Aké sú plány mestskej časti na tento rok

Dúbravka kvitne na etapy
text:Lucia Marcinátová
Kritika, ktorá prekvapí a motivuje zároveň. Plány mestskej časti na tento rok a ďalšie najbližšie sú vraj
neznáme. Taký podnet prišiel zo strany jednej aktívnej komunity v Dúbravke. Priviedol k zamysleniu
aj vzniku tohto článku. Popýtali sa vedenia mestskej časti, čo sa chystá...
Zmeny a novinky, ktoré už vidno, 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 multifunkčné 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 záhony.
Dúbravka kvitne na etapy.
Novinkou, ktorú práve vidíte, je aj dizajn Dúbravských novín. Cieľom zmeny bolo sprehľadniť texty,
zlepšiť čitateľnosť a zatraktívniť podobu novín. Tejto výzvy sa chopil grafik Peter Považan. Obsahová
štruktúra novín sa nemení. Stálou snahou je, aby boli noviny čítaním pre vás, Dúbravčanov. Užitočné
aj pútavé, aj oddychové zároveň...
Viac na 2. a 3. strane
Mestská časť organizuje veľké upratovanie 12. apríla

Deň Zeme v Dúbravke sa začal už po zime
Spoločné brigády na ihrisku, susedské upratovanie okolia domov, hrabanie predzáhradok či jarné
upratovanie lesa Občianskym združením Žime krajšie. Správy, ktoré potešia, brigády, ktoré pomáhajú
a motivujú zároveň. Po zime vyšli viacerí Dúbravčania do ulíc a pridali ruku k dielu, skrášľovali okolie.
Mnohé upratovania prebehli počas marca, niektoré pokračujú v apríli, väčšiu brigádu plánuje mestská
časť Bratislava-Dúbravka pred Dňom Zeme v piatok 12. apríla. „Upratovať budú zamestnanci úradu,
dúbravské školy a aj seniori z denných centier,“ približuje Mária Smiešková, poverená riadením
Oddelenia životného prostredia. „Plánujeme vyčistiť viaceré lokality.“ Každá ruka je vítaná,
k upratovaniu a skrášľovaniu Dúbravky sa dá pripojiť počas celého apríla. Mestská časť poskytne
vrecia a jednorazové gumené rukavice, zabezpečí tiež odvoz odpadu.
Potrebné je prihlásiť sa na mailovej adrese zivotne.prostredie@dubravka.sk a uviesť meno,
priezvisko, telefonický kontakt, miesto, kde bude brigáda realizovaná a počet ľudí, ktorí sa zúčastnia.
Výdaj vriec bude prebiehať na miestnom úrade Pri kríži 14.
(lum)
Vzniká nové multifunkčné ihrisko aj motýlia lúka pri kríži

Čo plánuje Dúbravka tento rok: Opravovať, sadiť aj tvoriť
text a foto: Lucia Marcinátová

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.
Vykukli spolu so slnkom. Žlté, biele, fialové. Kvety rôznych farieb, rôznych odrôd. Záhony cibuľovín na
rôznych miestach Dúbravky. Niekde už vyrástli, niekde 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 Zaťovič. „Tešia a prekvapujú viac obyvateľov.“
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 Repašského, v Parku Družba či záhony pred
Domom kultúry Dúbravka. Ďalšia výsadba doplnila už existujúcu výsadbu vedľa kostola Ducha
Svätého.
„Vlani sme nasadili 300 metrov štvorcových, tento rok až 600 metrov štvorcových,“ približuje
Zuzana Knetigová z Oddelenia životného prostredia miestneho úradu. Dodáva, že podobná výsadba
v Bratislave ani neprebieha, inšpirovala sa prezentáciou na Záhradníckom fóre 2016.
Kvitnúca lúka pre motýle
Novinkou s „kvetinovým výsledkom“ je tento rok aj takzvaná Kvitnúca lúka pre motýle. Pôjde
o kruhový záhon, ktorý sa pripravuje v lokalite Pri kríži za autobusovou zastávkou Homolova.
„Mestská časť Bratislava-Dúbravka sa zapojila do projektu s Bratislavským regionálnym ochranárskym
združením,“ približuje Mária Smiešková, poverená riadením Oddelenia životného prostredia. „V
rámci tohto projektu 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
oddychová lavička „motýľ“, ktoré doplnia lokalitu Pri kríži.
Mestská časť chce takto odskúšať iný spôsob starostlivosti o trávnaté plochy, so zámerom podporiť
biodiverzitu na verejných zelených plochách.
Ďalšou novinkou tento rok by mali byť rozkvitnuté závesné kvetináče s muškátmi. Zdobiť majú lampy
verejného osvetlenia skúšobne v dvoch lokalitách – pred domom kultúry a v starej Dúbravke na
Žatevnej ulici.
Veľké upratovanie
„Jednou z našich priorít tohto a aj budúcich rokov je zeleň a čistota,“ hovorí starosta Martin Zaťovič.
„Plánujeme tiež výsadbu nových stromov, ošetrovanie zelene, v apríli chceme zorganizovať Deň Zeme
– veľké upratovanie ulíc, školských areálov a verených priestranstiev. Rozbehnutým 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 obmedzia rozvoj.“

Ide napríklad o obedy „zadarmo“, ktoré v materských školách už začali, komplikácie pre rozpočet
obce a personál však nastanú v septembri, kedy začnú „obedovať zadarmo“ už aj žiaci v základných
školách. Ďalšou záťažou podľa vedenia mestskej časti je navýšená zimná údržba a starostlivosť
o chodníky, zvyšovanie tabuľkových platov zamestnancov či rekreačné poukazy pre zamestnancov od
roku 2019.
Územné plánovanie
Mestská časť chce venovať pozornosť aj územnému plánovaniu, spracovávaniu územných plánov
zón. Pripravovať chce územný plán zóny Dúbravka západný rozvoj, 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 zachovaná zeleň.
Pokračovať bude Dúbravka aj v opravách výtlkov, ciest, chodníkov a riešení parkovania.
Náučný chodník
V súvislosti s ihriskami mestská časť pokračuje v ich postupnej obnove, v menších i väčších opravách.
K najväčším projektom v tomto roku patria - spomínané multifunkčné ihrisko v Parku Pekníkova,
nové ihrisko pre Materskú školu Bullova a výmena hojdačiek za nové sady na detskom ihrisku Pri kríži
a Ožvoldíkova.
Dúbravku tvoria aj menšie projekty, zmeny. Takým je napríklad aktuálne aj osádzanie nových tabúľ
náučného chodníka, ktoré majú obyvateľov i návštevníkov sprevádzať a oboznamovať s mestskou
časťou a jej špecifikami.
Tabule pribudli na troch miestach – pri Kostole Ducha Svätého, ktorého základný kameň posvätil
pápež, pri národnej kultúrnej pamiatke, Kostole Kozmu a Damiána, ktorý pochádza až z roku 1720 a
na oplotení Dúbravského múzea, ktoré je miestom rôznych kultúrnych podujatí. Náučné tabule sa do
mestskej časti podarilo doplniť vďaka financovaniu z grantovej podpory, ktorú úspešne získalo
Občianske združenie Dúbravčan od Nadácie Volkswagen Slovakia.
S príchodom jari bude mestská časť pokračovať aj v stretnutiach v teréne s vedením mestskej časti
pod názvom Na slovíčko so starostom.
„Minulý rok sa nám podarilo tiež utužiť komunity, vytvoriť pravidelné stretnutia klubov, združení
v mestskej časti, zosieťovať ich a dať im koordinátora. Toto považujem za veľmi dôležité a chcem
v tom pokračovať, aby si všetci Dúbravčania svoju Dúbravku vážili, mali ju radi a spolu sme ju menili,“
dodal starosta Zaťovič.
Ihriská - nové ihrisko MŠ Bullova, výmena hracieho prvku MŠ Galbavého, výmena hojdačiek – detské
ihriská Pri kríži, Ožvoldíkova
multifunkčné ihrisko Pekníkova
záhony kvetov v deviatich lokalitách
kvitnúca lúka Pri kríži
zakvitnuté kvetináče – v lokalite pred domom kultúry a na Žatevnej ulici pred miestnym úradom

Plány na tento rok:
obnova areálu Horánska studňa
územné
plánovanie
urbanistická
štúdia
Pod
záhradami,
územné plány zóny - územný plán zóny Dúbravky západný rozvoj, druhým územím je takzvané
Dúbracentrum (je to oblasť popri Saratovskej ulici a električkovej trati – územie 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 objektu
Ulica kpt. Rašu
pokračovať v otvorenej komunikácii s obyvateľmi, stretnutia komunít a v teréne Na slovíčko so
starostom

Od novín cez spravodajcu opäť k novinám
Mesačník Dúbravské noviny začal vychádzať v roku 1991. Po nástupe starostu Jána Sandtnera boli
Dúbravské noviny v roku 2007 premenované na Dúbravského spravodajcu, s prestávkami vychádzal
až do roku 2014. Pôvodný názov Dúbravské noviny sa vrátil po nástupe starostu Martina Zaťoviča na
začiatku roku 2015. Na pluralitu, objektivitu a spravodajský charakter novín dozerá mediálna rada. V
októbri 2017 rokovala o redizajne 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 komisie viacerých odborníkov z mediálnej oblasti, ktorí členstvo prijali. Posledné dve
zasadnutia rokovali o redizajne, pripomienkovali predložené návrhy a odobrili zmenu. Novú podobu
vytvoril Dúbravčan Peter Považan. Nech sa páči, príjemné listovanie...
Letná údržba: Ihriská, kríky, stromy, smetiaky aj lavičky

Čistota pol života, u nás celý
Zuzana Morávková
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 životného prostredia, popýtať
sa na podrobnosti, čo sa v oblasti starostlivosti o okolie v mestskej časti robí, čo zahŕňa takzvaná
letná údržba.
„Čistota pol života, v Dúbravke celý.“ Čítame nápis na multikáre, s ktorou zamestnanci mestskej časti
jazdia čistiť aj vynášať odpad. O tom, že je čistenie Dúbravky nákladné a rozsiahle, nemožno mať
pochýb. Celoročné aktivity údržby zhltnú značnú sumu z rozpočtu mestskej časti. Na letnú údržbu
bolo v minuloročnom rozpočte vyčlenených 563-tisíc eur.
Údržba zahŕňa kompletnú starostlivosť o zeleň, detské ihriská, opravy komunikácií, chodníkov
a podobne. Poďme si spoločne prejsť, čo všetko mestská časť v jednotlivých obdobiach robí.
Lavičky a smetiaky
Slovo mobiliár, možno neznáme, možno známe, pre ľudí stačí jednoducho povedať lavičky a smetné
koše. To tvorí ďalšiu časť takzvanej letnej údržby mestskej časti.

„Mestská časť sa stará o opravy existujúcich parkových lavíc a smetných košov, ako i o osádzanie
nových a likvidáciu starých poškodených,“ hovorí Mária Smiešková, poverená riadením Oddelenia
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 likvidáciu odpadu.
Detské ihriská
Do letnej údržby patrí aj starostlivosť o detské ihriská a s ňou súvisiaca výmena či údržba pieskovísk a
opravy hracích prvkov. Vzhľadom na to, že mestská časť dbá na bezpečnosť a starostlivosť o detské
ihriská, investuje nemalé prostriedky na zabezpečenie revíznych kontrol a správ o bezpečnosti
hracích prvkov, údržbu 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, oplotení detských ihrísk či revitalizáciu poškodených športovísk.
Na ihriská postupne začínajú pribúdať aj prevádzkové poriadky, ktoré informujú o tom, čo je na
ihrisku povolené a čo nie a ktorý hrací prvok je vhodný pre aké dieťa.
„Veríme, že zvýšením povedomia obyvateľov o správnosti a vhodnosti užívania hracích prvkov sa
postupne bude znižovať výskyt vandalizmu a poškodení hracích prvkov, a tým pádom sa znížia aj
výdavky spojené s ich opravou,“ hovorí Mária Smiešková. „Ušetrené financie radi investujeme do
zabezpečenia ďalšieho atraktívneho vybavenia ihrísk či verejných plôch.“
Zelená Dúbravka
Dúbravka je jednou z najzelenších 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
trávnatých plôch začína na jar vyhrabávaním 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
vyhrabávanie listov z trávnikov i z okolitých priľahlých spevnených plôch a kríkových skupín. Tieto
práce prebiehajú až do príchodu mrazov a snehu. Trávniky i kríkové skupiny celoročne pravidelne
čistíme od nečistôt celoročne.“
Starostlivosť o dreviny má svoje špecifiká. Niektoré druhy krov je potrebné rezať pravidelne,
napríklad živé ploty.
„Režeme ich dva razy ročne spravidla počas vegetácie. Sú kry, ktoré potrebujú raz za tri až päť rokov
zmladenie, čím sa podporí ich okrasná funkcia, napríklad dreva. Kry režeme počas vegetácie, pred
kvitnutím alebo po kvitnutí, niektoré zmladzujeme i v predjarí. U kríkov je to dosť špecifické podľa
konkrétneho druhu kra a jeho nárokov na rez,“ dodáva Knetigová.

Lebo na stromoch záleží
O stromy sa mestská časť stará celoročne. Keď sú choré, poškodené alebo rastúce na nevhodnom
mieste, postupne ich odstraňuje. Výruby prebiehajú najmä v mimovegetačnom období, čiže od 1.
októbra do 31. marca.
„Samozrejme, keď strom uhynie počas vegetácie, alebo nastane nebezpečná situácia, musíme strom
odstrániť čo najskôr, aby sme neohrozovali zdravie a bezpečnosť obyvateľov,“ upresňuje Zuzana
Knetigová. „V prípade, že je potrebný výchovný, zdravotný či bezpečnostný rez stromu,
zabezpečujeme orezanie stromov najmä vo vegetačnom období, čiže od 1. apríla do 30. septembra.“
Mladé stromy sa sadia na jar a na jeseň, následne prebieha starostlivosť o ne, ktorá pozostáva z ich
polievania, udržiavania závlahovej misy, úpravy obalov kmeňa mladých stromov a taktiež
upevňovanie uvoľnených kolov.“
Údržba
kompletná starostlivosť 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
Projekt, ktorý pomáha dvakrát, pokračuje

V uliciach lovia odpady a svietia vestami aj nadšením
Nikdy sme to nečakali. Nečakali, že hlavnou témou rozhovorov klientov Domova sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya sú prezidentské voľby a ani to, že upratovanie Dúbravky môže tak nabiť
energiou. To skutočne obyvatelia od Matulaya dokážu. Motivovať, dodať elán, úprimne sa
porozprávať…
Text a foto: Lucia Marcinátová
Čakali sme sa na chodníku za zimným štadiónom na Harmincovej. No oni svietili zďaleka.
Svietili farebnými krikľavo-žltými vestami, svietili nadšením.
Nadšením, ktoré dali najavo, keď sa im podarilo niečo „uloviť“. Napríklad správne napichnúť
cigaretový ohorok či papier, igelitové vrecko. Domov sociálnych služieb profesora Karola Matulaya na
Lipského ulici pokračuje po zime aj tento rok s projektom Pomáhame Dúbravke.
Už tretí rok pomáha dvakrát - životnému prostrediu a klientom domova zároveň. Ľudia z domova sa
môžu vďaka nemu rozvíjať, nadobúdať pracovné zručnosti, integrovať sa.
Práca ako terapia

Projekt funguje pod vedením liečebného pedagóga Erika Forgáča, ktorý prišiel pre tromi rokmi
s ideou. Dať prácou – upratovaním ľuďom s mentálnym postihnutím možnosť sebaralizácie. Mestská
časť Bratislava-Dúbravka 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 zimnému štadiónu smerom k Rosničke. „Chodievame
čistiť do Parku Družba, prejdeme hore Damborského, ulicou Mikuláša Schneidera -Trnavského,
Harmincovou,“ približuje Erik Forgáč. „Ľudia s mentálnym postihnutím dávajú upratovaním aj pozitívny
príklad obyvateľom. Zvyšujú tak povedomie o starostlivosti o prostredie, v ktorom žijeme.“
Harmincova je aj cieľom dnešného čistenia. Prechádzame po jednej strane dlhej ulice. V zeleni
odpadky.
Ohorky, papiere, igelity aj topánky
„Vyhádžem vám to z kríkov a potom to vyzbierajte,“ inštruoval Erik skupinku v krikľavých vestách.
Kopec odpadkov „lovil“ z porastu oproti zimnému štadiónu na Harmincovej. „Objavili sme tu viaceré
čierne skládky.“
Skupinka z Lipského upratuje popri cestách, chodníkoch, v okolí zástaviek. „Vietor v Dúbravke urobí
veľa škody,“ opisuje liečebný pedagóg. „ Pri dvoch zastávkach MHD sme napríklad vyzbierali tri vrecia
odpadkov.“
Najčastejšie sú to papiere, fľaše, igelity, servítky. Medzi vzácne „úlovky“ zaraďujú energickí členovia
upratovacej skupiny topánku, posteľ, matrac či cement. Opisujú ich s hrdosťou, nadšením.
Prezidentské debaty
Podobne s nadšením sa rozprávame aj o ich príprave na voľby prezidenta. Vyberajú, zvažujú. Padajú
otázky, či mať na čele štátu ženu a aj prečo sa im nepáči český prezident. Debata, ktorá prekvapí.
Obyvatelia z Domov sociálnych služieb profesora Karola Matualaya sa zaujímajú, sú zvedaví, chcú
vedieť. Popri zbieraní odpadkov plynú rozhovory.
Preruší ich až staršia pani, ktorá kričí zďaleka. „Prečo upratujete túto časť cesty, načo? Tam je viac
neporiadku,“ ukazuje na chodník pri pustnúcom dopravnom ihrisku. Pri vysvetlení, že ide o dobrovoľnú
aktivitu a zoznámení sa s energickými „čističmi“ Dúbravky zmizne bez slova, pozdravu.
Pritom možno obyčajný pozdrav, priateľské slovo, rozhovor, je pre klientov z Domova sociálnych
služieb profesora Karola 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 mentálnym postihnutím rozvíjať sa, nadobúdať pracovné zručnosti, integrovať sa.
Klienti Domova sociálnych služieb čistia raz alebo dvakrát do týždňa ulice v okolí svojho sídla –
Lipského, Harmincovu, Ľuda Zúbka aj Park Družba či Damborského ulici.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podporila projekt pracovnými nástrojmi.
Mnoho ťažkostí spája pojem chudokrvnosť

S hematologičkou Drakulovou sa nehovorilo len o krvi
Na pravidelné stretnutia Dúbravčanov s odborníkmi v oblasti zdravia mestská časť nezabúda ani v
novom roku. Prvou prednáškou, ktorá prevzala štafetu po minuloročných, nutno dodať veľmi
úspešných prednášok, bola diskusia s hematologičkou. Účasť bola rekordná.
Do dúbravského domu kultúry prijala v druhej polovici februára pozvanie hematologička, MUDr.
Monika Drakulová. Disponuje mnohoročnými skúsenosťami v tejto oblasti a nielen medzi pacientmi
má povesť promptnej odborníčky, ktorá vyniká profesionálnym prístupom, ľudskosťou a precíznym nastavením liečebných postupov.
V takmer do posledného miesta zaplnenej oranžovej sále Domu kultúry Dúbravka počas
dvojhodinovej prednášky porozprávala zaujímavosti o tejto pre život človeka nevyhnutnej
problematike. Najväčšiu pozornosť pritom venovala 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 nemajú dosť hemoglobínu, teda bielkoviny
prenášajúcej kyslík. To ústi do bolestí hlavy, studených rúk a nôh, únavy, bledej pokožky a celkového
diskomfortu pri plnení každodenných povinností. Prevažnú väčšinu prípadov anémie spôsobuje
deficit železa, obvykle zapríčinený nadmernou stratou krvi, napríklad v období menštruácie. Ďalší typ
anémie vyvoláva nedostatok vitamínu B12, nevyhnutného pre tvorbu červených krviniek.
Riziku sú vystavení najmä starší ľudia, pretože s vekom klesá schopnosť tela absorbovať vitamín B12 z
potravy a jeho prirodzené množstvo nebýva postačujúce.
Sála sa naplnila
Zdá sa, že túto hrozbu si starší obyvatelia Dúbravky uvedomujú. Svojou hojnou účasťou tak potvrdili,
že v otázke zdravia ostávajú uvedomelí, vyhľadávajú nové informácie a dodržiavaním rád priamo z úst
odborníkov sa snažia o lepší, kvalitnejší a predovšetkým zdravší život.
Prednášky na rôzne témy prevažne v oblasti zdravia organizuje už štvrtým rokom doktor Juraj Štekláč,
predseda Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja, miestny a
župný
poslanec.
K
organizácii
sa
pridávajú
mestská časť Bratislava-Dúbravka, Bratislavský samosprávny kraj a s Občianske združenie ANTIAGE &
Jesenium.

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 školských obvodov.

Všetky deti, ktoré do konca augusta tohto roku dovŕšia šesť rokov a aj tie, ktoré mali odloženú školskú
dochádzku, čakajú aprílové zápisy do základných škôl na školský rok 2019/2020.
Dúbravka plánuje zápisy do základných škôl v utorok 16. apríla 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. Miestne zastupiteľstvo určilo v roku 2004 školské
obvody jednotlivých škôl, upravovalo ich v roku 2015. Podľa ulíc a trvalého bydliska tak patria
obyvatelia k jednotlivým školským obvodom - školám. Rodič môže zapísať dieťa na ktorúkoľvek
základnú školu. Školy však musia prioritne prijímať žiakov podľa školských obvodov.
O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľ a musí tak urobiť najneskôr do 15. júna. Zapísať sa musí aj dieťa,
ktoré bude navštevovať školu v zahraničí, a to v škole podľa trvalého bydliska.
Zápis je totiž povinný, porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti 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 rodný list dieťaťa, občiansky preukaz jeho zákonného zástupcu a podľa
potreby i doklad o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa. Rodič bude musieť na zápise uvádzať údaje o
sebe a dieťati.
Zápisy do všetkých materských škôl budú o týždeň neskôr. Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie 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)
Zápis do materských škôl sa spúšťa 1. apríla

Deti treba zapísať elektronicky
S cieľom zrýchliť a zefektívniť 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:Lucia Marcinátová
Elektronický zápis detí do materských 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 vyplní, na kontaktné e-mailové adresy 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 potvrdzujúca správa o podaní žiadosti, je treba kontaktovať útvar informatiky
anna.kupkova@dubravka.sk alebo 02/69202507. Bližšie informácie poskytne školský úrad na čísle
02/60101158. V prípade, že rodičia registráciu elektronicky nevyplnia, neskôr to na základe
odovzdanej prihlášky na predprimárne vzdelanie urobí zamestnanec miestneho úradu.
Osobne do škôlky

Potvrdenú žiadosť zákonný zástupca musí osobne odniesť riaditeľke materskej školy, ktorú uviedol
prvú v poradí. Pre potvrdenie od pediatra musia totiž rodičia odovzdať žiadosť aj fyzicky do vybranej
materskej školy.
Riaditeľky budú žiadosti preberať osobne v stredu a vo štvrtok 24. a 25. apríla od 15.00 do 17.00,
žiadosť potom riaditeľky zaevidujú a spravidla do 30. júna zašlú rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí
dieťaťa.
Na zápis potrebuje zákonný zástupca aj občiansky preukaz na nahliadnutie pre riaditeľku. Ak ide o
dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Dúbravka je zriaďovateľom dvanástich materských škôl so 48 triedami. Aktuálne majú materské školy
1075 miest. Materská škola Nejedlého v školskom roku 2019/2020 novú triedu pre prváčikov otvárať
nebude, dôvodom je nevyhnutné zvyšovanie kapacity Základnej školy Nejedlého. Škôlka prijme len
súrodencov.
Všetky trojročné prijaté
Prioritou mestskej časti bolo zobrať všetky trojročné deti s trvalým 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 riaditeľka materskej školy. Vedenie Dúbravky chce prioritne dať priestor
dúbravským deťom. Zaváži tiež vek dieťaťa i súrodenec v materskej škole. Prednostne musia materské
školy podľa zákona prijímať päťročné deti a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Školské obvody platné pre základné školy v Dúbravke
1. obvod – Zš Pri kríži
Brižitská, Cabanova, Čiernohorská, Fedákova, Gallayova, Homolova, Jadranská, Kajerka, Karola
Adlera, Kristy Bendovej, Martina Granca, Novodvorská, Ožvoldíkova, Pekníkova, Pod záhradami,
Popovova, Pri kríži, Repašského, Štepná, Tranovského, Žatevná
2. obvod – Zš Nejedlého
Agátová, Dražická, Dúbravčická, Drobného, Kpt. Rašu, Lysákova, Na vrátkach, Nejedlého, Pri hrubej
lúke, Saratovská, Sekurisova, Trhová, Ušiakova
3. obvod – Zš SokolÍkova
Bezekova, Bujnákova, Galbavého, Jura Hronca, Chrobákova, Jána Valašťana Dolinského, K horánskej
studni, Klimkovičova, Koprivnická, Kudlákova, Oskorušová, Pántikova, Plachého, Považanova,
Sokolíkova, Strmé sady, Strmý bok, Švantnerova, Talichova, Tavarikova osada, Tulipánová,
Vendelínska, Záhradkárska
4. obvod – Zš Beňovského

Bagarova, Batkova, Bazovského, Beňovského, Bilíkova, Bošániho, Bullova, Červeňákova,
Damborského, Hanulova, Harmincova, Húščavova, Janka Alexyho, Landauova, Lipského, Ľuda Zúbka,
M. Sch. Trnavského, Nemčíkova, Polianky, Pri štadióne, Violy Valachovej
Dúbravka má veľkosť okresného mesta, nemá však centrum

Študenti architektúry načrtli chýbajúce centrum Dúbravky
Mestská časť začala spoluprácu s Katedrou architektúry Slovenskej technickej univerzity. Študentské
práce majú slúžiť ako podklad pre spracovanie územného plánu zóny takzvaného Dúbracentra, oblasti
po oboch stranách Saratovskej ulice, medzi Domom kultúry a Lidlom, Okresným súdom a Billou.
text:Lucia Marcinátová
Začalo to nápadom, oslovením vedúcej Katedry architektúry Slovenskej technickej univerzity
docentky Jarmily Húsenicovej a Ing. arch. Evy Boreckej, pokračovalo to zadaním, nadchnutím
študentov a prácami, ktoré sa počas marca predstavili v dúbravskom 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 študenti 6. ročníka pod vedením Ing. arch. Dušana Mellnera, PhD.
Spracovali nakoniec celú Centrálnu mestskú zónu Dúbravky.
Dúbravka bez centra
„Študenti riešili modelové situácie budúceho centra s rôznymi zadaniami a následne overovali cez
priestorové modely možnosti svojich návrhov,“ priblížil Dušan Mellner. „Dlhodobo chýbajúce centrum
a rozptýlenie jednotlivých funkcií mestský úrad, okresný súd, dom kultúry a podobne sa podpísalo pod
identitu mestskej časti, v ktorej býva cez 35-tisíc obyvateľov. Dúbravka má veľkosť okresného mesta.
Doteraz funkciu centra suplovali rôzne iné podružné priestory, situované pozdĺž hlavných ulíc
Saratovská a M. Schneidera-Trnavského, tvoriace komunikačnú tepnu Dúbravky.“
Mladí inžinieri sa venovali funkčných plochám – obchod Lidl, Kostol Ducha Svätého, Dom kultúry
Dúbravka, stará pošta, okresný súd, dopravy a inžinierskych sietí a podobne. Svoje práce prezentovali
pred odbornou verejnosťou aj Dúbravčanmi v oranžovej 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 Katedrou architektúry Stavebnej fakulty STU bude pokračovať,“ hovorí
starosta Martin Zaťovič. „Teší ma, že študenti by mali témy Dúbravky rozpracovávať aj naďalej.“
Dušan Mellner hovoril už o ďalšom dúbravskom pokračovaní na akademickej pôde Katedry
architektúry Slovenskej technickej univerzity. So študentmi sa chcú venovať oblasti cezhraničnej

spolupráce 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 zachovať
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 spracovanie územného plánu zóny tejto
oblasti,“ vysvetlil Pavel Gašparovič, vedúci Oddelenia územného rozvoja miestneho úradu. Dodáva, že
mestská časť obstaranie územného plánu zóny tejto oblasti pripravuje už v tomto roku.
Práce študentov tak majú a mali zmysel. Nielen pre ich profesijný rast, ale aj pre Dúbravku a
otvorenie debaty o centre, ktoré Dúbravke chýba...
Návrhy mladých inžinierov sa dajú v dome kultúry Dúbravka pozrieť do konca apríla.
Dnes je to výzva, aby cirkev bola pre spoločnosť prínosom

Farár: Želám Dúbravčanom, aby si priali
Svetlo zhaslo, no napriek tme svietilo. Podobne ako nový oltár v evanjelickom cirkevnom dome na
ulici M. Sch. Trnavského, kde prebiehajú bohoslužby. Oltár z ónyxu s veľkým dreveným krížom z návrhu
profesora Jána Miloslava Bahnu posväcovali počas marca. Slávnostné služby spájali posvätenie s
uvítaním nového evanjelického farára Libora Bednára. Duchovným poslom v Dúbravke sa stal po
Jankovi Hroboňovi, ktorý je dnes biskupom Západného dištriktu evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania.
Slávnostnú nedeľu v zborovom evanjelickom dome Bratislava-Dúbravka na ulici M.Sch.Trnavského
otvorili tóny organu a trúbky. A nebola 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 Bratislavského seniorátu ECAV pred slávnostným
sľubom a modlitbou nového farára v Dúbravke Libora Bednára. Nového duchovného posla LIBORA
BEDNÁRA v Dúbravke sme navštívili a porozprávali sme sa o tom, ako sa v Dúbravke cíti a aj o tom, že
pre bohosloveckú fakultu sa rozhodol na vojenčine.
text: Lucia Marcinátová
Pôsobili ste ako farár mimo Bratislavy, odkiaľ ste prišli do Dúbravky?
Sedem rokov som pôsobil v Liptovskom Mikuláši, v Poprade pätnásť rokov.
Je to asi iné, byť farárom v Bratislave 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 pracoval.
Myslíte náročnejší na kázne, ktoré pripravuje?

Nedá sa povedať, že náročnejší len na kázne, ale na celý chod úradu a pastorálnu starostlivosť. Na
každé Služby Božie sa pripravuje bulletin, prezentácia v PowerPointe s celým programom, ktorá sa
premieta, s liturgickými textami, piesňami, a toto všetko treba technicky vopred zabezpečiť. Po
skončení bohoslužieb sa kázeň dáva na internetovú stránku a sociálne siete.
Ako to funguje u evanjelikov, podľa čoho dostávajú farári svoje 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 minimálne trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov cirkevného zboru. Predchodca v Dúbravke, Janko
Hroboň, sa stal biskupom 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 fungovala sobášna sieň.
My to považujeme za kostol, netradičný kostol. Ľudia ho síce zvonku nevnímajú ako kostol, no má
svoje výhody. Napríklad teplo, 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 bohoslužieb
a rôzne skupinky počas týždňa, a to nielen našej cirkvi, ale aj iných cirkví. Sme určení pre Dúbravku,
Karlovu Ves, Devínsku Novú Ves, Stupavu, Záhorskú Bystricu
Ako často majú evanjelici v Dúbravke Služby Božie?
Hlavné Služby Božie sú v nedeľu o 10.30 a Biblická hodina v utorok o 18-tej. To sú dve také pravidelné
bohoslužobné stretnutia. 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 bohoslužby 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-ročnou dcérou.
Blíži sa Veľká noc, pre evanjelikov je to najväčší sviatok. Prečo? Čo pre vás znamenajú veľkonočné
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 centrum
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 sa dostali na cestu farára?

Vyrastal som v kresťanskej rodine, kde sa viera praktizovala, rodičia aj starí rodičia boli veľmi 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 priemyslovku, ktorú som absolvoval. Potom som šiel na vojenčinu a na vojenčine som sa rozhodol, že
pôjdem 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 vojenskej služby.
Nebolo toto štúdium kedysi obmedzené?
Bolo to obmedzené, no bolo to asi najslobodnejšie štúdium, kde sme si mohli povedať, čo si myslíme.
Aké bolo vaše prvé pôsobisko po skončení štúdia?
Začínal som ako katechéta a potom som nastúpil do cirkvi ako kaplán a farár. Po 22 rokoch sme sa
vrátili späť do Bratislavy. Manželka je z Lamača a máme tu deti a rodičov, ktorí potrebujú našu pomoc.
Aké máte očakávania od Dúbravky, aké sú vaše predsavzatia, plány?
Nadviazať na rozbehnuté činnosti môjho predchodcu a postupne adaptovať bohoslužobný objekt na
naše potreby. Verím, že máme veľký potenciál, ktorý sa nám podarí využiť. Chcel by som, aby všetky
vekové kategórie našli v našom kostole svoj duchovný domov, kde sa dobre cítia a radi sa sem vracajú.
Nebola v minulosti snaha o postavenie evanjelického kostola v Dúbravke?
Chceli by sme urobiť zámenu pozemkov s mestom, lebo pozemky pod týmto objektom nám nepatria,
ale zas nám patrí niekoľko hektárov na Račianskom mýte, ktoré užíva mesto. Zdedili sme niekoľko
objektov, ktoré boli vo veľmi schátranom stave, postupne ich obnovujeme. Máme napríklad dom
starostlivosti pre seniorov na Partizánskej. A iné objekty, ktoré prenajímame alebo rekonštruujeme. Je
to taký kolobeh peňazí, čo zarobíme, to investujeme do ďalších budov a práce s deťmi, mládežou,
rodinami a seniormi.
Nedávno sme si pripomenuli 500. výročie reformácie? Čo pre vás osobne znamenalo?
Je to dlhý kus cesty po reformácii, bohaté dejiny, ktoré inšpirujú, ktoré pozývajú a motivujú byť
prínosom. Taká bola evanjelická cirkev v minulosti, dnes je to výzva, aby bola cirkev pre spoločnosť
prínosom a morálnou autoritou.
Aj v evanjelickej cirkvi zarezonovali 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 keďže 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 tento 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-katolíckej cirkvi je to zas jednoduchšie, že ten kto je biskup,
je biskupom navždy a nevracia sa na farárske miesto. Má to svoje výhody aj nevýhody. Keďže je však
evanjelická cirkev demokratická cirkev, často možno zneužívajú slobodu na presadzovanie svojich
osobných ambícii.
Aká je spolupráca, napríklad tu v Dúbravke, medzi evanjelickou a katolíckou cirkvou?
Zdedil som veľmi dobré vzťahy medzi cirkvami, prajeme si, žehnáme, spolupracujeme.
Ako vyzerá váš bežný deň, bežný deň farára?
Vstávam okolo šiestej, podľa povinností, urobím si súkromné stíšenie, pobožnosť, prečítam si,
pomodlím sa. Potom riešim veci, ktoré ma čakajú. Keď mám bohoslužby alebo pohreb, tak sa na to
pripravujem, potom riešim agendu úradnú, listy a veci spojené s chodom budovy, navštevujem ľudí.
Kde hľadáte, nachádzate inšpiráciu, 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 myšlienku aktualizovať, aby oslovila ľudí,
ktorí prídu do kostola. Inšpirácia 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
jednoduché. 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 rozhodujem 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 výrazové prostriedky snažiť sa
odbremeniť od cirkevného jazyka, to je ten najväčší problém, pretlmočiť myšlienky civilným jazykom,
priblížiť sa.
Hovoríte priblížiť. Aká veková skupina chodieva na bohoslužby?
Máme dosť veľa detí a aj mladých ľudí. Priemernú nedeľu príde 20 až 25 detí k požehnaniu, to
znamená, že rodičia sú tu, aj stredná generácia chodí. Dúbravka je zaujímavá a netradičná samotným
priestorom, kde prebiehajú bohoslužby. Má to tu možnosť a atmosféru pre detské besiedky, počas
bohoslužieb mám tri vekové skupiny detí na besiedku, 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 podarilo realizovať. Návrh pochádza od
profesora Jána Miloslava Bahnu, je to ónyxový oltár s dreveným krížom uprostred podsvietený LED
lampami. Vyzerá to veľmi majestátne, krásne...
Na záver zaželajte niečo Dúbravčanom...
Aby sa mali radi, aby si priali, aby boli naďalej takýmito dobrými a srdečnými ľuďmi, akých ich teraz
zažívam.

V Dúbravke má fašiangové ochotníctvo dlhú tradíciu

Na nádvorí múzea Dúbravčania pochovali s basou aj fašiangy

Nastala nám, ľudia, smutná hodina, už nám naša basa umrela. Umrela, umrela, ale kam jej duša
pôjde? Veď takú prechľastanú, kto ju v nebi prijme? 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
mládenci s frajerkou. Dúbravské dievčence, plačte, nariekajte, a mládencov si viacej objímajte. A vy,
staré baby, aj od vás sa lúčim, všetkým starým vdovcom 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.“
text: Ľubo Navrátil
Takto sa seniori z Denného centra 1 lúčili na nádvorí Dúbravského múzea v sobotu 2. marca s
muzikou, ktorá symbolizuje fašiangovú bujarosť a roztopaš.
Svet hore nohami
„Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej 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 vyplnené 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,
popíjali 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
symbolické pochovávanie basy.
Slanina, klobása na ražeň!
Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry, v rámci ktorých boli predvádzané
rôzne magicko-rituálne úkony. Po dedinách šli v sprievode mladí muži preoblečení v rôznych maskách.
Najčastejšie to boli masky Cigánky, žobráka, drotára, starej ženy, prespanky s deckom, mladuchy a
mladého zaťa, kováča, kominára, handrára, ale aj maska medveďa, kozy, turoňa a slameníka, ktoré
symbolizovali plodnosť, ale aj smrť.
V ruke držali ražeň alebo šabľu – prastaré symboly mužskej sily a plodnosti. Na ražeň im ľudia
napichovali slaninu, klobásu, dávali im vajcia a peniaze na spoločné posedenie. Zapichovanie ražňa do
povaly symbolizovalo pomyselné spojenie neba so zemou. 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 zabaviť dedinčanov. Parodovali preto svadobníkov, vysmievali sa z vydajachtivosti,
lenivosti, hlúposti, pýchy a spanštelosti a trestali staré dievky – priviazali im na nohu klát. Jedným
slovom si mohli dovoliť počas fašiangov to, čo si inokedy nemohli. Strašili malé deti, 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
postavami sú postavy kňaza, rechtora a smútiacich „pozostalých“. Kňaz paroduje 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 testamentu 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 Vilém) sme
sa dozvedeli, že symbolická 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, neprístojností 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
automatmi, že na ulici Pod záhradami bude musieť zrušiť zákaz zastavenia a že ju nebudú pochovávať
v Nemecku medzi emigrantov, lebo by ešte iste rada žila, trebárs v siedmom nebi Vila Rozborila.
Príbehy sú často popretkávané humornými príbehmi a vlastnosťami obyvateľov danej dediny. Aj v
múzeu odznelo niekoľko dobromyseľných slovných šťuchancov na adresu prítomných.
Koniec fašiangov a škaredá streda
Keď je basa pochovaná, môže začať pôst. Obdobie veľkonočného pôstu začína dňom, ktorý poznáme
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 prvokresťanských tradícií kajúci odev a
posýpali sa popolom. Zvyk posýpať sa popolom pretrval dodnes, avšak už len symbolicky, keď kňaz
urobí popolom krížik na čelá veriacich. Odev bol ladený do smútočných farieb. Najčastejším jedlom
Popolcovej stredy bola kyslá mliečna 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.

Dotĺklo srdce Kvetky Slyškovej

Lúčime sa a spomíname
V nedeľu 23. marca navždy dotĺklo srdce našej milej kolegyne, priateľky, Dúbravčanky Kvetky
Slyškovej. Celý jej produktívny život sa niesol v znamení výchovy mladej generácie. Dlhé roky pôsobila
ako učiteľka, neskôr riaditeľka plno organizovanej základnej školy v Lamači a ako učiteľka na viacerých
základných školách v Dúbravke.
Pred dvanástimi rokmi s plným nasadením pomáhala obnoviť činnosť Miestnej organizácie Matice
slovenskej, kde od roku 2013 bola jej predsedníčkou. Niekoľko rokov viedla Dúbravskú kroniku a
pravidelne prispievala do Dúbravských novín. Bola aktívnou členkou niekoľkých spoločenských

organizácií. Od založenia Rady seniorov v Dúbravke bola jej členkou. Mala neoceniteľné zásluhy na
rozvoji spoločenského a kultúrneho života v našej mestskej časti.
Kvetkinou srdcovou záležitosťou bolo založenie, vedenie a účinkovanie v spevokole pri Miestnom
odbore Matice slovenskej.
Ako bývalá učiteľka slovenčiny sa celým svojím srdcom venovala príprave a realizácii kultúrnospoločenských podujatí, exkurzií, súťaží, kvízov pre žiakov, aj tých skôr narodených.
Zásluhu má i pri budovaní pamätihodnosti v mestskej 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
Štvrtý volebný obvod:

Od nedoriešenej Harmincovej ulice cez oddychový Park Družba po
obľúbený amfiteáter na Valachovej
Oddychový Park Družba, vyťažené a obľúbené detské ihriská na Valachovej, ožívajúca pešia zóna, no
aj jedny 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 výstavba, trápením ostáva doprava a napríklad
aj ešte nevybojovaná Harmincova ulica, ktorá už roky čaká na svoje rozšírenie.
1. Aký je váš plán či osobný sen pre 4. obvod. Čo by ste chceli zmeniť, zlepšiť?
2. Aké je vaše obľúbené miesto vo 4. obvode, kam radi chodíte?
3. Aký je podľa vás najväčší problém ulíc 4. obvodu
V tomto čísle dokončíme predstavovanie poslancov. Uzavrieme to 4. obvodom.
Opäť sme oslovili zvolených poslancov, popýtali 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 komunálnej politike pôsobí už druhé volebné obdobie 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
spoločnosti Volkswagen.
1. Myslím si, že v prvom rade sa treba riadiť tým, čo sme sľúbili občanom, keď sme agitovali 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 – zvýšenie kapacity
parkovacích miest, vytvorenie workoutového ihriska na Valachovej ulici, ale aj finančne náročný
projekt dúbravskej promenády, 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 nápomocný všetkým potrebám a podnetom týchto materských škôlok a rovnako aj obyvateľom
celej Dúbravky, nielen 4. obvod.
Môj sen nie je osobný, ale je určený pre verejnosť - 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 spomínam na tie časy. Celý
život žijem v Dúbravke a páči sa mi tu, neviem si predstaviť, že by som sa mal presťahovať.
3. Dominantným problémom nielen 4. obvodu, ale aj celej Dúbravky je parkovanie. Máme zopár
návrhov pre zvýšenie kapacít prostredníctvom zatrávňovacích tvárnic vo viacerých lokalitách, 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.

Štefan Gubrica
s.gubrica@gmail.com
Do komunálnej politiky v Dúbravke vstúpil po novembrových voľbách. Je členom Komisie športu a
Komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku. K športu má blízko už roky. Nielen v rámci záľub, ale aj profesijne. Pôsobí ako športový manažér a ako technik požiarnej ochrany,
BOZP. Toto vzdelanie, v rámci ktorého získal osvedčenie Technika 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 poslancami.
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 naďalej najkrajšou a najzelenšou mestskou časťou.
Nakoľko sa celý život venujem športu a trénerskej 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 ulici Karola
Adlera. Podmienky pre športovanie sa však dajú zlepšiť aj obnovou, respektíve lepším udržiavaním
existujúcich športovísk.

Pozitívne sa javí aj spolupráca s magistrátom pri obnove športovísk v rámci areálu školy 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 Beňovkého a
kúpalisku Rosnička . Teraz sú to športoviská, kde sa venujem malým Dúbravčanom v ich športových
začiatkoch, ale rád sa aj preveziem na bicykli po Dúbravke.
3. Veľký problém 4. obvodu, ale aj celej Dúbravky, je doprava a parkovanie. V raňajšej špičke by určite
pomohlo rozšírenie Harmincovej ulice a s parkovaním by nám mohla pomôcť parkovacia politika, ktorá
by sa mala riešiť komplexne v celej Bratislave.

Ing. Juraj Káčer
juraj.kacer@gmail.com
Do komunálnej politiky v Dúbravke vstúpil v roku 2010. Postupne sa začal venovať aj dianiu za
hranicami mestskej 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 zastupuje v oblasti športu, školstva, komunikácie s Bratislavským samosprávnym
krajom. Vyštudoval ekonómiu, v mestskej časti je členom Komisie ekonomickej a Komisie územného
rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských 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 modernizáciu objektu
Domu služieb. Ide o špecifický 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 napríklad pri podchode Saratov, rekonštruovať podchod. 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 poviem, že trápením je doprava, parkovanie, netýka sa len 4.
obvodu, ale celej Dúbravky, celého mesta. Treba to riešiť, zlepšiť a zatraktívniť MHD, spoločne v meste
zaviesť parkovaciu politiku. Ako viceprimátor sa snažím byť nápomocný pri riešení dúbravských
trápení, mám aj snahu o spoluprácu medzi Bratislavským samosprávnym krajom, mestom a mestskými
časťami... Mám za to, že všetky tieto samosprávne celky, či už sú to mestské časti, kraj a mesto, musia
spolupracovať, keď chcú prinášať dobré komplexné riešenia. Keď si každý rieši svoj problém parciálne,
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.

Ing. Igor Mravec
igor.mravec@gmail.com

V komunálnej politike Dúbravky je aktívny už od roku 2010. Aktuálne pôsobí ako predseda
Ekonomickej komisie a člen Komisie školstva a mládeže. Pracovne pôsobí ako manažér spoločnosti, v
minulosti bol zamestnancom banky, kde pôsobil na viacerých pozíciách – ako Vedúci oddelenia
finančného plánovania, analýz a kontrolingu, finančný analytik, produktový manažér. Študoval na
Ekonomickej univerzite v Bratislave na Národohospodárskej fakulte. Medzi svoje záľuby zaraďuje šport,
cestovanie a prechádzky so psom.
1. V okolí nášho štvrtého dúbravského obvodu 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. Rozšírenie 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 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 výnimočné nielen
v Bratislave, ale aj v rámci celého Slovenska. Mojím osobným “snom”, pre ktorý sa snažím robiť
maximum, je, aby sme v Dúbravke mali škôlky a školy, kde sa deti budú dobre cítiť a dostanú v nich
kvalitné vzdelanie.
2. Mojich obľúbených miest je viacero, napríklad Park Družba, amfiteáter, keď sa tam koná zaujímavá
akcia, príjemná je aj prechádzka medzi domami s predzáhradkami. V minulosti som veľa času strávil
športovaním na futbalovom alebo hokejovom štadióne.
3. Asi ako takmer všade v Dúbravke je to parkovanie. Tento problém sa zatiaľ snažíme zmierniť budovaním parkovacích miest tam, kde je to možné a vhodné. Bude to však potrebné riešiť
komplexne na úrovni Bratislavy schválením parkovacej politiky.
Ďalším problémom je čistota. Mestská časť dáva na riešenie tohto problému nemalé finančné
prostriedky. Dalo by sa však minúť niekoľkonásobne viac, to ale presahuje finančné možnosti Dúbravky.
Bol by som preto rád, keby každý obyvateľ aj návštevník tejto časti sa snažil udržiavať čistotu a
poriadok. Tým sa jednak ušetria financie mestskej časti na iné potrebné veci a zároveň budeme žiť v
krajšom prostredí.
Maroš Repík
maros.repik@gmail.com
Dúbravským poslancom je už druhé volebné obdobie. Aktívny je najmä v oblasti kultúry, kde pôsobí
ako predseda komisie. Je tiež členom miestnej rady, Mediálnej komisie a Komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov. Profesijne má blízko ku kultúre, hudbe, produkcii a
manažérstvu. Pôsobil ako konateľ spoločnosti, bol riaditeľom veľkej nábytkárskej spoločnosti,
produkoval rôzne umelecké skupiny, je zvukovým technikom a venuje sa produkčnej činnosti vo
vlastnom 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 podstatný 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 problém. Niekedy je to len upchaný kanál, inokedy len nepokosená
tráva....Každý problém je riešiteľný, 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 zaujímať o
dianie v našej mestskej časti ako väčšina z nás.

Marián Takács
takacs.marian@gmail.com
Komunálnym poslancom mestskej časti je od roku 2010. Aktívny je najmä v Komisii životného
prostredia, bezpečnosti a poriadku. Je tiež členom miestnej rady, členom Komisie školstva a mládeže,
Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov. Pôsobí Preventivár
požiarnej ochrany obce mestskej časti Bratislava – Dúbravka, zaradil sa tiež k členom Dobrovoľného
požiarneho zboru obce. Profesijne pôsobí ako technik požiarnej ochrany, technik BOZP.
1. V samotnej Dúbravke je stále čo zlepšovať a posúvať sa dopredu, čo sa nám za posledné štyri roky
aj celkom podarilo, za čo patrí veľká vďaka starostovi spolu s miestnym úradom a aj poslancom za
konštruktívny prístup k riešeniu problémov. V štvrtom volebnom obvode by som bol rád, keby sa nám
v nasledujúcom období podarilo vybudovať pešiu oddychovú zónu od ulice M. Sch. Trnavského po
Bagarovu. Nielen môj sen, je bezpochyby rozšírenie Harmincovej, aby sa zlepšila dynamická 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 maľovaní parkovacích miest aj popri ceste,
aby sme zregulovali často zle stojace autá, ktoré zaberajú 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 Harmicova, čiže jej rozšírenie čím by sa uľavilo celej Dúbravke, a
potom je asi to parkovanie, ktoré je potrebné aktívne riešiť.Foto: Martin Fridner
Anketa

Čo vás trápi alebo čo by ste privítali v uliciach 4. obvodu?

Evička
Som na materskej dovolenke a veľa času trávim vonku na ihrisku. Ak by som niečo menila, tak v
prvom rade by to bolo parkovanie. 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, momentálne 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 potrebujem lavičky na posedenie, treba niektoré opraviť. Napríklad v parčíku pri
škôlke na Bagarovej. Všimol 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 spokojný 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,
využívame 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 premýšľam, tak určite je to Harmincova ulica. Je to strašná cesta, je rozbitá, cítiť to keď idete
autom aj autobusom, treba ju opraviť, obnoviť.... Už traja dúbravskí starostovia sľubovali zmenu a nič
sa nespravilo. Iný problém ani nemám, len toto ma trápi. Inak sa mi tu býva dobre.

Centrum rodiny na Bazovského ponúka počas týždňa pravidelné aktivity

Upletiete košík, aj si zahráte divadlo
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
Bazovského 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, alebo hľadáte priestor pre vašu aktivitu.
Centrum rodiny na Bazovského ulici funguje od roku 2014, vytvorilo vo svojom okolí silnú komunitu,
mení priestory, záhradu a rozvíja mnohé aktivity. Nech sa páči vstúpte.
Ručné práce, pingpong a taliančina v pondelok
Ak sú vaše prsty dlhodobo jednostranne zaťažené ťukaním do telefónu alebo klikaním na počítačovú
myš, čo tak zamestnať ich pre zmenu výrobou keramiky alebo háčkovaním? Ulahodíte prstom aj sebe,
niečo nové sa naučíte a možno aj poklebetíte.
No a kto má záujem, môže si v pondelok večer prísť poklebetiť aj po taliansky s našou novou
dobrovoľníčkou 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
podvečerné pletenie košíkov z pedigu. Prečo tie trópy? Práve z trópov juhovýchodnej 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 spomenutých aktivít, ale sú viac než vítané
aj na pingpongovom krúžku, kde si môžu zmerať sily s našimi aktívnymi seniormi. Mladí hvezdári, ktorí
často hľadia na nočnú oblohu, sa zase o svoje vedomosti môžu podeliť na astronomickom krúžku v
stredu podvečer.
Lenka Janotková

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 pravidelné a nepravidelné, predložky, 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 stále
majú pocit, že nič nevedia. V skutočnosti sú ale naše znalosti často lepšie, ako si myslíme. Veľakrát nám
totiž chýba predovšetkým možnosť dostať cudzí jazyk „do ucha“ a najmä – príležitosť rozprávať.
V Centre rodiny vám s angličtinou rád pomôže dobrovoľník David, pre ktorého je tento jazyk
materinský, keďže pochádza z USA.
Pôvodným povolaním je právnik, na Slovensku sa ale už roky živí vyučovaním angličtiny. Svojou
bezprostrednosťou a pre neho typickým hurónskym 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 tragicky. Keď je to potrebné, chyby opraví, ale nie na úkor uvoľnenej konverzácie.
Ak sa vám predsa len bude zdať, že vás na chyby upozorňuje príliš často, mám pre vás jeden tip.
Vyzvite ho, aby skúsil aspoň raz bez chyby povedať jeden zo známych slovenských jazykolamov ´Išiel
pštros s pštrosicou a pštrosíčatkami Pštrosou ulicou.´ Garantujem vám, že sa to neminie účinku.
Konverzovať s Davidom môžete v Centre rodiny každú stredu od 16:30 do 17:30. Hodiny sú otvorené
všetkým bez obmedzenia veku a nie je nutné sa na ne vopred prihlasovať.

Rodinne centrum Macko
Herňa pre verejnosť je otvorená každý pondelok, stredu a piatok v čase od 9:30 do 11:30, ak nie je
uvedené inak, program v herni sa začína vždy o 10:00.
1. 4.
9:30 - 11:30 - Herňa
2. 4.
9:30 - 11:30 - Beseda o materských školách. Príďte sa porozprávať a opýtať sa pracovníčky 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 - Hernička 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 pohybovej 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 poradkyňou Martou Babincovou.
15. 4.
9:30 - 11:30 - Herňa
17. 4.
9:30 - 11:30 - Herňa
18. 4. - 23. 4.
Veľkonočné prázdniny - RC Macko 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 - Hernička 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 pohybovej 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?
Mnoho ďalších aktivít a aktivitiek pre detičky i mamičky nájdete na www.rcmacko.sk. Toto všetko
robia mamičky dobrovoľníčky vo svojom voľnom čase, zo srdiečka všetkým, ktorí sa zapojili ďakujeme!
Aktuálne zmeny v programe a podrobnejšie informácie nájdete na www.rcmacko.sk a Facebook
stránke pod profilom „Rodinné centrum Macko“.

Leto na sídlisku

Prázdniny v Dúbravke
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 letných prázdnin
budú prebiehať v mestskej časti. Ak niečo organizujete alebo o máte informácie, nenechajte si ich pre
seba. Pripravíme prehľad aktivít pre vás, vaše deti.
Napíšte nám na tlacove@dubravka.sk
Ďakujeme

Divadlo
Do DK prišla bojovať o manžela

Čo sa stane, keď vstúpi mladá žena do zabehnutého manželského páru žijúceho v klasickom
stereotype s cieľom bojovať o manžela? To všetko na doskách červenej sály kultúrneho domu
predstavila hra s názvom A čo ja láska?
Pôvodne rozhlasová hra Tatiany Kusej s názvom ,,A čo ja, miláčik?" z roku 1986 priniesla na dosky
Domu kultúry Dúbravka veselú komédiu s partnerskou tematikou. Hovorila o vzťahu prekladateľky
Margit - Marty Sládečkovej a programátora Martina Mňahončáka, ktorý sa po rokoch manželstva nesie
na vlne rutiny....

To až dovtedy, kým do ich domácnosti nevstúpi mladé nadšené dievča, Dominika Kavaschová, s
odhodlaním získať si „Bobinka“, manžela Margit.
Na zemi kufre a v tvári odhodlanie ženy, ktorá nemá v úmysle opustiť domov jedného zabehnutého
manželského páru žijúceho v klasickom stereotype. Viac než 60 minút vtipných poučení, dialógov a
scén prinieslo návod ako možno zlepšiť nejedno rutinné manželstvo a vniesť doň nový pohľad i vietor.
Možno inšpiroval aj vás…

MŠ Švantnerova je známa svojimi projektami
Vyznamenali riaditeľku
Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP) ocenil riaditeľku dúbravskej
materskej školy.

Za dlhoročnú edukatívnu a publikačnú činnosť, zapájanie sa do rôznych slovenských, ale aj
medzinárodných projektov ocenil Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu
riaditeľku Materskej školy na Švantnerovej ulici, Gabrielu Strýčkovú.
Riaditeľkou je už 20 rokov, v materskej škole však pracuje viac ako tridsaťpäť rokov. Pod jej vedením
sa zapája kolektív škôlky 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 medzinárodnom projekte Coménius či výtvarnom projekte Eurorozprávky 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 environmentálnu tému a motivovať deti i
rodičov k recyklovaniu potravinového a komunálneho odpadu. Popri všetkých projektoch, 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 otvorenej komunikácii medzi sebou, ale i
smerom k rodičovskej a odbornej verejnosti prostredníctvom členstva v Slovenskej komore učiteľov, v
spolupráci s neziskovou organizáciou Indícia.(red)

MDŽ je medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN
Ženy uctili spevom aj kvetom
Vo štvrtok 7. marca sa červená sála Domu kultúry Dúbravka zaplnila nežnejšou polovičkou populácie.
Pripravený bol program pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.

Text a foto: Zuzana Morávková

Hoci šlo o program venovaný ženám, prvý sa na pódiu objavil muž. To moderátor podujatia Juraj
Vodila privítal všetky dámy s vyznaním toho, aké sú skvelé. V úvode pozval na pódium starostu Martina
Zaťoviča, ktorý poďakoval ženám za to, že aj keď sú krehkými bytosťami, sú neskutočne silné a zvládnu
sa popasovať s akoukoľvek situáciou.
Slovo dostal aj vicestarosta Ľuboš Krajčír. Ten ženy vyzdvihol za ich oporu a podporu, ktorou sú pre
svojich partnerov a rodiny.
Po úvodných slovách pritancovala na pódium Škola Breaku, ktorá rozprúdila atmosféru. Tanečníkov
vystriedalo spevácke duo 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. Starosta Martin Zaťovič so svojím
zástupcom Ľubošom Krajčírom každoročne 8. marca vyrážajú do ulíc, aby dúbravské dámy obdarovali
kvetom.
O prekvapenie pri náhodných stretnutiach nebola núdza. Ženy za kvet ďakovali úsmevom.

Aj samotná chôdza má vplyv na športový výkon
Regenerácia ovplyvňuje výkon aj zdravie športovca

Počas marca odzneli v oranžovej sále kultúrneho domu dve prednášky určené najmä rodičom malých
športovcov. Jedna sa venovala výchove mladého športovca a začiatku športovania 5 - 9 ročných detí,
druhá regenerácii, 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 debatu so športovou tematikou, ktoré otvorilo rôzne otázky: „Ako vychovať
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 odporučenia
odprezentoval na prednáške o začiatkoch športovania vedúci tréner prípravky hokejového klubu HOBA
Ľubomír Líška.
Po ňom sa slova ujala riaditeľka rozvoja a projektov Slovenského zväzu ľadového hokeja Diana
Kosová, ktorá sa v prednáške venovala mýtom a faktom o výchove mladých športovcov, samotnému
detskému športu, skorej špecializácii, efektivite učenia a spätnej väzbe.
Ako posledný vystúpil odborník na hokej Dušan Benický, ktorý hovoril tiež o téme deti a šport,
porozprával svoje skúsenosti a nechal priestor na diskusiu. Stretnutia sa okrem rodičov mladých
hokejistov zúčastnili aj predstavitelia 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 únave, účinnosti zaťaženia, o samotnej regenerácii a rôznych prostriedkoch
samotnej regenerácie, či aktívnej alebo pasívnej.
Docent Karol Hornáček pridal informácie o dôležitosti správnej techniky samotnej chôdze a jej vplyvu
na športový výkon, respektíve zdravie športovca. Spomenul aj rastovú bolesť športovca a poradil, ako
možno priaznivo ovplyvniť nežiadúce účinky technicky nezvládnutých pohybov, ale napríklad aj
nevhodnej obuvi.
Odborník zo Slovenského zväzu ľadového hokeja Dušan Benický viedol svoju prednášku so
zameraním na techniku korčuľovania, výberu správnych korčúľ, od správneho zatiahnutia korčúľ,
brúsenia až po úplné detaily umiestnenia nožov priamo na topánke.
O svalovej nerovnováhe, svalovej disbalancii, príčinách a prejavoch svalovej disbalancie, náprave
svalovej nerovnováhy, zapojenia svalových skupín pri hokeji prednášala Viktória Orokocká.
Na stretnutí nechýbala ani téma výživy. O nastavení jej správneho režimu a jej priameho vplyvu na
výkonnosť športovca hovoril Eduard Polakovič. Prednášku podporila spoločnosť REHABILICA, ktorá
poskytla samotných odborníkov.
Na ďalšie podobné stretnutia debaty pozvú organizátori aj prostredníctvom Dúbravských novín.
(bs)

Ekvádor zaujal Dúbravčanov aj na druhý pokus

Nadobré sa oplatí čakať. Presne tieto slová sú trefným úvodom k pokračovaniu prednášky o
Ekvádore, 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
polovici marca prišli všetci milovníci adrenalínu a nevšedných cestovateľských zážitkov.
Určite by nebolo na škodu zistiť, 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, doplnené hovoreným slovom dvoch z celkovo štyroch účastníkov –
Alexandra Vojtka a Viktora Litváka, bolo jednoznačne veľmi zaujímavým spestrením dňa. Počas
hodinového stretnutia zazneli z úst skúsených cestovateľov nielen ich nedávne spomienky na desiatky
neopakovateľných zážitkov, miest či stretnutí, ale tiež mnohé užitočné tipy potrebné práve na cestu
do podobných, turisticky neprebádaných oblastí.
Keďže záujem o spoznávanie iných kultúr bol z pohľadu Dúbravčanov naozaj veľký, Alexander Vojtek
a Viktor Litvák sľúbili, že k nám radi zavítajú aj v budúcnosti. Krajín a skúseností, o ktorých dokážu
rozprávať rovnako lákavo, majú predsa v repertoári viac než dosť.
Danka Šoporová

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

Miestne zastupiteľstvo
16. apríl – 15.00 KC Fontána na Ožvoldíkovej ulici
Zasadnutie sa bude dať sledovať online prostredníctvom Dúbravskej televízie
Bezplatná právna poradňa
Poradňa funguje v budove miestneho úradu na prízemí na Žatevnej 2 v dvojtýždňovom 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.

Míľniky na storočnej ceste Červeného kríža

Červený kríž sa vynoril po vojne
Pripomenutím si míľnikov cesty Červeného kríža na našom území, vznikom jej národnej spoločnosti
po prvej svetovej vojne sa venovalo verejné zhromaždenie Miestneho spolku Slovenského Červeného
kríža v Dúbravke. Bilancovali svoju prácu za uplynulé obdobie. Medzi hosťami privítali riaditeľku
Územného spolku SČK Emíliu Uhrínovú, mestskú poslankyňu Zdenku Zaťovičovú, starostu Martina
Zaťoviča a predsedu Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí BSK Juraj Štekláča.
text: Jana Drobová
Na stretnutí sme sa obzreli do minulosti, pripomenuli si historické dátumy a rozvíjanie
Československého Červeného kríža. Nezabudli sme ani na prínos prvej predsedníčky Alici Masarykovej
a lekára, humanistu a zdravotníckeho organizátora Ivana Hálka, 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-spoločenských a hospodárskych pomerov, jej
členovia svojou každodennou dobrovoľnou činorodosťou sa usilovali v duchu humanity pomáhať. Šírili
zdravotnú osvetu, učili základy prvej pomoci, neskôr sa angažovali v rozvoji darcovstva krvi. V sociálnej,
charitatívnej oblasti nezištne organizovali zbierky, v rámci svojich komunít v susedskej 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 míľniky cesty Červeného kríža sú síce mladšie ako storočie, ale na udalosti a mená tých,
čo si zaslúžia naše uznanie, sú bohaté. Zo spomienok najstarších Dúbravčanov sa Červený kríž vynára
hneď po druhej svetovej vojne. Obracajú sa na pátraciu službu ČK s obeťami vojny nájdenými v obci a
zmienku nájdeme aj o spolupráci s ústredňou ČSČK v Bratislave.

Vznik spolku zaznamenávame až v čase rozrastania sa bývalej obce vo veľkú sídliskovú aglomeráciu
v júni 1972. Jeho prvou predsedníčkou bola S. Bogočiová, neskôr prevzala štafetu Magdaléna
Chomová.
„Naše prvé zasadania bývali na novootvorenej Základnej škole na Beňovského. Stretli sa tam ľudia z
rôznych kútov Slovenska, rôznych profesií, ale všetci sme si priniesli do svojho nového domova v srdci
Červený kríž,“ zaspomínala vo svojom prejave Jana Drobová. „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 zdravotných družín, výučbu prvej pomoci a
darcovstvo krvi.
Práve darcovstvo sa stalo tradíciou 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 deväťdesiatych rokoch, keď sa stala aj sídlom Územného
spolku SČK okresu Bratislava IV, patrila medzi najlepšie v získavaní nových darcov,“ pripomenula
vtedajšia predsedníčka spolku Eva Považanová.
Dúbravka má dnes veľa nositeľov Jánskeho plakiet. Zamestnankyňa miestneho úradu Ivana
Bruncvíková je aj držiteľka Kňazovického medaily.
Všetci sa však nevtesnajú do vymedzených riadkov jednej histórie. Ale oni sú v nej pevne ukotvení a
žijú v nás. Patrí im naše poďakovanie. Tým, ktorí už nie sú medzi nami, ale aj tým, ktorí prišli a
prichádzajú na naše pravidelné odbery do kultúrneho centra Fontána na Ožvoldíkovej ulici.
V súčasnosti má Slovenský Červený kríž vyše 56-tisíc členov a ďalších desaťtisíc dobrovoľníkov - 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
podpredsedníčka Eva Považanová.

Vrakuňa má novú atrakciu

Rozhľadňa, ktorá nepotrebuje kopec

Očakávania, že patrí na kopec, miesto s výhľadom. A možno práve preto je iná. Isté je, že zatraktívnila
lesopark, do Vrakune pozvala turistov. Mestská časť Vrakuňa má novú rozhľadňu. Zvedavosť nás
doviedla preskúmať ju a priblížiť aj vám. Jar je tu, opäť si berieme Ruksak na plece. Tentoraz 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 – Cintorínu Vrakuňa. A odtiaľ vyraziť. Možností
kadiaľ ísť, je viac. Kráčať cez cintorín asi najrýchlejšou cestou, alebo sa vydať okolo cintorína dlhšou

prechádzkou „cez dedinu“, kde míňate zarastený terén, stromy, odpady rôzneho druhu aj značky s
nápisom – Neupravená časť lesoparku nie je vo vlastníctve mestskej časti Vrakuňa. Asi najpríjemnejšia
trasa smeruje cez lesopark okolo takzvaného modrého Visutého mosta cez Malý Dunaj. Ciest je viac,
cieľ len jeden. Nová 17-metrov vysoká drevená rozhľadňa v lesoparku.
Šesťpodlažná drevená veža
Drevené schody na prvé „podlažie“ 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, svojou výškou však núka pohľad na Malý Dunaj, časť Vrakune, lesopark.
Vrakunská rozhľadňa v lesoparku 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 sprevádzajú aj ďalšie tabule – Náučný chodník lesoparku Vrakuňa. Čítame o
cicavcoch, ekologických témach rozkladu odpadov v prírode. Neďaleko zaujmú informácie 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, motýle totiž potrebujú na život vhodné živné a
nektárotvorné rastliny.
Aj Dúbravka sa chce zapojiť do vytvorenia takzvanej Motýlej lúky, plánuje na tom spolupracovať v
najbližšom období s BROZom – Bratislavským regionálnym a ochranárskym združením.
Na ihrisko i na gril
Ak chcete vyhliadku a lesopark spoznávať s deťmi, lákadlom budú isto ihriská neďaleko veže. Pri
vyhliadke 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 alebo z brehov, „hrádze“ pre peších i cyklistov.
Nielen z rozhľadne je teda vo Vrakunskom lesoparku, čiže akomsi lesíku, ktorý nadväzuje na
oddychovú zónu v rámci dunajskej hrádze, čo pozerať. Stačí prísť a spoznávať…

Ako sa rodil morský koník
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 marcovom
víkende je z neho drevený morský koník. Ide o spoločné dielo Dúbravčanov - Tomáša Dlabolu, Petra
Váchu a Ľuba Návratila, správcu Dúbravského múzea. Ten hovorí: „Dať druhú šancu štyridsaťročnému
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 novým dreveným sochám v Dúbravke patrí aj princezná Dúbravka.
Od leta 2016 stojí na ihrisku pri Horanskej studni, je dielom dúbravského rezbára Michala Fratriča.
(lum)

Mladá slovenská skokanská nádej z Dúbravky

Každý deň zo školy smeruje na tréning
Naminuloročnom 50. ročníku Olympijských hrách mládeže vo veku 12 – 15 rokov v izraelskom
Jeruzaleme sa zúčastnilo aj 22 mladých športovcov z Bratislavy. 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 osobným výkonom 161 cm.
Text: Jozef Petrovský
Simonka býva v Dúbravke už od narodenia, kde chodila do škôlky a na základnú školu Beňovského.
Od septembra je žiačkou Biliguálneho gymnázia Tilgnerova. Zatiaľ učivo zvláda veľmi dobre, podobne
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 okolo 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 raketou a s
tancom, ale nakoniec vyhral pred necelými troma rokmi skok do výšky.“
Najprv to bol atletický klub Kryha, kde ju trénovala Naďa Bendová, dnešná trénerka halového majstra
Európy Jána Volka. Potom prešla do Slávie STU do trénerskej skupiny V. Lendela.
Prvé preteky v živote absolvovala na bratislavskej Mladej Garde. Na výkon a umiestnenie si
nepamätá, ale si po pretekoch povedala, 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, osemročného brata Riška i ďalších, tak mi to vlieva
nové sily. Keď sa rozbieham na svoj pokus mňa moji najbližší roztlieskajú, tak mi to vleje neuveriteľnú
energiu.“
Má Simonka čas na svoje koníčky? „Veľa voľného času nemám, 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 rekord 170
cm, ktorý dosiahla vo februári na Slovenskej skokanskej tour 2019, by chcela v tomto rok vylepšiť o päť
centimetrov. A pochopiteľne Simonka, ktorá bude mať v novembri len šestnásť rokov ešte tak ďaleko
vo svoje skokanskej budúcnosti nerozmýšľa. Ak sa bude naďalej zlepšovať ako doteraz, tak možno o
pár rokov nebude chýbať na európskych a svetových šampionátoch, či dokonca na olympiáde. Teraz sa
chce sústrediť na mládežnícke podujatia a kto pozná jej húževnatosť a tréningovú morálku, tak verí, že
budeme o nej počuť len samé pozitívne správy.

Oporou výberu bol odchovanec hoby matej Tomek

Jediná medaila pre Slovensko

Ojedinú medailu pre Slovensko na Svetovej zimnej univerziáde v ruskom Krasnojarsku sa postarali
hokejisti. Na turnaji prehrali prvý a posledný zápas, vždy s Ruskom a odviezli si strieborné kovy. Vo
finále prehrali po vyrovnanom priebehu 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 zámorskej NCAA v družstve Univerzity NebraskoOmaha.
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
Gladiátors Trnava.
Mimochodom Klema sa dostal v roku 2017 medzi troch najlepších športovcov Dúbravky.
(pet)

Bedminton

Zlato a bronz do Dúbravky
Celoslovenského turnaja juniorskej kategórie Grand Prix A v Košiciach v bedmintone sa zúčastnilo 54
hráčov z 20 klubov. Medzi najúspešnejších účastníkov sa podľa očakávania zaradila 16- ročná Lucia
Vojteková z Dúbravského bedmintonového klubu. V miešanej štvorhre spolu s Viliamom Turcsanyim
(Lok. Košice) sa stali ako najvyššie nasadená dvojica víťazmi turnaja. O trochu menej sa jej darilo vo
finále ženskej štvorhre spolu so Sofiou Slosiarikovou (Lok. Košice), kde po vyrovnanom priebehu
prehrali a obsadili druhé miesto.
V marci prebehla v Dúbravke aj bedmintonová nedeľa. Na programe bol Oblastný kvalifikačný turnaj
– Grand Prix Q mladšieho dorastu v bedmintone.
(efý)

Stolný tenis
● ŽENY – skupina X: 1.M. Raffayová, 2.M. Gabaľová, 3.M. Hargašová. Skupina Y: N. Lišťáková, 2.T.
Vizínová, 3.J. Nováková, 4.A. Malakoviczová. Skupina Z: 1.T.Slatkovská, 2.M. Ivančová, 3.H. Čulíková.
Finálová skupina: M. Raffayová – T. Slatkovská 2:0, M. Raffayová – N. Lišťáková 2:0, N. Lišťáková – T.
Slatkovská 2:0. Konečné poradie: Mária Raffayová, 2.Natália Lišťáková, 3.Terézia 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. Semifinále: 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.

Premiéra Gajdoša, štvrtý raz Raffayová

Turnaj s rekordnou účasťou
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 vestibule Domu
kultúry Dúbravka, tentoraz sa seniori stretli v KC Fontána na Ožvoldíkovej. Prvenstvo u mužov si
premiérové prvenstvo vybojoval Marián Gajdoš, u žien už po štvrtý raz po sebe triumfovala Mária
Raffayová.
Text: Jozef Petrovský
Šestnásť mužov bolo rozdelených do štyroch skupín, kde sa každý stretol s každým. Víťazi skupín
postúpili do semifinále a lepší z týchto stretnutí sa stretli vo finále. Dvaja najlepší hráči z
predchádzajúceho ročníka sa podľa očakávania prebojovali medzi najlepších štyroch, kde si M. Svitok
zopakoval druhé miesto. Obhajca prvenstva R. Zimányi neuspel v semifinále a ani v boji o tretie miesto
a skončil až na štvrtom mieste. Presadili sa nováčikovia, z ktorých J. Mauer skončil tretí a M. Gajdoš sa
stal celkovým víťazom.
V súťaži žien sa predstavilo za stolmi desať hráčok. V troch skupinách hrala každá s každou. Potom
víťazky vytvorili finálovú skupinu, kde tiež hrala každá s každou. Tak ako v predchádzajúcich troch
rokoch, aj tentoraz Mária Raffayová nenašla premožiteľku a po štvrtý raz po sebe turnaj vyhrala. Ceny
pre najlepších odovzdali starosta 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 vyjadrenia hráčov, vydarilo po všetkých stránkach.“

Lukostrelci vystrielali úspech
Členovia Lukostreleckého klubu Bratislava sa zúčastnili na majstrovstvách Slovenska v halovej
lukostreľbe dospelých v Banskej Bystrici.
Lukostrelci LK Bratislava vybojovali dve zlaté, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. O tento
úspech sa zaslúžilo nielen družstvo strelcov v disciplíne olympijský luk v zložení Denisa Baránková,
Ondrej Francu a Vladimír Hurban jun., ktoré vyhralo tímovú súťaž. Vladimír 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

Dúbravka cup pre Vrakuňu

FKP Dúbravka v spolupráci FK Dúbravka a mestskou časťou usporiadali štvrtý ročník turnaja mladších
žiakov (U13) DÚBRAVKA CUP O pohár starostu.
Tentoraz dejiskom turnaja nebola ŠH Lafranconi, ale umelá tráva FK Dúbravka. Turnaju, ktorý mal
dobú úroveň, neprialo počasie. Bolo pomerne chladno a skoro celý deň mrholilo.
Osem účastníkov rozdelili organizátori do dvoch skupín, kde sa hralo každý s každým. Z každej skupiny
postúpili dvaja najlepší 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 obhajca prvenstva Záhorská Bystrica, skončila v skupine na
poslednom, štvrtom mieste.
● Poradie – skupina A: 1.ŠK Žolík Malacky, 2.FKP Dúbravka, 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 Malacky – 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).

