená zimná údržba a starost-
livosť o chodníky, zvyšovanie ta-
buľkových platov zamestnancov 
či rekreačné poukazy pre zamest-
nancov od roku 2019.

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Mestská časť chce venovať po-
zornosť aj územnému plánovaniu, 
spracovávaniu územných plánov 
zón.  Pripravovať chce územný 
plán zóny Dúbravka západný roz-
voj, ide o územie medzi Penati 
a výstavbou na ulici Pri kríži. 

Druhým územím je takzvané 
Dúbracentrum, čo je oblasť popri 
Saratovskej ulici a električkovej 
trati – územie od Lidla, starej 
pošty k súdu a na druhej strane 
Dom kultúry Dúbravka smerom 
k Bille. Tento rok bude mestská 
časť obstarávať aj urbanistickú 
štúdiu Pod záhradami, ktorá bude 
slúžiť aj ako podklad na zmenu 
územného plánu. Cieľom je, aby  
bola v oblasti Pod záhradami za-
chovaná zeleň. Pokračovať bude 
Dúbravka aj v opravách výtlkov, 
ciest, chodníkov a riešení parko-
vania. 

NÁUČNÝ CHODNÍK

V súvislosti s ihriskami mest-
ská časť pokračuje v ich postupnej 
obnove, v menších i väčších opra-

vách. K najväčším projektom 
v tomto roku patria -  spomínané 
multifunkčné ihrisko v Parku Pek-
níkova, nové ihrisko pre Materskú 
školu Bullova a výmena hojdačiek 
za nové sady na detskom ihrisku 
Pri kríži a Ožvoldíkova.

Dúbravku tvoria aj menšie pro-
jekty, zmeny. Takým je napríklad 
aktuálne aj osádzanie nových 
tabúľ náučného chodníka, ktoré 
majú obyvateľov i návštevní-
kov sprevádzať a oboznamovať s 
mestskou časťou a jej špecifikami.

Tabule pribudli na troch mies-
tach – pri Kostole Ducha Svätého, 
ktorého základný kameň posvä-
til pápež, pri národnej kultúrnej 
pamiatke, Kostole Kozmu a Da-
miána, ktorý pochádza až z roku 
1720 a na oplotení Dúbravského 
múzea, ktoré je miestom rôznych 

kultúrnych podujatí. Náučné ta-
bule sa do mestskej časti podari-
lo doplniť vďaka financovaniu z 
grantovej podpory, ktorú úspeš-
ne získalo Občianske združenie 
Dúbravčan od Nadácie Volkswa- 
gen Slovakia.

S príchodom jari bude mestská 
časť pokračovať aj v stretnutiach 
v teréne s vedením mestskej časti 
pod názvom Na slovíčko so sta-
rostom. 

 „Minulý rok sa nám podarilo 
tiež utužiť komunity, vytvoriť pra-
videlné stretnutia klubov, združe-
ní v mestskej časti, zosieťovať ich 
a dať im koordinátora. Toto pova-
žujem za veľmi dôležité a chcem 
v tom pokračovať, aby si všetci 
Dúbravčania svoju Dúbravku vá-
žili, mali ju radi a  spolu sme ju 
menili,“ dodal starosta Zaťovič.

Nová tabuľa náučného chodníka pri Kostole Ducha Svätého.Príprava na motýliu kvetinovú lúku Pri kríži.
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K ritika, ktorá prekvapí a 
motivuje zároveň. Plány 

mestskej časti na tento rok 
a ďalšie najbližšie sú vraj 
neznáme. Taký podnet prišiel 
zo strany jednej aktívnej ko-
munity v Dúbravke. Priviedol 
k zamysleniu aj vzniku tohto 
článku. Popýtali sa vedenia 
mestskej časti, čo sa chystá...

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Zmeny a novinky, ktoré už vid-no, plány, na ktorých sa pracuje, projekty, ktoré sa dokončujú, súťažia aj bežné činnosti mestskej časti. Počuť stroje, vidno kamene, fúriky, pohyb. V Parku Pekníkova sa nedalo nevšimnúť, že sa niečo deje. Čakalo sa na počasie a dlhšie obdobie s teplotami nad nulou, aby mohlo vzniknúť nové multi-funkčné športovisko s rozmermi 33 x 18 metra. Ihrisko s tribúnou má slúžiť na futbal, vybavené bude pre basketbal i volejbal.
K viditeľným zmenám v Dúbravke patrili počas marca aj kvety.  Mestská časť doplnila zá-hony. Dúbravka kvitne na etapy.
Novinkou, ktorú práve vidíte, je aj dizajn Dúbravských novín.  Cieľom zmeny bolo sprehľadniť texty, zlepšiť čitateľnosť a za-traktívniť podobu novín. Tejto výzvy sa chopil grafik Peter Po-važan.  Obsahová štruktúra no-vín sa nemení. Stálou snahou je, aby boli noviny čítaním pre vás, Dúbravčanov. Užitočné aj pútavé, aj oddychové zároveň...

Viac na 2. a 3. strane

Dúbravka kvitne na etapy
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Spoločné brigády na ihrisku, su-sedské upratovanie okolia domov, hrabanie predzáhradok či jarné upratovanie lesa Občianskym združením Žime krajšie. Správy, ktoré potešia, brigády, ktoré po-máhajú a motivujú zároveň. Po zime vyšli viacerí Dúbravčania do ulíc a pridali ruku k dielu, skrášľo-vali okolie. Mnohé upratovania prebehli počas marca, niektoré pokračujú v apríli, väčšiu brigádu plánuje mestská časť Bratislava--Dúbravka pred Dňom Zeme v pia- tok 12. apríla. „Upratovať budú 

zamestnanci úradu, dúbravské školy a aj seniori z denných cen-tier,“ približuje Mária Smiešková, poverená riadením Oddelenia ži-votného prostredia. „Plánujeme vyčistiť viaceré lokality.“ Každá 

ruka je vítaná, k upratovaniu a skrášľovaniu Dúbravky sa dá pripojiť počas celého apríla. Mest-ská časť poskytne vrecia a jedno-razové gumené rukavice, zabezpe-čí tiež odvoz odpadu. 
Potrebné je prihlásiť sa na mailovej adrese zivotne.prostre-die@dubravka.sk a uviesť meno, priezvisko, telefonický kontakt, miesto, kde bude brigáda realizo-vaná a počet ľudí, ktorí sa zúčast-nia. Výdaj vriec bude prebiehať na miestnom úrade Pri kríži 14.
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Od novín cez spravodajcu opäť k novinám

1991 - 1993
1993 - 2007

2007 - 2010 2010 - 2014 2015 - 2018

Mesačník Dúbravské noviny začal vy-
chádzať v  roku 1991.  Po nástupe starostu 

Jána Sandtnera boli Dúbravské noviny v roku 
2007 premenované na Dúbravského spravo-
dajcu, s prestávkami vychádzal až do roku 
2014. Pôvodný názov Dúbravské noviny sa 
vrátil po nástupe starostu Martina Zaťoviča  
na začiatku roku 2015. Na pluralitu, objekti-
vitu a spravodajský charakter novín dozerá 
mediálna rada. V októbri 2017 rokovala o redi-

zajne novín, členovia zmenu podporili.  Prišlo 
k nej však až teraz, keď rada začala fungovať 
v  novom zložení. Jej súčasný predseda, župný 
a miestny poslanec Juraj Štekláč, oslovil do ko-
misie viacerých odborníkov z mediálnej oblasti, 
ktorí členstvo prijali. Posledné dve zasadnutia 
rokovali o redizajne, pripomienkovali predlo-
žené návrhy a odobrili zmenu. Novú podobu 
vytvoril Dúbravčan Peter Považan. Nech sa 
páči, príjemné listovanie...
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Jednou z našich priorít tohto 
a aj budúcich rokov je zeleň 

a čistota, povedal nám v rámci 
spisovania plánov Dúbravky 
starosta Martin Zaťovič. Zašli 
sme preto na Oddelenie život-
ného prostredia, popýtať sa 
na podrobnosti, čo sa v oblasti 
starostlivosti o okolie v mest-
skej časti robí, čo zahŕňa 
takzvaná letná údržba.

ZUZANA MORÁVKOVÁ

„Čistota pol života, v Dúbravke 
celý.“ Čítame nápis na multiká-
re, s ktorou zamestnanci mestskej 
časti jazdia čistiť aj vynášať odpad. 
O tom, že je čistenie Dúbravky ná-
kladné a rozsiahle, nemožno mať 
pochýb. Celoročné aktivity údržby 
zhltnú značnú sumu z rozpočtu 
mestskej časti.  Na letnú údržbu 
bolo v minuloročnom rozpočte vy-
členených 563-tisíc eur. 

Údržba zahŕňa kompletnú sta-
rostlivosť o zeleň, detské ihriská, 
opravy komunikácií, chodníkov 
a podobne. Poďme si spoločne 
prejsť, čo všetko mestská časť v jed-
notlivých obdobiach robí. 

LAVIČKY A SMETIAKY

Slovo mobiliár, možno neznáme, 
možno známe, pre ľudí stačí jed-
noducho povedať lavičky a smetné 
koše. To tvorí ďalšiu časť takzvanej 
letnej údržby mestskej časti. 

„Mestská časť sa stará o opra-
vy existujúcich parkových lavíc a 
smetných košov, ako i o osádzanie 
nových a likvidáciu starých po-
škodených,“ hovorí Mária Smieš-

ková, poverená riadením Oddele-
nia životného prostredia. 

Úspešná bola vlaňajšia výzva 
mestskej časti, keď sa Dúbravka 
obyvateľov pýtala, kde 
by potrebovali nový 
smetný kôš či kôš na 
psie exkrementy. Na 
základe podnetov sa 
doplnili viaceré koše, 
mestská časť sa stará 
o ich vysýpanie a likvi-
dáciu odpadu. 

DETSKÉ IHRISKÁ

Do letnej údržby 
patrí aj starostlivosť o 
detské ihriská a s ňou 
súvisiaca výmena či 
údržba pieskovísk a 
opravy hracích prv-
kov. Vzhľadom na to, že mestská 
časť dbá na bezpečnosť a starost-
livosť o detské ihriská, investuje 

nemalé prostriedky na zabezpe-
čenie revíznych kontrol a správ o 
bezpečnosti hracích prvkov, údrž-
bu poškodených hracích prvkov 

a obnovu ihrísk, a to 
buď čiastočnú alebo 
celkovú. 

V roku 2018 bola 
pôvodná položka na 
opravy ihrísk 65-tisíc 
eur navýšená tak, aby 
pokryla nutné opravy 
hracích prvkov, oplo-
tení detských ihrísk či 
revitalizáciu poškode-
ných športovísk. 

Na ihriská postupne 
začínajú pribúdať aj 
prevádzkové poriadky, 
ktoré informujú o tom, 
čo je na ihrisku povo-
lené a čo nie a ktorý 

hrací prvok je vhodný pre aké dieťa.
„Veríme, že zvýšením povedomia 

obyvateľov o správnosti a vhodnos-
ti užívania hracích prvkov sa po-
stupne bude znižovať výskyt vanda-
lizmu a poškodení hracích prvkov, 
a tým pádom sa znížia aj výdavky 
spojené s ich opravou,“ hovorí Má-
ria Smiešková. „Ušetrené financie 
radi investujeme do zabezpečenia 
ďalšieho atraktívneho vybavenia 
ihrísk či verejných plôch.“

ZELENÁ DÚBRAVKA

Dúbravka je jednou z najzelen-
ších mestských častí, čo so sebou 
prináša aj náklady na ich údržbu. 
Stará sa o trávnaté porasty, kry 
a stromy, a tiež o areály základných 
a materských škôl. Verejná zeleň je 
udržiavaná počas celého roka. 

Druhy prác závisia od ročného 
obdobia a taktiež poveternostných 
vplyvov. Intenzívna údržba trávna-
tých plôch začína na jar vyhrabáva-
ním trávnikov od stariny a nečistôt. 
So zvyšovaním teplôt začína rásť 
tráva.

„V Dúbravke prebieha kosba 
verejných plôch trávnikov štyri 
až päťkrát ročne,“ hovorí Zuzana 
Knetigová z Oddelenia životného 
prostredia. „Na jeseň, keď opadnú 
listy, zabezpečujeme vyhrabáva-
nie listov z trávnikov i z okolitých 
priľahlých spevnených plôch a 
kríkových skupín. Tieto práce pre-
biehajú až do príchodu mrazov a 
snehu. Trávniky i kríkové skupiny 
celoročne pravidelne čistíme od ne-
čistôt celoročne.“

Starostlivosť o dreviny má svoje 
špecifiká. Niektoré druhy krov je 
potrebné rezať pravidelne, naprí-
klad živé ploty. 

„Režeme ich dva razy ročne 
spravidla počas vegetácie. Sú kry, 
ktoré potrebujú raz za tri až päť ro-
kov zmladenie, čím sa podporí ich 
okrasná funkcia, napríklad dreva. 
Kry režeme počas vegetácie, pred 
kvitnutím alebo po kvitnutí, niek-
toré zmladzujeme i v predjarí. U 
kríkov je to dosť špecifické podľa 
konkrétneho druhu kra a jeho ná-
rokov na rez,“ dodáva Knetigová.

LEBO NA STROMOCH ZÁLEŽÍ

O stromy sa mestská časť stará 
celoročne. Keď sú choré, poškode-
né alebo rastúce na nevhodnom 
mieste, postupne ich odstraňuje. 
Výruby prebiehajú najmä v mi-
movegetačnom období, čiže od 1. 
októbra do 31. marca. 

„Samozrejme, keď strom uhynie 
počas vegetácie, alebo nastane ne-
bezpečná situácia, musíme strom 
odstrániť čo najskôr, aby sme ne-
ohrozovali zdravie a bezpečnosť 
obyvateľov,“ upresňuje Zuzana 
Knetigová. „V prípade, že je potreb-
ný výchovný, zdravotný či bezpeč-
nostný rez stromu, zabezpečujeme 
orezanie stromov najmä vo vege-
tačnom období, čiže od 1. apríla do 
30. septembra.“

Mladé stromy sa sadia na jar a na 
jeseň, následne prebieha starost-
livosť o ne, ktorá pozostáva z ich 
polievania, udržiavania závlahovej 
misy, úpravy obalov kmeňa mla-
dých stromov a taktiež upevňova-
nie uvoľnených kolov.“

Výsadba nových stromov pri ihrisku Nejedlého. Foto: Lucia Marcinátová

Výmena starého hracieho prvku v Parku Pekníkova.
Foto: Lucia Marcinátová

Čistota pol života, u nás celý
 LETNÁ ÚDRŽBA: IHRISKÁ, KRÍKY,  STROMY, SMETIAKY AJ LAVIČKY

ÚDRŽBA
 kompletná sta-
rostlivosť o zeleň 
– výruby, výsadba, 
orezy, omladzovanie, 
polievanie, hrabanie, 
kosenie 
 mobiliár – smetné 
koše, koše na psie 
exkrementy, lavičky
 detské ihriská, 

 športoviská

Kontakt: 
Oddelenie životného 
prostredia, Pri kríži 14
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Nikdy sme to nečakali. Ne-
čakali, že hlavnou témou 

rozhovorov klientov Domova 
sociálnych služieb prof. Karo-
la Matulaya sú prezidentské 
voľby a ani to,  že uprato-
vanie Dúbravky môže tak 
nabiť energiou. To skutočne 
obyvatelia od Matulaya do-
kážu. Motivovať, dodať elán, 
úprimne sa porozprávať...

TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Čakali sme sa na chodníku za 
zimným štadiónom na Harmin-
covej. No oni svietili zďaleka.  
Svietili farebnými krikľavo-žltými 
vestami, svietili nadšením. 

Nadšením, ktoré dali najavo, 
keď sa im podarilo niečo „uloviť“. 
Napríklad správne napichnúť ci-
garetový ohorok či papier, igeli-
tové vrecko. Domov sociálnych 
služieb profesora 
Karola Matulaya 
na Lipského ulici 
pokračuje po zime 
aj tento rok s pro-
jektom Pomáhame 
Dúbravke.

Už tretí rok po-
máha dvakrát - ži-
votnému prostrediu 
a klientom domo-
va zároveň. Ľudia 
z domova sa môžu 
vďaka nemu roz-
víjať, nadobúdať 
pracovné zručnosti, 
integrovať sa.

PRÁCA 
AKO TERAPIA

Projekt funguje 
pod vedením lie-
čebného pedagóga 
Erika Forgáča, kto-
rý prišiel pre tromi 
rokmi s ideou. Dať 
prácou – upratova-
ním ľuďom s mentálnym postih-
nutím  možnosť sebaralizácie. 
Mestská časť Bratislava-Dúbrav-
ka podporila projekt pracovnými 
nástrojmi.

Odvtedy vidno s príchodom jari 

ľudí v krikľavých vestách chodiť 
v okolí zimného štadióna, zbierať 
odpadky, čistiť ulice.

Dnes smerujú k  
čiernej skládke za 
cestou oproti zimné-
mu štadiónu smerom 
k Rosničke. „Chodie-
vame čistiť do Parku 
Družba, prejdeme 
hore Damborské-
ho, ulicou Mikuláša 
Schneidera -Trnav-
ského, Harminco-
vou,“ približuje Erik 
Forgáč. „Ľudia s 
mentálnym postih-
nutím dávajú upra-
tovaním aj pozitívny 
príklad obyvateľom. 
Zvyšujú tak povedo-
mie o starostlivosti o 
prostredie, v ktorom 
žijeme.“

Harmincova je aj 
cieľom dnešného 
čistenia.  Prechádza-
me po jednej strane 
dlhej ulice. V zeleni 
odpadky. 

OHORKY, PAPIERE, 
IGELITY AJ TOPÁNKY

„Vyhádžem vám to z kríkov 
a potom to vyzbierajte,“ inštruo- 
val Erik skupinku v krikľavých 

Klienti Domova sociálnych služieb čistia okolie Harmincovej ulice.

Upratovanie a čistenie je pracovnou terapiou.

vestách. Kopec odpadkov „lovil“ 
z porastu oproti zimnému štadió-
nu na Harmincovej. „Objavili sme 
tu viaceré čierne skládky.“

Skupinka z Lipského upratuje 
popri cestách, chodníkoch, v okolí 
zástaviek. „Vietor v Dúbravke uro-
bí veľa škody,“ opisuje liečebný 
pedagóg. „ Pri dvoch zastávkach 
MHD sme napríklad vyzbierali tri 
vrecia odpadkov.“

Najčastejšie sú to papiere, fľa-
še, igelity, servítky. Medzi vzácne 

„úlovky“ zaraďujú energickí čle-
novia upratovacej skupiny topán-
ku, posteľ, matrac či cement. Opi-
sujú ich s hrdosťou, nadšením.

PREZIDENTSKÉ DEBATY

Podobne s nadšením sa rozprá-
vame aj o ich príprave na voľby 
prezidenta. Vyberajú, zvažujú. 
Padajú otázky, či mať na čele štá-
tu ženu a aj prečo sa im nepáči 
český prezident. Debata, ktorá 
prekvapí. Obyvatelia z Domov so-
ciálnych služieb profesora Karola 
Matualaya sa zaujímajú, sú zve-
daví, chcú vedieť. Popri zbieraní 
odpadkov plynú rozhovory. 

Preruší ich až staršia pani, kto-
rá kričí zďaleka. „Prečo upratujete 
túto časť cesty, načo? Tam je viac 
neporiadku,“ ukazuje na chodník 
pri pustnúcom dopravnom ihris-
ku. Pri vysvetlení, že ide o dob-
rovoľnú aktivitu a zoznámení sa 
s energickými „čističmi“ Dúbrav-
ky zmizne bez slova, pozdravu. 

Pritom možno obyčajný po-
zdrav, priateľské slovo, rozho-
vor, je pre klientov z Domova 
sociálnych služieb profesora Ka-
rola Matulaya na Lipského ulici 
tou najlepšou „výplatou“ za ich 
skrášľovanie Dúbravky. Niekedy 
stačí povedať Dobrý deň, aby ten 
niekoho deň bol naozaj dobrý...

POMÁHAME 
DÚBRAVKE
 Projekt Domova 
sociálnych služieb 
prof. Karola Matulaya 
na Lipského ulici v 
Dúbravke 
 Pomáha ľuďom s men-
tálnym postihnutím  
rozvíjať sa, nadobúdať 
pracovné zručnosti, 
integrovať sa.
 Klienti Domova soci-
álnych služieb čistia 
raz alebo dvakrát do 
týždňa ulice v okolí 
svojho sídla – Lipské-
ho, Harmincovu, Ľuda 
Zúbka aj Park Družba 
či Damborského ulici.
 Mestská časť Bratisla-
va-Dúbravka podporila 
projekt pracovnými 
nástrojmi.

V uliciach lovia odpady 
a svietia vestami aj nadšením

 PROJEKT,  KTORÝ POMÁHA DVAKRÁT, POKRAČUJE
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Podmienkou je splnenie požadovaných 
kvalifikačných predpokladov:

▪ prax v školskom stravovaní je výhodou
▪ zdravotná spôsobilosť /zdravotný preukaz

▪ hygienické minimum /odborná spôsobilosť

Nástup: Ihneď/dohodou. Pracovný pomer: Trvalý pracovný pomer, plný 
úväzok. Odmeňovanie: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. plat 650,00 € 
brutto/mesačne plat. 

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

prijme do pracovného pomeru

M E S T S K Á  Č A S Ť
B R A T I S L A V A  -  D Ú B R A V K A

P O M O C N Ú  S I LU
 D O  Š KO L S K E J  J E DÁ L N E  M Š

Podmienkou je splnenie požadovaných 
kvalifikačných predpokladov:

▪ vyučená v odbore kuchárka, prípadne zaučená
▪ hygienické minimum /odborná spôsobilosť

▪ prax v školskom stravovaní je výhodou
▪ zdravotná spôsobilosť /zdravotný preukaz

Nástup: Ihneď/dohodou. Pracovný pomer: Trvalý pracovný pomer, plný 
úväzok. Odmeňovanie: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. plat 750,00 € 
brutto/mesačne plat. 

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

prijme do pracovného pomeru

M E S T S K Á  Č A S Ť
B R A T I S L A V A  -  D Ú B R A V K A

H L AV N Ý K U C H Á R  /  H L AV N Á K U C H Á R K A
D O  Š KO L S K E J  J E DÁ L N E  M Š

 RIADKOVÁ INZERCIA
▪  Občianska, susedská inzercia 
 (príklad: predám starý klavír, 
 darujem pánsku bundu.) bezplatne 
▪  Podnikateľská, komerčná inzercia 
 – 1 x 5 centimetrov – 5 €

 PRIRÁŽKY
▪  Inzercia na prednej strane +100% 
 (obmedzená veľkosť) 
▪  Inzercia na zadnej strane + 50 %

 ZĽAVY ZA VIACNÁSOBNÉ 
 UVEREJNENIE:  
▪  dve uverejnenia = 15 % 
▪  tri uverejnenia = 20 % 
▪  štyri a viac uverejnení = 25 % 
 (čiže jeden inzerát zdarma)

 ZĽAVA 50 % Z CENY PLOŠNEJ 
 INZERCIE, POKIAĽ JE JEJ 
 OBJEDNÁVATEĽOM: 
▪  škola, mestská organizácie, 
 nezisková organizácia
▪  samospráva so sídlom na území Hlavného 

mesta SR Bratislavy, vrátane jej organizácií, 
▪  Bratislavský samosprávny kraj, vrátane 

jeho organizácií, 
▪  inštitúcia štátnej správy
 Podmienkou pre priznanie zľavy je 
 nekomerčná povaha predmetu inzercie.

 CENA PLOŠNEJ INZERCIE
 PRI ATYPICKOM FORMÁTE
▪  1 cm2 – 1 € 

1/1

600 € 
204 x 275 mm

300 €
204 x 135 mm

300 €
99,5 x 275 mm

150 €
99,5 x 135 mm

1/2

1/2 1/4

150 €
47,25 x 275 mm

75 €
99,5 x 65 mm

75 €
47,25 x 135 mm

40 €
47,25 x 65 mm

1/4

1/8
1/8

1/16

F O R M A  Ú H R A D Y :  P R E V O D O M  N A  B A N K O V Ý  Ú Č E T  M I E S T N E H O  Ú R A D U 
K O N T A K T :   I N Z E R C I A @ D U B R A V K A . S K ,  T L A C O V E @ D U B R A V K A . S K

vyše 18 000  Oslovte
V  A P R Í L O V O M  Č Í S L E  N Á J D E T E :

M E S A Č N Í K  V Š E T K Ý C H  D Ú B R A V Č A N O V
R O Č N Í K  X X I  Č Í S L O  0 4 / 2 0 1 9

K ritika, ktorá prekvapí a motivuje zároveň. Plány mestskej časti na tento rok a ďalšie najbližšie sú vraj neznáme. Taký podnet prišiel zo strany jednej aktívnej ko-munity v Dúbravke. Priviedol k zamysleniu aj vzniku tohto článku. Popýtali sa vedenia mestskej časti, čo sa chystá...

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Zmeny a novinky, ktoré už vid-no, plány, na ktorých sa pracuje, projekty, ktoré sa dokončujú, súťažia aj bežné činnosti mestskej časti. Počuť stroje, vidno kamene, fúriky, pohyb. V Parku Pekníkova sa nedalo nevšimnúť, že sa niečo deje. Čakalo sa na počasie a dlhšie obdobie s teplotami nad nulou, aby mohlo vzniknúť nové multi-funkčné športovisko s rozmermi 33 x 18 metra. Ihrisko s tribúnou má slúžiť na futbal, vybavené bude pre basketbal i volejbal.K viditeľným zmenám v Dúbravke patrili počas marca aj kvety.  Mestská časť doplnila zá-hony. Dúbravka kvitne na etapy.Novinkou, ktorú práve vidíte, je aj dizajn Dúbravských novín.  Cieľom zmeny bolo sprehľadniť texty, zlepšiť čitateľnosť a za-traktívniť podobu novín. Tejto výzvy sa chopil grafik Peter Po-važan.  Obsahová štruktúra no-vín sa nemení. Stálou snahou je, aby boli noviny čítaním pre vás, Dúbravčanov. Užitočné aj pútavé, aj oddychové zároveň...
Viac na 2. a 3. strane

Dúbravka kvitne na etapy
 AKÉ SÚ PLÁNY MESTSKEJ ČASTI  NA TENTO ROK

Žlté vesty 
zasahujú

STRANA 5

Zápisy prváčikov
sa blížia

STRANA 8

Ako by mohlo vyzerať 
naše centrum

STRANA 10Nový 
oltár žiari

STRANA 12 - 13

Fašiangy a Dúbravka

STRANA 14 - 15

Stolnotenisová
sobota

STRANA 28

Spoločné brigády na ihrisku, su-sedské upratovanie okolia domov, hrabanie predzáhradok či jarné upratovanie lesa Občianskym združením Žime krajšie. Správy, ktoré potešia, brigády, ktoré po-máhajú a motivujú zároveň. Po zime vyšli viacerí Dúbravčania do ulíc a pridali ruku k dielu, skrášľo-vali okolie. Mnohé upratovania prebehli počas marca, niektoré pokračujú v apríli, väčšiu brigádu plánuje mestská časť Bratislava--Dúbravka pred Dňom Zeme v pia- tok 12. apríla. „Upratovať budú 

zamestnanci úradu, dúbravské školy a aj seniori z denných cen-tier,“ približuje Mária Smiešková, poverená riadením Oddelenia ži-votného prostredia. „Plánujeme vyčistiť viaceré lokality.“ Každá 

ruka je vítaná, k upratovaniu a skrášľovaniu Dúbravky sa dá pripojiť počas celého apríla. Mest-ská časť poskytne vrecia a jedno-razové gumené rukavice, zabezpe-čí tiež odvoz odpadu. 
Potrebné je prihlásiť sa na mailovej adrese zivotne.prostre-die@dubravka.sk a uviesť meno, priezvisko, telefonický kontakt, miesto, kde bude brigáda realizo-vaná a počet ľudí, ktorí sa zúčast-nia. Výdaj vriec bude prebiehať na miestnom úrade Pri kríži 14.

(lum)

Deň Zeme v Dúbravke sa začal už po zime

 MESTSKÁ ČASŤ ORGANIZUJE VEĽKÉ UPRATOVANIE 12.  APRÍLA

Foto: Peter Považan

V  A P R Í L O V O M  Č Í S L E  N Á J D E T E :

M E S A Č N Í K  V Š E T K Ý C H  D Ú B R A V Č A N O V

R O Č N Í K  X X I  Č Í S L O  0 4 / 2 0 1 9

K ritika, ktorá prekvapí a motivuje zároveň. Plány mestskej časti na tento rok a ďalšie najbližšie sú vraj neznáme. Taký podnet prišiel zo strany jednej aktívnej ko-munity v Dúbravke. Priviedol k zamysleniu aj vzniku tohto článku. Popýtali sa vedenia mestskej časti, čo sa chystá...
LUCIA MARCINÁTOVÁ

Zmeny a novinky, ktoré už vid-
no, plány, na ktorých sa pracuje, 
projekty, ktoré sa dokončujú, 
súťažia aj bežné činnosti mestskej 
časti. Počuť stroje, vidno kamene, 
fúriky, pohyb. V Parku Pekníkova 
sa nedalo nevšimnúť, že sa niečo 
deje. Čakalo sa na počasie a dlhšie 
obdobie s teplotami nad nulou, 
aby mohlo vzniknúť nové multi-
funkčné športovisko s rozmermi 
33 x 18 metra. Ihrisko s tribúnou 
má slúžiť na futbal, vybavené 
bude pre basketbal i volejbal.K viditeľným zmenám v 

Dúbravke patrili počas marca aj 
kvety.  Mestská časť doplnila zá-
hony. Dúbravka kvitne na etapy.Novinkou, ktorú práve vidíte, 

je aj dizajn Dúbravských novín.  
Cieľom zmeny bolo sprehľadniť 
texty, zlepšiť čitateľnosť a za-
traktívniť podobu novín. Tejto 
výzvy sa chopil grafik Peter Po-
važan.  Obsahová štruktúra no-
vín sa nemení. Stálou snahou je, 
aby boli noviny čítaním pre vás, 
Dúbravčanov. Užitočné aj pútavé, 
aj oddychové zároveň...Viac na 2. a 3. strane

Dúbravka kvitne na etapy

 AKÉ SÚ PLÁNY MESTSKEJ ČASTI  NA TENTO ROK

Žlté vesty zasahujú

STRANA 5

Zápisy prváčikovsa blížia

STRANA 8

Ako by mohlo vyzerať naše centrum

STRANA 10

Nový 
oltár žiari

STRANA 12 - 13

Fašiangy a Dúbravka

STRANA 14 - 15

Stolnotenisovásobota

STRANA 28

Spoločné brigády na ihrisku, su-
sedské upratovanie okolia domov, 
hrabanie predzáhradok či jarné 
upratovanie lesa Občianskym 
združením Žime krajšie. Správy, 
ktoré potešia, brigády, ktoré po-
máhajú a motivujú zároveň. Po 
zime vyšli viacerí Dúbravčania do 
ulíc a pridali ruku k dielu, skrášľo-
vali okolie. Mnohé upratovania 
prebehli počas marca, niektoré 
pokračujú v apríli, väčšiu brigádu 
plánuje mestská časť Bratislava-
-Dúbravka pred Dňom Zeme v pia- 
tok 12. apríla. „Upratovať budú 

zamestnanci úradu, dúbravské 
školy a aj seniori z denných cen-
tier,“ približuje Mária Smiešková, 
poverená riadením Oddelenia ži-
votného prostredia. „Plánujeme 
vyčistiť viaceré lokality.“ Každá 

ruka je vítaná, k upratovaniu 
a skrášľovaniu Dúbravky sa dá 
pripojiť počas celého apríla. Mest-
ská časť poskytne vrecia a jedno-
razové gumené rukavice, zabezpe-
čí tiež odvoz odpadu. Potrebné je prihlásiť sa na 

mailovej adrese zivotne.prostre-
die@dubravka.sk a uviesť meno, 
priezvisko, telefonický kontakt, 
miesto, kde bude brigáda realizo-
vaná a počet ľudí, ktorí sa zúčast-
nia. Výdaj vriec bude prebiehať na 
miestnom úrade Pri kríži 14.

(lum)

Deň Zeme v Dúbravke sa začal už po zime

 MESTSKÁ ČASŤ ORGANIZUJE VEĽKÉ UPRATOVANIE 12.  APRÍLA

Foto: Peter Považan

DÚBRAVČANOVC E N N Í K  I N Z E R C I E 
(platný od marca 2019)



K A R I K A T Ú R A  +  A K T Í V N I  S E N I O R I strana 7

Kontajnery pod por. č. 1 – 15 
budú pristavené dňa 1. apríl -  
3.apríl, v stredu doobeda budú 
odvážané a postupne pristavo-
vané na miesta pod poradovým 
č. 16 – 30,  v piatok 5. apríla d 
budú kontajnery odvážané.

1. LOKALITA 1 – 15 ČÍSLO 
(1. APRÍL -  3. APRÍL)

Žatevná pri požiarnej zbrojni-
ci, Koprivnická 11 pri bytovom 
dome, Ožvoldíkova 4 - 6 – par-
kovisko, Homolova 6 – parko-
visko, Nejedlého 39, Ožvoldí-
kova 12 – parkovisko, Kpt. J. 
Rašu 23, M.Sch. Trnavského 
22, Repašského 1 – parkovis-
ko, Galbavého 2 – parkovisko, 
Bagarova 22, Pod záhradami 2 
– pri bytovom dome, Lipského 

6 – parkovisko, Bezekova – tra-
fo stanica (Bezekova 9 smerom 
na Hanulovu ul.), Parkovisko 
Bullova 1 – Damborského 2

2. LOKALITA 16 – 30 ČÍSLO
(3. APRÍL – 5. APRÍL)

Brižitská 24 pri kaplnke Pan-
ny Márie, K Horánskej studni pri 
ihrisku, Drobného 25 – parko-
visko, Saratovská 14, Tranov-
ského 55 pri bytovom dome, 
Nejedlého 13 – 15 pri bytovom 
dome, Bilíkova 14, Červeňá-
kova 17 – parkovisko, Bagaro-
va pred budovou VÚB banky, 
Landauova 8, Vendelínska ul. a 
Tulipánova ul. – roh ulíc, Švant-
nerova pred rešt. Zlatá Lipa, 
Hanulova 1-3, Ľ. Zúbka 31, Be-
ňovského 16.

Na pravidelné stretnutia 
Dúbravčanov s od-

borníkmi v oblasti zdravia 
mestská časť nezabúda ani 
v novom roku. Prvou pred-
náškou, ktorá prevzala 
štafetu po minuloročných, 
nutno dodať veľmi úspešných 
prednášok, bola diskusia 
s hematologičkou. Účasť bola 
rekordná.

DANKA ŠOPOROVÁ

Do dúbravského domu kultúry 
prijala v druhej polovici februára 
pozvanie hematologička, MUDr. 
Monika Drakulová. Disponuje 
mnohoročnými skúsenosťami 
v tejto oblasti a nielen medzi pa-
cientmi má povesť promptnej 
odborníčky, ktorá vyniká profe- 
sionálnym prístupom, ľudskosťou 
a precíznym nastavením liečeb-
ných postupov.

V takmer do posledného mies-
ta zaplnenej oranžovej sále Domu 
kultúry Dúbravka počas dvojho-
dinovej prednášky porozprávala 
zaujímavosti o tejto pre život člo-
veka nevyhnutnej problematike. 
Najväčšiu pozornosť pritom veno-
vala diagnóze, ktorá sa v dnešnej 
dobe môže dotknúť každého z nás. 
Veď chudokrvnosť, v lekárskej 
terminológii nazývaná anémia, už 

dávno nie je iba strašiakom ľudí, 
ktorí z jedálničkov vyradili mäso. 

STRATA KRVI 

Málokrvnosť vzniká u človeka 
vtedy, keď krvné bunky nema-

Prednášky na zdravotnícku tému zvyknú zaplniť oranžovú sálu do posled-
ného miesta. Foto: Lucia Marcinátová

jú dosť hemoglobínu, teda biel-
koviny prenášajúcej kyslík. To 
ústi do bolestí hlavy, studených 
rúk a nôh, únavy, bledej pokož-
ky a celkového diskomfortu pri 
plnení každodenných povinnos-
tí. Prevažnú väčšinu prípadov 

anémie spôsobuje deficit železa, 
obvykle zapríčinený nadmernou 
stratou krvi, napríklad v období 
menštruácie. Ďalší typ anémie vy-
voláva nedostatok vitamínu B12, 
nevyhnutného pre tvorbu červe-
ných krviniek. 

Riziku sú vystavení najmä star-
ší ľudia, pretože s vekom klesá 
schopnosť tela absorbovať vita-
mín B12 z potravy a jeho prirod-
zené množstvo nebýva postaču- 
júce.

SÁLA SA NAPLNILA

Zdá sa, že túto hrozbu si starší 
obyvatelia Dúbravky uvedomujú. 
Svojou hojnou účasťou tak potvr-
dili, že v otázke zdravia ostáva-
jú uvedomelí, vyhľadávajú nové 
informácie a dodržiavaním rád 
priamo z úst odborníkov sa snažia 
o lepší, kvalitnejší a predovšet-
kým zdravší život.  

Prednášky na rôzne témy 
prevažne v oblasti zdravia orga-
nizuje už štvrtým rokom doktor 
Juraj Štekláč, predseda Komisie 
zdravotníctva a sociálnych vecí 
Bratislavského samosprávneho 
kraja, miestny a župný poslanec. 
K organizácii sa pridávajú mests- 
ká časť Bratislava-Dúbravka, 
Bratislavský samosprávny kraj a 
s Občianske združenie  ANTIAGE 
& Jesenium.

S hematologičkou Drakulovou 
sa nehovorilo len o krvi

 MNOHO ŤAŽKOSTÍ SPÁJA POJEM CHUDOKRVNOSŤ

 RUKOU MIKULÁŠA SLIACKEHO

 1. 4 .2019 – 5. 4. 2019

JARNÉ UPRATOVANIE
VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY 
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S  cieľom zrýchliť a zefektív-
niť postupy bude mestská 

časť Bratislava-Dúbravka aj 
tento rok zapisovať deti do 
materských škôl elektronicky. 
Pokračuje v tom už tretí rok a 
tretí rok úspešne. 

TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Elektronický zápis detí do ma-
terských škôl v školskom roku 
2019/2020 sa začne dňa 1. apríla 
2019 o 8:00. Stačí kliknúť na web 
mestskej časti www.dubravka.sk 
a v sekcii potrebujem vybaviť – 
prijatie dieťaťa do materskej školy 
vyhľadať online formulár.

Zákonný zástupca dieťaťa ho vy-
plní, na kontaktné e-mailové adre-
sy následne dostane potvrdzujúcu 
správu. V prílohe potvrdzujúceho 
e-mailu je žiadosť, ktorú vytlačí, 
zanesie ošetrujúcemu lekárovi 
na potvrdenie zdravotného stavu 
dieťaťa a doplnenie informácie o 
absolvovaných očkovaniach.

Pokiaľ by neprišla potvrdzujú- 
ca správa o podaní žiadosti, je 

Na zápis potrebuje zákonný 
zástupca aj občiansky preukaz 
na nahliadnutie pre riaditeľku. 
Ak ide o dieťa so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami, 

zákonný zástupca 
predloží aj vyjadre-
nie príslušného za- 
riadenia výchovného 
poradenstva a pre-
vencie.

Dúbravka je zria-
ďovateľom dva-

nástich materských škôl so 48 
triedami. Aktuálne majú mater-
ské školy 1075 miest. Materská 
škola Nejedlého v školskom roku 
2019/2020 novú triedu pre prvá-
čikov otvárať nebude, dôvodom je 
nevyhnutné zvyšovanie kapacity 
Základnej školy Nejedlého. Škôl-
ka prijme len súrodencov.

VŠETKY TROJROČNÉ PRIJATÉ

Prioritou mestskej časti bolo 
zobrať všetky trojročné deti s trva-
lým pobytom v Dúbravke. Dobrou 
správou je, že aj vďaka otvoreniu 
dvoch nových materských škôl v 
Dúbravke sa vlani podarilo prijať 
všetky dúbravské deti, ktoré do 
konca roka 2018 dovŕšili tri roky 
veku.

O prijatí dieťaťa rozhoduje ria- 
diteľka materskej školy. Vede-
nie Dúbravky chce prioritne dať 
priestor dúbravským deťom. Za-
váži tiež vek dieťaťa i súrodenec 
v materskej škole. Prednostne 
musia materské školy podľa záko-
na prijímať päťročné deti a deti s 
odloženým začiatkom plnenia po-
vinnej školskej dochádzky a deti 
s dodatočne odloženou povinnou 
školskou dochádzkou.

1. OBVOD – ZŠ PRI KRÍŽI
Brižitská, Cabanova, Čierno-

horská, Fedákova, Gallayova, 
Homolova, Jadranská, Kajerka, 
Karola Adlera, Kristy Bendovej, 
Martina Granca, Novodvorská, 
Ožvoldíkova, Pekníkova, Pod 
záhradami, Popovova, Pri kríži, 
Repašského, Štepná, Tranovské-
ho, Žatevná

2. OBVOD – ZŠ NEJEDLÉHO 
Agátová, Dražická, Dúbrav- 

čická, Drobného, Kpt. Rašu, 

Lysákova, Na vrátkach, Nejedlé-
ho, Pri hrubej lúke, Saratovská, 
Sekurisova, Trhová, Ušiakova

3. OBVOD – ZŠ SOKOLÍKOVA

Bezekova, Bujnákova, Galba-
vého, Jura Hronca, Chrobákova, 
Jána Valašťana Dolinského, 
K horánskej studni, Klimkovi-
čova, Koprivnická, Kudlákova, 
Oskorušová, Pántikova, Plaché-
ho, Považanova, Sokolíkova, 
Strmé sady, Strmý bok, Švant-
nerova, Talichova, Tavarikova 

osada, Tulipánová, Vendelínska, 
Záhradkárska

4. OBVOD – ZŠ BEŇOVSKÉHO

Bagarova, Batkova, Bazov-
ského, Beňovského, Bilíkova, 
Bošániho, Bullova, Červeňáko-
va, Damborského, Hanulova, 
Harmincova, Húščavova, Janka 
Alexyho, Landauova, Lipského, 
Ľuda Zúbka, M. Sch. Trnavské-
ho, Nemčíkova, Polianky, Pri 
štadióne, Violy Valachovej

Zápisy prváčikov 
sa už blížia

D úbravka plánuje zápisy 
v utorok 16. apríla a v 

stredu 17. apríla. Rodič 
môže zapísať dieťa na 
ktorúkoľvek základnú školu. 
Školy však musia prioritne 
prijímať žiakov podľa škol-
ských obvodov. 

Všetky deti, ktoré do konca 
augusta tohto roku dovŕšia šesť 
rokov a aj tie, ktoré mali odlo-
ženú školskú dochádzku, čakajú 
aprílové zápisy do základných 
škôl na školský rok 2019/2020. 

Dúbravka plánuje zápisy do 
základných škôl v utorok 16. ap-
ríla a v stredu 17. apríla v čase od 
15:00 do 18:30.

Dúbravka má štyri základné 
školy, ktoré zriaďuje mestská 
časť a štyri, ktoré patria iným 
zriaďovateľom – špeciálna, 
dve súkromné a britská. Miest-
ne zastupiteľstvo určilo v roku 
2004 školské obvody jednotli-
vých škôl, upravovalo ich v roku 
2015. Podľa ulíc a trvalého byd-
liska tak patria obyvatelia k jed-
notlivým školským obvodom 
- školám. Rodič môže zapísať 
dieťa na ktorúkoľvek základnú 
školu. Školy však musia priorit-
ne prijímať žiakov podľa škols- 
kých obvodov. 

O prijatí dieťaťa rozhoduje 
riaditeľ a musí tak urobiť naj-
neskôr do 15. júna. Zapísať sa 
musí aj dieťa, ktoré bude nav- 
števovať školu v zahraničí, a to 
v škole podľa trvalého bydliska.

Zápis je totiž povinný, poruše-
nie zákonnej prihlasovacej po-
vinnosti sa trestá ako priestupok 
a zákonný zástupca môže dostať 
pokutu.  Na zápis treba prihlásiť 
aj deti zdravotne postihnuté a 
zároveň priniesť úradný doklad 
o druhu postihnutia, aby sa včas 
prijalo ich vhodné zaškolenie.

Nutné je tiež priniesť aj rod-
ný list dieťaťa, občiansky preu-
kaz jeho zákonného zástupcu a 
podľa potreby i doklad o zdra-
votnom znevýhodnení dieťaťa. 
Rodič bude musieť na zápise 
uvádzať údaje o sebe a dieťati.

Zápisy do všetkých mater- 
ských škôl budú o týždeň 
neskôr. Žiadosti o prijatie 
dieťaťa na predprimárne vzde-
lávanie bude prijímať materská 
škola 24. a 25. apríla od 15.00 do 
17.00. Do materskej školy patrí 
dieťa, ktoré je zmyslovo, telesne 
a duševne zdravé, musí byť bez 
plienky a cumlíka. (lum)

Deti treba zapísať elektronicky
 ZÁPIS DO MATERSKÝCH ŠKÔL SA SPÚŠŤA 1.  APRÍLA

treba kontaktovať útvar informa-
tiky anna.kupkova@dubravka.sk 
alebo 02/69202507. Bližšie in-
formácie poskytne školský úrad 
na čísle 02/60101158.  V prípade, 
že rodičia registráciu 
elektronicky nevy-
plnia, neskôr to na 
základe odovzdanej 
prihlášky na pred-
primárne vzdelanie 
urobí zamestnanec 
miestneho úradu.

OSOBNE DO ŠKÔLKY

Potvrdenú žiadosť zákonný zá-
stupca musí osobne odniesť riadi-
teľke materskej školy, ktorú uvie-
dol prvú v poradí. Pre potvrdenie 
od pediatra musia totiž rodičia 
odovzdať žiadosť aj fyzicky do vy-
branej materskej školy.

Riaditeľky budú žiadosti pre-
berať osobne v stredu a vo štvrtok 
24. a 25. apríla od 15.00 do 17.00, 
žiadosť potom riaditeľky zaevidu-
jú a spravidla do 30. júna zašlú 
rozhodnutie o prijatí alebo nepri-
jatí dieťaťa. 

DÚBRAVSKÉ 
ŠKOLSTVO

12 materských škôl
4 základné školy
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spoľahlivý 
partner 

pri predaji, 
prenájme a kúpe 

nehnuteľností

Navštívte nás na adrese
Majerníkova 3487/17 

Bratislava-Karlova Ves, 841 05

office@charles.sk    0948 771 697
www.charles.sk

PREDAJ PRENÁJOM VÝKUP

▪ Ján Pallang - maľby, stierky, nátery. 
Tel.: 0905 257 454. 

▪ Vodoinštalatér, oprava, montáž
 Tel.: 0904 572 977
▪ Glazúrovanie vaní za prijateľnú 

cenu so zárukou. Tel.: 0905983602.
▪ Vodoinštalácie a údržba. 
 Ján Polák, 0905 627 321.
▪ Kompletne vám poupratujem. 
 Tel.: 0911 795417.
▪ Maliarske, murárske, obkladačské 
 a iné prace. 0907 538 747.
▪ Španielčina - mobil 0910 943 286.
▪ Učím a doučím angličtinu. 
 Tel.: 0918 780 160.
▪ Učím nemecký a ruský jazyk 
v Dúbravke.  Tel: 0904 683 934.
▪ Učiteľka s praxou doučí anglický 

jazyk žiakov a študentov. Ponúkam 
kvalitnú prípravu aj na maturitnú 
skúšku B1, B2. Tel.: 0905 561 406.

▪ Nemecký jazyk - 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.
▪ Učiteľka ANJ doučí anglický jazyk 
 a pripraví  žiakov na reparáty aj 

počas letných prázdnin. 
 Tel.: 0904 420 720.
▪ Predám záhradnú chatku podpivni-

čenú – elektrika, voda – v osobnom 
vlastníctve – 16 metrov štvorcových. 
Dobrá prístupová cesta.

 Tel:  0948 221 397
▪  Dám to prenájmu záhradu v záhrad-

kárskej osade pri Drobného ulici 
v Dúbravke s výmerom 3 áre. V zá-
hrade sú ovocné stromy, jablone, 
slivky, trávnik a plocha na sadenie 
zeleniny. Tel: 0940 824 235

▪ Predám 1-izbový bezbariérový byt 
 v Dúbravke. Tel.: 0910 605 828.

O B Č I A N S K A 
I N Z E R C I A

RADOSLAV OSUSKÝ
0911128 116

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

NATIERANIE
BENÁTSKY ŠTUK

Maliarske práce

 0915832186

Calúnnictvo

KONZULTÁCIE
DIAGNOSTIKA JAZYKA
DIAGNOSTIKA PULZU

DIETETIKA
FYTOTERAPIA

www.tcmbratislava.eu,
0905458732

Vladimír MATRKA, RSc.
CERTIFIKOVANÝ REALITNÝ MAKLÉR

Váš realitný maklér
pre Dúbravku

0917 052 310

Sprostredkujem kúpu, predaj
alebo prenájom nehnuteľností.
Rýchlo, hladko a transparentne.

www.dubrawareal.sk

www.dubrawareal.sk

matrka@dubrawareal.sk

Dubrawa Real, s. r. o. 
Klincová 35, 821 08 Bratislava

Vladimír MATRKA, RSc.
CERTIFIKOVANÝ REALITNÝ MAKLÉR

Váš realitný maklér
pre Dúbravku

0917 052 310

Sprostredkujem kúpu, predaj
alebo prenájom nehnuteľností.
Rýchlo, hladko a transparentne.

www.dubrawareal.sk

www.dubrawareal.sk

matrka@dubrawareal.sk

Dubrawa Real, s. r. o. 
Klincová 35, 821 08 Bratislava

Vladimír MATRKA, RSc.
CERTIFIKOVANÝ REALITNÝ MAKLÉR

Váš realitný maklér
pre Dúbravku

0917 052 310

Sprostredkujem kúpu, predaj
alebo prenájom nehnuteľností.
Rýchlo, hladko a transparentne.

www.dubrawareal.sk

www.dubrawareal.sk

matrka@dubrawareal.sk

Dubrawa Real, s. r. o. 
Klincová 35, 821 08 Bratislava

Ponúkame profesionálne 
vedený výcvik psov všetkých 

plemien podľa metodiky 
vhodne upravenej k veku 

vášho psa – od šteniat 
až po dospelé psy.

VÝCVIK PSOV

WWW.CVICIMEPSOV.SK

0917 173 665

GARANCIA

K V A L I T Y

VÁŠ REALITNÝ 
MAKLÉR PRE 
DÚBRAVKU

Elite

ING. TATIANA URBANCOVÁ
mobil: 0911 104 429
tatiana.urbancova@re-max.sk

Ponúkam 11-ročné skúsenosti 
pri predaji nehnuteľností

OC DUBRAWA
OTVORENÉ PO-NE 10-19

0908 302 335
www.milishop.sk

25%
Platí na tovar do 30. 4. 2019

SATELITY
ANTÉNY
PREDAJ
MONTÁŽ
SERVIS

PLATBY ONLINE SKYLINK
PLATBY ONLINE PLUSTELKA

FREESAT * VOĽNÁ TELKA

KDE NÁS NÁJDETE: 

DLHÉ DIELY, MAJERNÍKOVA 17, BA

OTVORENÉ: PO - PI
9.00-12.30 | 13.30-16.00

Kontakt: 0903 751 771
www.absat.sk

1 9 3 6

3 2 4 5

7 4 2

4 1 6

9 2 8

5 7 2

6 7 1

7 3 8 9

1 9 5 3

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.50)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Sun Mar 17 13:05:11 2019 GMT. Enjoy!

S U D O K U

šunková kapsa iba za 1,20 €
jablkové pité iba za 0,70 €

škoricové hniezdo iba za 0,50 €
makovo-špaldový rez marhuľa iba za 0,70 €

špenátový klások iba za 0,90 €
mandarínkový rez iba za 0,70 €

pizza slaninková iba za 1,20 €
pudingové hniezdo iba za 0,50 €

 1. - 6. apríl 

 8. - 13. apríl 

 15. - 18. apríl 

 23. - 30. apríl 

OC SARATOV (pri pošte)
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Mestská časť začala spolu-
prácu s Katedrou archi-

tektúry Slovenskej technickej 
univerzity. Študentské práce 
majú slúžiť ako podklad pre 
spracovanie územného plánu 
zóny takzvaného Dúbracent-
ra, oblasti po oboch stranách 
Saratovskej ulice, medzi 
Domom kultúry a Lidlom, 
Okresným súdom a Billou.

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Začalo to nápadom, oslovením 
vedúcej Katedry architektúry 
Slovenskej technickej univerzity 
docentky Jarmily Húsenicovej a 
Ing. arch. Evy Boreckej, pokra-
čovalo to zadaním, nadchnutím 
študentov a prácami, ktoré sa 
počas marca predstavili v dúbrav-
skom dome kultúry.  Prezentácia 
v oranžovej sále kultúrneho domu 
bola spojená s predstavením ideí, 
vízií a diskusiou. 

S ideou návrhov od mladých 
architektov prišiel dúbravský 
a župný poslanec Juraj Štekláč, 
ktorý oslovil katedru architektúry 
Stavebnej fakulty STU.  „Prvotnou 
myšlienkou bolo riešiť územie 
medzi štyrmi vysokými modrými 
domami pri kultúrnom dome,“ 
hovorí poslanec. 

Jeho myšlienky sa chopili štu-
denti 6. ročníka pod vedením 
Ing. arch. Dušana Mellnera, PhD. 
Spracovali nakoniec celú Centrál-
nu mestskú zónu Dúbravky.

DÚBRAVKA BEZ CENTRA

„Študenti riešili modelové situá- 

cie budúceho centra s rôznymi 
zadaniami a následne overovali 
cez priestorové modely možnosti  
svojich návrhov,“ priblížil Dušan 
Mellner. „Dlhodobo chýbajúce 
centrum a rozptýlenie jednotli-
vých funkcií mestský úrad, okres-
ný súd, dom kultúry a podobne sa 
podpísalo pod identitu mestskej 
časti, v ktorej býva cez 35-tisíc 
obyvateľov.  Dúbravka má veľkosť 
okresného mesta. Doteraz funk-
ciu centra suplovali rôzne iné 
podružné priestory, situované po-
zdĺž hlavných ulíc Saratovská a M. 
Schneidera-Trnavského, tvoriace 
komunikačnú tepnu Dúbravky.“

Mladí inžinieri sa venovali 

Študenti predstavili niekoľko modelových riešení tohto územia.
 Foto: Lucia Marcinátová

Nové centrum Dúbravky. Vizualizácia: Ján Smrek, STU Bratislava

funkčných plochám – obchod 
Lidl, Kostol Ducha Svätého, Dom 
kultúry Dúbravka, stará pošta, 
okresný súd, dopravy a inžinier-
skych sietí a podobne. Svoje práce 
prezentovali pred odbornou ve-
rejnosťou aj Dúbravčanmi v oran-
žovej sále kultúrneho domu.

Navrhovali centrum Dúbravky 
s dopravou v súčasnej podobe, 
časť návrhov zas pracovala s ideou 
umiestniť automobilovú dopravu 
do podzemia. 

ZAČIATOK SPOLUPRÁCE

 „Verím, že táto spolupráca s Ka-
tedrou architektúry Stavebnej fa-

kulty STU bude pokračovať,“ hovorí 
starosta Martin Zaťovič. „Teší ma, 
že študenti by mali témy Dúbravky 
rozpracovávať aj naďalej.“

Dušan Mellner hovoril už o ďal-
šom dúbravskom pokračovaní 
na akademickej pôde Katedry ar-
chitektúry Slovenskej technickej 
univerzity.  So študentmi sa chcú 
venovať oblasti cezhraničnej spo-
lupráce a turistických cieľov a trás 
v Devíne, Devínskej Novej Vsi, 
Dúbravky.  „Dúbravčania navyše 
v debate nastolili ďalšie otázky, 
ktoré budú musieť študenti riešiť 
v ďalšom semestri,“ dodal.

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY

Medzi podnetmi obyvateľov 
zneli rôzne otázky aj obavy: „To 
chcú celé zastavať? Chceme za-
chovať terajší charakter územia, 
žiadne obchodné centrum.“

Študentské práce však nie sú 
projekty, ktoré sa budú realizovať, 
ide o predstavy a možné riešenia.

„Sú to podklady a pre nás aj 
inšpiratívny materiál pre spraco-
vanie územného plánu zóny tejto 
oblasti,“ vysvetlil Pavel Gašparo-
vič, vedúci Oddelenia územného 
rozvoja miestneho úradu. Dodá-
va, že mestská časť obstaranie 
územného plánu zóny tejto oblas-
ti pripravuje už v tomto roku.

Práce študentov tak majú a mali 
zmysel. Nielen pre ich profesijný 
rast, ale aj pre Dúbravku a otvore-
nie debaty o centre, ktoré Dúbrav-
ke chýba...

Návrhy mladých inžinierov sa 
dajú v dome kultúry Dúbravka 
pozrieť do konca apríla.

Študenti architektúry načrtli 
chýbajúce centrum Dúbravky

 DÚBRAVKA MÁ VEĽKOSŤ OKRESNÉHO MESTA, NEMÁ VŠAK CENTRUM
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Máte záujem pracovať pre stabilnú spoločnosť? 
Skupina Veolia Energia hľadá do trvalého pracovného pomeru na čas neurčitý zamestnancov s nástupom IHNEĎ na pozíciu:

POPIS PRÁCE:
• efektívna obsluha tepelno-energetických zariadení prevádzky (kotle, výmenníky, plynové energetické zariadenia, 
kogeneračné jednotky) v rozsahu svojich oprávnení za účelom dosahovania čo najvyššej hospodárnosti prevádzky;

• úzka spolupráca so všetkými pracovnými skupinami pri výrobe energetických médií;
• zodpovednosť za včasné nahlásenie zistených porúch na TEZ a rozvodoch;

• participácia na odstraňovaní havarijných stavov TEZ.

PRACOVNÝ REŽIM:
• od 6:00 do 18:00 hod. (zmennosť: denná, nočná, 2 dni voľna).

VZDELANIE/KVALIFIKÁCIA:
• VP skupiny B podmienkou;

• vyžaduje sa samostatnosť, zodpovednosť, chuť vzdelávať sa;
• výhodou je technické - elektrotechnické vzdelanie a kuričský 
preukaz triedy V., osvedčenia na obsluhu tlakových zariadení, 

na obsluhu plynových zariadení, § 21, 22, 23 elektrika  
(osvedčenia nie sú nevyhnutnou podmienkou).

MZDA, ZAMESTNANECKÉ VÝHODY, BENEFITY:
• mzda min. od 750 € brutto (kandidát bez skúseností)  

a garantovaný nárast mzdy po skúšobnej dobe
• práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti;

• zabezpečenie vzdelávania a oprávnení;
• ročná výkonnostná prémia;

• regeneračný príspevok; 2 dni dovolenky navyše, atď.

Viac informácií o voľnej pracovnej pozícii môžete získať na: 
www.veoliaenergia.sk, ludske.zdroje@veolia.com alebo na telefónnom čísle 0907 986 188.

STROJNÍK
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Svetlo zhaslo, no napriek 
tme svietilo. Podobne ako 

nový oltár v evanjelickom 
cirkevnom dome na ulici M. 
Sch. Trnavského, kde pre-
biehajú bohoslužby. Oltár 
z ónyxu s veľkým dreveným 
krížom z návrhu profeso-
ra Jána Miloslava Bahnu 
posväcovali počas marca. 
Slávnostné služby spájali 
posvätenie s uvítaním nového 
evanjelického farára Libo-
ra Bednára. Duchovným 
poslom v Dúbravke sa stal po 
Jankovi Hroboňovi, ktorý je 
dnes biskupom Západného 
dištriktu evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania. 
Slávnostnú nedeľu v zbo-
rovom evanjelickom dome 
Bratislava-Dúbravka na ulici 
M.Sch.Trnavského otvorili 
tóny organu a trúbky. A ne-
bola to náhoda. Trúbka sa 
na Slávnostných službách 
Božích spomínala viackrát. 
Zvuk trúby, zvuk, ktorý volá, 
privoláva ľudí, zachraňuje 
ich od hriechu.. 
Tak sa prihovárala Sidónia 
Horňanová, seniorka Bra-
tislavského seniorátu ECAV 
pred slávnostným sľubom a 
modlitbou nového farára v 
Dúbravke Libora Bednára. 
Nového duchovného posla LI-
BORA BEDNÁRA v Dúbravke 
sme navštívili a porozprá-
vali sme sa o tom, ako sa 
v Dúbravke cíti a aj o tom, že 
pre bohosloveckú fakultu sa 
rozhodol na vojenčine. 

TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Pôsobili ste ako farár mimo 
Bratislavy, odkiaľ ste prišli do 
Dúbravky?

Sedem rokov som pôsobil v Lip-
tovskom Mikuláši, v Poprade pät-
násť rokov.

Je to asi iné, byť farárom v Bra-
tislave a  iné v  menšom meste? 
Vnímate už rozdiel?

Áno, je to iné, no cítime sa tu 
dobre. Boli sme milo prijatí a je 
tu veľa milých a ochotných ľudí. 
Ľudia sú náročnejší. No je to zas 
výzva pre farára, aby na sebe pra-
coval.

Myslíte náročnejší na kázne, 
ktoré pripravuje?

Nedá sa povedať, že náročnejší 
len na kázne, ale na celý chod úra-
du a pastorálnu starostlivosť. Na 
každé Služby Božie sa pripravuje 

Západného dištriktu evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania a ja 
som bol zvolený na uprázdnené 
miesto po ňom.

Dúbravka a  ani štvrtý obvod 
nemá evanjelický kostol. Ako ste 
spokojný s  týmto priestorom? 
Nie je to kostol, kedysi tu fungo-
vala sobášna sieň. 

My to považujeme za kostol, 
netradičný kostol. Ľudia ho síce 
zvonku nevnímajú ako kostol, no 
má svoje výhody. Napríklad tep-
lo, izbová teplota v kostole, kreslá 
v sále, sú tu toalety, spoločenské 
miestnosti. To je výhoda oproti 
bežnému kostolu, žijeme tu takým 
komunitným životom. Ľudia sem 
prichádzajú skôr pred Službami 
Božími a odchádzajú neskoro, 
stretávajú sa tu deti počas boho-
služieb a rôzne skupinky počas 
týždňa, a to nielen našej cirkvi, 

ale aj iných cirkví. Sme určení pre 
Dúbravku, Karlovu Ves, Devín-
sku Novú Ves, Stupavu, Záhorskú 
Bystricu

Ako často majú evanjelici 
v Dúbravke Služby Božie?

Hlavné Služby Božie sú v ne-
deľu o 10.30 a Biblická hodina 
v utorok o 18-tej. To sú dve také 
pravidelné bohoslužobné stretnu-
tia. Okrem nich máme na starosti 
štyri domovy dôchodcov, výučbu 
detí a mládeže a prebiehajú rôzne 
ďalšie aktivity v cirkevnom zbore 

Koľko ľudí sem chodieva?
Pravidelne chodieva na boho-

služby asi 200 ľudí.
Pre niektorých ľudí môže byť 

zvláštne, no možno naopak je to 
prirodzené, že evanjelický farár 
môže mať rodinu. Prišli ste do 
Dúbravky s celou rodinou?

Máme dvoch dospelých synov 
a z Popradu sme prišli so 16-roč-
nou dcérou.

Blíži sa Veľká noc, pre evanjeli-
kov je to najväčší sviatok. Prečo? 
Čo pre vás znamenajú veľkonoč-
né sviatky?

Veľkonočné sviatky prežívame 
v podstate ako najväčšie sviatky, 
ukrižovanie a vzkriesenie, kedy si 
pripomíname, že Kristus zomrel 
za nás a pre nás bol vzkriesený, 
pre naše ospravedlnenie. Kríž je 
centrum spásy, je tam to ťažisko 
- ten, ktorý zomrel za nás a bol 
vzkriesený pre nás. Kríž je cent-
rum luteránskej teológie, preto je 
to pre nás najväčší sviatok. Hoci 
Štedrý deň je najpopulárnejší.

Hovorili sme o tom, ako ste sa 
dostali do Dúbravky, ale ako ste 

bulletin, prezentácia v PowerPo-
inte s celým programom, ktorá 
sa premieta, s liturgickými texta-
mi, piesňami, a toto všetko treba 
technicky vopred zabezpečiť. Po 
skončení bohoslužieb sa kázeň 
dáva na internetovú stránku a so-
ciálne siete. 

Ako to funguje u  evanjelikov, 
podľa čoho dostávajú farári svo-
je pôsobisko? Môžete si miesta 
vyberať alebo miesta si vyberajú 
vás?

U nás si ľudia vyberajú farára, 
rieši sa to tak, že ľudia si zvolia, 
koho by chceli, oslovia ho, pozvú 
ho. To je prvá vec. Druhá vec je, že 
kandidát, ktorý je pozvaný, musí 
prejsť tajnou voľbou minimál- 
ne trojpätinovou väčšinou hla-
sov všetkých členov cirkevného 
zboru. Predchodca v Dúbravke, 
Janko Hroboň, sa stal biskupom 

Farár: Želám 
Dúbravčanom, 
aby si priali

 DNES JE TO VÝZVA, ABY CIRKEV BOLA PRE SPOLOČNOSŤ PRÍNOSOM
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sa dostali na cestu farára?
Vyrastal som v kresťanskej ro-

dine, kde sa viera praktizovala, 
rodičia aj starí rodičia boli veľ-
mi zbožní ľudia. Bol som k tomu 
vedený a mal som k tomu blízko. 
Napriek tomu som nad štúdiom 
teológie nepremýšľal, lebo som sa 
prihlásil na elektrotechnickú prie- 
myslovku, ktorú som absolvoval. 
Potom som šiel na vojenčinu a na 
vojenčine som sa rozhodol, že pôj- 
dem na teológiu. A rozhodol som 
sa dobre, lebo je to práca, ktorú 
robím rád. 

Bolo to ešte pred revolúciou 
v roku 1989?

Áno, začal som študovať v roku 
1985 po absolvovaní základnej vo-
jenskej služby. 

Nebolo toto štúdium kedysi 
obmedzené?

Bolo to obmedzené, no bolo to 
asi najslobodnejšie štúdium, kde 
sme si mohli povedať, čo si mys-
líme. 

Aké bolo vaše prvé pôsobisko 
po skončení štúdia?

Začínal som ako katechéta a po-
tom som nastúpil do cirkvi ako 
kaplán a farár. Po 22 rokoch sme 
sa vrátili späť do Bratislavy. Man-

želka je z Lamača a máme tu deti 
a rodičov, ktorí potrebujú našu 
pomoc.

Aké máte očakávania od 
Dúbravky, aké sú vaše predsa-
vzatia, plány?

Nadviazať na rozbehnuté čin-
nosti môjho predchodcu a po-
stupne adaptovať 
b o h o s l u ž o b n ý 
objekt na naše po-
treby. Verím, že 
máme veľký po-
tenciál, ktorý sa 
nám podarí využiť. 
Chcel by som, aby 
všetky vekové ka-
tegórie našli v na-
šom kostole svoj 
duchovný domov, 
kde sa dobre cítia 
a radi sa sem vra-
cajú.

Nebola v minulosti snaha o po-
stavenie evanjelického kostola 
v Dúbravke?

Chceli by sme urobiť zámenu 
pozemkov s mestom, lebo pozem-
ky pod týmto objektom nám ne-
patria, ale zas nám patrí niekoľko 
hektárov na Račianskom mýte, 
ktoré užíva mesto. Zdedili sme 

niekoľko objektov, ktoré boli 
vo veľmi schátranom stave, po-
stupne ich obnovujeme. Máme 
napríklad dom starostlivosti pre 
seniorov na Partizánskej. A iné 
objekty, ktoré prenajímame ale-
bo rekonštruujeme. Je to taký 
kolobeh peňazí, čo zarobíme, to 
investujeme do ďalších budov 
a práce s deťmi, mládežou, rodi-
nami a seniormi. 

Nedávno sme si pripomenuli 
500. výročie reformácie? Čo pre 
vás osobne znamenalo?

Je to dlhý kus cesty po reformá-
cii, bohaté dejiny, ktoré inšpirujú, 
ktoré pozývajú a motivujú byť prí-
nosom. Taká bola evanjelická cir-
kev v minulosti, dnes je to výzva, 
aby bola cirkev pre spoločnosť 
prínosom a morálnou autoritou. 

Aj v evanjelickej cirkvi zarezo-
novali rôzne kauzy, spory, ľudia 
potom majú často aj nechuť ísť 
do kostola, byť súčasť cirkvi.

Cirkev tvoria tiež len ľudia. 
Bývalé vedenie sa ťažko lúčilo 
s odovzdávaním úradu a keď-
že ich ľudia neprešli vo voľbách, 
napadli voľby, ale súd ich uznal 
za právoplatné a prebehli presne 
podľa pravidiel ako tri desaťročia 
dozadu. Je to len vec niekoľkých 
jedincov, ktorí sa nevedeli zmieriť 
s tým, že im uplynul mandát. Je to 
taká ľudská malosť, keď človek by 
chcel lipnúť na tom úrade. U nás 
sú voľby demokratické a biskup 
môže byť volený len dvakrát po 
šesť rokov a keď mu uplynie ten-
to mandát, už sa ďalej nemôže 
uchádzať o post biskupa. A keď sa 
niekto zabýva na tom úrade, už sa 
potom ťažšie vracia a pôsobí ako 
obyčajný farár. V rímsko-katolíc-
kej cirkvi je to zas jednoduchšie, 
že ten kto je biskup, je biskupom 

navždy a nevra-
cia sa na farárs-
ke miesto. Má to 
svoje výhody aj 
nevýhody. Keďže 
je však evanjelická 
cirkev demokra-
tická cirkev, často 
možno zneužívajú 
slobodu na pre-
sadzovanie svojich 
osobných ambícii. 

Aká je spolu-
práca, napríklad 
tu v  Dúbravke, 

medzi evanjelickou a  katolíckou 
cirkvou?

Zdedil som veľmi dobré vzťahy 
medzi cirkvami, prajeme si, žeh-
náme, spolupracujeme. 

Ako vyzerá váš bežný deň, bež-
ný deň farára?

Vstávam okolo šiestej, podľa 
povinností, urobím si súkromné 

stíšenie, pobožnosť, prečítam si, 
pomodlím sa. Potom riešim veci, 
ktoré ma čakajú. Keď mám boho-
služby alebo pohreb, tak sa na to 
pripravujem, potom riešim agen-
du úradnú, listy a veci spojené 
s chodom budovy, navštevujem 
ľudí. 

Kde hľadáte, nachádzate in-
špiráciu, alebo ako tvoríte kázne, 
aby ste ľudí zaujal?

Všetky naše nedele v roku majú 
nejakú tému, snažím sa k tej téme 
povedať niečo nové. Inšpirujú ma 
biblické texty, ktoré sú základom 
kázne a snažím sa ten text a my-
šlienku aktualizovať, aby oslovila 
ľudí, ktorí prídu do kostola. Inšpi-
rácia je rôzna, prichádza pri čítaní 
biblických textov, inej literatúry, 
z rozhovoru s ľuďmi, z osobných 
zážitkov a skúseností. Niekedy je to 
veľmi prácne a niekedy veľmi jed-
noduché. Keď inšpiruje myšlienka, 
tak stačí iba sadnúť a zapísať alebo 
si nahrať myšlienky na diktafón, 
no niekedy je to ťažšie. Väčšinou 
sa pre tému nedeľnej kázne roz-
hodujem už v pondelok a potom 
celý týždeň žijem s tou témou a 
textom. Potom si kázeň pripravím 
od slova do slova, aj keď nečítam, 
no chcem tie myšlienky poukladať 
na papier a nájsť im vhodné výra-
zové prostriedky snažiť sa odbre-
meniť od cirkevného jazyka, to je 
ten najväčší problém, pretlmočiť 
myšlienky civilným jazykom, pri-
blížiť sa. 

Hovoríte priblížiť. Aká veková 
skupina chodieva na bohoslužby?

Máme dosť veľa detí a aj mla-
dých ľudí. Priemernú nedeľu 
príde 20 až 25 detí k požehna-
niu, to znamená, že rodičia sú 
tu, aj stredná generácia chodí. 
Dúbravka je zaujímavá a netra-
dičná samotným priestorom, kde 
prebiehajú bohoslužby. Má to tu 
možnosť a atmosféru pre detské 
besiedky, počas bohoslužieb mám 
tri vekové skupiny detí na besied-
ku, ktoré majú počas bohoslužieb 
svoj program. Klasický kostol 
nemá takéto zázemie.

Posväcoval sa nový oltár, ako 
vznikol?

Bol to sen môjho predchodcu, 
Janka Hroboňa, ktorý sa mu po-
darilo realizovať. Návrh pochádza 
od profesora Jána Miloslava Bah-
nu, je to ónyxový oltár s dreve-
ným krížom uprostred podsviete-
ný LED lampami. Vyzerá to veľmi 
majestátne, krásne...

Na záver zaželajte niečo 
Dúbravčanom...

Aby sa mali radi, aby si priali, 
aby boli naďalej takýmito dobrý-
mi a srdečnými ľuďmi, akých ich 
teraz zažívam.

"Štúdium 
teológie bolo  
obmedzené, 

no bolo to asi 
najslobodnejšie 

štúdium, kde sme 
si mohli povedať, 

čo si myslíme."
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TEXT A FOTO

ĽUBO NAVRÁTIL

Nastala nám, ľudia, smutná 
hodina, už nám naša basa 

umrela. Umrela, umrela, ale 
kam jej duša pôjde? Veď takú 
prechľastanú, kto ju v nebi pri-
jme? Pred nami tu leží, ako kus 
dreva, a primáš hovorí, bolo ti 
tak treba? Vždycky si nám bola 
najlepšou priateľkou, preto sa 
s tebou ťažšie lúčime, ako mlá-
denci s frajerkou. Dúbravské 
dievčence, plačte, nariekajte, 
a mládencov si viacej objímajte. 
A vy, staré baby, aj od vás sa 
lúčim, všetkým starým vdov-
com vás poručím. Nevyroňte 
slzu, neplačte tak nahlas, však 
tí starí vdovci, pôjdu iba za vás. 
Lúčim sa s vami všetci moji 
milí, spolu sme hrávali, spolu 
sme aj pili. Aj vy, milí lumpi, 
zbohom vám dávam, zbytok 
páleného vám zanechávam. 
Zbohom tu spočívaj, basa naša 
premilá, aby si sa s nami na 
Veľkú noc, znova sem vrátila.“

Takto sa seniori z Denného cent-
ra 1 lúčili na nádvorí Dúbravského 
múzea v sobotu 2. marca s muzi-
kou, ktorá symbolizuje fašiangovú 
bujarosť a roztopaš.

SVET HORE NOHAMI

„Obdobie od Troch kráľov do Po-
polcovej stredy nazývame fašiangy. 
Fašiangy sú prechodom medzi 
zimným a jarným obdobím. Počas 
fašiangov prevláda bujará zábava, 
organizujú sa svadby a zabíjačky. 
Hlavne posledné tri dni sú vyplne-
né zábavami, nadmerným pitím 

alkoholu a jedením“, vysvetľuje 
etnologička Michaela Škodová 
a dodáva, že posledný štvrtok pred 
koncom fašiangov sa v minulosti 
nazýval aj tučný štvrtok.

Tento deň bol príznačný tým, že 
sa ženy začali správať neobvykle – 
boli agresívne voči mužom, popíja-
li v krčmách, tancovali a spievali 
na uliciach. Jedným slovom – svet 
je počas fašiangov „hore nohami“.  
Takže keď najveselšie obdobie 
roka, fašiangy, strieda 40-dňový 
pôst, končia sa všetky zábavy a svet 
sa vracia opäť na rok do starých 
koľají. Na poslednej fašiangovej 
zábave sa preto predvádza symbo-
lické pochovávanie basy. 

SLANINA, KLOBÁSA NA RAŽEŇ!

Neodmysliteľnou súčasťou fa- 
šiangov sú tradičné fašiangové hry, 
v rámci ktorých boli predvádza-
né rôzne magicko-rituálne úkony. 
Po dedinách šli v sprievode mladí 
muži preoblečení v rôznych mas-
kách. Najčastejšie to boli masky 

Cigánky, žobráka, drotára, starej 
ženy, prespanky s deckom, mla-
duchy a mladého zaťa, kováča, 
kominára, handrára, ale aj maska 
medveďa, kozy, turoňa a slamení-
ka, ktoré symbolizovali plodnosť, 
ale aj smrť. 

V ruke držali ražeň alebo šab- 
ľu – prastaré symboly mužskej 
sily a plodnosti. Na ražeň im ľu-
dia napichovali slaninu, klobásu, 
dávali im vajcia a peniaze na spo-
ločné posedenie. Zapichovanie 
ražňa do povaly symbolizovalo 
pomyselné spojenie neba so ze-
mou. Muži prezlečení v maskách 
žobrali, kradli, predstierali prácu, 
za ktorú sa dožadovali odmeny, 
ale aj tancovali tance „na konope“ 
či „ na ľan“. Ich úlohou bolo zaba-
viť dedinčanov. Parodovali preto 
svadobníkov, vysmievali sa z vy-
dajachtivosti, lenivosti, hlúposti, 
pýchy a spanštelosti  a trestali sta-
ré dievky – priviazali im na nohu 
klát. Jedným slovom si mohli do-
voliť počas fašiangov to, čo si ino-
kedy nemohli. Strašili malé deti, 

Na nádvorí múzea Dúbravčania 
pochovali s basou aj fašiangy

 V DÚBRAVKE MÁ FAŠIANGOVÉ OCHOTNÍCTVO DLHÚ TRADÍCIU

Nádvorie Dúbravského múzea v sobotu 2. marca, pochovávanie basy. Farár Jožko Vilém a miništrant Milan Madleňák.

V prvý marcový deň pochovali seniori z DC1 basu prvýkrát v KC Fontána. Pri 

tej príležitosti zanôtili aj Dúbravské strešne.
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naháňali, štípali ženy, tancovali s 
nimi, dokonca ich váľali po zemi. 
Typickým fašiangovým jedlom boli 
šišky vyprážané na masti.

NEBUDE ČARDÁŠ, BREJK, 
RAP ANI HIP-HOP

Pochovávanie basy je ľudová hra 
parodizujúca skutočný pohreb. Jej 
základným motívom je zákaz zábav 
počas nasledujúceho pôstu. Ide o 
výrazné komické stvárnenie kde 
hlavnými kostýmovanými posta-
vami sú postavy kňaza, rechtora a 
smútiacich „pozostalých“. Kňaz pa-
roduje obrad rozlúčky, aká býva pri 
cirkevnom obrade, ohlasuje koniec 
zábavy a lúči sa s basou, ktorú za 
náreku prítomných vynášajú von. 
Samozrejme, oznámenie o smrti, 
pohrebný sprievod i čítanie testa-
mentu sú sprevádzané výkrikmi 
a kvílením plačiek. Texty však nie 
sú dané, vytvárajú si ich herci sami, 
väčšinou ide o improvizáciu. 

V Dúbravke má fašiangové 
ochotníctvo dlhú tradíciu, takže 

Dúbravčanom nerobilo problém 
napísať si vlastné texty, ktoré boli 
na počudovanie veľmi moderné 
a aktuálne. Z úst farára (Jožko Vi-
lém) sme sa dozvedeli, že symbo-
lická basa bola celý rok nacenganá, 
že chľastala vodku a rum, hrala 
hazardné hry a vôbec, páchala 
všetky hriechy, z ktorých sa radno 
vyspovedať. Rozhrešenie udeľoval 
hrobár Ján Masarovich lopatou, 
zrejme úderom po krížoch. 

Čítanie z knihy múdrostí, neprís-
tojností a erotických skutočností 
zase národu oznámilo, že v pekle 
basu naučia móresu, že nebude 
čardáš, brejk, rap ani hip-hop, že 
pokoj si bude musieť dať aj s auto-
matmi, že na ulici Pod záhradami 
bude musieť zrušiť zákaz zasta-
venia a že ju nebudú pochovávať 
v Nemecku medzi emigrantov, lebo 
by ešte iste rada žila, trebárs v sied-
mom nebi Vila Rozborila.  

Príbehy sú často popretkávané 
humornými príbehmi a vlastnos-
ťami obyvateľov danej dediny. Aj 
v múzeu odznelo niekoľko dobro-

myseľných slovných šťuchancov na 
adresu prítomných.

KONIEC FAŠIANGOV 
A ŠKAREDÁ STREDA

Keď je basa pochovaná, môže 
začať pôst. Obdobie veľkonočného 
pôstu začína dňom, ktorý pozná-
me pod názvom Popolcová alebo 
Škaredá streda. Je to pohyblivý 

sviatok, jeho dátum sa ráta podľa 
lunárneho kalendára a pripadá na 
40. deň pred Veľkou nocou. Toho 
roku pripadla Popolcová streda na 
6. marca. 

Slávenie Popolcovej stredy bolo 
zavedené v 7. storočí a tento deň 
sa stal dňom pokánia a pôstu. Pôst 
mal pomôcť človeku nájsť cestu k 
duchovným hodnotám. 

„Veriaci si na prijatie sviatosti 
v tento deň obliekali v zmysle pr-
vokresťanských tradícií kajúci odev 
a posýpali sa popolom. Zvyk posý-
pať sa popolom pretrval dodnes, 
avšak už len symbolicky, keď kňaz 
urobí popolom krížik na čelá veri-
acich. Odev bol ladený do smútoč-
ných farieb. Najčastejším jedlom 
Popolcovej stredy bola kyslá mlieč-
na polievka. Veľkonočný pôst sa 
končí Veľkým piatkom“, hovorí 
etnologička Michaela Škodová 
a dodáva, že korene fašiangových 
zvykoslovných útvarov siahajú až 
do dávnej minulosti slovanských 
pohanských predkov. 

Na nádvorí múzea Dúbravčania 
pochovali s basou aj fašiangy

 V DÚBRAVKE MÁ FAŠIANGOVÉ OCHOTNÍCTVO DLHÚ TRADÍCIU

Vnedeľu 23. marca navždy 
dotĺklo srdce našej milej ko-

legyne, priateľky, Dúbravčanky 
Kvetky  Slyškovej.  Celý jej pro-
duktívny život sa niesol v zna-
mení výchovy mladej generácie. 
Dlhé roky pôsobila ako učiteľka, 
neskôr riaditeľka plno organizo-
vanej základnej školy v Lamači 
a ako učiteľka na viacerých zá-
kladných školách v Dúbravke. 

Pred dvanástimi rokmi s pl-
ným nasadením pomáhala 
obnoviť činnosť Miestnej orga-
nizácie Matice slovenskej, kde 
od roku 2013 bola jej predsed-
níčkou. Niekoľko rokov viedla 

Dúbravskú kroniku a pravide-
lne prispievala do Dúbravských 
novín. Bola aktívnou členkou 
niekoľkých spoločenských orga-
nizácií. Od založenia Rady senio-
rov v Dúbravke bola jej členkou. 
Mala neoceniteľné zásluhy na 
rozvoji spoločenského a kultúr-
neho života v našej mestskej časti. 

Kvetkinou srdcovou záleži-
tosťou bolo založenie, vedenie 
a účinkovanie v spevokole pri 
Miestnom odbore Matice sloven-
skej. 

Ako bývalá učiteľka sloven-
činy sa celým svojím srdcom 
venovala príprave a realizácii 

kultúrno-spoločenských po-
dujatí, exkurzií, súťaží, kvízov 
pre žiakov, aj tých skôr na-
rodených. 

Zásluhu má i pri budova-
ní pamätihodnosti v  mests-
kej časti ako pri umiestnení 
„Dvojkríža“ pri Kostole Ducha 
Svätého v jubilejnom roku 
príchodu solúnskych bratov 
sv. Cyrila a Metoda na naše 
územie. 

Ďakujeme Kvetka,  že si tu 
s nami bola, že sme mali tú 
česť Ťa poznať. Česť Tvojej 
pamiatke!

Rada seniorov v Dúbravke

Lúčime sa a spomíname
 DOTĹKLO SRDCE KVETKY SLYŠKOVEJ

Členky súboru Dúbravské strešne, tentoraz v úlohe plačiek.

Zábava a spev pokračovali v priestoroch klubu seniorov v Dúbravskom 
múzeu. Do rytmu hral harmonikár Jarko Zelenka.
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Od nedoriešenej 
Harmincovej ulice cez 
oddychový Park Družba
po obľúbený amfiteáter 
na Valachovej

 ŠTVRTÝ VOLEBNÝ OBVOD:

3  Dominantným problémom nielen 4. obvo-
du, ale aj celej Dúbravky je parkovanie. Máme 
zopár návrhov pre zvýšenie kapacít prostredníc-
tvom zatrávňovacích tvárnic vo viacerých loka-
litách, ale takáto racionalizácia nie je finálnym 
riešením. Dlho očakávaná je najmä komplexná 
parkovacia politika zo strany magistrátu pre 
všetky mestské časti v Bratislave. Myslím, že 
všetky samosprávy v Bratislave sú v očakávaní, 
s akým riešením príde nové vedenie.  

Š T E FA N  G U B R I C A
s.gubrica@gmail.com

Do komunálnej politi-
ky v Dúbravke vstúpil po 
novembrových voľbách. 
Je členom Komisie špor-
tu a Komisie životného 
prostredia, bezpečnosti 
a poriadku. K športu 
má blízko už roky. Nie- 
len v rámci záľub, ale aj 

profesijne.  Pôsobí ako športový manažér a ako 
technik požiarnej ochrany, BOZP. Toto vzde-
lanie, v rámci ktorého získal osvedčenie Tech-
nika požiarnej ochrany, si doplnil minulý rok.  
V roku 2015 získal B licenciu ako tréner futbalu 
UEFA.

 
1  Na úvod sa chcem poďakovať všetkým 

Dúbravčanom zo 4.obvodu, ktorí mi svojím 
hlasom prejavili dôveru. Svojím pôsobením vo 
funkcii sa budem snažiť plniť program pre 4. 
obvod, ktorý sme si stanovili s kolegami poslan-
cami.

Môj plán pre náš obvod je veľmi blízky ako 
plán pre celú Dúbravku. Ide o v čo najväčšej mie- 
re zachovať zeleň, aby Dúbravka ostala aj naďa-
lej najkrajšou a najzelenšou mestskou časťou.

Nakoľko sa celý život venujem športu a tré-
nerskej činnosti druhá oblasť, ktorej sa chcem 
vo väčšej miere venovať, je vytvorenie respektíve 
zlepšenie podmienok pre športovanie detí. To by 
sa dalo zlepšiť vybudovaním nových športovísk.

Určite by všetci športovci privítali obnovenie 
športového areálu v rámci strednej školy na uli-
ci Karola Adlera. Podmienky pre športovanie sa 
však dajú zlepšiť aj obnovou, respektíve lepším 
udržiavaním existujúcich športovísk.

Pozitívne sa javí aj spolupráca s magistrá-
tom pri obnove športovísk v rámci areálu ško-
ly Batkova. Ďalším športoviskom, ktoré nie je 

dostatočne udržiavané, je areál Základnej školy 
Beňovského, kde je bežecký ovál a aj ihrisko v 
zanedbanom stave.

2  Keď boli deti malé, tak sme trávili veľa 
času na detskom ihrisku pri Základnej škole Be-
ňovkého a kúpalisku Rosnička . Teraz sú to špor-
toviská, kde sa venujem malým Dúbravčanom v 
ich športových začiatkoch, ale rád sa aj preve- 
ziem na bicykli po Dúbravke.

3  Veľký problém 4. obvodu, ale aj celej 
Dúbravky, je doprava a parkovanie. V raňajšej 
špičke by určite pomohlo rozšírenie Harminco-
vej ulice a s parkovaním  by nám mohla pomôcť 
parkovacia politika, ktorá by sa mala riešiť kom-
plexne v celej Bratislave.

I N G .  J U R A J  K ÁČ E R
juraj.kacer@gmail.com

Do komunálnej poli-
tiky v Dúbravke vstúpil 
v roku 2010. Postupne 
sa začal venovať aj dia-
niu za hranicami mest-
skej časti, ako vraví, 
problémy spolu súvisia 
a nemožno ich riešiť 
izolovane. V roku 2017 

uspel v župných voľbách a v roku 2018 opäť 
aj v komunálnych voľbách. Je tak miestnym 
aj mestským poslancov. Koncom roku dostal 
dôveru a prijal výzvu zastupovať primátora 
Matúša Valla ako námestník.  Primátora za-
stupuje v oblasti športu, školstva, komunikácie 
s Bratislavským samosprávnym krajom. Vy-
študoval ekonómiu, v mestskej časti je členom 
Komisie ekonomickej a Komisie územného 
rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských 

Oddychový Park Družba, vyťažené 
a obľúbené detské ihriská na Vala-

chovej, ožívajúca pešia zóna,  no aj jed-
ny z prvých panelákov Dúbravke. Prví 
obyvatelia sídliska, aj noví Dúbravčania, 
starší, mladší, rodiny, jednotlivci. Podobne 
ako v ostatných obvodoch Dúbravky, aj 4. 
obvod spája generácie, komunity, rôznych 
obyvateľov.  Oblasť Polianok mení výstav-
ba, trápením ostáva doprava a napríklad 
aj ešte nevybojovaná Harmincova ulica, 
ktorá už roky čaká na svoje rozšírenie.
PRIPRAVILA

LUCIA MARCINÁTOVÁ

V tomto čísle dokončíme predstavovanie po-
slancov. Uzavrieme to 4. obvodom.

Opäť sme oslovili zvolených poslancov, po-
pýtali sa ich na ich plány, predstavy a obľúbené 
miesta. Nevynechali sme ani anketu v uliciach, 
boli sme zvedaví, čo obyvateľov lokality trápi 
a čo by v uliciach 4. obvodu privítali.

ING. MÁRIO BORZA
mario.borza1@gmail.com

V dúbravskej komu-
nálnej politike pôsobí 
už druhé volebné obdo-
bie a už druhé volebné 
obdobie je aktívnym 
členom Komisie športu. 
Okrem toho je aj členom 
Komisie ekonomickej. 
Vyštudoval Ekonomickú 

univerzitu v Bratislave, Obchodnú fakultu. Od 
roku 2013 pracuje na viacerých postoch v spo-
ločnosti  Volkswagen.

1  Myslím si, že v prvom rade sa treba riadiť 
tým, čo sme sľúbili občanom, keď sme agitova-
li v uliciach v období volebnej kampane. Počas 
kampane sme počúvali a naslúchali podnetom 
zo strany obyvateľstva a tie boli zapracované 
do volebného programu. Teraz je našou úlohou, 
počas nasledujúcich štyroch rokov, tieto priority 
naplniť. Pre 4. obvod to boli, napríklad – zvý-
šenie kapacity parkovacích miest, vytvorenie 
workoutového ihriska na Valachovej ulici, ale aj 
finančne náročný projekt dúbravskej promená-
dy, kde bolo v prvej fáze vybudované prírodné 
detské ihrisko. Pre toto štvorročné obdobie som 
sa stal členom rady na MŠ Bazovského a na MŠ 
Bullova, kde chcem byť v plnej miere nápomoc-
ný všetkým potrebám a podnetom týchto ma- 
terských škôlok a rovnako aj obyvateľom celej 
Dúbravky, nielen 4. obvod.

Môj sen nie je osobný, ale je určený pre verej-
nosť - aby ľudia boli k sebe tolerantnejší, slušní a 
empatickejší. Jednoducho, aby prevládalo väčšie 
porozumenie medzi ľuďmi. 

2  Veľmi sa mi páči okolie Valachovej ulice pri 
amfiteátri, multifunkčného a detského ihriska 
pri reštaurácii, neďaleko sa nachádza fontána. 
Tá lokalita, keď rozkvitnú stromy, na jar a v lete 
úplne ožije. Kedysi sme mali psíka a chodievali 
sme venčiť do okolitých lesov, veľmi rád spo-
mínam na tie časy. Celý život žijem v Dúbravke 
a páči sa mi tu, neviem si predstaviť, že by som 
sa mal presťahovať. 

AKÝ JE VÁŠ PLÁN ČI OSOBNÝ 
SEN PRE 4. OBVOD. ČO BY 
STE CHCELI ZMENIŤ, ZLEPŠIŤ?

AKÉ JE VAŠE OBĽÚBENÉ 
MIESTO VO 4. OBVODE,  
KAM RADI CHODÍTE?

AKÝ JE PODĽA VÁS 
NAJVÄČŠÍ PROBLÉM ULÍC 
4. OBVODU

2
1

3
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 ŠTVRTÝ VOLEBNÝ OBVOD: je to náročné ako po administratívnej, finančnej 
tak aj realizačnej stránke. Ak by si podarilo tieto 
dve veci v tomto volebnom období zrealizovať, 
bol by som maximálne spokojný. 

Veľkú radosť mám z komunitného centra – 
Centrum rodiny na Bazovského, ktoré vedie a 
zároveň je jeho “dušou” pani Alžbeta Šporerová. 
Takto dobre fungujúce komunitné centrum je vý-

nimočné nielen v Brati-
slave, ale aj v rámci ce-
lého Slovenska.  Mojím 
osobným “snom”, pre 
ktorý sa snažím robiť 
maximum, je, aby sme 
v Dúbravke mali škôl-
ky a školy, kde sa deti 
budú dobre cítiť a do-
stanú v nich kvalitné 
vzdelanie.

2  Mojich obľúbených miest je viacero, naprí-
klad Park Družba, amfiteáter, keď sa tam koná 
zaujímavá akcia, príjemná je aj prechádzka med-
zi domami s predzáhradkami. V minulosti som 
veľa času strávil športovaním na futbalovom ale-
bo hokejovom štadióne. 

3  Asi ako takmer všade v Dúbravke je to par-
kovanie. Tento problém sa zatiaľ snažíme zmier- 
niť budovaním parkovacích miest tam, kde je to 
možné a vhodné. Bude to však potrebné riešiť 
komplexne na úrovni Bratislavy schválením par-
kovacej politiky.

Ďalším problémom je čistota. Mestská časť 
dáva na riešenie tohto problému nemalé finanč-
né prostriedky. Dalo by sa však minúť niekoľko-
násobne viac, to ale presahuje finančné možnos-
ti Dúbravky. Bol by som preto rád, keby každý 
obyvateľ aj návštevník tejto časti sa snažil udr-
žiavať čistotu a poriadok. Tým sa jednak ušetria 
financie mestskej časti na iné potrebné veci a 
zároveň budeme žiť v krajšom prostredí.

M A R O Š  R E P Í K
maros.repik@gmail.com

Dúbravským po-
slancom je už druhé 
volebné obdobie. Aktív-
ny je najmä v oblasti 
kultúry, kde pôsobí 
ako predseda komisie. 
Je tiež členom miest-
nej rady, Mediálnej 
komisie a Komisie na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných činiteľov. Profesijne má blízko ku 
kultúre, hudbe, produkcii a manažérstvu. Pô-
sobil ako konateľ spoločnosti, bol riaditeľom 
veľkej nábytkárskej spoločnosti, produkoval 
rôzne umelecké skupiny, je zvukovým techni-
kom a venuje sa produkčnej činnosti vo vlast-
nom nahrávacom štúdiu. Sám je hudobným 
interpretom, hrá na bicie nástroje.

1  Rád by som v našom obvode zachoval jeho 
charakter. Je tu veľa parkov a oddychových zón. 
Plán a sen nemajú ďaleko od seba, v Dúbravke 
na tom pracujeme.

Územný plán zóny a parkovacia politika. 
Územný plán je náročný projekt, ale veľmi pod-
statný a musí sa koordinovať aj s mestom ako 
takým, aby sme si vedeli koordinovať výstavbu a 
prirodzený rozvoj okrajovej časti nášho sídliska. 

O parkovaní sa už napísalo veľa a veru trápi to 
aj mňa.

Teším sa, že sa dejú veci a pevne verím, že sa 
už konečne príjme správna parkovacia politika 
mesta Bratislava a budeme ju môcť aplikovať aj 
u nás v Dúbravke. 

2  Veľmi rád chodím do nášho amfiteátra, 
nakoľko mám veľmi blízko ku kultúre. Vždy sa 
teším, keď ho vidím plný čakajúcich divákov na 
akékoľvek podujatie.

3  Problémy sú na to, aby sa riešili. Stretávam 
sa na ulici so susedmi, priateľmi, Dúbravčanmi 
a snažím sa ich nasmerovať, ako riešiť daný pro-
blém. Niekedy je to len upchaný kanál, inokedy 
len nepokosená tráva....Každý problém je rieši-
teľný, niektorý skôr, iný neskôr. 

V 4. obvode mi chýba trochu spolupatričnosť, 
možno ani nie Dúbravčanov, ale v súčasnosti len 
nocľažníkov, ktorí sa raz stanú Dúbravčanmi a v 
našej komunite sa rovnako zanietene budú zau-
jímať o dianie v našej mestskej časti ako väčšina 
z nás. 

M A R I Á N  TA K ÁC S
takacs.marian@gmail.com

Komunálnym poslan-
com mestskej časti je od 
roku 2010.  Aktívny je 
najmä v Komisii život-
ného prostredia, bezpeč-
nosti a poriadku. Je tiež 
členom miestnej rady, 
členom Komisie školstva 
a mládeže, Komisie na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných činiteľov. Pôsobí Preventivár požiar- 
nej ochrany obce mestskej časti Bratislava – 
Dúbravka, zaradil sa tiež k členom Dobrovoľné-
ho požiarneho zboru obce. Profesijne pôsobí ako 
technik požiarnej ochrany, technik BOZP.

1  V samotnej Dúbravke je stále čo zlepšo-
vať a posúvať sa dopredu, čo sa nám za posled-
né štyri roky aj celkom podarilo, za čo patrí 
veľká vďaka starostovi spolu s miestnym úra-
dom a aj poslancom za konštruktívny prístup 
k riešeniu problémov. V štvrtom volebnom 
obvode by som bol rád, keby sa nám v nasle-
dujúcom období podarilo vybudovať pešiu 
oddychovú zónu od ulice M. Sch. Trnavského 
po Bagarovu. Nielen môj sen, je bezpochyby 
rozšírenie Harmincovej, aby sa zlepšila dyna-
mická doprava v tejto časti. Ďalej je to riešenie 
parkovania, vybudovaním nových parkovacích 
plôch, napríklad na ulici M. Sch. Trnavského 
alebo na Ľuda Zúbka a pokračovať v maľova-
ní parkovacích miest aj popri ceste, aby sme 
zregulovali často zle stojace autá, ktoré zabe-
rajú potom aj viacej miest. A obnovu detských 
ihrísk s novými prvkami, už pokladám za taký 
náš štandard. 

2  Nie je to síce v štvrtom obvode, ale pre mňa 
je top miesto  Devínska Kobyla, kam chodím rád 
na prechádzky a stále tam niečo nové objavím, 
a stále ma niečo nové prekvapí. Viem sa tam 
odreagovať od každodenných starostí a je to na 
skok od domu.

3  Je to určite už spomínaná ulica Harmi-
cova, čiže jej rozšírenie čím by sa uľavilo celej 
Dúbravke, a potom je asi to parkovanie, ktoré je 
potrebné aktívne riešiť. Foto: Martin Fridner 

aktivít. v Dúbravke navštevoval základnú aj 
strednú školu, vychováva tu svoje dve deti.

1  Keďže môžem snívať a sny nemusia byť 
celkom reálne, tak poviem obnovu a moder-
nizáciu objektu Domu služieb. Ide o špecific-
ký problém 4. obvodu. Objekt s obchodmi má 
mnoho vlastníkov, a to brzdí jeho rekonštrukciu, 
modernizáciu. Dúfam, 
že sa podarí hlavnému 
mestu bez podobných 
problémov, ako naprí-
klad pri podchode Sara-
tov, rekonštruovať pod-
chod. Snívam a verím, 
že dokončíme výkup 
pozemkov a rozšírenie 
Harmincovej ulice.

2  Mám rád miesta, 
kde som vyrastal. Okolie bývalej školy Batkova. 
S deťmi trávime veľa času  vonku na detských 
ihriskách – na Valachovej či v Parku Družba, 
prípadne na podujatiach v mestskej časti. 

3  Problémy nie sú izolované. Keď teda po- 
viem, že trápením je doprava, parkovanie, ne-
týka sa len 4. obvodu, ale celej Dúbravky, celé-
ho mesta. Treba to riešiť, zlepšiť a zatraktívniť 
MHD,  spoločne v meste zaviesť parkovaciu poli-
tiku. Ako viceprimátor sa snažím byť nápomocný 
pri riešení dúbravských trápení, mám aj snahu 
o spoluprácu medzi Bratislavským samospráv-
nym krajom, mestom a mestskými časťami... 
Mám za to, že všetky tieto samosprávne celky, či 
už sú to mestské časti, kraj a mesto, musia spo-
lupracovať, keď chcú prinášať dobré komplexné 
riešenia. Keď si každý rieši svoj problém parciál- 
ne, myslím, že ten výsledok nie je tak dobrý, ako 
by mohol byť, keby prišlo k tej spolupráci. Toto 
považujem za jednu zo svojich hlavných úloh 
ako námestníka. 

I N G .  I G O R  M R AV EC
igor.mravec@gmail.com

V komunálnej politi-
ke Dúbravky je aktív-
ny už od roku 2010. 
Aktuálne pôsobí ako 
predseda Ekonomickej 
komisie a člen Komi-
sie školstva a mládeže. 
Pracovne pôsobí ako 
manažér spoločnosti, 

v minulosti bol zamestnancom banky, kde 
pôsobil na viacerých pozíciách – ako  Vedú-
ci oddelenia finančného plánovania, analýz 
a kontrolingu, finančný analytik, produktový 
manažér. Študoval na Ekonomickej univerzi-
te v Bratislave na Národohospodárskej fakul-
te. Medzi svoje záľuby zaraďuje šport, cesto-
vanie a prechádzky so psom.

1  V okolí nášho štvrtého dúbravského obvo-
du sa nachádzajú dve “výzvy”, ktoré majú vplyv 
na kvalitu života všetkých Dúbravčanov. Je to 
rozšírenie Harmincovej ulice a aj rekonštrukcia 
DK Dúbravka, ktorá sa týka celej Dúbravky. Roz-
šírenie Harmincovej je v kompetencii primárne 
magistrátu a podľa posledných informácií by 
malo byť v tomto volebnom období zrealizované. 
Téme rekonštrukcie domu kultúry sa venujeme 
už druhé volebné obdobie a musím povedať, že 

I V.  VO L E B N Ý O BVO D
U L I C E :  Bilíkova, Janka Alexyho, Violy 

Valachovej, Batkova, Landauova, Lipského, 
Bazovského, Červeňákova, Bagarova, 

Beňovského, Bošániho, Damborského, 
Nemčíkova, Bullova, Polianky, 

Harmincova, Húščavova, Ľuda Zúbka
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Prihláste sa
Okrúhle narodeniny, výročie, vzácna príležitosť 
stretnúť sa. Ak oslavujete vy alebo váš blízky 
životné jubileum, nenechajte si to pre seba, ale 
oslávte narodeniny v kruhu svojej dúbravskej 
rodiny. Stačí vypísať našu návratku...

Jubilantom sa rozumie osoba s trvalým pobytom v mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, nad 70 rokov, ktorá slávi okrúhle jubileum, 
teda 70 rokov, 75 rokov, 80 rokov, 85 rokov a tak ďalej.

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Adresa: 

Tel. kontakt:

Kontaktná osoba:

Súhlasím, aby údaje o mojej osobe boli spracované prevádzkovateľom 
mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, IČO: 
00 603 406 v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho par-
lamentu  a Rady (EU)  2016/679, v rozsahu, ktorom sú uvedené na tejto 
prihláške, za účelom evidencie a úkonov súvisiacich s prípravou a rea-
lizáciou „Slávnosti jubilantov“ s trvalým pobytom v Bratislave-Dúbravke. 
Zároveň súhlasím s vyhotovovaním fotografií a videozáznamu z podu-
jatia a s ich zverejnením na webovom sídle mestskej často Bratisla-
va-Dúbravka, výlučne za účelom prezentácie tohto podujatia. Súhlas 
udeľujem do odvolania. Zároveň beriem na vedomie svoje práva, ktoré 
spočívajú v tom, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený kedykoľ-
vek písomne odvolať, môžem od prevádzkovateľa požadovať prístup 
k osobným údajom týkajúcich sa mojej osoby, mám právo na opravu 
osobných údajov, na vymazanie osobných údajov alebo na obmed-
zenie spracúvania osobných údajov, v práve namietať spracúvanie 
osobných údajov, ako aj v práve na prenosnosť osobných údajov a tiež 
práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného na webo-
vom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR. E-mailová adresa 
na uplatnenie práv je gdpr@dubravka.sk. Oddelenie sociálnych vecí 
a zdravotníctva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zároveň upozorňu-
je, že slávnosť „Jubilanti“ 
organizuje niekoľkokrát do 
roka, preto na podujatie po-
zýva podľa mesiaca, v kto-
rom Dúbravčan/ka oslavuje.

M E S T S K Á  Č A S Ť  B R AT I S L AVA - D Ú B R AV K A  P O Z Ý VA  N I E KO Ľ KO K R ÁT 
D O  R O K A  J U B I L A N T O V  N A  S P O L O Č N É  P O S E D E N I E  D O  D K  D Ú B R AV K A

Podpis

NÁVRATKU PROSÍM ODOVZDAŤ ALEBO POSLAŤ NA:

ODDELENIE SOCIÁLNYCH VECÍ 

A ZDRAVOTNÍCTVA MIESTNEHO ÚRADU 

DÚBRAVKA, ŽATEVNÁ 4, 844 02 BRATISLAVA 

font chedar jack

EVIČKA
Som na mater-
skej dovolenke a 
veľa času trávim 
vonku na ihris-
ku. Ak by som 
niečo menila, tak 

v prvom rade by to bolo parkova-
nie. Keď prídete večer domov, je 
problém zaparkovať. Pomohol by 
napríklad parkovací dom, garáže. 
Potom možno niečo pre väčšie 
deti, ako sú cvičiace prvky alebo 
lanová dráha ako na Landauovej 
ulici. 

MÁRIA
Som mamička 
dvoch malých 
detí, momentál- 
ne na materskej 
dovolenke a 
v okolí Parku 

Družba a Domu služieb mi chýba 
nejaký podnik, kaviareň, ktorý 
by bol viac babyfriendly, niečo, 
kde sa dá posedieť a tráviť čas aj s 
deťmi. Inak sa mi tu býva dobre, 
pre deti tu máme všetko, ihriská, 
park, zeleň a aj parkovať sa nám 
darí. 

JÁN
Som už senior, 
tak potrebu-
jem lavičky na 
posedenie, treba 
niektoré opraviť. 
Napríklad v par-

číku pri škôlke na Bagarovej.  Vši-
mol som si zmeny, ktoré sa spravili 
pre deti, opravili sa ihriská, to sa 
mi páči. Som rád, že sa majú deti 
kde hrať. Najväčším problémom je 
Harmincova ulica, každý starosta 
sľubuje rozšírenie a riešenie. Tak 
to keby sa podarilo, by bolo skvelé. 

IGOR
Všímam si, že sa 
opravujú cesty 
a chodníky, no 
treba opraviť aj 
námestíčko pri 
Dome služieb, 

je tam jama na jame, asfalt je 
starý, zničený, počas dažďov tu sú 
obrovské mláky, a pritom tadiaľto 
chodí veľa ľudí. Teší to len malé 
deti, ktoré skáču po vode. Inak 
som tu v Dúbravke veľmi spokoj-
ný a aj s pánom starostom. Dobre 
sa tu býva. 

ZUZANA
Osobne ma trápi 
Dom služieb, 
viem, že je to asi 
ťažšie niečo s tým 
urobiť, no zišla 
by sa obnova, 

úprava priestoru. Potraviny sú 
napríklad veľmi zlé, dúfam len, že 
pošta ostane, hoci prístup na ňu je 
nedobrý. Oproti cez ulicu stojí zas 
prázdna budova Skleníka. Inak 
mám v okolí všetko potrebné, vy-
užívame aj kultúrne a spoločenské 
akcie pri dome kultúry.

MICHAL
Bývam tu a 
som tu veľmi 
spokojný. Možno 
parkovanie by 
som spomenul 
ako problém, 

ale to je problém celého mesta. V 
Dúbravke vždy zaparkujem, hoci 
je to možno ďalej od domu. Som 
spokojný Dúbravčan (smiech), 
bývam tu štyri roky. Možno 
trošku zlepšiť kvalitu chodníkov v 
okolí Parku Družba.

ELENA
Mňa trápi pošta, 
akurát tam idem, 
a je to hore 
schodmi, a to 
ma trápi. Dole 
je herňa a hore 

pošta, čo však máme robiť. To 
je problém, najmä pre starších 
ľudí a aj mamičky s kočíkmi. 
Inak vnímam, že v Dúbravke sa 
okolie zlepšuje, sadia sa kvetinky, 
stromy, opravuje sa, vidno nové 
ihriská, obnovené chodníky, cítim 
zmenu.

EVA
Keď tak pre-
mýšľam, tak 
určite je to Har-
mincova ulica. Je 
to strašná cesta, 
je rozbitá, cítiť 

to keď idete autom aj autobu-
som, treba ju opraviť, obnoviť.... 
Už traja dúbravskí starostovia 
sľubovali zmenu a nič sa nespra-
vilo. Iný problém ani nemám, len 
toto ma trápi. Inak sa mi tu býva 
dobre.

Čo vás trápi alebo čo by ste privítali v uliciach 4. obvodu?
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Ak sa vám pri slovnom 
spojení komunitné 

aktivity vybaví scéna, kde 
sa cudzí ľudia s blaženým 
úsmevom na tvári držia 
za ruky a tancujú v kruhu, 
tak ste zrejme videli príliš 
veľa filmov o hnutí hippies. 
Samozrejme, na tancovaní 
v kruhu ani na blažených 
úsmevoch nie je nič zlé. 
V Centre rodiny na Bazov-
ského ulici už teraz prebieha 
množstvo iných zaujímavých 
aktivít, do ktorých sa môže 
zapojiť každý bez rozdielu 
veku. Áno, presne tak, aj vy.

Možno ho poznáte, možno nie. 
Možno váhate, či vstúpiť dnu, ale-
bo hľadáte priestor pre vašu ak-
tivitu. Centrum rodiny na Bazov-
ského ulici funguje od roku 2014, 
vytvorilo vo svojom okolí silnú 
komunitu, mení priestory, záhra-
du a rozvíja mnohé aktivity.  Nech 
sa páči vstúpte.

RUČNÉ PRÁCE, PINGPONG 
A TALIANČINA V PONDELOK

Ak sú vaše prsty dlhodobo jed-
nostranne zaťažené ťukaním do 
telefónu alebo klikaním na po-
čítačovú myš, čo tak zamestnať 
ich pre zmenu výrobou kerami-
ky alebo háčkovaním? Ulahodíte 
prstom aj sebe, niečo nové sa na-
učíte a možno aj poklebetíte. 

No a kto má záujem, môže si 
v pondelok večer prísť poklebetiť 
aj po taliansky s našou novou dob-
rovoľníčkou priamo z Talianska. 

PLETENÉ KOŠÍKY, 
ANGLIČTINA A DIVADLO 
V STREDU

Ak sa chcete aj v obyčajnú stredu 
cítiť ako na dovolenke v trópoch, 
príďte k nám na pravidelné pod-
večerné pletenie košíkov z pedigu. 
Prečo tie trópy? Práve z trópov ju-
hovýchodnej Ázie totiž pochádza 
materiál pedig, z ktorého košíky 
pletieme. 

Stredy sú u nás venované aj 
konverzácii v angličtine, ktorú 
vedie skvelý dobrovoľník David, 

pôvodom z USA. No a ak vás láka 
divadlo, pridajte sa k tvorivej 
múze na stretnutiach divadelného 
krúžku. 

ŠPECIÁLNE PRE 
DETI A MLÁDEŽ

Deti od 6 rokov do 15 rokov sa 
môžu zúčastniť všetkých už spo-
menutých aktivít, ale sú viac než 
vítané aj na pingpongovom krúž-
ku, kde si môžu zmerať sily s na-
šimi aktívnymi seniormi. Mladí 
hvezdári, ktorí často hľadia na 
nočnú oblohu, sa zase o svoje ve-
domosti môžu podeliť na astro-
nomickom krúžku v stredu pod-
večer.

  Lenka Janotková

Upletiete košík, aj si zahráte divadlo
 CENTRUM RODINY NA BAZOVSKÉHO PONÚKA POČAS TÝŽDŇA PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Obľúbené pletenie košíkov patrí aj k aktivitám Letného umelecko-reme-
selného tábora ÚLET. Foto: Lucia Marcinátová

KERAMIKA: 
16:00 – 18:00
HÁČKOVANIE: 
16:00 – 17:30

TALIANSKA KONVERZÁCIA: 
17:00 – 18:00

PONDELOK

STREDA 18:00-19:00
Astronómia očami mládeže
PONDELOK 16:00-17:00

Pingpong so seniormi
PIATOK 14:00-16:00

Voľný nízkoprahový klub
pre deti a mládež

PRE DETI A MLÁDEŽ

STREDA

PLETENIE KOŠÍKOV Z PEDIGU: 
14:00-16:00

DIVADELNÝ KRÚŽOK: 
15:30-17:00

ANGLICKÁ KONVERZÁCIA 
16:30-17:30

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
V CENTRE RODINY

Kontakt na Centrum rodiny pre 
nových záujemcov o aktivity:

Bazovského 6, 841 01 Bratislava
E-mail: info@centrumrodiny.sk

Mobil: 0944 834 313

Konverzáciou proti neistote v cudzom jazyku
„Uč sa angličtinu, zíde sa ti 

to“.....hovoria nám zo 
všetkých strán. A tak sa učíme, 
učíme a učíme. Slovesá pravi-
delné a nepravidelné, predlož-
ky, ktoré nám nedávajú zmysel 
a slovíčka s množstvom rôznych 
významov. Na niektorých z nás 
sa angličtina „nalepí“ rýchlo, 
iní sa s ňou trápia roky, a stá-
le majú pocit, že nič nevedia. 
V skutočnosti sú ale naše zna-
losti často lepšie, ako si myslí-
me. Veľakrát nám totiž chýba 
predovšetkým možnosť dostať 
cudzí jazyk „do ucha“ a najmä 
–  príležitosť rozprávať. 

V Centre rodiny vám s an-
gličtinou rád pomôže dobro-
voľník David, pre ktorého je 

tento jazyk materinský, keďže 
pochádza z USA. 

Pôvodným povolaním je 
právnik, na Slovensku sa ale už 
roky živí vyučovaním angličti-
ny. Svojou bezprostrednosťou 

a pre neho typickým hurón-
skym smiechom si väčšinou 
študentov rýchlo získa, a tak 
nemusia mať pri rozprávaní 
v cudzom jazyku pocit neistoty. 
Tak ako iní lektori, ani David 

gramatické chyby neberie tra-
gicky. Keď je to potrebné, chyby 
opraví, ale nie na úkor uvoľne-
nej konverzácie. 

Ak sa vám predsa len bude 
zdať, že vás na chyby upozor-
ňuje príliš často, mám pre vás 
jeden tip. Vyzvite ho, aby skúsil 
aspoň raz bez chyby povedať je-
den zo známych slovenských ja-
zykolamov ´Išiel pštros s pštro-
sicou a pštrosíčatkami Pštrosou 
ulicou.´ Garantujem vám, že sa 
to neminie účinku. 

Konverzovať s Davidom mô-
žete v Centre rodiny každú stre-
du od 16:30 do 17:30. Hodiny 
sú otvorené všetkým bez ob-
medzenia veku a nie je nutné sa 
na ne vopred prihlasovať.



P R O G R A Mstrana 20

4 a 5
ŠTVRTOK a PIATOK

18:00
PIPI DLHÁ PANČUCHA

Muzikál o veselom dievčatku v podaní 
muzikálového divadla Alkana.

vstupné 6,-  

7
NEDEĽA
10:30

LIENKA KIKILIENKA
A VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO

Účinkuje Divadlo Makile.

10
STREDA
17:00

SMEJKO A TANCULIENKA

Hudobno-zábavná show pre deti.
Predaj len v sieti Ticketportal.

14
NEDEĽA
10:30

KLAUNIÁDA

Účinkuje Divadlo zo šu�íka. vstupné 3,-  

vstupné 3,-  

12 a 13
PIATOK a SOBOTA

16:00

DÚBRAVSKÝ
VEĽKONOČNÝ JARMOK

Trhy s tradičnými ručnými výrobkami, domácimi 
dobrotami. Knižná burza, sprievodný program a mnoho iného. 
Piatok 16:00 -19:00, Sobota 15:00 -19:00.

14
NEDEĽA
16:00

SNÍVAJME S HUGOM

Obľúbená postavička Sníčka Huga prinesie 
deťom skvelé pesničky, ktoré pobavia aj poučia.

vstupné 5,-  

17
STREDA
19:00

FRAGILE NARCIS TOUR 2019

Koncert skupiny Fragile na podporu 
Ligy proti rakovine.

vstupné 14,-  

25
ŠTVRTOK
19:00

GALAVEČER
KULTÚRY A ŠPORTU

Oceňovanie dúbravských osobností z oblasti 
kultúry a športu. Obmedzený počet vstupeniek.

vstup voľný

4
ŠTVRTOK
14:00

JARNÉ TVORIVÉ DIELNE

Organizované podujatie pre ZŠ.

11
ŠTVRTOK
14:00

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE 

Organizované podujatie pre ZŠ.

vstup voľný

15
PONDELOK

10:00
POPLETENÁ ROZPRÁVKA 

Organizované podujatie pre MŠ.

29
PONDELOK

10:00
ČERT A HUSÁR

Organizované podujatie pre MŠ.

30
UTOROK
16:00

STAVANIE MÁJA

Slávnosť stavania mája pred DK Dúbravka. vstup voľný

30
UTOROK
17:00

JAROSLAV BELIŠ 
LAND ART A TVORBA

Dúbravské noviny a Dúbravské múzeum
pozývajú pri príležitosti Dňa Zeme na vernisáž 
výtvarníka Jaroslava Beliša.

vstup voľný

28
NEDEĽA
10:30

SPEVOLOĎ 

Účinkuje Divadielko Dunajka. vstupné 3,-  
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1. 4. 
9:30 - 11:30 - Herňa

2. 4. 
9:30 - 11:30 - Beseda o 
materských školách. Príďte sa 
porozprávať a opýtať sa pracov-
níčky Školského úradu Ľubice 
Szilasiovej, čo vás zaujíma v 
súvislosti s podávaním prihlášok 
do materských škôl pre školský 
rok 2019/2020. Vaše detičky sa 
zatiaľ môžu zahrať v herničke. 

3. 4. 
9:30 - 11:30 - Herňa 

5. 4. 
9:30 - 11:30 - BabyHerňa - Her-
nička je určená pre deti od 0-12 
mesiacov a tiež pre ich rodičov.

5. 4. 
10:00 - 11:00 - Hernička v štýle 
Montessori - Zahrajme sa a 
zároveň rozvíjajme svoje zmysly 
a motoriku. Stretneme sa v po-
hybovej miestnosti v čase 10:00 
- 11:00. Svoju účasť potvrďte na 
monte.macko@gmail.com aj s 
uvedením veku dieťaťa.

8. 4. 
9:30 - 11:30 -  Stretnutie 
nosiacich rodičov  - Zaujíma 
Vás nosenie detí v šatke alebo 
nosiči? Chceli by ste sa na niečo 
praktické opýtať, poradiť sa, 

podeliť o svoje skúsenosti alebo 
sa len tak prísť porozprávať do 
herničky, kým sa Vaše dieťatko 
zahrá?

10. 4. 
9:30 - 11:30 - Tvorivé dielničky 
počas herničky - počas herničky 
si spolu niečo pekné vytvoríme.

10. 4. 
17:15 - 18:45 - Tehotenské 
kruhy - Pravidelné stretnutia s 
dulou Martou Babincovou Svoju 
účasť potvrďte na martaba@
pobox.sk

 11. 4. 
16:30 - 18:00 - Poobedná herňa 
s tvorivými dielničkami. 

12. 4. 
9:30 - 11:30 - Podporná skupina 
dojčenia - Príďte sa medzi nás 
porozprávať o aktuálnych 
témach s dulou a laktačnou po-
radkyňou Martou Babincovou.

15. 4.
9:30 - 11:30 - Herňa

 17. 4.
9:30 - 11:30 - Herňa 

18. 4. - 23. 4.
Veľkonočné prázdniny - RC Mac-
ko je zatvorené

24. 4.
9:30 - 11:30 - Tvorivé dielničky 
počas herničky - počas herničky 

si spolu niečo pekné vytvoríme..
24. 4.

17:15 - 18:45 - Tehotenské 
kruhy - Pravidelné stretnutia s 
dulou Martou Babincovou Svoju 
účasť potvrďte na martaba@
pobox.sk 

25. 4.
16:30 - 18:00 - Poobedná herňa 
s tvorivými dielničkami. 

26. 4.
9:30 - 11:30 - BabyHerňa - Her-
nička je určená pre deti od 0-12 
mesiacov a tiež pre ich rodičov.

26. 4.
10:00 - 11:00 - Hernička v štýle 
Montessori - Zahrajme sa a 
zároveň rozvíjajme svoje zmysly 
a motoriku. Stretneme sa v po-
hybovej miestnosti v čase 10:00 
- 11:00. Svoju účasť potvrďte na 
monte.macko@gmail.com aj s 
uvedením veku dieťaťa.

29. 4.
9:30 - 11:30 -  Stretnutie 
nosiacich rodičov  - Zaujíma 
Vás nosenie detí v šatke alebo 
nosiči? Chceli by ste sa na niečo 
praktické opýtať, poradiť sa, 
podeliť o svoje skúsenosti alebo 
sa len tak prísť porozprávať do 
herničky, kým sa Vaše dieťatko 
zahrá?

Herňa pre verejnosť je otvorená každý pondelok, 
stredu a piatok v čase od 9:30 do 11:30, ak nie je uve-

dené inak, program v herni sa začína vždy o 10:00.

Prázdniny
v Dúbravke

A P R Í L

Mnoho ďalších aktivít a aktivitiek pre detičky i ma-
mičky nájdete na www.rcmacko.sk. Toto všetko robia 
mamičky dobrovoľníčky vo svo-
jom voľnom čase, zo srdiečka 
všetkým, ktorí sa zapojili

Aktuálne zmeny v programe 
a podrobnejšie informácie 
nájdete na www.rcmacko.sk 
a Facebook stránke pod profilom 
„Rodinné centrum Macko“.

Prečo nie. Voľný čas počas 
letných prázdnin sa dá využiť 

aj zmysluplne, tvorivo, športovo.

Dúbravské noviny zbierajú preto všetky tipy 
na tábory, akcie, podujatia, ktoré počas let-
ných prázdnin budú prebiehať v mestskej 
časti. Ak niečo organizujete alebo o máte 
informácie, nenechajte si ich pre seba. Pri-
pravíme prehľad aktivít pre vás, vaše deti.
Napíšte nám na tlacove@dubravka.sk

Ďakujeme

 LETO NA SÍDLISKU

living

Manažér predaja:
Linda Lelovská

tel.: +421 905 444 044 e-mail: lelovska@itb.sk

ceresne.sk      |   ceresnedubravka
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Vo štvrtok 7. marca sa 
červená sála Domu 

kultúry Dúbravka zaplnila 
nežnejšou polovičkou populá-
cie. Pripravený bol program 
pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa žien.
TEXT A FOTO

ZUZANA MORÁVKOVÁ

Hoci šlo o program venovaný 
ženám, prvý sa na pódiu obja-
vil muž. To moderátor podujatia 
Juraj Vodila privítal všetky dámy 

s vyznaním toho, aké sú skvelé. 
V úvode pozval na pódium sta-
rostu Martina Zaťoviča, ktorý po-
ďakoval ženám za to, že aj keď sú 
krehkými bytosťami, sú neskutoč-
ne silné a zvládnu sa popasovať s 
akoukoľvek situáciou. 

Slovo dostal aj vicestarosta Ľu-
boš Krajčír. Ten ženy vyzdvihol za 
ich oporu a podporu, ktorou sú 
pre svojich partnerov a rodiny. 

Po úvodných slovách pritanco-
vala na pódium Škola Breaku, kto-
rá rozprúdila atmosféru. Taneč-
níkov vystriedalo spevácke duo 

Gabriela Strýčková prvá zľava so svojimi kolegyňami v materskej škole.
 Foto: Zuzana Morávková

Ženy prekvapilo vedenie Dúbravky kvetom.

Ricco a Claudia. Zaspievali krásne 
piesne z vlastnej aj zahraničnej 
tvorby. Po skončení programu 
dostala každá z prítomných žien 
kvetinku k svojmu sviatku.

Večerom v kultúrnom dome sa 
však oslavy žien neskončili. Sta-
rosta Martin Zaťovič so svojím 
zástupcom Ľubošom Krajčírom 
každoročne 8. marca vyrážajú do 
ulíc, aby dúbravské dámy obdaro-
vali kvetom. 

O prekvapenie pri náhodných 
stretnutiach nebola núdza. Ženy 
za kvet ďakovali úsmevom.

Ženy uctili spevom aj kvetom

Slovenský výbor Svetovej 
organizácie pre predškol-

skú výchovu (OMEP) ocenil 
riaditeľku dúbravskej mater-
skej školy.

Za dlhoročnú edukatívnu a pu-
blikačnú činnosť, zapájanie sa do 
rôznych slovenských, ale aj med-
zinárodných projektov ocenil Slo-
venský výbor Svetovej organizácie 
pre predškolskú výchovu riadi-
teľku Materskej školy na Švant-
nerovej ulici, Gabrielu Strýčkovú.  

Riaditeľkou je už 20 rokov, 
v materskej škole však pracuje 
viac ako tridsaťpäť rokov. Pod jej 
vedením sa zapája kolektív škôl-
ky do projektov, ktoré významne 
ovplyvňujú činnosť a sú dôležité 
pre propagáciu materských škôl 
v regióne, ale i v medzinárodnom 
meradle. 

Ide napríklad o účasť v medzi-
národnom projekte Coménius či 
výtvarnom projekte Eurorozpráv-
ky v Bruseli.  

K ďalším projektom patria -  

Cyril Metod a hlaholika, Učebňa 
v prírode, Raz blízko raz ďaleko 
alebo Chráňme si planétu Zem, 
ktorého cieľom bolo priblížiť en-
vironmentálnu tému a motivo-
vať deti i rodičov k recyklovaniu 
potravinového a komunálneho 
odpadu.  Popri všetkých projek-
toch, aktivitách si pani riaditeľka 
nájde čas aj na písanie, má bohatú 

publikačnú činnosť a lektorskú a 
činnosť. 

Svoju aktivitu zameriava 
s cieľom motivovať učiteľov k ot-
vorenej komunikácii medzi sebou, 
ale i smerom k rodičovskej a od-
bornej verejnosti prostredníctvom 
členstva v Slovenskej komore uči-
teľov, v spolupráci s neziskovou 
organizáciou Indícia. (red)

Vyznamenali riaditeľku
 MŠ ŠVANTNEROVA JE ZNÁMA SVOJIMI PROJEKTAMI

 MDŽ JE MEDZINÁRODNE UZNÁVANÝ SVIATOK STANOVENÝ OSN

Do DK prišla 
bojovať 
o manžela
Čo sa stane, keď vstúpi 

mladá žena do 
zabehnutého manželského 
páru žijúceho v klasickom 
stereotype s cieľom bojo-
vať o manžela? To všetko 
na doskách červenej sály 
kultúrneho domu predsta-
vila hra s názvom A čo ja 
láska?

TEXT A FOTO

MÁRIA SMIEŠKOVÁ

Pôvodne rozhlasová hra Ta-
tiany Kusej s názvom ,,A čo ja, 
miláčik?" z roku 1986 priniesla 
na dosky Domu kultúry Dúbrav-
ka veselú komédiu s partner-
skou tematikou.  Hovorila o 
vzťahu prekladateľky Margit 
- Marty Sládečkovej a progra-
mátora Martina Mňahončáka, 
ktorý sa po rokoch manželstva 
nesie na vlne rutiny....

To až dovtedy, kým do ich 
domácnosti nevstúpi mladé 
nadšené dievča, Dominika Ka-
vaschová, s odhodlaním získať 
si „Bobinka“, manžela Margit. 

Na zemi kufre a v tvári od-
hodlanie ženy, ktorá nemá v 
úmysle opustiť domov jedného 
zabehnutého manželského páru 
žijúceho v klasickom stereoty-
pe. Viac než 60 minút vtipných 
poučení, dialógov a scén pri-
nieslo návod ako možno zlepšiť 
nejedno rutinné manželstvo a 
vniesť doň nový pohľad i vietor. 
Možno inšpiroval aj vás...

DIVADLO

Veselohra o rutinnom man-
želstve na javisku kultúrneho 
domu.
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Počas marca odzneli v 
oranžovej sále kultúrneho 

domu dve prednášky určené 
najmä rodičom malých špor-
tovcov. Jedna sa venovala 
výchove mladého športovca 
a začiatku športovania 5 - 9 
ročných detí, druhá rege-
nerácii, ktorá ovplyvňuje 
výkon.

„Nechajte nás hrať sa,“ zaznelo 
v kultúrnom dome na prednáške, 
ktorú organizoval Hokejový klub 
HOBA s podporou Komisie športu. 

Išlo o ďalšie stretnutie a deba-
tu so športovou tematikou, ktoré 
otvorilo rôzne otázky:  „Ako vy-
chovať slušného človeka? Chcete, 
aby bolo dieťa šťastné? Chcete, 
aby dokázalo zvládnuť nástrahy 
života? Chcete aby robilo to, čo ho 
baví?“

SPOJENIE RÔZNYCH 
ŠPORTOV

Tréningová filozofia, samotné 
tréningy, ale aj čo môže ponúknuť 
moderný klub a rôzne odporuče-
nia odprezentoval na prednáške 
o začiatkoch športovania vedúci 
tréner prípravky hokejového klu-
bu HOBA Ľubomír Líška. 

Po ňom sa slova ujala riaditeľka 
rozvoja a projektov Slovenského 
zväzu ľadového hokeja Diana Ko-
sová, ktorá sa v prednáške veno-
vala mýtom a faktom o výchove 
mladých športovcov, samotnému 
detskému športu, skorej špecia-
lizácii, efektivite učenia a spätnej 
väzbe.

Ako posledný vystúpil odborník 

Nadobré sa oplatí čakať. 
Presne tieto slová sú 

trefným úvodom k pokračo-
vaniu prednášky o Ekvádo-
re, ktorej dejiskom bol Dom 
kultúry Dúbravka.

Moderné technológie opäť raz 
ukázali svoju silu a kvôli (alebo 
skôr vďaka?) nim sme si pútavé 
rozprávanie o živote domorodých 
kmeňov v Ekvádore mohli pozrieť 

zas. Na svoje si tak aj v prvej po-
lovici marca prišli všetci milovníci 
adrenalínu a nevšedných cestova-
teľských zážitkov. 

Určite by nebolo na škodu zis- 
tiť, koľkí z našich čitateľov už 
Ekvádor v minulosti navštívili, 
koľkých Dúbravčanov táto krajina 
v Južnej Amerike vôbec neláka a  
koľkí by sa do nej práve po účasti 
na prednáške v réžii samotných 
členov expedície radi vybrali.

Jej vizuálne spracovanie, dopl- 
nené hovoreným slovom dvoch 
z celkovo štyroch účastníkov – 
Alexandra Vojtka a Viktora Lit-
váka, bolo jednoznačne veľmi 
zaujímavým spestrením dňa. Po-
čas hodinového stretnutia zazne-
li z úst skúsených cestovateľov 
nielen ich nedávne spomienky 
na desiatky neopakovateľných 
zážitkov, miest či stretnutí, ale 
tiež mnohé užitočné tipy potreb-

né práve na cestu do podobných, 
turisticky neprebádaných oblastí.

Keďže záujem o spoznávanie 
iných kultúr bol z pohľadu Dúbra-
včanov naozaj veľký, Alexander 
Vojtek a Viktor Litvák sľúbili, že 
k nám radi zavítajú aj v budúcnos-
ti. Krajín a skúseností, o ktorých 
dokážu rozprávať rovnako lákavo, 
majú predsa v repertoári viac než 
dosť. 

Danka Šoporová

na hokej Dušan Benický, ktorý 
hovoril tiež o téme deti a šport, 
porozprával svoje skúsenosti a 
nechal priestor na diskusiu. Stret-
nutia sa okrem rodičov mladých 
hokejistov zúčastnili aj predsta-
vitelia iných športov v Dúbravke.

ÚNAVA AJ DÔLEŽITOSŤ 
CHÔDZE

Druhá z prednášok hovorila o 
tom, ako regenerácia ovplyvňuje 
výkon a najmä zdravie športovca. 
Miroslav Dlhoš prednášal o úna-
ve, účinnosti zaťaženia, o samot-
nej regenerácii a rôznych prost-
riedkoch samotnej regenerácie, či 
aktívnej alebo pasívnej. 

Docent Karol Hornáček pridal 
informácie o dôležitosti správ-
nej techniky samotnej chôdze a 
jej vplyvu na športový výkon, re-
spektíve zdravie športovca. Spo-
menul aj rastovú bolesť športovca 
a poradil, ako možno priaznivo 
ovplyvniť nežiadúce účinky tech-
nicky nezvládnutých pohybov, ale 

napríklad aj nevhodnej obuvi. 
Odborník zo Slovenského zvä-

zu ľadového hokeja Dušan Be-
nický viedol svoju prednášku so 
zameraním na techniku korčuľo-
vania, výberu správnych korčúľ, 
od správneho zatiahnutia kor-
čúľ, brúsenia až po úplné detaily 
umiestnenia nožov priamo na to-
pánke. 

O svalovej nerovnováhe, svalo-
vej disbalancii, príčinách a preja-
voch svalovej disbalancie, náprave 
svalovej nerovnováhy, zapojenia 
svalových skupín pri hokeji pred-
nášala Viktória Orokocká. 

Na stretnutí nechýbala ani téma 
výživy. O nastavení jej správne-
ho režimu a jej priameho vplyvu 
na výkonnosť športovca hovoril 
Eduard Polakovič.  Prednášku 
podporila spoločnosť REHABI-
LICA, ktorá poskytla samotných 
odborníkov.

Na ďalšie podobné stretnutia 
debaty pozvú organizátori aj pro-
stredníctvom Dúbravských novín. 

(bs)

Regenerácia ovplyvňuje 
výkon aj zdravie športovca

Ekvádor zaujal Dúbravčanov aj na druhý pokus

 AJ SAMOTNÁ CHÔDZA MÁ VPLYV NA ŠPORTOVÝ VÝKON OZNAMY

Poslanecké dni 
 17.00 – 18.00
miestny úrad Žatevná 2, 
prízemie, číslo dverí 2
 1. apríl 
Mgr. Marcel Burkert, 
Mgr. Alexej Dobroľubov
 15. apríl 
Štefan Gubrica, 
Ing. Libor Gula, M.A.
 29. apríl 
Ing. Juraj Horan, 
Tomáš Husár

Bezplatná
právna poradňa

Poradňa funguje v budove 
miestneho úradu na prízemí 
na Žatevnej 2 v dvojtýždňo-
vom režime, čiže prvú a tretiu 
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.

 V apríli  sa koná 3. a 17.

Miestne zastupiteľstvo 
16. apríl – 15.00 KC Fontána  
na Ožvoldíkovej ulici
Zasadnutie sa bude dať 
sledovať online prostredníc-
tvom Dúbravskej televízie

Dúbravské noviny 
a Dúbravské múzeum
pozývajú

pri príležitosti Dňa Zeme
30. apríl o 17.00
V galérii DK Dúbravka

LAND ART A TVORBA
JAROSLAV BELIŠ:

VSTUP VOĽNÝ
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Pripomenutím si míľnikov 
cesty Červeného kríža na 

našom území, vznikom jej ná-
rodnej spoločnosti po prvej 
svetovej vojne sa venovalo 
verejné zhromaždenie Mie-
stneho spolku Slovenského 
Červeného kríža v Dúbrav-
ke. Bilancovali  svoju prácu 
za uplynulé obdobie. Medzi 
hosťami privítali riaditeľku 
Územného spolku SČK Emíliu 
Uhrínovú, mestskú poslan-
kyňu Zdenku  Zaťovičovú, 
starostu Martina Zaťoviča 
a predsedu Komisie zdravot-
níctva a sociálnych vecí BSK 
Juraj Štekláča.

JANA DROBOVÁ

Na stretnutí sme sa obzreli do 
minulosti, pripomenuli si histo-
rické dátumy a rozvíjanie Čes-
koslovenského Červeného kríža. 
Nezabudli sme ani na prínos prvej 
predsedníčky Alici Masarykovej 
a lekára, humanistu a zdravot-
níckeho organizátora Ivana Hál-
ka, ktorý viedol slovenskú divíziu 
ČSČK.

Aj keď sa postavenie Červeného 
kríža na území Slovenska rokmi 
menilo v závislosti od vojnového 
virvaru druhej svetovej vojny či 
neskorších politicko-spoločen-
ských a hospodárskych pomerov, 
jej členovia svojou každodennou 
dobrovoľnou činorodosťou sa usi-
lovali v duchu humanity pomáhať. 
Šírili zdravotnú osvetu, učili zá-
klady prvej pomoci, neskôr sa an-
gažovali v rozvoji darcovstva krvi. 
V sociálnej, charitatívnej oblasti 
nezištne organizovali zbierky, 

v rámci svojich komunít v sused-
skej výpomoci bez fanfár a slávy 
odovzdávali kus ľudského dobra 
tým, čo sa ocitli v núdzi. A tak je 
to dodnes aj u nás 
v Dúbravke.

ZAČIATOK NA 
BEŇOVSKÉHO

Dúbravské míľ-
niky cesty Červe-
ného kríža sú síce 
mladšie ako storo-
čie, ale na udalosti 
a mená tých, čo si zaslúžia naše 
uznanie, sú bohaté. Zo spomienok 
najstarších Dúbravčanov sa Čer-
vený kríž  vynára hneď po druhej 
svetovej vojne. Obracajú sa na pá-

Slávnostné zhromaždenie členov a dobrovoľníkov Miestneho spolku SČK na Žatevnej. Foto: Lucia Marcinátová

Prednáška a kurz v spolupráci s Červeným krížom.
Foto: Zuzana Morávková

traciu službu ČK s obeťami vojny 
nájdenými v obci a zmienku ná-
jdeme aj o spolupráci s ústredňou 
ČSČK v Bratislave. 

Vznik spolku 
zaznamenávame 
až v čase rozrasta-
nia sa bývalej 
obce vo veľkú síd-
liskovú aglome-
ráciu v júni 1972. 
Jeho prvou pred-
sedníčkou bola S. 
Bogočiová, neskôr 
prevzala  štafetu 

Magdaléna Chomová. 
„Naše prvé zasadania bývali 

na novootvorenej Základnej ško-
le na Beňovského. Stretli sa tam 
ľudia z rôznych kútov Slovenska, 
rôznych profesií, ale všetci sme si 
priniesli do svojho nového domo-
va v srdci Červený kríž,“ zaspomí-
nala vo svojom prejave Jana Dro-
bová. „Ceníme si, že štafetu úcty 
k životu a pomoci druhým sme 
odovzdali svojim deťom a tie už 
aj svojim.“ Z minulosti vyzdvihla 
najmä starostlivosť o zdravotné 
hliadky na školách, súťaže zdra-
votných družín, výučbu prvej po-
moci a darcovstvo krvi.

Práve darcovstvo sa stalo tradí-
ciou i na dúbravských stredných 
školách. Z nej vyšiel aj nositeľ 
Jánskeho plakety, dnes sám aj 
organizátor odberov krvi, starosta 
Martin Zaťovič.

ÚPRIMNÉ POĎAKOVANIE

„Dúbravka po desaťročia 
i v osemdesiatych i deväťdesia-
tych rokoch, keď sa stala aj síd-
lom Územného spolku SČK okre-
su Bratislava IV, patrila medzi 
najlepšie v získavaní nových 
darcov,“ pripomenula vtedajšia 
predsedníčka spolku Eva Považa-
nová. 

Dúbravka má dnes veľa nosi-
teľov Jánskeho plakiet. Zamest-
nankyňa miestneho úradu Ivana 
Bruncvíková je aj držiteľka Kňa-
zovického medaily.

Všetci sa však nevtesnajú do 
vymedzených riadkov jednej his-
tórie. Ale oni sú v nej pevne uko-
tvení a žijú v nás. Patrí im naše 
poďakovanie. Tým, ktorí už nie 
sú medzi nami, ale aj tým, ktorí 
prišli a prichádzajú na naše pra-
videlné odbery do kultúrneho 
centra Fontána na Ožvoldíkovej 
ulici.

V súčasnosti má Slovenský 
Červený kríž vyše 56-tisíc členov 
a ďalších desaťtisíc dobrovoľní-
kov - pred sebou má nové výzvy, 
úlohy.

Tie má aj náš miestny spolok,  
súčasť veľkej rodiny členov a 
dobrovoľníkov Územného spolku 
SČK Bratislava. A to pripomenuli 
predseda Miestneho spolku SČK 
vicestarosta Ľuboš Krajčír a pod-
predsedníčka Eva Považanová. 

Červený kríž sa vynoril po vojne
 MÍĽNIKY NA STOROČNEJ CESTE ČERVENÉHO KRÍŽA

Mobilný odber krvi 
v Dúbravke bude 
2. októbra 2019.

Od 7.00 v KC Fontána
na Ožvoldíkovej
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Očakávania, že patrí na 
kopec, miesto s výhľa-

dom. A možno práve preto je 
iná. Isté je, že zatraktívnila 
lesopark, do Vrakune po-
zvala turistov.  Mestská časť 
Vrakuňa má novú rozhľad-
ňu. Zvedavosť nás doviedla 
preskúmať ju a priblížiť aj 
vám. Jar je tu, opäť si berie-
me Ruksak na plece. Tento-
raz sa naše kroky pohybujú 
v rámci Bratislavy. Trasa je 
nenáročná, vhodná pre deti, 
rodiny aj seniorov, prístupná 
aj MHD. Cieľ – nová drevená 
rozhľadňa v lesoparku vo 
Vrakuni.

TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Sadnúť do auta či MHD, doviezť 
sa k Cintorínu Ružinov – Cin-
torínu Vrakuňa. A odtiaľ vyra-
ziť. Možností kadiaľ ísť, je viac.  
Kráčať cez cintorín asi najrýchlej-
šou cestou, alebo sa vydať okolo 
cintorína dlhšou prechádzkou 
„cez dedinu“, kde míňate zaraste-
ný terén, stromy, odpady rôzneho 
druhu aj značky s nápisom – Ne-
upravená časť lesoparku nie je vo 
vlastníctve mestskej časti Vraku-
ňa. Asi najpríjemnejšia trasa sme-
ruje cez lesopark okolo takzvané-
ho modrého Visutého mosta cez 

Dúbravka dáva stromom druhú šancu.   
V záhrade miestneho úradu pribudla 

drevená socha.
Na začiatku bol chorý štyridsaťročný jedlý gaštan 

v záhrade miestneho úradu. Po jednom marco-
vom víkende je z neho drevený morský koník. Ide 
o spoločné dielo Dúbravčanov -  Tomáša Dlabolu, 
Petra Váchu a Ľuba Návratila, správcu Dúbravské-
ho múzea. Ten hovorí: „Dať druhú šancu štyrid-
saťročnému gaštanu sa ukázalo omnoho ťažšie, ako 
čakali. Strom bol kompletne prelezený chrobačou 
a rozpadal sa po letokruhoch. Proporcie morského 
koníka teda v mnohom záviseli od daností dreva.“ 
Menší kus dreva premenili tvorcovia na sovu. K no-
vým dreveným sochám v Dúbravke patrí aj prin-
cezná Dúbravka. Od leta 2016 stojí na ihrisku pri 
Horanskej studni, je dielom dúbravského rezbára 
Michala Fratriča.  (lum)

Malý Dunaj. Ciest je  viac, cieľ 
len jeden. Nová 17-metrov vysoká 
drevená rozhľadňa v lesoparku.

ŠESŤPODLAŽNÁ 
DREVENÁ VEŽA

Drevené schody na prvé „pod-
lažie“ sú strmé. Stúpať sa však 
dá ako po rebríku nahor.  Ďalšie  
„schodiská“ už nie sú tak prudké. 
Hore malá odmena – výhľad.

 Veža je síce skoro na rovine, 

Nosná konštrukcia veže je tvorená drevenými hranolmi.

svojou výškou však núka pohľad 
na Malý Dunaj, časť Vrakune, le-
sopark. 

Vrakunská rozhľadňa v lesopar-
ku má šesť nadzemných podlaží. 
Na inštruktážnej tabuli čítame, že 
výšku v hrebeni má 16,745 metra 
štvorcového a deti  do 10 rokov 
môžu na rozhľadňu vystúpiť len 
v sprievode dospelého.

Prechádzku k vyhliadke spre-
vádzajú aj ďalšie tabule – Náuč-
ný chodník lesoparku Vrakuňa. 

Čítame o cicavcoch, ekologických 
témach rozkladu odpadov v prí-
rode. Neďaleko zaujmú informá-
cie o  motýlej lúke. Dozvedáme 
sa, že prevažná časť európskych 
motýľov je viazaná na lúky a ak 
sa chcú motýle zachrániť, treba 
zachovávať a obnoviť lúky, motý-
le totiž potrebujú na život vhodné 
živné a nektárotvorné rastliny.

Aj Dúbravka sa chce zapojiť 
do vytvorenia takzvanej Motýlej 
lúky, plánuje na tom spolupraco-
vať v najbližšom období s BRO-
Zom – Bratislavským regionál-
nym a ochranárskym združením.

NA IHRISKO I NA GRIL

Ak chcete vyhliadku a lesopark 
spoznávať s deťmi, lákadlom budú 
isto ihriská neďaleko veže. Pri vy-
hliadke pribudla tiež možnosť na 
grilovanie. Nielen pre juniorov, 
ale aj seniorov sú v lesoparku 
k dispozícii fit prvky na cvičenie.

Lákadlom, a teda nielen pre 
deti, je isto Malý Dunaj a jeho 
vtáctvo. Okrídlenci od labutí, cez 
kačky, lysky i kormorány sa dajú 
obdivovať z visutého mosta ale-
bo z brehov, „hrádze“ pre peších 
i cyklistov.

Nielen z rozhľadne je teda vo Vra-
kunskom lesoparku, čiže akomsi le-
síku, ktorý nadväzuje na oddychovú 
zónu v rámci dunajskej hrádze, čo 
pozerať. Stačí prísť a spoznávať...

Rozhľadňa, ktorá nepotrebuje kopec

Ako sa rodil 
morský koník

 VRAKUŇA MÁ NOVÚ ATRAKCIU
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www.todos.sk | 0800 102 103

Milí študenti, Vážení rodičia

Naša spoločnosť Todos získala Osvedčenie o spôsobilosti poskytovať 

praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku 

praktckého vyučovania. To znamená, že sme spôsobilí poskytovať 

praktické vyučovanie v spolupráci so strednými odbornými škola-

mi. Preto hľadáme šikovných žiakov, ktorí končia základnú školu a 

plánujú pokračovať v štúdiu zameranom na učebné odbory auto 

opravár - mechanik, elektrikár, karosár alebo lakovník. Ak máte záu-

jem študovať a pracovať v automobilovom priemysle a prakticky sa 

vzdelávať v našom autorizovanom servise Todos, ste srdečne vítaní.

Automobilový priemysel ponúka možnosť nad-

priemerných zárobkov. V prípade dosahovania 

dobrých učebných výsledkov, preukázania serióz-

nosti, ale hlavne aktívneho záujmu o danú profe-

siu, Todos ponúka výhody nad rámec zákona.

●  možnosť uzatvorenia zmluvy 

 o budúcej pracovnej zmluve

●  zabezpečenie ubytovania 

 a úhrada za ubytovanie

●  pri mimobratislavských študen-

toch zabezpečenie stravy nad 

rámec zákona
●  úhrada cestovného

●  príspevok vo výške 100% na 

kurz vodičského preukazu

●  príspevok vo výške 100% 

 na kurz zváračského preukazu

●  možnosť získania 

 odborných certifikátov

●  možnosť odbornej brigády 

 nad rámec povinnej praxe

●  v prípade dobrých študijných 

 výsledkov prospechové 

 štipendium

Vyhody pre 
studenta 
iba v Todose

Dualne vzdelavanie 

v Todose

Systém duálneho vzdelávania je systém, ktorý sa vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestná-vateľa. Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučo-vaním v priestoroch zamest-návateľa.

zakladne informacie
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TENISOVÉ DVORCE A HALA, 
BEACH VOLEJBALOVÉ DVORCE

FUTBALOVÉ IHRISKO

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. Michal VAVRO

 0905 240532
LETNÉ TENISOVÉ TÁBORY      w w w.miso.ofirme.sk    

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

Celoročné 
objednávky: 

0905 240532

Hodinové 
objednávky: 
0905 109378

Š P O RTOV Ý  K LU B  T E N I S  C E N T RU M  D Ú B R AV K A

Celoročné 
objednávky:

0905 240532

Naminuloročnom 50. 
ročníku Olympijských 

hrách mládeže vo veku 12 – 
15 rokov v izraelskom Jeru-
zaleme sa zúčastnilo aj 22 
mladých športovcov z Bra-
tislavy. Chlapci a dievčatá 
z nášho hlavného mesta tam 
vybojovali päť medailí. Jeden 
strieborný kov získala vtedy 
len štrnásťročná skokanka do 
výšky Simona Tichá, členka 
Slávie STU Bratislava osob-
ným výkonom 161 cm.

JOZEF PETROVSKÝ

Simonka býva v Dúbravke už od 
narodenia, kde chodila do škôlky 
a na základnú školu  Beňovského. 
Od septembra je žiačkou Biliguá-
lneho gymnázia Tilgnerova. Zatiaľ 
učivo zvláda veľmi dobre, podob-
ne ako na základnej škole. A nemá 
to vôbec jednoduché, lebo trénuje 
pod vedením bývalého výborného 
skokana do výšky Viliam Lendela 
päťkrát do týždňa. To znamená, 
že po škole sa vyberie na tréning 
a domov prichádza väčšinou oko-
lo osemnástej hodiny.

Ako sa odstala k  atletike 

a konkrétne skoku do výšky? „K 
atletike som nemala ďaleko, lebo 
mama bola skokankou do diaľky 
a dedo dokonca skákal do výšky. 
Ja som to skúšala s tenisovou ra-
ketou a s tancom, ale nakoniec vy-
hral pred necelými troma rokmi 
skok do výšky.“ 

Najprv to bol atletický klub 
Kryha, kde ju trénovala Naďa 
Bendová, dnešná trénerka halo-
vého majstra Európy Jána Volka. 

Potom prešla do Slávie STU do 
trénerskej skupiny V. Lendela.                         

Prvé preteky v živote absolvova-
la na bratislavskej Mladej Garde. 
Na výkon a umiestnenie si nepa-
mätá, ale si po pretekoch poveda-
la, že ide do toho. 

„Mám úžasnú rodina, ktorá 
ma veľmi podporuje a v podstate 
nevynechá žiadne moje preteky. 
„Keď vidím na pretekoch mamu 
Katku, otca Roberta, osemročné-

ho brata Riška i ďalších, tak mi to 
vlieva nové sily. Keď sa rozbieham 
na svoj pokus mňa moji najbližší 
roztlieskajú, tak mi to vleje neuve-
riteľnú energiu.“

Má Simonka čas na svoje ko-
níčky? „Veľa voľného času ne-
mám, ale keď si ho nájdem, tak 
sa veľmi rada vyberiem s rodičmi 
a s bratom na prechádzku. Občas 
sa stretávam aj s kamarátmi, či 
prečítam dobrú knihu.“ 

Aké najbližšie plány a ciele 
má táto vzhľadná a sympatická 
Dúbravčanka?  Svoj osobný re-
kord 170 cm, ktorý dosiahla vo 
februári na Slovenskej skokans-
kej tour 2019, by chcela v tomto 
rok vylepšiť o päť centimetrov.                                                                                                               
A pochopiteľne Simonka, ktorá 
bude mať v novembri len šestná-
sť rokov ešte tak ďaleko vo svoje 
skokanskej budúcnosti neroz-
mýšľa. Ak sa bude naďalej zlepšo-
vať ako doteraz, tak možno o pár 
rokov nebude chýbať na európ-
skych a svetových šampionátoch, 
či dokonca na olympiáde. Teraz 
sa chce sústrediť na mládežnícke 
podujatia a kto pozná jej húžev-
natosť a tréningovú morálku, tak 
verí, že budeme o nej počuť len 
samé pozitívne správy.

Každý deň zo školy smeruje na tréning
 MLADÁ SLOVENSKÁ SKOKANSKÁ NÁDEJ Z DÚBRAVKY

Foto: archív Tichý

Zlato a bronz 
do Dúbravky     

Celoslovenského turnaja ju-
niorskej kategórie Grand Prix A 
v Košiciach v bedmintone sa zú-
častnilo 54 hráčov z 20 klubov. 
Medzi najúspešnejších účastní-
kov sa podľa očakávania zara-
dila 16- ročná Lucia Vojteková 
z Dúbravského bedmintonové-
ho klubu. V miešanej štvorhre 
spolu s Viliamom Turcsanyim 
(Lok. Košice) sa stali ako naj- 
vyššie nasadená dvojica víťaz-
mi turnaja. O trochu menej 
sa jej darilo vo finále ženskej 
štvorhre spolu so Sofiou Slosi-
arikovou (Lok. Košice), kde po 
vyrovnanom priebehu prehrali 
a obsadili druhé miesto. 

V marci prebehla v Dúbrav-
ke aj bedmintonová nedeľa. Na 
programe bol Oblastný kvalifi-
kačný turnaj – Grand Prix Q 
mladšieho dorastu v bedmin-
tone. (efý)

BEDMINTON

O jedinú medailu pre 
Slovensko na Svetovej 

zimnej univerziáde v ruskom 
Krasnojarsku sa postarali 
hokejisti. Na turnaji prehra-
li prvý a posledný zápas, 
vždy s Ruskom a odviezli si 
strieborné kovy. Vo finále pre-
hrali po vyrovnanom priebe-
hu 1:2. Nás môže tešiť, že  na 
strieborných medailách má 
svoj podiel aj hokejový klub 
HOBA Bratislava.

Hlavným trénerom bol totiž 
Ivan Feneš, ktorý je trénerom 

dorastu HOBY. Veľkou oporou 
slovenského výberu bol brankár 
Matej Tomek, ktorý pôsobí v zá-
morskej NCAA v družstve Univer-
zity Nebrasko-Omaha. 

Tomek je odchovancom HOBY, 
podobne ako aj ďalší hráč výberu 
Slovenska v Krasnojarsku. A to 
útočník Filip Klema, ktorý je stále 
členom HOBY, v tomto v  ročníku 
hosťoval v prvoligovom HK Gladi-
átors Trnava. 

Mimochodom Klema sa dostal 
v roku 2017 medzi troch najlepších 
športovcov Dúbravky.

(pet)

Jediná medaila pre Slovensko
 OPOROU VÝBERU BOL ODCHOVANEC HOBY MATEJ TOMEK

Hobácka trojica v Krasnojarsku. 
Zľava: Filip Klema, tréner Ivan 
Feneš a Matej Tomek.
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Turnaj s rekordnou účasťou

Dúbravka cup pre Vrakuňu 

Lukostrelci vystrielali úspech
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 PREMIÉRA GAJDOŠA, ŠTVRTÝ RAZ RAFFAYOVÁSTOLNÝ TENIS

Za účasti 26 mužov a žien 
sa uskutočnil druhú 

marcovú sobotu pod záštitou 
starostu Martina Zaťoviča už 
štvrtý ročník stolnotenisového 
turnaja seniorov. Kým prvé 
tri ročníky sa konali vo vesti-
bule Domu kultúry Dúbravka, 
tentoraz sa seniori stretli v KC 
Fontána na Ožvoldíkovej. 
Prvenstvo u mužov si premi-
érové prvenstvo vybojoval 
Marián Gajdoš, u žien už po 
štvrtý raz po sebe triumfovala 
Mária Raffayová.

JOZEF PETROVSKÝ

Šestnásť mužov bolo rozdele-
ných do štyroch skupín, kde sa ka-
ždý stretol s každým. Víťazi skupín 
postúpili do semifinále a lepší z 
týchto stretnutí sa stretli vo finále. 
Dvaja najlepší hráči z predchádza-
júceho ročníka sa podľa očakáva-
nia prebojovali medzi najlepších 
štyroch, kde si M. Svitok zopakoval 
druhé miesto. Obhajca prvenstva 
R. Zimányi neuspel v semifinále 

FKP Dúbravka 
v spolupráci FK 

Dúbravka a mestskou časťou 
usporiadali štvrtý ročník tur-
naja mladších žiakov (U13) 
DÚBRAVKA CUP O pohár 
starostu. 

Tentoraz dejiskom turnaja 
nebola ŠH Lafranconi, ale ume-
lá tráva FK Dúbravka. Turnaju, 
ktorý mal dobú úroveň, neprialo 
počasie. Bolo pomerne chladno 
a skoro celý deň mrholilo.

Osem účastníkov rozdelili orga-
nizátori do dvoch skupín, kde sa 
hralo každý s každým. Z každej 
skupiny postúpili dvaja najlep-
ší do semifinále a víťazi týchto 
stretnutí do finále. Stretnutie p 
bronz a finále sa skončilo zhodne 
2:2 a tak o víťazoch týchto duelov 
rozhodli pokutové kopy. Víťazom 
štvrtého ročníka turnaja sa stal 
nakoniec ŠK Vrakuňa, kým obhaj-

Členovia Lukostreleckého klu- 
bu Bratislava sa zúčastnili na 
majstrovstvách Slovenska v ha-
lovej lukostreľbe dospelých v 
Banskej Bystrici.

Lukostrelci LK Bratislava 
vybojovali dve zlaté, jednu st-
riebornú a jednu bronzovú me-
dailu. O tento úspech sa zaslú-
žilo nielen družstvo strelcov v 
disciplíne olympijský luk v zlo-
žení Denisa Baránková, Ondrej 
Francu a Vladimír Hurban jun., 
ktoré vyhralo tímovú súťaž. Vla-

dimír Hurban jun. pridal zlatú 
medailu v individuálnej súťaži 
olympijský luk, keď vo finále 
zvíťazil nad klubovým kolegom 
Ondrejom Francú 6:4.

Tretí cenný kov, tentoraz 
bronzovú medailu, v disciplíne 
olympijský luk získala Denisa 
Baránková.

Úspechom boli aj dve prvé 
priečky v disciplíne holý luk v 
podaní Kristíny Rostas a Juraja 
Sestrienku.

Text a foto: Alena Hurbanová

a ani v boji o tretie miesto a skon-
čil až na štvrtom mieste. Presadili 
sa nováčikovia, z ktorých J. Mauer 
skončil tretí a M. Gajdoš sa stal cel-
kovým víťazom.

V súťaži žien sa predstavilo za 
stolmi desať hráčok. V troch skupi-
nách hrala každá s každou. Potom 
víťazky vytvorili finálovú skupinu, 
kde tiež hrala každá s každou. Tak 
ako v predchádzajúcich troch ro-
koch, aj tentoraz Mária Raffayová 
nenašla premožiteľku a po štvrtý 

ca prvenstva Záhorská Bystrica, 
skončila v skupine na poslednom, 
štvrtom mieste.

raz po sebe  turnaj vyhrala. Ceny 
pre najlepších odovzdali staros-
ta Martin Zaťovič s manželkou 
a mestskou poslankyňou Zdenkou, 
poslanci Branko Semančík a Juraj 
Štekláč, ako aj koordinátorka Rady 
seniorov Zuzana Marková. 

Tá nám margo turnaja povedala: 
„Som rada, že turnaja sa zúčastnil 
rekordný počet hráčov. Podujatie 
sa podľa mňa, ako aj podľa vyja-
drenia hráčov, vydarilo po všet-
kých stránkach.“

● ŽENY – skupina X: 1.M. 
Raffayová, 2.M. Gabaľová, 
3.M. Hargašová. Skupina Y: 
N. Lišťáková, 2.T. Vizínová, 
3.J. Nováková, 4.A. Malako-
viczová. Skupina Z: 1.T.Slat-
kovská, 2.M. Ivančová, 3.H. 
Čulíková. Finálová skupina: 
M. Raffayová – T. Slatkov-
ská 2:0, M. Raffayová – N. 
Lišťáková 2:0, N. Lišťáková 
– T. Slatkovská 2:0. Konečné  
poradie: Mária Raffayová, 
2.Natália Lišťáková, 3.Teré-
zia Slatkovská.

● MUŽI - skupina A: 1.R. 
Zimányi, 2.M. Tibenský, 3.M. 
Obrtal, 4.O. Bagar. Skupina 
B: 1. M. Svitok, 2.A. Móza, 
3.J. Janošovský 4.J. Sládek. 
Skupina C: 1.J. Mauer, 2.F. 
Brunovský, 3.S. Vozár, 4.Ľ. 
Škoviera. Skupina D: 1. M. 
Gajdoš, 2.V. Kotek, 3.S. 
Čulík, 4.F. Švába. Semifiná-
le: M. Svitok – J. Mauer 2:1, 
R. Zimányi – M. Gajdoš 1:2. 
O 3. miesto: Jozef Mauer – 
Rudolf Zimányi 2:1, finále: 
Marián Gajdoš – Milan 
Svitok 2:0.

DÚBRAVKA CUP

●  Poradie – skupina A: 1.ŠK 
Žolík Malacky, 2.FKP Dúbrav-
ka, 3.SFC Kalinkovo, 4.MFK 
Záhorská Bystrica. Skupina B: 
1.ŠK Vrakuňa, 2.FK Devínska 
Nová Ves, 3.FA FTVŠ UK 
Lafranconi, 4.FK Dúbravka. 
O tretie miesto: ŠK Žolík Ma-
lacky – FKP Dúbravka 2:2, na 
pokutové kopy 2:0. Finále: ŠK 
Vrakuňa - FK Devínska Nová 
Ves 2:2, na pokutové kopy 2:0. 
Najlepší brankár: Vladimír 
Jamrich (FKP Dúbravka), 
hráč: Adam Halász (Devínska 
Nová Ves), strelec: Sebastián 
Horváth (Vrakuňa).    

Vyhlasovanie najlepších mužov - hráčov. Foto: Lucia Marcinátová   


