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AKÉ INV EST ÍCI E P LÁN UJ E HLAV N É M ESTO V D ÚBRAV KE

Stavba Pri kríži končí. Čo ďalej?
N

ový primátor Matúš
Vallo, jeho námestníci aj
mestskí poslanci za Dúbravku
Zdenka Zaťovičová, Ľuboš
Krajčír a viceprimátor Juraj
Káčer. Nové plány, aj staré
resty, nové vízie aj zdedené
problémy. V minulom čísle
sme predstavili projekty a plány mestskej časti, teraz sme
zašli do mesta. Spýtali sa, aké
sú plánované investície hlavného mesta v Dúbravke.
TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ
Kedy sa konečne rozšíri Harmincova ulica? Ostane podchod
Saratov takýto rozrobený? Má
modernizácia električkovej trate
termín? Čo s oploteným pozemkom na ulici Pri kríži, kde mali vyrásť náhradné nájomné byty?
Otázok veľa, projektov a práce
tiež. Hovorca hlavného mesta Peter Bubla je Dúbravčan, trápenia
mestskej časti tak pozná. Hovorili sme s ním nielen o Harmincovej
ulici, ale aj podchodoch, zbernom
dvore, parkovaní či električke.
„A je to tu. Obávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej
električkovej radiály sa začne
v lete.“ Článok s takýmto titulkom
vyvolal otázky, diskusiu. V Bratislavských novinách vyšiel prvého apríla. Modernizácia trate
však nie je žart, bývalé vedenie
mesta jej spustenie avizovalo už
niekoľkokrát. Teraz sa hovorí
o začiatku leta.
Viac na 2. a 3. strane

LETNIČKY SA BUDÚ ROZDÁVAŤ 11. MÁJA PRI DOME SLUŽIEB A PRI OC SARATOV

Dúbravka bude farebnejšia. Príďte si po letničky

Už

tretí rok pokračuje vedenie
mestskej časti v rozdávaní
letničiek. Farebné kvietky spestrujú potom Dúbravku na rôznych
miestach, na balkónoch, v predzáhradkách. Tu ich sadia obyvatelia, aby skrášlili okolie a robili ho
farebnejším. Letničky tak doplnia
rozkvitnutú Dúbravku, farebné záhony kvetov, ktoré v mestskej časti
kvitnú na viacerých miestach.
Vedenie mestskej časti bude letničky rozdávať v sobotu 11. mája
od 9.00 do 10.15 pri Dome služieb
na ulici M.Sch.Trnavského alebo

po 10.30 pri Obchodnom centre Saratov.
„Letničky sú našim darom
Dúbravčanom a dostanete ich bezplatne. Nie však zadarmo. Vaším
príspevkom bude ich vysadenie v

predzáhradkách a na balkónoch,“
priblížil zámer akcie starosta Martin Zaťovič.
Obyvatelia po vysadení môžu
poslať fotografiu mailom na
tlacove@dubravka.sk alebo cez
stránku mestskej časti na sociálnej sieti.
Sadenie kvetov nielen skrášľuje
okolie a robí ho farebnejším, ale
zároveň zapája ľudí do zveľaďovania svojho domova. Dúbravka sa
stáva kvetinová. Nech nám spoločne rozkvitá...
Text a foto: lum
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A K É I N V ES T Í C I E P LÁ N UJ E H L AV N É M ES TO V D Ú B R AV K E

Z

rekonštrukcie ostala
unimobunka a káble,
podchod Saratov na svoju
obnovu stále čaká. Zastávka
na Damborského má spojiť
na jednom nástupišti autobusy aj električky, Harmincova
sa vykupuje, zberný dvor
postupuje.

TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ
Možno lepšie než bolo, alebo
možno ani nie. Isté je, že rekonštrukcia podchodu Saratov, ktorá
sa začala ešte za bývalého vedenia
hlavného mesta a mala byť už hotová, sa nedá nazvať rekonštrukciou. Práce vo frekventovanom
dúbravskom podchode sa začali
na jeseň minulého roku, dodnes
sú však neukončené.
Rekonštrukcia mala podľa odhadov hlavného mesta stáť okolo
300-tisíc eur, obnoviť sa mali povrchy stien, dlažba, podchod sa
mal stať bezbariérovým, prístupným pre hendikepovaných, seniorov, rodičov s kočíkmi.
Hydraulické osobné plošinové
výťahy mali pribudnúť k jednotlivým nástupištiam MHD, k autobusom, k električkám. Práve
pri výťahoch však nastali komplikácie v projekte, ktoré musí teraz
súčasné vedenie mesta riešiť.
Podchod sa mal stať tiež bezpečnejším, nainštalovaný mal byť
kamerový systém napojený na
mestskú políciu. Už dlhší sa však
v podchode nič nedeje, po robotníkoch ostala len akási unimobunka na zastávke MHD, káble na
stenách...
Nedorobený podchod mnohí
nazývajú aj pomstou bývalého
primátora, hlavné mesto hovorí
o probléme s projektom a zhotoviteľom, termíny dokončenia či
aspoň pokračovania prác sú zatiaľ
neznáme.
„Žiaľ, toto je zrejme jeden
z tých príkladov, kedy si z verejného obstarávania síce vyberáte
najlacnejšiu ponuku, ale nie najkvalitnejšiu,“ vysvetľuje hovorca
hlavného mesta Peter Bubla. „Už
krátko po podpise zmluvy boli
s dodávateľom stavby problémy. Zhotoviteľ nebol pripravený
prevziať stavenisko. Bezdôvodne
úplne prerušil stavebné práce, čo
aj stavebný dozor vyhodnotil ako
neopodstatnené. Posúval lehotu
dokončenia výstavby a prestal komunikovať s mestom. V súčasnosti sú práce zastavené.“

Rok v znamení
rekonštrukcií:
Trať, podchody,
zariadenia

P L Á N Y H L AV N É H O M E S TA V D Ú B R AV K E

TOHTOROČNÉ
PROJEKTY
Modernizácia Karlovesko-Dúbravskej radiály
Rekonštrukcia podchodu Damborského a prestavba zastávky
Damborského na združenú
Rekonštrukcia
podchodu Saratov
Rekonštrukcie, investície - Domov jesene života, Domov pri
kríži, Ubytovňa Fortuna

PRÍPRAVNÉ PRÁCE
NA ĎALŠIE OBDOBIE
Hľadanie využitia pozemku
Pri kríži
Predĺženie trate po TIOP (Terminál integrovanej osobnej
dopravy) Lamačská brána
Vysporiadanie pozemkov
Harmincova ulica – príprava
na rozšírenie na štvorpruh
Zberný dvor na Poliankach
– otvorenie 2019

Hlavné mesto teraz hľadá východisko. Možnosťou je aj ukončiť
zmluvný vzťah so zhotoviteľom,
riešiť zmluvnú pokutu a následne
ďalšie verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby.
SPOJENÁ ZASTÁVKA
Zničený stále ostáva aj druhý
dúbravský podchod na Damborského ulici. Jeho rekonštrukcia
má byť súčasťou modernizácie
Karlovesko-dúbravskej radiály.
Práve modernizácia je podľa hovorcu mesta jednou z najzásadnejších investícií hlavného mesta

TÉMA ČÍSLA

v Dúbravke, predstavuje sumu
56,5 mil. eur.
Záujmom mesta je podľa primátora Matúša Valla začať s modernizáciou čo najskôr, po dohode so starostkou Karlovej Vsi
a starostom Dúbravky to malo byť
toto leto. Do plánov však vstúpil
Úrad pre verejné obstarávanie,
ktorý vyhodnocoval súťaž, ktorú
zorganizovalo ešte minulé vedenie mesta, a napadol vylúčenie
jedného z uchádzačov.
„Musíme rozhodnutie Úradu
pre verejné obstarávanie akceptovať a znovu vyhodnotiť všetky
ponuky, vrátane tej od neoprávnene vylúčenej firmy. Pokiaľ by
tento uchádzač dal lepšiu ponuku
ako súčasný víťaz, museli by sme

začať prakticky odznovu a pripravovať zmluvu aj celý projekt
rekonštrukcie s týmto novým
dodávateľom. Zatiaľ nevieme povedať, do akej miery rozhodnutie
ÚVO ohrozí plánovaný začiatok“,
vysvetlil primátor Matúš Vallo.
V čase modernizácie má byť
náhradná doprava riešená autobusmi. „Momentálne dopravný
podnik vyhodnocuje, či kúpi nové
autobusy alebo kúpi jazdené alebo
ich prenajme, lebo na plné zabezpečenie dopravy autobusmi ich
nateraz nemá dostatok. Táto vec
však začiatok rekonštrukcie nijako neovplyvní, lebo to dopravný
podnik stihne včas,“ dodal Bubla.
Časový harmonogram prác zverejní hlavné mesto po podpise
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zmluvy a dohode s dotknutými
mestskými časťami, čiže s Karlovou Vsou a Dúbravkou. Až po
tejto dohode a podpise zmluvy
bude jasný aj presný termín stavebných prác podchodu a zastávky Damborského. Zastávka sa má
zmeniť na takzvanú združenú, čo
znamená, že cestujúci by mali mať možnosť prestupu medzi
električkou a autobusom na jednej
zastávke.
Prestup
by tak mal byť pre
cestujúcich jednoduchší, bezkolízny,
prebiehanie peších
medzi autobusmi a
električkami a preliezanie zábradlí by tak malo byť minulosťou.

behnú podľa Bublu povoľovacie
procesy a bude spracovaná realizačná dokumentácia, ktorá bude
podkladom pre výber zhotoviteľa
stavby. „Vzhľadom na možné časové prieťahy jednotlivých konaní
a procesných postupov nie je možné odhadnúť začiatok realizácie
stavebných prác,“
dodal hovorca.

Rozšírenie
Harmincovej
sa rieši od
roku 2006.

HARMINCOVA BEZ TERMÍNOV
Dlhodobým plánom a trápením Dúbravky je Harmincova
ulica, o jej rozšírení sa hovorí
už roky, stavba sa pripravuje od
roku 2006. Brzdou sú však nevysporiadané pozemky. Starostovi Martinovi Zaťovičovi sa spolu
s mestskými poslancami podarilo
vyrokovať vykúpenie pozemkov,
aby mohla byť Harmincova ulica rozšírená na trojpruh, cieľom
však je rozšíriť cestu na štvorpruh.
Po vysporiadaní pozemkov pre-

ZBERNÝ DVOR

K ďalším projektom a plánom
hlavného
mesta
v Dúbravke patrí
zberný dvor na Poliankach, ktorý má
slúžiť aj pre Karlovu Ves či Lamač. Hlavné mesto odhaduje, že
tento rok by malo byť pre projekt
vydané stavebné povolenie, po
ňom má nasledovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. „V prípade, že všetky úkony
pôjdu v štandardnom procese,
zberný dvor by mohol začať fungovať v roku 2020,“ dodal Bubla.
K schváleným investíciám hlavného mesta v Dúbravke patrí aj
vybudovanie riešenia pozemku
Pri kríži. Ďalšie investície by mali
podľa Bublu do Dúbravky pribudnúť po schválení záverečného
účtu pred letom tohto roku.
Foto: Peter Považan

Náhradné nájomné byty sa stavať nebudú. Čo by ste si predstavovali na ploche Pri kríži?
TEODORA

Bývam tu blízko
v Domove pri
kríži. A myslím,
že tu chýba parkovisko, plocha
na parkovanie.
Keď prídu za mnou deti, nemajú
kde zaparkovať. Pamätám, keď
to bolo parkovisko, myslím, že je
teraz situácia s parkovaním horšia, autá krúžia a hľadajú miesto.
Autá stoja všade, je to ťažšie pre
peších aj šoférov.

GABRIELA
A RICHARD

Určite parkovisko. Nedá
sa tu večer
parkovať.
Môže byť aj
parkovací dom, len nie vysoký.
Keď sa zavrelo to parkovisko
plotom, tak sme to cítili, bývame
hneď v tých vysokých domoch. Za
tým pozemkom je taká divočina
neupravená, tam by mohol byť
pekný park napríklad.

VIERA

Okolie nám
zastavali, kedysi
tu chodili ľudia
so psíkmi na prechádzky. Myslím,
že treba okolie
upraviť. Takže by som navrhla nejakú časť pozemku na parkovisko
a nejakú na oddych, park a podobne. Je parčík v rámci Domova pri
kríži, no ten nie je verejný. Viem si
predstaviť oddychový priestor aj s
miestami na parkovanie.

MIRKA

Detských ihrísk
máme celkom
dosť v Dúbravke.
Myslím skôr nejaký oddychový
priestor, lavičky,
park na prechádzky pre starších.
Bývame na Homolovej ulici
a keď teraz po tom požiari zavreli
obchod a priľahlé parkovisko,
tak je problém parkovať. Áut je
v Dúbravke, ako aj inde v hlavnom meste, dosť...

AGNESA

Bývam tu len
rok, tak sa mi
ťažko vyjadruje. No viem, že
tu mali stavať.
Skôr mi prekáža
to, čo sa deje naokolo, všetko tu
zastavujú. Kedysi tu bolo kde sa
prejsť, bola tu zeleň. Teraz stavajú, buldozér vytrhával stromy
a odvážali ich na veľkých autách
preč. Čiže rozhodne to tu treba
upraviť a skultúrniť.

OTO

Auto nemám,
nejazdím,
parkovanie tak
neriešim. Na
pozemku by som
teda navrhol
niečo oddychové, park, lavičky,
možnosť prechádzok. Bolo by to
oživením lokality. Dúbravka je
stále krajšia, mám ju rád. Rovnako by bolo dobré upraviť priestor
výstavby na konci Dúbravky pri
Tescu Dubrawa.

IVANA

Myslím, že
parkovisko. Park
sa vraj má robiť
za tým pozemkom, taký kúsok.
Parkovisko by
mohlo odľahčiť situáciu, ktorá
tu je, pokojne nech je to tam aj
dvojpodlažný parkovací dom, len
nech sa tu potom autá upracú.
Bývam v novostavbách za domovom. Keby autá dostali parkovisko, odľahčili by sa aj chodníky.

HELENA

Myslím, že niečo
oddychové by
tam mohlo pribudnúť. Chodím
s manželom relaxovať na záhradu
mimo Bratislavu, takže veľa
času trávime mimo, no ľuďom
by sa hodilo niečo na relax aj tu
v Dúbravke, niečo kam môžu ísť
sa poprechádzať.
Pýtala sa: Lucia Marcinátová
Foto: autorka
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P R IMÁTO R PR I ŠI E L D E BATOVAŤ O S TAVB E N ÁHR ADN ÝC H BY TOV

Plot padne, otvára debatu

S

tretnutia pri plote, nočné
stráženia, priateľské debaty aj výmeny názorov, grilovačka, spoločný boj aj zásahy
polície. Plot na ulici Pri kríži
pamätá. Pamätá veľa a je
akýsi symbol. Viac než dva
roky obkolesoval pozemok,
niekdajšie parkovisko za
bytovým domom Karpatia,
kde hlavné mesto plánovalo
postaviť náhradné nájomné
byty. Teraz pôjde dole, mesto
stavať nebude.
TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ
Primátor Matúš Vallo už počas
svojej kampane na susedskom
pikniku sľúbil obyvateľom z okolia ulice Pri kríži, že stavba skončí.
Spolu so starostom Martinom Zaťovičom a mestskými poslancami
za Dúbravku Zdenkou Zaťovičovou, Ľubošom Krajčírom a Jurajom Káčerom prišli debatovať
medzi Dúbravčanov.
Hlavnou témou verejného
stretnutia bola práve sporná výstavba náhradných nájomných
bytov v lokalite Pri kríži. Priestor
bol však aj na iné témy, ktoré obyvateľov trápia. Reč bola aj o očakávanej modernizácii Dúbravsko-karloveskej radiály, rozširovaní
Harmincovej ulice, doprave na
ulici Pod záhradami či výstavbe
v lokalite Brižite. Debata tak bola
dlhá, sem-tam ostrá, ako to však
pri takýchto stretnutiach býva.
Primátor Matúš Vallo začal
v Dúbravke svoje stretnutia s Bratislavčanmi u nich „doma“, čiže
v jednotlivých mestských čas-

Primátor Matúš Vallo na debate v Domove pri kríži.

tiach, s cieľom riešiť s obyvateľmi
témy priamo v danej lokalite.
STAVAŤ SA NEBUDE
Jedáleň Domova pri kríži, ktorý poskytol priestory na verejné
stretnutie, sa naplnila. Na úvod
zaznela hlavná správa stretnutia:
Náhradné byty v lokalite Pri kríži
sa stavať nebudú.
„Ďakujem Dúbravčanom, ktorí
v roku 2017 stáli pri nás a spoločne s poslancami bojovali proti
výstavbe, strážili sme plot, pozemok na ulici Pri kríži. Nebolo to
zbytočné,“ poďakoval starosta
Martin Zaťovič.
Mestská časť teraz spustila anketu, prieskum, čo by si Dúbrav-

čania na pozemku predstavovali.
Návrat parkoviska, park, oddychovú zónu? Mesto chce do premeny pozemku investovať 50 tisíc
eur.
VÝSTAVBA, DOPRAVA,
KRIŽOVATKA
Ukončením výstavby nájomných bytov v lokalite Pri kríži však
výstavba mestského nájomného
bývania nekončí.
„Na rozdiel od výstavby Pri
kríži chceme priniesť Dúbravke
komplexné riešenie nielen bytového domu, ale aj verejného priestoru a dopravy, aby bol pridanou
hodnotou aj pre Dúbravčanov.
A chceme to predtým riadne od-

komunikovať s Dúbravčanmi“,
povedal primátor Matúš Vallo.
O komunikácii, debate a ich riešení sú aj mnohé ďalšie problémy,
s ktorými Dúbravčania na stretnutí vystúpili. Hlavné mesto si
spísalo podnety, kontakty, prisľúbilo stretnutie na pôde magistrátu
s témou výstavby v lokalite Brižite.
Dúbravské noviny sa na stretnutie
tiež prihlásili, aby tému výstavby
mohli sledovať a spracovať.
Ďalšie problémy, o ktorých sa
bude ešte hovoriť, boli dopravné
– napríklad ulica Pod záhradami
či križovatka pri obratisku električiek. Čakajú ich riešeniu, na ktoré
je potrebná spolupráca – mesta,
mestskej časti, obyvateľov aj developera.

ANKETA: Čo s pozemkom ďalej? Čo by ste si predstavovali na ploche Pri kríži?

P

lot na niekdajšej odstavnej ploche za bytovým
domom Karpatia pôjde dole. Nájomné náhradné
byty mesto v tejto lokalite stavať nebude. Mestská časť
Bratislava-Dúbravka chce poznať názor obyvateľov,
organizuje anketu. Zakrúžkujte, prípadne dopíšte.

ODPOVEDE POSIELAJTE:
●
●
●

na tlacove@dubravka.sk
do ankety na facebook mestskej časti
osobne v označenej obálke na vrátnici MÚ
na ulici Pri kríži alebo na Žatevnej 2.

A PARK – ODDYCHOVÁ ZÓNA
B PARKOVISKO
C PARKOVACÍ DOM
D INÉ – KONKRÉTNE AKÉ :

AKTUALITY
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A KÉ SÚ AK TIV I TY V CE NTRE RODI N Y P R E MAL É DE T I

Komunitou proti izolácii

N

arodením dieťaťa sa
život ženy ani nekončí,
ani nezačína. Len sa zmení.
Vesmírne zákony sú hore
nohami, zem sa vychýli zo
svojej osi a namiesto slnka
zrazu rotuje okolo bábätka. A
niet sa čomu čudovať. Čo iné
by malo mať taký dramatický efekt, ak nie príchod úplne
nového, novučičkého života.
Postupne sa ale veci v živote
novopečenej matky dostávajú z vychýlenej osi späť do
rovnováhy a mnohé mamičky
si začnú všímať, že im vlastne chýba viac ´dospeláckej´
interakcie a ´dospeláckych´
podnetov. Takých, na aké boli
zvyknuté pred materstvom,
a ktoré k životu tiež patria.
Možnosti pre mamičky, rodičov a ich deti ponúka Centrum rodiny na Bazovského.
Nech sa páči, vstúpte.
LENKA JANOTKOVÁ

M

iestne zastupiteľstvo predĺžilo
nájom Rodinnému centru
Macko, podporilo tiež
projekt na kamerový
systém.
LUCIA MARCINÁTOVÁ

Aktivity pre mamičky a malé deti. 

mame. Medzi témy, o ktoré bol zo
strany rodičov vždy veľký záujem,
patrí včasná intervencia, stimulovanie dieťaťa, riešenie nevhodného správania, zvládanie stresových a emocionálnych reakcií,
efektívne rodičovstvo či zdravé
stravovanie.
Dámy z projektu Mama mame
v Centre rodiny zastrešujú aj
ďalšie aktivity pre deti a rodičov,

Skupina mamičiek na materskej dovolenke v rámci dúbravskej farnosti ešte v roku 2012
založila projekt Svetielko.
AKTIVITY PROJEKTOV
Neformálne mamičkovsko-detičkovské stretnutia pod SVETIELKO A MAMA MAME
hlavičkou Svetielka sa najprv
PONDELOK: 8:00-12:30
konali v Kostole Ducha SväDetský Klubík Anjelik (deti od 3 do 6 rokov)
tého.
STREDA: 8:00-12:30
Neskôr počet pravidelných
Detský
Klubík Anjelik (deti od 3 do 6 rokov)
účastníčok narástol a SvetielŠTVRTOK:
9:30-12:00
ko svoje aktivity presunulo do
Hernička pre deti a ich maminy
priestrannejšieho Centra roPIATOK: 8:00-12:30
diny, kde sa k pôvodným orDetský Klubík Anjelik (deti od 3 do 6 rokov)
ganizátorkám pridali aj ďalšie
Kontakt svetielko@gmail.com
mamičky.
MAMA MAME

Poslanci
hovorili
o prenájmoch

ĎALŠIE PRAVIDELNÉ AKTIVITY
PRE DETI A RODIČOV

K aktivitám venovaným
PONDELOK: 9:00-12:00
najmä deťom – Hernička
Folklórik (deti od 1,5 do 3 rokov)
pre maminy s deťmi a Klubík
STREDA: 10:00-10:45
Anjelik - čoskoro pribudol aj
Hudobníček (deti od 1,5 roku do 3 rokov)
projekt Mama mame. V rámSTREDA: 16:30-17:15
ci neho sa okrem neformálHudobníček (deti od 3 do 6 rokov)
nych stretnutí organizovali
i prednášky a diskusie, kde
Kontakt: info@centrumrodiny.sk
pozvané odborníčky odpovedali na otázky, ktoré rodičov
ako napríklad výmenný bazárik
v súvislosti so zdravím a výchoči burza handmade výrobkov.
vou detí najviac zaujímali.
Hlavnou motiváciou a motorom
Spomínanými
odborníčkami
všetkých aktivít je predovšetkým
boli pritom často ďalšie mamičky,
snaha vytvoriť pre mamy (ale
ktoré sa o svoje poznatky z praaj otcov) komunitu, kde môžu
xe ochotne podelili s komunitou
kvalitne tráviť čas, nadväzovať
združenou pod projektom Mama
zmysluplné kamarátske vzťahy

Foto: Centrum rodiny

s ďalšími rodičmi a navzájom sa
podporovať.
Ku všetkým organizovaným
stretnutiam sa môžete pridať,
zúročiť všetko, čo táto milá komunita ponúka a zároveň aj samy
prispieť – nápadom, vedomosťami, alebo jednoducho svojou
účasťou. Všetky doterajšie aktivity sa napokon mohli uskutočniť
najmä vďaka ochote mamičiek
a odborníčok zapojiť sa a nezištne sa podeliť o svoj čas
a poznatky.
SENIOROV
POTREBUJEME
A ONI POTREBUJÚ NÁS
Jednou z ďalších ambícií
projektu Mama mame a aj
samotného Centra rodiny je
čo najviac do svojich aktivít
zaangažovať aj Dúbravčanov
v seniorskom veku. Starneme
všetci bez rozdielu, a staroba
vraj príde vždy rýchlejšie, ako
očakávame. Je preto v záujme
nás všetkých, aby sme naplno
využili to množstvo životných
skúseností, zručností a vedomostí, ktorými starší ľudia
disponujú.
V Centre rodiny si tento
nesmierny potenciál uvedomujeme, a budeme radi, ak
sa oň s nami seniori podelia.
Privítame, ak sa zapoja do už existujúcich aktivít Centra rodiny ako
Hernička alebo čítanie rozprávok
deťom v rámci projektu Klubík,
ale potešíme sa aj, ak ponúknu
pomoc pri strážení detí, ich sprevádzaní do školy alebo učení ručných prác.

Krátke a prevažne o nájmoch. Také bolo aprílové
zasadnutie miestneho zastupiteľstva v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej.
Poslanci podporili predĺženie nájmu pre Rodinné centrum Macko, ktoré funguje
v objekte miestnej knižnice
na Sekurisovej. Centru totiž tento rok na jeseň končí
desaťročný nájom v budove.
Vo svojej činnosti bude tak
môcť pokračovať. Poslanci
tiež odobrili pokračovanie
nájmu skladu pre Spolok
Bratislavské
mažoretky
A&M.
Na zasadnutí tiež prednosta miestneho úradu Rastislav
Bagar informoval o stave prípravy územnoplánovacích
podkladov a dokumentácií
v tomto roku. Ide o urbanistickú štúdiu zóny Pod záhradami, ktorá slúži najmä
pre zmenu dnes platného
územného plánu mesta.
Cieľom je zachovať na tomto
pozemku v centre Dúbravky
zeleň. Mestská časť tiež plánuje obstarať územný plán
zóny Dubracentrum, po
oboch stranách Saratovskej
ulice od križovatky Alexyho
– Saratovská po križovatku
Repašského – Drobného ulica. Ďalším zamýšľaným je
územný plán zóny Dúbravka-západný rozvoj – medzi ulicou Pri kríži, Martina
Granca a areálom Penati.
Prednosta hovoril aj o zámere mestskej časti získať
grant z ministerstva vnútra
na kamerový systém, poslanci podporili spolufinancovanie tohto projektu Prevencie kriminality mestskej
časti.
Ďalšie rokovanie miestneho zastupiteľstva má byť 25.
júna.
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CENNÍK INZERCIE
(platný od marca 2019)

1/1

1/2

1/4

1/2

600 €

204 x 275 mm

300 €

300 €

204 x 135 mm

99,5 x 275 mm

150 €

99,5 x 135 mm

P r í je m n é p o s e d e n i e
D o b r é je d l o - d e n n é m e n u
L e t n á t e r a s a , P r o m ó ci e - r o din n é
o s l av y, R o kova n i a , Sv i at o č n é
a j s m ú t o čn é p o s e d e n i a
D o m k u lt ú r y D ú b r a v k a , S a r at o v s k á 2 / A , w w w. r e s ta u r a c i a d o b r y d e n . s k
f c b : R e š ta u r á c i a D o b r ý d e ň , K o n ta k t: 0 9 1 1 3 9 7 9 7 8

1/4
1/8
1/8

150 €

47,25 x 275 mm

1/16

75 €

75 €

99,5 x 65 mm

RIADKOVÁ INZERCIA
▪ Občianska, susedská inzercia
(príklad: predám starý klavír,
darujem pánsku bundu.) bezplatne
▪ Podnikateľská, komerčná inzercia
– 1 x 5 centimetrov – 5 €
PRIRÁŽKY
▪ Inzercia na prednej strane +100%
(obmedzená veľkosť)
▪ Inzercia na zadnej strane + 50 %
ZĽAVY ZA VIACNÁSOBNÉ
UVEREJNENIE:
▪ dve uverejnenia = 15 %
▪ tri uverejnenia = 20 %
▪ štyri a viac uverejnení = 25 %
(čiže jeden inzerát zdarma)

47,25 x 135 mm

▪
▪
▪
▪

40 €

47,25 x 65 mm

ZĽAVA 50 % Z CENY PLOŠNEJ
INZERCIE, POKIAĽ JE JEJ
OBJEDNÁVATEĽOM:
škola, mestská organizácie,
nezisková organizácia
samospráva so sídlom na území
Hlavného mesta SR Bratislavy,
vrátane jej organizácií,
Bratislavský samosprávny kraj,
vrátane jeho organizácií,
inštitúcia štátnej správy
Podmienkou pre priznanie zľavy
je nekomerčná povaha predmetu
inzercie.

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

FORMA ÚHRADY: PREVODOM NA BANKOVÝ ÚČET
M I E S T N E H O Ú R A D U KO N TA K T: I N Z E R C I A @ D U B R AV K A . S K ,
T L ACOV E @ D U B R AV K A . S K

B E Z P L AT N Á P R ÁV N A
PORADŇA - MÁJ
Poradňa funguje v budove miestneho úradu
na prízemí na Žatevnej 2 v dvojtýždňovom režime.
Pre sviatky bude v máji otvorená

15. MÁJA

OD 14.00 HOD. DO 17.00 HOD.
Bezplatná právna poradňa pre Dúbravčanov
prvýkrát otvorila dvere 8. apríla 2015 a do konca
roka stihla pomôcť viac ako 220 obyvateľom.
Obyvatelia sem chodia najčastejšie s otázkami okolo rodinných vzťahov,
dedičského konania či problémami majetkovej povahy, najčastejšie ohľadom bytu či susedských vzťahov Najväčší záujem o rady mali seniori nad 70
rokov. Podľa dotazníkov, ktoré vypĺňajú klienti v poradni, sa najviac obyvateľov dozvedelo o fungovaní Bezplatnej právnej poradne z Dúbravských
novín, často boli zdrojom informácií aj web či priateľ alebo známy.

living

Manažér predaja:
Linda Lelovská
tel.: +421 905 444 044 e-mail: lelovska@itb.sk
ceresne.sk

|

ceresnedubravka

AKTÍVNI SENIORI
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DÚ B RAVČAN I A SA Z A P OJ I LI D O C E LOSVE TOV É HO T Ý Ž DŇ A M OZG U

Mozog sa dá trénovať aj v MHD
A

ko cvičiť mozog pri čakaní u
lekára alebo na autobus, ako
mozgu pomáha napríklad smiech
alebo príroda a prechádzky?
O tom všetkom sa hovorilo
v Dome kultúry Dúbravka na
prednáške s názvom Mozog náš
každodenný. Nechýbali tipy
a praktické ukážky.
TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ
„Pri A tlesknete, pri B buchnete
o stehná a pri každom inom písmene dupnete.“ Pokyny znejú jasne.
Onedlho sa v oranžovej sále Domu
kultúry Dúbravka ozýva tlieskanie,
búchanie, dupanie, a predčítavanie
A, B, C...
Pri príležitosti celosvetovej aktivity takzvaného Týždňa mozgu, ktorý
prebieha až v 61 krajinách sveta od
roku 1996, cvičila mozog aj Dúbravka.
Koncom marca prebehla prednáška a praktické cvičenia pod názvom Mozog náš každodenný. Poobedie viedla Alexandra Palkovič.
Išlo o ďalšiu zo série prednášok,
ktoré organizuje doktor Juraj Štekláč, predseda Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí Bratislavského
samosprávneho kraja, miestny a
župný poslanec v spolupráci mestskou časťou Bratislava Dúbravka a
Bratislavským samosprávnym krajom.
MOZOG TREBA
NAMÁHAŤ
Alexandra Palkovic, andragogička
a trénerka pamäti, sa venuje cvičeniu mozgu seniorov v Dúbravke už
niekoľko rokov. Stretávajú sa každú
stredu v priestoroch miestneho úradu na Žatevnej 2. Seniorky nazýva
Alexandra milo „moje študentky“.

Foto: Adobe Stock

zmeny. Netrénovaná pamäť horšie
Mnohé, aby šli na prednášku a preodoláva degeneratívnym zmenám
cvičili mozog, vynechali aj v tento
a starnutiu.
deň organizovaný výlet seniorov do
Môžeme si vytvárať takzvanú kogNového Mesta nad Váhom.
Na úvod popoludnia padlo
nitívnu rezervu, pamäť slabne, ak sa
niekoľko všeobecných faktov a
necvičí, znelo v kultúrnom dome.
pojmov. TrénerMozog trénuje práve to, čo ľuďom neka pamäti priblí- PRECVIČTE SI MOZOG
jde, čo ho namáha,
žila, čo je pamäť
Napríklad na zastávke pri čakaní na
krátkodobá a čo
MHD, hovorte zvieratá na písmená podľa čo sa nám nechce...
abecedy (a - antilopa, b - baran...)
dlhodobá,
dve
Nájdite slová, ktoré začínajú na POLO-,
CVIČENIA,
hemisféry mozPRED- alebo PROTI-…
POHYB,
gu, ľavú a pravú,
Pohrajme sa aj číslami - hovorte si
STRAVA
každú inú, každú
násobky vybraných číslic
zodpovednú za
Posilnenie ľavej hemisféry – hádanky,
Ak sme napríiné funkcie, presudoku, krížovky, debaty
klad dobrí v sužívania. HovoriPosilnene pravej hemisféry – tanec,
spev, kreslenie, meditácia
doku, krížovkách
la o potrebnom
a robíme to pratrénovaní oboch,
najmä tej, ktorú máme „slabšiu“.
videlne, mozog to až tak netrénuje.
„Žijeme život preplnený inforCestou je sťažovať si bežné úlohy,
hry. Napríklad pri hre Meno, mesto,
máciami, zvyšujú sa nároky na pazviera, vec si pravidlá sťažiť o hlavmäť, ale aj pozornosť. Náš mozog
čelí iným výzvam ako v minulosti,
né mesto, rieku, liečivú rastlinu,
je zaťažovaný iným spôsobom ako
strom…
keď ľudia pracovali viac manuálne.
Ak nám matematika nikdy nešla,
Vekom klesá mozgová plasticita,
skúsme práve ju zaradiť medzi naše
čiže schopnosť mozgu, prispôsobiť
každodenné úlohy. Postačí polhosa. Mozog sa však dá trénovať nedinka denne, napríklad na bežné
príklady spamäti.
ustále a tak je lepšie pripravený na

Mozgu prospieva nielen učenie,
hry, trénovanie, ale napríklad aj
pohyb, prechádzky v prírode, ktoré
okysličujú mozog, vhodná strava či
aj smiech a pozitívne myslenie.
Najmä ľuďom na dôchodku odporúča trénerka pamäti dbať na
spoločenské stretnutia, aktivity,
podstatné je aj stravovanie.
„Vyhýbať sa polotovarom, medzi
vhodnú potravu patrí zelenina, orechy, výživové doplnky ako napríklad
omega tri mastné kyseliny, no napríklad aj obyčajné jablko,“ dodáva
Palkovič.
Po pojmoch, teoretickej časti, prišla na rad praktická časť poobedia,
konkrétne cvičenia, ukážky. Dozvedáme sa, že zmyslom tréningov
mozgu je vytvárať hustú neurónovú
sieť a že cvičiť mozog sa dá takmer
stále a všade.
Napríklad na zastávke MHD si
môžeme opakovať zvieratá na písmená podľa abecedy, doma môžeme rozvíjať aj pravú hemisféru
mozgu napríklad predstavovaním,
čo by mohol predstavovať tvar ^,
ale aj návšteva kultúrnych podujatí a umelecké zážitky podstatným
spôsobom pomáhajú nášmu mozgu
ostať fit.
Nasledovali otázky. Boli rôzne,
otvorili ďalšie témy, problémy. Hovorilo sa o antistresových omaľovánkach, nových technológiách, čítaní nahlas... a isto precvičili mozog
organizátorov prednášky. Trénerka
otvorila poobedie v oranžovej sále
Domu kultúry Dúbravka slovami:
„O mozog sa treba starať...“
A na to netreba zabúdať, a hoci
sa mozog dá síce trénovať všade,
v Dúbravke špeciálne aj každú stredu doobeda v budove miestneho
úradu na Žatevnej 2 s Alexandrou
Palkovič (v prípade otázok alebo
záujmu napíšte na alexandra.palkovic@gmail.com).

Seniori v Novom Meste nad Váhom

S

eniori z Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Bratislava IV. sa zúčastnili vlakového
výletu do Nového Mesta nad Váhom.
Výlet sprevádzalo slnečné jarné počasie a zúčastnilo sa ho 39 seniorov,
ktorí navštívili múzeum Ľudmily
Podjavorinskej. Seniorov zaujala výstava zameraná na výrobu ľanových
a konopných odevov. Odborný výklad

akreditovanými sprievodcami, doplnený o prednášku hradov z okolia
Nového Mesta nad Váhom.
Ďalší vlakový výlet je naplánovaný
na 23. mája 2019 do Zvolena spojený
s návštevou Zvolenského hradu. Zraz
účastníkov bude vo vestibule Hlavnej
stanice v Bratislave o 7.40 hod. Seniori ste vítaní.
Ján Molnár, predseda MO JDS

Foto: MO JDS v Dúbravke
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Učitelia
oslavovali
spoločne

M

estská časť Bratislava-Dúbravka si pri
príležitosti Dňa učiteľov
uctila svojich pedagogických i nepedagogických
pracovníkov.  Pripravila
program v kultúrnom
dome a učitelia dokázali,
že sa vedia baviť.
TEXT A FOTO

ZUZANA MORÁVKOVÁ

Byť učiteľom nie je povolaním, ale poslaním. Je to práca,
ktorá si vyžaduje veľa trpezlivosti, lásky a celého človeka.
Na dobrého učiteľa spomíname celý život, sme mu za
veľa vďačný. Byť pedagógom
neznamená len prísť a odprednášať učivo, učiteľ je aj vzorom, priateľom a mnohokrát
až druhým rodičom. Právom
je teda sviatok všetkých tých,
ktorí si zvolili túto cestu, zapísaný v kalendári.
V Dúbravke si učitelia tento deň pripomenuli spoločne.
Oslávili, podebatovali, zabavili sa. Mestská časť im zorganizovala poobedie a večer
s programom v Dome kultúry
Dúbravka.
Na pódiu všetkým na úvod
poďakovali starosta Martin
Zaťovič spolu s vicestarostom
Ľubošom Krajčírom. Pánov
vystriedali dievčatá z Detského folklórneho súboru Klnka
a skupina kapela Kochanski so
svojimi hitmi.
Programom na pódiu však
poobedie nekončilo, pokračovalo pohostením, tancom,
stretnutia a priateľskými rozhovormi nielen na učiteľské
témy.

ŠKOLSTVO

POČET PRIJATÝCH ŠKÔLKAROV ZÁVISÍ OD PRIJATÝCH PRVÁČIKOV

Škôlky nemajú obvody

Z

ačiatkom apríla sa v Rodinnom centre Macko na
Sekurisovej hovorilo o materských školách. Rodičia sa pýtali na zapisovanie, prijatie či
prípadné neprijatie dieťaťa.
Na otázky odpovedala Ľubica Szilasiová zo Školského
úradu.

TEXT A FOTO

ZUZANA MORÁVKOVÁ
Možno obavy, možno len otázky, na ktoré treba odpovedať.
Beseda o materských školách sa
však začala dobrou správou, všetky trojročné deti s trvalým pobytom v Dúbravke sa vlani podarilo
vďaka otvoreniu dvoch nových
materských škôl prijať.
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.
Rodičov zaujímali najmä termíny, pýtali sa prečo dostanú

Rozhodnutie o prijatí vydajú materské školy do 15. júna. Foto: Lucia Marcinátová

rozhodnutie o prijatí či neprijatí
dieťaťa až koncom júna.
„Podľa platnej legislatívy riaditelia základných škôl vydávajú
rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka
základnej školy do 15. júna a takisto do tohto termínu požiadajú
zákonní zástupcovia dieťaťa o odklad prváčikov základných škôl,“
vysvetlila Ľubica Szilasiová zo
Školského úradu.
V školskom roku 2019/2020
mestská časť plánuje prijať 230

škôlkarov. Pri prijímaní detí sa
mestská časť snaží prihliadať na
bydlisko dieťaťa, záleží však na
možnostiach jednotlivých materských škôl. Koľko predškolákov odíde do školy, toľko nových
detí môže daná škôlka prijať.
V materských školách však na
rozdiel od základných škôl školské obvody neplatia, preto sa
môže stať, že dieťa bude prijaté
na inú materskú školu ako bolo
prihlásené.

ĎALŠÍ ZELENÝ PROJEKT MŠ ŠVANTNEROVA

Švatnerka je aj cibuľková
M

aterská škola Švantnerova začala rozkvitať.
Ako sa to stalo? Využili sme
dotáciu Zeleného vzdelávacieho fondu v projekte Cibuľa
nie je iba na jedenie.
Projekt deťom priniesol
skúsenosti o recyklovaní
potravinového odpadu a jeho
využití vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Hovorí tiež
o tom, ako minimalizovať
zvyšky jedla a pomáha deti
viesť k tomu, aby si vážili prírodu a vedeli sa o ňu starať.
TEXT A FOTO

GABRIELA STRÝČKOVÁ
Vysušený potravinový odpad
v elektronickom kompostéri sme
v materskej škole využili pri zakladaní nových vyvýšených kvetinových záhonov s rodičmi.

Malí záhradníci. Foto: MŠ Švantnerova

Na jeseň panie učiteľky spoločne s deťmi vysadili cibuľové kvety.
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa deti zoznámili s cibuľovými kvetmi a rôznymi formami si
priblížili časti kvetu a ich starostlivosti o ne. Kreslili, maľovali,
vystrihovali, skladali, modelovali, tvorili pojmové mapy, banery,
plagáty, tvorili herbár, učili sa
básničky a piesne o kvetoch.

Pri spracovaní všetkých zážitkov sme využili technológie: pozorovali sme vzniknutý kompost na
mikroskope a porovnávali sme ho
s pôdou zo školskej záhrady. Všetky aktivity a zážitky deti zachytávali na kameru alebo fotoaparát.
Zaujímavé zábery sme zverejnili
na našej webovej stránke.
Recyklácia potravinového odpadu je dôležitá pre budúcnosť.
Likvidácia a odvoz odpadu tohto
druhu je finančne náročná. Preto
vidíme veľký význam, aby sme
deti učili šetriť naše životné prostredie a využívali veci opakovane,
a to aj keď ide o zvyšky jedla.
Sušením zvyškov sme vytvorili
kvalitný humus, v ktorom sa kvetom vynikajúco darí. Starostlivosťou o vyvýšené záhony budujeme
u detí vzťah a vnímanie krásy prírody v školskej záhrade, do ktorej
sa budeme radi vracať.

INZERCIA
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SATELITY
ANTÉNY
PREDAJ
MONTÁŽ
SERVIS

VÁŠ REALITNÝ
MAKLÉR PRE
DÚBRAVKU

PLATBY ONLINE SKYLINK
PLATBY ONLINE PLUSTELKA
FREESAT * VOĽNÁ TELKA

Kontakt: 0903 751 771
www.absat.sk

AR

K

ANCIA

Y

G

KDE NÁS NÁJDETE:
BA
DLHÉ DIELY, MAJERNÍKOVA 17,
OTVORENÉ: PO - PI
9.00-12.30 | 13.30-16.00

spoľahlivý
partner
pri predaji,
prenájme a kúpe
nehnuteľností

OBČIANSKA
INZERCIA

Elite

V A L I T

ING. TATIANA URBANCOVÁ
mobil: 0911 104 429
tatiana.urbancova@re-max.sk
Ponúkam 11-ročné skúsenosti
pri predaji nehnuteľností

IK P
VÝCV SOV
PREDAJ

PRENÁJOM

VÝKUP

Navštívte nás na adrese
Majerníkova 3487/17
Bratislava-Karlova Ves, 841 05
office@charles.sk 0948 771 697
www.charles.sk

KONZULTÁCIE
DIAGNOSTIKA JAZYKA
DIAGNOSTIKA PULZU
DIETETIKA
FYTOTERAPIA
www.tcmbratislava.eu,
0905458732

MESTSKÁ ČASŤ
B R AT I S L AVA
- DÚBRAVKA
prijme do pracovného pomeru

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

Podmienkou je
splnenie požadovaných
kvalifikačných predpokladov:
▪ vyučená v odbore kuchárka,
prípadne zaučená ▪ hygienické minimum /
odborná spôsobilosť ▪ prax v školskom
stravovaní je výhodou ▪ zdravotná
spôsobilosť /zdravotný preukaz
Nástup: Ihneď/dohodou.
Pracovný pomer: Trvalý pracovný
pomer, plný úväzok. Odmeňovanie:
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. plat
750,00 € brutto/mesačne plat.
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom môžete zasielať písomne na adresu: Miestny
úrad mestskej časti Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2,
844 02 Bratislava alebo e-mailom na adresu: ovcarovicova@dubravka.sk, frtusova@dubravka.sk

CHCETE OSLOVIŤ

vyše

18000

WW

W. C V I C I M E P S O V. S K

Ponúkame profesionálne
vedený výcvik psov všetkých
plemien podľa metodiky
vhodne upravenej k veku
vášho psa – od šteniat
až po dospelé psy.

▪ Ján Pallang - maľby, stierky, nátery.
Tel.: 0905 257 454.
▪ Vodoinštalatér, oprava, montáž
Tel.: 0904 572 977
▪ Glazúrovanie vaní za prijateľnú
cenu so zárukou. Tel.: 0905983602.
▪ Vodoinštalácie a údržba.
Ján Polák, 0905 627 321.
▪ Kompletne vám poupratujem.
Tel.: 0911 795417.
▪ Maliarske, murárske, obkladačské
a iné prace. 0907 538 747.
▪ Učím a doučím angličtinu.
Tel.: 0918 780 160.
▪ Učím nemecký a ruský jazyk
v Dúbravke. Tel: 0904 683 934.
▪ Učiteľka s praxou doučí anglický
jazyk žiakov a študentov. Ponúkam
kvalitnú prípravu aj na maturitnú
skúšku B1, B2. Tel.: 0905 561 406.
▪ Nemecký jazyk - doučím,
pripravím na maturitu, certifikát,
štúdium a prácu v zahraničí.
Mobil: 0910 943 286.
▪ Materinský nemecký jazyk
vyučujem všetky stupne,
mám dlhodobé skúsenosti.
Tel.: 0903/177891.
▪ Učiteľka ANJ doučí anglický jazyk
a pripraví žiakov na reparáty aj
počas letných prázdnin.
Tel.: 0904 420 720.
▪ Predám barančiu kožušinovú
podložku. Cena dohodou.
Tel.: 02/64360795

0917 173 665

HĽADÁM

inzerujte
v Dúbravských
novinách

Maliarske práce

spoľahlivého a zdravotne zdatného
pána ako správcu rodinného domu v
Dúbravke. Pracovná náplň – údržba
okrasnej záhrady a starostlivosť o
jazierko, pomocné práce podľa sezóny.
Práca s motorovou kosačkou, údržba
filtrov a čerpadiel. Ponúkam – 7 eur
na hodinu. Kontakt: 0903 266 904

KONTAKT:

RADOSLAV OSUSKÝ

DÚ BR AV ČA NO V?

inzercia@dubravka.sk
tlacove@dubravka.sk

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
NATIERANIE
BENÁTSKY ŠTUK

0911128 116

Calúnnictvo
0915832186

Vladimír MATRKA, RSc.

Rýchlo, hladko a transparentne.

VÝROBA
OPRAVA

matrka@dubrawareal.sk
Sprostredkujem
kúpu, predaj
predaj
Sprostredkujem
kúpu,
alebo
prenájom nehnuteľností.
www.dubrawareal.sk
alebo
prenájom
nehnuteľností.
Rýchlo, hladko a transparentne.
Rýchlo, hladko a transparentne.

OC DUBRAWA

CERTIFIKOVANÝ REALITNÝ MAKLÉR

Váš realitný maklér
pre Dúbravku
Vladimír MATRKA,
MATRKA,
RSc.
Vladimír
RSc.
Sprostredkujem
kúpu, predaj
CERTIFIKOVANÝ
REALITNÝ MAKLÉR
MAKLÉR
alebo
prenájom nehnuteľností.
CERTIFIKOVANÝ
REALITNÝ

Vášrealitný
realitný maklér
maklér
Váš
0917
052 310
pre
Dúbravku
pre Dúbravku

Dubrawa
Real,
s. 310
r. o.
0917
052
0917
310
Klincová
35,052
821 08
Bratislava
matrka@dubrawareal.sk

www.milishop.sk

OTVORENÉ PO-NE 10-19

www.dubrawareal.sk

matrka@dubrawareal.sk
www.dubrawareal.sk
www.dubrawareal.sk

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

ŠPERKOV

www.dubrawareal.sk
www.dubrawareal.sk

0905 302 335

25%

PLATÍ
5. 2018
2019
PLATÍ NA
NA TOVAR
TOVAR DO 31.
31.3.
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SERVIS

N A SLOVENSKU SÚ M I LI Ó NY E X EK Ú C I Í . AKO SA DOS TAŤ Z B LU DI S K A DL H OV ?

Keď neriešime dlhy, rastú

P

rednášky so zdravotníckou témou, debaty určené
športovcom a ich rodičom
a už aj poobedia venované
právnickým problémom. Ponuka prednášok v Dúbravke
sa rozširuje. V Centre rodiny
na Bazovského prebehla odborná prednáška o exekúciách, ktorú viedol Dúbravčan, právnik JUDr. Tomáš
Buzinger.

Ako sa môže človek dostať do
dlhov? Ako si dať pozor na ponuky rôznych finančných spoločností? Kde nájsť pomoc a poradiť
zmlúv je možné nárokovať si od
sa? O tom všetkom sa hovorilo
účastníkov zmlúv rôzne sankcie.
na prednáške s témou exekúcie
„Dnes je možné cez rôzne inv Centre rodiny na Bazovského
ternetové stránky finančných
ulici.
sprostredkovateľov porovnať si
„Exekúcie sú celospoločenský
a vybrať si najvýhodnejší úver,“
problémom, nevynímajúc ani
hovorí Buzinger. „Každý by si
obyvateľov našej mestskej časti,“
mal úverovú zmluvu najprv dobre
hovorí Tomáš Bupreštudovať, všímať
zinger. „Už počas
si najmä garantoEXEKUČNÉ KONANIE
vysokoškolského
vaného
obdobia
štúdia som spolu- PREBIEHA V DVOCH
úrokovej sadzby, jej
pracoval s Občian- FÁZACH:
zmeny po uplynutí
skym
združením
fixácie,sankcie, pod1. fáza - upovedomeProti prúdu pri pubmienky ukončenia
nie o začatí exekúcie,
likovaní v časopise
zmluvy a podobne.“
v ktorej je v prípade
Nota Bene a poDlhšia doba splatzaplatenia pohľadávky
mocou v otázkach
nosti
a lákavé pov lehote 15 dní od dopre jeho klientov.
nuky
finančných
ručenia upovedomenia
Pri
organizovaní
inštitúcií na nižšie
odmena exekútora 10
prednášok chcem
splátky
spravidla
% zo sumy pohľadávky.
odborne
pomôcť
v celkovom dôsledV prípade jej neuhradenajmä sociálne znenia v lehote 15 dní sa
ku znamenajú oveľa
zvyšuje odmena exekúvýhodneným obyvyššie preplatenie
tora až na 20 % zo sumy sumy úveru. Pri
vateľom, ktorí čelia
pohľadávky.
exekúciám a dostali
strate práce alebo
2. fáza - Ak dlžník nesa do ťažkých životinvalidite a z toho
zaplatí v tejto lehote
ných situácií.“
vyplývajúcej strate
pohľadávku, exekútor
vyššieho pravidelnévydá exekučný príkaz
NENALETIEŤ
ho príjmu sa potom
a pristúpi najčastejšie
NA LÁKAVOSŤ
môže ľahko dosk jednému zo spôsobov
tať osoba do dlhov,
vykonania exekúcie 1.
Obyvatelia
by
ktoré sa časom zvyzrážkami zo mzdy 2.
mali byť zodpovedšujú.
prikázaním pohľadávky
ní pri uzatváraní
z banky 3. predajom
rôznych
úverov
OD DLHU K SÚDU
hnuteľných vecí, či doa
nebankových
A EXEKÚCIÁM
konca 4. predajom nehpôžičiek. Už v stanuteľností.
rovekom Ríme plaDruhá časť predtila a dodnes v cinášky sa venovala
vilnom aj medzinárodnom práve
procesu - od vzniku dlhu, pohľaplatí zásada Pacta sunt servanta,
dávky po splatnosti a pri jej nečo v latinčine znamená Dohody
platení až k možnému súdnemu
treba dodržiavať. V uzatvorených
sporu a exekúciám.
zmluvách sú dohodnuté obsahové
„Odkladanie a neriešenie probpodmienky pre zmluvné strany
lémových dlhov znamená iba ich
platné a záväzné, ich neplnenie
ďalší nárast,“ upozorňuje Buzinje porušením zmluvy. Z porušení
ger. Pripomína aj trovy – trovy

KEDY MÁ KLIENT NÁROK
NA BEZPLATNÚ PRÁVNU
POMOC V CENTRE
PRÁVNEJ POMOCI?
Klient musí spĺňať súčasne tieto tri podmienky na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci:
Nachádza sa v stave materiálnej núdze, t.j. jeho príjem
nepresahuje sumu 1,4 násobku sumy životného minima.
Hodnota sporu presahuje výšku minimálnej mzdy, t.j. na
rok 2019 je minimálna mzda
v sume 520 eur. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje,
ak hodnotu sporu nemožno
vyčísliť, napr. ak rodič žiada
o výživné na maloleté dieťa
alebo jeho zvýšenie, zverenie
dieťaťa do starostlivosť alebo úpravu práv a povinností
k maloletým deťom.
Nejde o zrejmú bezúspešnosť
sporu, t. j. ak napríklad došlo
k uplynutiu zákonných a premlčacích lehôt, nedostatok
dôkazov a pod.

súdneho konania,
právneho zastúpenia,exekúcie a úrokov z omeškania,
o ktoré sa zvyšuje dlžná
suma.
Na záver prednášky bol priestor na otázky. Ľudia sa pýtali na
podmienky osobného bankrotu,
informovali sa o bezplatnej právnej pomoci.
V Dúbravke sa pre jej obyva-

teľov s trvalým pobytom poskytuje Bezplatná právna poradňa,
ktorú zriadila mestská časť a
funguje v priestoroch miestneho
úradu na Žatevnej 2, každú prvú
stredu v mesiaci od 9:00 do 12:00
a každú tretiu stredu v mesiaci od
14:00 do 17:00.
Druhou možnosťou je navštíviť Centrum právnej pomoci na
Námestí Slobody 12, tel. č. 0650
105 100, info.ba@centrumpravnejpomoci.sk, kde po objednaní
sa na termín poskytnú predbežnú konzultáciu za poplatok 4,50
eura, v rámci ktorej sa zamestnanec oboznámi s právnym problémom a posúdi predložené
dokumenty na splnenie podmienok bezplatnej právnej pomoci.
V prípade splnenia podmienok je
klientovi pridelený advokát, ktorý vykonáva pre klienta odborné právne poradenstvo, vrátane
právnych úkonov - spisovanie
žalôb, zastupovanie v súdnych
konaniach na všetkých stupňoch
súdov.
MILIÓNY EXEKÚCIÍ
Celkovo na Slovensku bolo vlani štatisticky zistených až vyše
3,3 milióna exekúcií, čo
predstavuje
enormné
číslo v porovnaní s celkovým počtom 5,4 milióna obyvateľov. Často
ide o ľudí, ktorých trápi
aj niekoľko desiatok exekúcií
a nevedia ako sa dostať
z bludiska dlhov, pričom namiesto včasného riešenia, strkajú si radšej hlavu
do piesku.
Dlhy však dlžníkov dobehnú, často vznikajú zložité sociálne
a životné situácie s dopadom nielen na nich, ale
aj na členov ich rodiny.
Aj v prípade smrti si veritelia môžu svoje pohľadávky voči zomrelému
poručiteľovi prihlásiť v dedičskom konaní.
Cestou je práve včasné riešenie
problémov a začiatkom možno práve poradňa či prednáška v Dúbravke. Právnik Tomáš Buzinger vraví,
že prednášky na právnické témy
majú v Dúbravke pokračovať.

Foto: archív Tomáš Buzinger
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MESTSKÁ ČASŤ
B R AT I S L AVA - D Ú B R AV K A
POZÝVA NA VEREJNÚ DEBATU

RIEŠENIE STATICKEJ DOPRAVY
A VEREJNÉHO PRIESTORU

PONÚKAME KRÁSNE LETNIČKY, TRVALKY A BYLINKY
OD NAŠICH SLOVENSKÝCH PESTOVATEĽOV.
NOVINKY: MATA JAHODOVÁ, ČOKOLÁDOVÁ,
POMARANČOVÁ, GRAPEFRUITOVÁ, CITRÓNOVÁ,
KOKTAILOVÁ. NESMIEME ZABUDNÚŤ ANI NA
BOBKOVÝ LIST, KARI BYLINKY, LÍPIU, ČI STÉVIU.
JANKA ALEXYHO 13,
BRATISLAVA - DÚBRAVKA

+421 907 758 327
Verejná debata • Predstavenie návrhov • Hľadanie riešení
• O jazde áut • Statickej doprave • Pohybe peších na území
ulici M.Sch.Trnavského - oblasť medzi štyrmi takzvanými
modrými domami na ulici M.Sch.Trnavského

15. MÁJ – 17.00

O R A N Ž O VÁ S Á L A D O M U K U LT Ú R Y D Ú B R AV K A
VSTUP VOĽNÝ

strana 12

P

rešiel z Roháča do Pravdy a napokon robí pre
SME... Celý život v novinách,
v textoch, kresbách. Teraz
prijal pozvanie a pomáha aj
dúbravským médiám, pridal
sa k odborníkom v Mediálnej
komisii. Okrem novín pochodil celý svet od Galapágov
po Severný pól. MIKULÁŠ
SLIACKY, známy najmä pre
svoje karikatúry. V Dúbravke
žije viac než 40 rokov.

ZHOVÁRALA SA

LUCIA MARCINÁTOVÁ
Ako dlho bývate v Dúbravke
a ako sa vám tu býva?
Od roku 1978, čiže dlho. Za tie
roky sa mi tu býva a bývalo dobre,
jediné čo sa mi nepáči, je rozširovanie výstavby smerom k Technickému sklu, to už je také samostatné mestečko. Oceňoval som
kedysi, že som si dal pred domom
bežky a šiel som na Devínsku
Kobylu, na Sandberg, teraz sa to
už nedá... Vytočil ma aj bývalý primátor, ktorý nám zabral parkovisko na ulici Pri kríži, a musím oceniť starostu Zaťoviča a tunajších
poslancov, že sa do toho spolu
s nami občanmi pustili a bojovali.
Od januára ste členom Mediálnej komisie, poznali ste, alebo čítali ste aj predtým Dúbravské noviny?
Priznám sa, že som im kedysi
nevenoval pozornosť. No viem,
že boli. Občasne som ich čítal, ale
skôr zbežne. Nemám rád noviny,
teda hovorím o tých rokoch predtým, keď sú venované funkcionárom.
Myslíte, že sú takzvanou
hlasnou trúbou?
Áno. Myslím, že teraz to v
Dúbravke už také nie je, chvalabohu.

Mláďa gorily, ohrozený druh.

ROZHOVOR

BO L N A S E V E R N O M P Ó L E , P OTÁ PA L SA
V M I KRO N ÉZ I I . K A R I K AT U R I S TA ,
C ES TOVAT EĽ , FOTO G R A F

Nebol problém
nakresliť, problém
bol uverejniť
Čo vás motivovalo, presvedčilo, aby ste prijali členstvo v Mediálnej komisii?
Pán Juraj Štekláč mi to navrhol, tak som si povedal, že to môžem skúsiť. Som na dôchodku,
mám nejaký čas, hoci ho mám
dosť naplnený, no raz za mesiac
si ho viem nájsť...
Ako zatiaľ hodnotíte dúbravské média? Mnohí si možno
myslia, že príde sem na stretnutie pán starosta a povie, čo v novinách bude, čo nebude...
(Smiech) Neviem, ako to fungovalo predtým, no teraz to tak
nie je a aj to vidím. Keď človek
celý život robí v novinách, tak to
vie odhadnúť, ako to asi prebieha.
Nazreli ste niekedy do prípravy
takýchto komunálnych novín?
Keď som bol ešte gymnazista,

tak som začal písať do okresných
novín, viem, ako to beží. Prispieval som do všelijakých, aj študentských časopisov. Tieto noviny
sú menšie, no nemyslím si, že sú
menej dôležité.
Mnohí vás poznajú vďaka
karikatúram. Ako vyzerá taká
práca karikaturistu?
Celý život som pracoval v novinách, hoci som vyštudoval psychológiu. Po piatich rokoch psychologickej praxe som išiel robiť
do humoristického časopisu Roháč. Robil som tam trinásť rokov.
Po Nežnej revolúcii som tam robil
ešte rok. Zvolili ma za šéfredaktora, to bolo také najsmutnejšie
obdobie, lebo ja nerád šéfujem,
radšej sa spolieham sám na seba.
Potom som išiel robiť píšuceho redaktora, potom hlavného editora
do denníka Pravda. Nerobievam

Etiópsky Afar.

nezáväzný humor, nejaké srandičky, robím politický humor, politickú satiru, a tá závisí od toho,
čo je aktuálne.
Ako hľadáte témy?
Zaujímam sa o politické a spoločenské dianie, vidím, čo je asi
aktuálne. Témy mi nikto neurčuje, momentálne kreslím do SME.
Prečítam si ráno, čo sa deje, a čo
sa bude diať a niečo mi väčšinou
príde na um. Občas okrem kresby
napíšem aj komentár.
Prešli ste redakcie - Roháč,
Pravda...
Áno, a ešte som asi pol roka
robil v Hospodárskych novinách,
keď ma vyhodili z Pravdy po 19.
rokoch.
Prečo vás vyhodili?
Kúpili nás Smeráci a prišli noví
vlastníci a povedali šéfredaktorovi, že už tam nesedí. Kompletne

ROZHOVOR

Mikuláš Sliacky v Mongolsku.

a poviem, čo chcem vidieť a podľa
celé vedenie vrátane mňa vymenitoho sa zariadim. Nefajčím, pijem
li a potom odišlo dobrovoľne ešte
len občasne, nechodím autom,
ďalších 20 redaktorov.
nemám vlastný dom a peniaze,
Na sociálnej sieti vidno vaše
ktoré mám, investujem do cestofotografie, snímky prírody.
vania a lyžovania. Robil som keMojím veľkým koníčkom je fodysi aj skialpinizmus.
tografovanie. Fotografie prírody
a špeciálne vtákov, cestujem kaNa Slovensku vás čo láka,
de-tade, po Slovensku a rôzne po
ktoré kraje?
svete.
Prežil som 39 rokov života
v socializme, tak
Publikujete tisme do zahranieto snímky?
Nakresliť
čia mohli choÁno,
najmä
diť akurát tak do
vo Forbese už
červené auto,
Chodil som
niekoľko rokov.
ktoré odbočovalo kelu.
do Rumunska, do
Fotíte na klasicdoprava. Okamžite Transylvánskych
kú zrkadlovku.
Zrkadlovka a aj
bol z toho strašný Álp, do Bulharska
veľký objektív je problém, že komu- do Pirinu. Slovensko mám popotrebný pre fotonistická strana
chodené
hádam
grafie prírody. Teide doprava.
komplet,
najmä
raz sa chystám do
hory, viaceré hrejužnej Etiópie, kde
bene zlyžované, aj
žijú divokí ľudia,
niektoré rieky splavené, najradšej
ktorí si dávajú taniere do úst. Raz
zo všetkých kopcov mám Roháče.
som tam už bol, no teraz pôjdem
Vysoké Tatry som mal veľmi rád,
na rieku Omo.
všeličo som tam pochodil, ale poAké zaujímavé krajiny ste
tom som stratil k nim vzťah. Radešte prešli?
šej idem tam, kde je menej ľudí
Veľmi veľa krajín. Je to najmä
a menej špinavcov, ktorí sprivaAfrika, napríklad Rwanda, Botswatizovali, a ešte sprivatizujú, čo sa
na, Zambia, Etiópia, Južná Afrika,
dalo a ešte dá... Postupne civiliMaurícius, Namíbia, Keňa, Tanzázácia zničí všetko. Preto sa snania, Burundi... okrem Afriky nažím pochodiť, ešte kým umriem,
príklad Andamanské more, Palau
zaujímavé destinácie, lebo aj vo
v Mikronézii, kedysi som sa trochu
svete je trend podobný. Napríklad
potápal, teraz už menej a nie veľMongolsko. Nikdy som sa o Monmi hlboko, potom Mongolsko, púšť
golsko nezaujímal, no pred pár roGobi, bol som tiež na severnom
kmi mi vraveli chalani ako Tomáš
póle, na Galapágoch, v Peru...
Hulík, ktorí tiež fotia prírodu:
Ako vznikajú tieto cesty, ako
„Poď do Mongolska, už nie je čas
ich plánujete?
to odkladať“. Je to krajina, ktoZväčša si vymyslím krajinu, kde
rá má momentálne veľký nárast
turisti chodia málo a buď tam nieHDP a nálezy nerastov, za pár rokoho poznám, alebo si zahovorím
kov tam už bude príroda stratená.
cestovnú kanceláriu či agentúru

Stihli sme to, no už to na krajine
vidieť, neporušená príroda tam už
dlho neostane.
Keď ste pracovali a kreslili
karikatúry do Roháča v minulom
režime, bolo to možné, dalo sa
tvoriť slobodne?
Na celú tlač dozeral ústredný
výbor strany. Boli sme nechaní
kvázi, že robte si, no bolo to samozrejme ohraničené, každý vedel odkiaľ-pokiaľ.
Ale politiku ste robiť nemohli alebo venovať sa politickým témam?
Nie, to nie. Šéfredaktor vedel,
že keby tam pustil niečo také, čo
by len symbolicky naznačovalo
niečo, nebola by to sranda, vyrazili by ho... Napríklad nakresliť
červené auto, ktoré odbočovalo doprava. Okamžite bol z toho
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strašný problém, že komunistická
strana ide doprava. Robil sa tam
komunálnejší humor, občas sa
nám tam niečo symbolické podarilo prepašovať, či už v poviedke
alebo kresbe.
Aké témy ste kreslili, spracovávali?
Bežné spoločenské veci, bol to
humor, ktorý sa trošku snažil rozširovať priestor, ktorý sme mali.
Nemohli ste napísať okresný tajomník strany, ale mohli ste napísať, nakresliť fór, kde vystupoval
riaditeľ fabriky, to sa ešte dalo.
Keby tam však bolo, že komunistický funkcionár, tak dovidenia...
Nebolo umenie napísať, nakresliť,
ale bolo umenie uverejniť. A kto si
veľa dovolil, tak ten dostal veľmi
rýchlo po hube.
Vám sa niečo také prihodilo?
Začal som kresliť v roku 1967
do nedeľnej prílohy Pravdy,
kde vtedy robili vynikajúci ľudia, ktorých po príchode Rusov
v 1968 vyhodili. A viem, že jedno
vydanie, to sa vtedy volalo Pravda na víkend, kde som mal na prvej strane takú kreslenú rubriku
zošrotovali. No ja som bol vtedy
študent, dostal som svojich sto
korún honorár, ale oni chudáci
na to potom doplatili. V tej kresbe
bola otvorená narážka na ruskú
okupáciu.
Potom ste Pravdu zažili o roky
neskôr a tiež aj príchod nového investora, v ktorom to bolo roku?
To bolo asi pred 10 rokmi, vyhodili ma na hodinu. Prišli páni
a povedali: „Vy, vy, a vy...“ Dostali
sme odstupné a aj som bol vlastne
rád, lebo som vedel, že by som ani
nemohol zostať a robiť z tých novín to, čo oni z nich spravili...

Kamarát Talo v bostwanskej delte Okawango.

Foto: archív Mikuláš Sliacky
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Ak

máme pochopiť vznik
a rozvoj Dúbravky
v intenciách ľudského osídlenia, je užitočné vedieť čosi aj o
území, na ktorom sa rozprestiera. Dúbravka leží sčasti na
úpätí severovýchodných svahov
Devínskej Kobyly a spolovice
na suťou zarovnanom starom
zlome, ktorý oddeľuje Kobylu
od ostatného pohoria Malých
Karpát. Masív Devínskej Kobyly je budovaný žulovým jadrom
s obalmi z rôznych geologických
dôb. Žula je prvohorného veku
a stuhla v zemskom plášti ako
veľká kôstka – batolit. Neskôr
obnažená sa stala dnom druhohorného mora, ktoré nám
tu zanechalo svoje sedimenty.
Tie sú dokonale odkryté v lome
bývalej Štokeravskej vápenky,
severozápadne od Dúbravky a
vidno v ňom kremence, vápence
a dolomity zo starších až stredných druhohôr. Všetky tunajšie horniny sú bohužiaľ bez
zreteľných skamenelín, ktoré by
pomohli dokumentovať prostredie, v ktorom vznikali.

HISTÓRIA

O BJAV I L I T U LE B K U T U L E Ň A A J ČE ĽU S Ť PRA

Z Dúbravky dovidí
dno posledného m

ŠTEFAN MESZÁROŠ
Keď sa postavíme nad lom, otvorí sa nám nádherný výhľad na
šíru rovinu Záhoria. Pozeráme sa
vlastne na dno posledného mora,
ktoré sa tu rozprestieralo pred
takmer 14 miliónmi rokov.
Bolo to naše posledné more a zanechalo nám aj najviac pamiatok
na svoju existenciu.
Priamo v lome Štokeravskej vápenky sa ešte počas ťažby odkryli
dve hlboké trhliny vo vápencoch,
v ktorých boli objavené bohaté
skameneliny živočíchov z obdobia,
keď k nám toto treťohorné more
ešte len prichádzalo. Prvá trhlina
sa našla v pravej časti lomu a obsahovala zvyšky suchozemských
živočíchov žijúcich v jej okolí ešte

Vyhynutý veľký kopytník chalikotérium mal na prstoch pazúrovito zahnuté kopytá slúžiace na vyhrabávanie potravy, ktorou boli rôzne
korienky a hľuzy. Podobal sa na kríženca koňa s leňochom, vážil okolo 800 kg a bol vysoký vyše dvoch metrov. 
Zdroj: reddit.com

pred príchodom mora.
Boli to neopatrné zvieratá, ktoré
spadli do hlbokej, nebezpečnej trhliny, z ktorej sa už nemohli dostať
von. Našli sa tu kosti žiab, hadov,
malých hmyzožravcov, hlodavcov,
ale aj veľkých cicavcov, ako boli an-

tilopy, nosorožce, alebo praslony.
Zaujímavé boli nálezy chalikotérií,
vyhynutých veľkých kopytníkov.
Tieto však nemali na prstoch kopytá, ale veľké pazúry slúžiace na
vyhrabávanie potravy, ktorou boli
rôzne korienky a hľuzy.

BONANZA PALEONTOLÓGOV
V druhej trhline v ľavej časti
lomu je tento vývoj ešte lepšie viditeľný. Trhlina bola objavená v
roku 1981 a pretože obsahovala bo-

AJ PRAPREDOK ČLOVEKA

Čestné a významné miesto patrí nálezom z Devínskej Kobyly aj v Naturhistorische
Museum v blízkej Viedni. 

Najvzácnejšími skamenelinami z
tejto lokality boli zvyšky opíc druhu Propliopithecus vindobonensis,
ktoré sú spolu s ďalšími nálezmi
uložené vo viedenskom múzeu.
Nad vrstvami so skamenelinami
spomenutých zvierat sa uložil piesok, v ktorom sa zachovali kamenné jadrá rôznych lastúrnikov, koraly a iné morské živočíchy. Sú to
sedimenty prichádzajúceho mora,
ktoré postupne zaplavovalo svahy
Devínskej Kobyly.

Jediné skalné okno na Devínskej Kobyle sa nachádza v lese nad bývalými
závodmi Technické sklo. Skalné bralo
tvoria tvrdé kremencové horniny pochádzajúce zo začiatku druhohôr.

HISTÓRIA

A S LO NA

íme
mora

Predpokladaná
podoba opice
Pliopithecus
vindobonensis
Zdroj: ayay.co.uk

Kópia lebky (originál v depozite múzea)
opice Pliopithecus vindobonensis
vystavenej v zbierkach Prírodovedného
múzea vo Viedni. Cez druhú svetovú
vojnu ju našiel pri ťažbe v lome Štokeravská vápenka a neskôr publikoval
(1957) rakúsky profesor na Viedenskej
univerzite Helmuth Zapfe.

hatstvo skamenelín, dostala meno
„Bonanza“. Vypĺňali ju striedavo
sute, štrky a piesky malého potoka, ako aj morské piesky, všetky
preplnené skamenelinami rôznych
živočíchov. V skrasovatených sutiach z úlomkov vápencov a hlín,
boli tu nájdené jaskynným sintrom
zaliate mnohonôžky rodu Julus a
suchozemské ulitníky. V náplavoch
potoka sa našli zvyšky rastlín, kosti rôznych stavovcov, ako sú žaby,
slepúchovce rodu Ophisaurus,
hlodavce, hmyzožravce a kunovité
šelmy. V morských pieskoch sa objavili bohaté skameneliny rýb, zuby
žralokov, tŕne rajnokov a tulene.
Ich koprolity – skamenené výkaly,
preplnené rybími kostičkami, svedčia o tom, že tu mali svoje obľúbené ležovisko. Pod veľkým skalným
blokom v piesku ležala aj ováľaná,
veľká čeľusť praslona s tromi nádherne zachovanými zubami.

Aj maličký hmyzožravček, z ktorého sa nám zachovali len kostičky
čeľustí so zúbkami, bol tiež novým
druhom piskora.
OSTROV DEVÍNSKA KOBYLA
Z rastlín sa v pieskovcoch dávneho potoka dali rozpoznať dlhé ihlice borovíc a medzi nimi ležali mandarínkam podobné malé citrusové
plody. Pekne to dokresľuje teplé,
subtropické prostredie z mladších
treťohôr. Neskôr, keď už more dosiahlo svoju maximálnu výšku, stala sa Devínska Kobyla ostrovom.
Aj z tohto obdobia máme na území
Dúbravky bohaté pamiatky.
Nálezy morskej fauny pochádzajú z okolia niekdajšieho hotela
Alfonz na Glavici. Aj vyššie po
svahoch v lese, až po studničku nazývanú v starých mapách ako Rohrau, možno vidieť biele pieskovce
s množstvom skamenelín. Najbežnejšie sú skameneliny morských
lastúrnikov a ulitníkov.
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Neskôr, keď more od nás odchádzalo, ostali po ňom len veľké
poloslané jazerá, v ktorých už žili
iné živočíchy. Aj ich skameneliny
sa tu všade nachádzajú. Možno
ich vidieť pri lesnej ceste vedúcej z
Dúbravky do Devína.
SKALNÉ OKNO AJ JASKYŇA
Najmladším sedimentom okolia
Dúbravky je spraš. Je to svetlá hlina, ktorá sa vyskytuje v okolí futbalového ihriska nad Dúbravkou. Ide
o vetrom naviaty sediment z ľadovej doby, ktorý obsahuje aj drobné
ulitky chladnomilných mäkkýšov.
Ako vidieť, okolie Dúbravky je
po geologickej, aj paleontologickej
stránke veľmi pestré a zaujímavé.
Sú tu aj významné geologické útvary. Napríklad skalné okno v kremencoch, na začiatku lomu Štokeravskej
vápenky, ale aj jediná medzivrstvová jaskyňa na Slovensku, na Hrubom brehu nad Záluhami.
Foto: archív Dúbravského múzea

SVETOZNÁMA LOKALITA
Po spracovaní fosílneho materiálu sa z „Bonanzy“ stala svetoznáma
lokalita. To preto, lebo tu boli objavené pre vedu doteraz neznáme živočíchy. Zistilo sa, že tulene, ktoré
sa tu našli, sú najstaršími tuleňmi,
aké poznáme a odtiaľto pochádzajú všetky tulene na svete. Nálezy
lebiek samca a samice tuleňa sú
uložené v depozite Slovenského
národného múzea.
V expozícii Dúbravského múzea
sú vystavené ich odliatky. Rovnako
žaby, ktoré spracoval profesor Špinar z Prahy, patrili dovtedy neznámemu spoločnému predkovi ropuchy zelenej a ropuchy obyčajnej.

Najstaršie horniny na Devínskej Kobyle sa nachádzajú na Dúbravskej Hlavici a kóte
Brižite. Pri pohľade z Brižite smerom na Veľkú lúku sa pozeráme vlastne na dno
posledného mora, ktoré sa tu rozprestieralo pred takmer 14 miliónmi rokmi.

LÚ ČIME SA S V I E RKO U JA RU ŠKOVOU

Spieval jej hlas aj priateľská povaha

Po

ťažkej chorobe odišla 14.
marca spomedzi živých
dlhoročná členka speváckeho
súboru Dúbravanka, pani Viera
Jarušková. Jej mladosť bola poznačená stratou otca v Slovenskom národnom povstaní, ktorého
sa zúčastnil ako vojak povstaleckej Trnavskej posádky. O neúplnú
rodinu s tromi sestrami sa potom
musela starať sama jej matka.
Vierka už v mladosti účinkovala

v detskom speváckom
súbore. V aktívnom
veku musela po smrti
manžela, uznávaného
lekára, oplakať aj smrť
svojho milovaného dospelého syna, čo je pre
každú matku zvlášť
krutá životná rana.
So speváckym súborom Dúbravanka sa zúčastňovala mnohých
vystúpení súboru v rámci spolo-

čenských akcií, ktoré
organizovala mestská časť. Pani Viera
Jarušková bola obdarená nielen čistým
zvonivým
hlasom
a dokonalým hudobným sluchom, ale aj
výnimočnou
priateľskou povahou, pre ktorú bola
v súbore veľmi obľúbená. Ako bývalá banková pracovníčka bola

známa aj svojím vkusom v obliekaní a reprezentatívnym správaním.
Členovia speváckeho súboru
Dúbravanka sa s ňou naposledy
rozlúčili na cintoríne vo Vrakuni
zaspievaním jej obľúbenej piesne
Ó Mária.
Vierka, budeš nám dlho chýbať.
Vít Granec,
bývalý člen speváckeho
súboru Dúbravanka
Foto: autor
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P OZ Ý VA M E

V DOME K ULT Ú RY SA CH YSTÁ POČ AS M ÁJA MAG I C K Ý VEČ ER F I L M OV E J H UDBY

Kde sa spoja filharmonici
a muzikál, Amélia a Armagedon

D

oobedia sú tu zväčša tiché,
žiaci prichádzajú popoludní. Teraz bolo za dverami
počuť tóny, sláčiky, klávesy.
Ako sa vraví láska na prvé
počutie. Nebolo pochýb sme
tu správne. Nazreli sme na
hudobnú skúšku v priestoroch
Základnej umeleckej školy
Eugena Suchoňa na Batkovej.
Nácvik, ktorý spojil v umeleckej škole hudobníkov zo
Slovenskej filharmónie, muzikantov, známe i menej známe
melódie. Niečo sa chystá...

Chystá, aby počas mája ovládli
pódium. Filharmonici, speváci,
hudobníci. Červená sála Domu
kultúry Dúbravka prežije Magický
večer filmovej hudby. Naplánovaný je na 23. mája o 19tej.
Roman Rusňák projekt – „Magický večer filmovej hudby“ vznikol ako nápad zo stretnutia Janka
Slezáka s Romanom Rusňákom.
Prirodzene, hneď prizvali aj dlhoročnú spevácku kolegyňu Mirku
Partlovú. Predpremiéra sa konala v Rožňave v rodnom mestečku Romana Rusňáka. Odvtedy je
projekt neustále vo vývoji, kapela
sa rozšírila, vznikli nové skladby,
ktoré otvárajú v ľuďoch emócie.
CYKLUS KONCERTOV
Ako prvý prejavil záujem  o koncert zámocký hotel v Haliči – Galicia Nueva, postupne vznikla
myšlienka pripraviť cyklus večerných koncertov a tak zavíta „ma-

Foto: RR projekt

gický večer“ aj do Domu kultúry
Dúbravka. Postupne sa vytvoril
organizačný tím a každý sa zhostil
svojej úlohy. Pripojila sa manažérka, ktorá už má skúsenosti v tejto
oblasti. V začiatkoch pomáhala
nastaviť koncepciu a v podstate zo
dňa na deň prevzala do rúk všetko, čo hudobník nemá kapacitu
riešiť. Pripojil sa grafik, fotograf
a zisťujeme, aké je to šťastie, že
nám to spolu doslova ladí...

a stredné školy. Týmto prispela
k rozšíreniu pôvodného projektu
a zároveň k vytvoreniu nového,
v ktorom budeme pokračovať aj
v ostatných častiach Bratislavy,
ale aj v iných mestách.
Vďaka patrí Zuzane Horváthovej, riaditeľke Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa, ktorá
poskytla koncertnú sálu a tam
môžeme nerušene skúšať.
Zákulisie našich nácvikov je
hlavne o stretnutí mladých talentovaných umelcov, každý z nich
prináša kus seba do celého projektu. Je to obohacujúce pre nás
všetkých navzájom.
Interpreti, naše muzikálové
hviezdy Mirka Partlová a Janko

VÝCHOVNÉ KONCERTY
Hudobná pedagogička hry na
violončelo Michaela Besedová
prišla s myšlienkou ponúknuť
výchovné koncerty pre základné

R UKOU MIKULÁ ŠA S L I ACKEHO

Slezák vložia do celého projektu
svojrázne „korenie“ a čaro osobnosti. Odspievajú spoločné duety
a sóla, vytvárajú pridanú hodnotu
k už i tak originálnym jedinečným
hudobným aranžmánom
Vznik idey spojiť hudobníkov
z filharmónie s muzikálovými
hviezdami, prišla spontánne.
Krok za krokom sa spájali hudobníci, ktorí spolu ladia ľudsky aj
hudobne.
K výchovným koncertom sme
prizvali aj známeho moderátora
Martina Vaneka, ktorý pracuje
s deťmi v oblasti umenia, dlhodobo moderuje Rodinné koncerty,
Hudobnú akadémiu v Slovenskej
filharmónii.
(red)

KTO BOL MIC HA L M ILA N HA R M INC?

Projektoval kostol aj banku

E

vanjelický kostol na Legionárskej ulici, budova Tatra Banky na Námestí
SNP v Bratislave či výstavba Slovenského národného
múzea v Martine. Za týmito stavbami stojí architekt,
staviteľ Michal Milan Harminc. V Dúbravke známy
najmä menom pre frekventovanú
a počas špičky upchatú Harmincovu
ulicu, ktorú hlavné mesto plánuje rozširovať od roku 2006. Michal Milan

Harminc sa narodil v roku
1869 v Kulpíne pri Petrovci
v Báčskej župe v Srbsku. Pôsobil v Budapešti, kde založil
vlastnú projekčnú a staviteľskú kanceláriu, bol tu tiež
aktívnym členom Slovenského spolku. Na Slovensko
sa presťahoval v roku 1914,
pôsobil na Liptove, neskôr v Bratislave, kde je na Evanjelickom cintoríne
pri Kozej bráne aj pochovaný. (lum)
Foto: krajzazitkov.sk

KOMUNITY
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S TRETNUTIA Z D RU Ž E NÍ P O KRAČ UJÚ AJ T E N TO ROK

Problémy organizácií:
Priestory, peniaze, pozemky
V

oranžovej sále domu
kultúry sa stretli zástupcovia športových klubov,
združení a organizácií. Hovorili o možnostiach grantov
aj chýbajúcom priestore,
ploche pre mladých.
TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ
Možno sa zdalo, že chýba jasná
nosná téma stretnutia, možno sa
očakávala vyššia účasť, iná debata. Isté je, že šlo o prvé tohtoročné
stretnutie občianskych združení,
klubov, neziskoviek, dobrovoľníkov a určite nie posledné.
„Cieľom popoludnia malo byť
najmä zoznámenie sa navzájom,
predstavenie organizácií, ktoré
sa pridali k stretnutiam až teraz,
a tohtoročných plánov,“ hovorí Mária Smiešková, ktorá sa vlani chopila úlohy koordinátora občianskych združení.

Skauti z Dúbravky Biele Delfíny. Klubovňu majú v Ubytovni Fortuna.

ny poslanec a viceprimátor Juraj
Káčer, ktorý hovoril o spolupráci
s mestom, aj pri takýchto zdanPRIESTOR
livo absurdných problémov s odPRE TÍNEDŽEROV
vozom odpadu. Poznamenal, že
všetko je riešiteľné, stačí požiadať
Stretnutia začala mestská časť
mestskú časť a vhodne komunikoorganizovať v zime v roku 2017,
vať.
odvtedy dostali združenia koordiK iným problémom patrili nanátorku, ktorá mailom pravidelne
príklad chýbajúce možnosti na
informuje o možtrávenie
voľného
nostiach
grantov KOMUNITY
času pre tínedžerov,
a dotácií, prebehlo
o ktorých hovorili
V DÚBRAVKE
niekoľko stretnutí
zástupcovia
ObčiMáte občianske zdruv jednotlivých kluanskeho združenia
ženie, klub, dobrovoľboch, organizáciách.
Ichtys. Akýsi klub
nícke aktivity alebo len
Tento rok je cieľom
pre mladých ponúka
chuť a záujem niečo
pokračovať, hovoriť
od tohto roka Komuurobiť pre Dúbravku?
o novinkách a riešiť
nitné centrum ChrisPridajte sa.
problémy, podnety.
tiana v priestoroch
Koordinátorka zdruAko sa ukázalo
na Bagarovej 20. Pre
žení a organizácií
na aprílovom strettínedžerov otvára kav Dúbravke Mária
nutí v oranžovej
Smiešková ždý pondelok od drusmieskova@dubravka.sk hej do piatej.
sále Domu kultúry
Ďalšie stretnutie koDúbravka mestská
munít, združení plánučasť ako aj organiPÁTRAJÚ SENIORI
je mestská časť
zácie sa stretávajú
AJ JUNIORI
- 29. mája o 17tej
s problémami komv Centre rodiny na
petencií,
vlastnícPozitívnejšia bola
Bazovského.
tva. Napríklad pri
debata o možnosbrigádach, upratotiach grantov a dotávaniach narazili na to, že nie je
cií pre združenia zo strany hlavľahké odviesť odpad, ak sa upraného mesta či veľkých firiem, a
tujú pozemky, plochy, ktoré nie sú
najmä výsledky organizácií, nov správe mestskej časti.
vinky.
Na stretnutie prišiel aj miestIšlo napríklad o narastanie ak-

tivít a počtu fanúšikov Pátrača
Tina, vzdelávacieho a poznávacieho projektu, ktorý sa zrodil
u Dany Poliačkovej v Dúbravke,
a rozširuje sa po celom Slovensku,
od detí až seniorov či priestory pre
trénovanie detí školy TaekwonDo
HORANGI v Dúbravke, ktoré
športovci vlani hľadali. Teraz už
majú, kde trénovať, v Dúbravke sa
im podarilo nájsť priestory v telocvični Základnej školy Nejedlého
a v Centre rodiny na Bazovského.

Foto: Biele Delfíny

Tém je veľa, otázok a problémov tiež, viaceré sa však pri
fungovaní klubov a organizácií
opakujú. Napríklad nedostatok
financií a získavanie prostriedkov
na činnosť organizácií , združení.
Stretnutia sú tak o radách, nasmerovaní, zoznámení...
Ďalšie stretnutie komunít,
združení plánuje mestská časť
zorganizovať ešte pred letnými
prázdninami 29. mája o 17tej
v Centre rodiny na Bazovského.

Združenie rodičov pri Základnej škole Nejedlého organizuje pravidelné akcie, brigády.

Foto: ZRPŠ Nejedlého
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Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.46)
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KÚPELE

stanovené termíny sa musia prihlásiť vždy dvaja členovia MO JDS Dúbravka. V prípade viacerých záujemcov o ten istý termín účastníci
budú vylosovaní.
Ján Molnár, predseda MO JDS Dúbravka

MIESTO ZARIADENIA

PROCEDÚRY

CENA

KD Salvador, Caritas
Veritas, Manín

6
12

156 €
180 €

24.6.-30.6.2019
Dudince
Hotel Prameň
2 osoby			

6
12

156 €
180 €

15.7-21.7.2019
Bardejov
Hotel Ozón
2 osoby			

6
12

166 €
178 €

5.8.-11.8.2019
Dudince
Hotel Prameň
2 osoby			

6
12

156 €
180 €

5.8.-11.8.2019
2 osoby

Turčianske
Hotel Aqua
Teplice		

6
12

156 €
180 €

19.8.-25.8.2019
2 osoby

Trenčianske
Hotel Slovakia
Teplice		

6
12

156 €
180 €

6
12

156 €
180 €

19.6.-25.6.2019
Nimnica
2 osoby		

3

2

lenovia Miestneho odboru Jednoty dôchodcov Dúbravka, ktorí majú záujem o poukaz
sa môžu prihlásiť písomne a svoju žiadosť vložiť do schránky MO JDS na Žatevnej 4, alebo
poslať e-mailom jdsdubravka@gmail.com. Na

TERMÍN

6

9

Puzzle 3 (Medium, difficulty rating 0.51)

Č

5
9

5

7

4

1

Ponuky rekondično-liečebných pobytov
na 7 dní so štátnou dotáciou na rok 2019

SUDOKU

7

25.9.-1.10.2019
2 osoby

Nimnica
KD Salvador, Caritas
Veritas, Manín		

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

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

Prihláste sa

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

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa:
Tel. kontakt:
Kontaktná osoba:
Jubilantom sa rozumie osoba s trvalým pobytom v mestskej časti
Bratislava-Dúbravka, nad 70 rokov, ktorá slávi okrúhle jubileum,
teda 70 rokov, 75 rokov, 80 rokov, 85 rokov a tak ďalej.

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

NÁVRATKU PROSÍM ODOVZ DAŤ ALEBO POSLAŤ NA:

ODDELENIE SOCIÁLNYCH VECÍ
A ZDRAVOTNÍCTVA MIESTNEHO ÚRADU
DÚBRAVKA, ŽATEVNÁ 4, 844 02 BRATISLAVA

MODRÝ DEŇ
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D O M OV S O CIÁL NYC H SLUŽIEB PROF. KA ROLA MAT ULAYA PRIPRAVIL MOD RÝ D E Ň

Kde bubliny praskali a farby spájali

Z

ačalo to telefonátom od
Erika Forgáča, liečebného
pedagóga z Domova sociálnych služieb profesora Karola Matulaya na Lipského
ulici, a ideou rozšíriť Modrý
deň na viac dní, vyjsť s ním
von, medzi širokú verejnosť.
To všetko sa podarilo a ešte
o mnoho viac. Modrý deň
prepojil komunity.

TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ
Modré
šiltovky
kráčali
v dvojstupoch. To sa deti z Materskej školy Damborského blížili
k ihrisku a športovisku za Zimným
štadiónom na Harmincovej ulici. Na plote modrá vrtuľa, modré
balóny rozmiestnené po ihrisku,
modré stuhy, odrážadlá...
Nebolo pochýb sme tu správne.
Modrý deň. Podujatie, ktoré hralo
všetkými farbami.
SPOJENIE KOMUNÍT
Domov sociálnych služieb prof.
Karola Matulaya pri príležitosti
takzvaného Modrého dňa, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o autizme, pripravil hravý
program naozaj pre každého. Na
ihrisku za Zimným štadiónom na
Harmincovej ulici sa stretla viac
než stovka detí z Materskej školy
Bullova, Damborského aj z Detského kresťanského centra Ako
doma, študenti zo Strednej odbornej školy pedagogickej, dobrovoľníci, zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja, pod
ktorý zariadenie prof. Matulaya

Veľké bublinovanie.

Hry s farebným padákom.

patrí, a najmä usmievaví obyvatelia domova sociálnych služieb.
O zábavu nebola núdza...
ROZCVIČKA, PADÁK,
BUBLINY
„Opakujte po mne, časom to
bude veľmi smiešne, dúfam, že
nepopukáte od smiechu,“ zneli
pokyny Erika Forgáča liečebného
pedagóga z Domova sociálnych
služieb profesora Karola Matulaya. Modrý deň otvorila ranná
rozcvička.
A cvičilo sa naplno, podobne
ako naplno prežívali malí aj veľkí
návštevníci celé dopoludnie. Zne-

li piesne rôzneho štýlu a žánru,
smiech, rozhovory a k tomu povestný dúbravský vietor.
Pre vysokú účasť prebiehal program na ihrisku po skupinách.
Kým jedna časť detí hrala hry
s dúhovým padákom, schovávala
sa pod ním, zdvíhala ho nad hlavy, „masírovala sa ním“, iné deti
sa zatiaľ učili robiť bubliny. A to
nie hocijaké, ale mega veľké so
špeciálne vyrobenými nástrojmi,
drevenými okami či špagátom
v duchu – „namočiť, fúkať, bežať,
otvárať, zatvárať špagát.“
Niekedy sa bublina podarila,
niekedy praskla. To však nebolo
podstatné. Podstatné bolo cítiť

počas celého podujatia – odkaz
Domova sociálnych služieb profesora Karola Matulaya, ktorý klientom nevytvára život v bubline...
Všetci bez rozdielu sa totiž na
farebnom Modrom dni bavili spoločne.
Pre takéto a mnohé iné aktivity
a činnosti navrhol miestny a župný poslanec Juraj Štekláč, predseda krajskej Komisie zdravotníctva
a sociálnych vecí Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya na ocenenie BSK v sociálnej
oblasti za rok 2018. Dobrou správou je, že ocenenie získali.
A kto pozná „Matulayovcov“
vie, že zaslúžene...

Erik Forgáč a jeho rozcvička na Modrom dni.
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PROGRAM

3

18:00
Muzikál v podaní ZUŠ Istrijská.

5

NEDEĽA

6

ŠTVRTOK

ROZTANCOVANÝ SVET 2

NEDEĽA

vstupné 5,- 

vstupné 3,- 

O LÚKE, MOTÝĽOVI
A KVETINOVEJ VÍLE

10:30
Účinkuje Teatro Neline.

vstupné 3,- 

13

TANEC JE RADOSŤ

17:30
Tanečné vystúpenie žiakov ZUŠ Eugena Suchoňa.

23

ŠTVRTOK

19:00
Vstupenky si zakúpite v sieti Predpredaj.sk.

25

SOBOTA

TANCUJEME V DÚBRAVKE

17:00
Tanečný podvečer s kapelou Party Time.
NEDEĽA

10:30
Účinkuje Divadlo A. Pallesitza.

26

NEDEĽA

16:00

Vystúpenia detí z dúbravských materských škôl
a sprievodný program pre všetky mamičky.

DROBEČKY Z PERNÍKU

30

ŠTVRTOK

17:00

VÝCHOVNÉ KONCERTY
PRE ZŠ A SŠ

Filmová hudba. Organizované podujatie.

VÝCHOVNÉ KONCERTY
PRE ZŠ A SŠ

Filmová hudba. Organizované podujatie.

19

NEDEĽA

vstupné 18,- 

STUDŇA LÁSKY

18:00
Muzikál v podaní ZUŠ Istrijská.

15

vstupné 3,- 

vstup voľný

28

STREDA
9:00 / 11:00

PINOKIO

19:00
Divadelná komédia. V hlavnej úlohe sa predstaví
obľúbená herečka Simona Stašová.

UTOROK

14

vstupné 3,- 

DEŇ MATIEK

PONDELOK

UTOROK
9:00 / 11:00

vstupné 4,- 

MAGICKÝ VEČER
FILMOVEJ HUDBY

26

SMEJKO A TANCULIENKA

17:00
Hudobno-zábavná show pre deti.
Predaj vstupeniek len v sieti Ticketportal.

12

vstupné 5,- 

vstupné 3,- 

17:30
Vystúpenie žiakov tanečného
odboru ZUŠ J. Kresánka.

9

UTOROK

NÁMORNÍCI VS. PIRÁTI

10:30
Účinkuje Divadlo Jaja.
PONDELOK

21

STUDŇA LÁSKY

PIATOK

O KOCÚROVI
A PYŠNEJ HVIEZDE

10:30
Účinkuje Divadlo zo šuflíka.

vstupné 3,- 

vstupné 5,- 

LORIOVE SKARABEUSY

vstup voľný
Výstava obrazov, kde autor zobrazuje chrobáky
- skarabeusy, ktoré sa vyvíjajú už 200 miliónov rokov. Na základe prírodných tradícií s dokumentárnou precíznosťou maľuje
tieto chrobáky v rôznych formách, veľkostiach a farbách.
Autor: José Luis Loria Méndez (Mexiko)
Kurátorka: Sonia Siblik (Mexiko)
Výstava v Galérii Villa Rustica potrvá do 14.6.2019.

30

ŠTVRTOK

ČAROVNÉ MEXIKO

18:00
vstupné 5,- 
Hudobno-tanečný program zameraný
na významné mexické sviatky a tradície.
Účinkujú: Mauricio Aceves Omana, hosť programu (Mexiko),
Pozdrav matke Zemi - aztécky rituálny tanec
Hudobná skupina mariachi El Caminante (Slovensko)
Súbor mexických tancov Magisterial (Slovensko)

PROGRAMY

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.
MÁJ
1. 5.
Štátny sviatok – Rodinné centrum
Macko zatvorené
3. 5.
BabyHerňa -9.30 – 11.30 – Hernička
určená pre deti od 0- 12 mesiacov a
tiež pre ich rodičov.
3. 5.
Hernička v štýle Montessori – 10.00
– 11.00. Zahrajme sa a zároveň rozvíjajme svoje zmysly a motoriku. Svoju
účasť potvrďte na monte.macko@
gmail.com aj s uvedením veku dieťaťa.
Európsky týždeň nosenia detí (ETND)
6. 5.
ETND - Anka Kališová - 9.30 – 11.30.
Stretnutie nosiacich rodičov - Viažeme
RingSling (od novoška po toddlera)
8. 5.
ETND - Jennka Capková - 9.30 –
11.30. Stretnutie nosiacich rodičov Rôzne úväzy s jednou šatkou
9. 5.
Poobedná herňa s tvorivými dielničkami – 16.30 – 18.00) - Deň matiek.
Počas tvorenia vyrobíme mamičkám k
blížiacemu sa sviatku drobnosť, ktorá
ich poteší a vyčaruje im úsmev na
tvári.
10. 5.
ETND - Adriana Kráľová 9.30 – 11.30.
Stretnutie nosiacich rodičov - Pred-

náška o kontaktnom rodičovstve a
testovanie AK nosiča
13. 5.
Herňa - 9.30 – 11.30
15. 5.
Tvorivé dielničky počas herničky - 9.30
– 11.30
15. 5.
Tehotenské kruhy - 17.15 – 18.45.
Pravidelné stretnutia s dulou Martou
Babincovou. Svoju účasť potvrďte
na martuliena@gmail.com
17. 5.
Podporná skupina dojčenia 9.30 –
11.30 - Príďte sa medzi nás porozprávať o aktuálnych témach s dulou
a laktačnou poradkyňou Martou
Babincovou.
17. 5.
Hernička v štýle Montessori – 10.00
– 11.00. Zahrajme sa a zároveň rozvíjajme svoje zmysly a motoriku. Svoju
účasť potvrďte na monte.macko@
gmail.com aj s uvedením veku dieťaťa.
18. 5.
Poobedie so spoločenskými hrami –
15.00 – 18.00. Vstup pre rodiny s
deťmi nad 4 roky, aby sme sa mohli
sústredene venovať hraniu hier. Macko
hernička nebude k dispozícii. Nutnosť
prihlásiť sa rcmacko@rcmacko.sk
20. 5.
Herňa - 9.30 – 11.30

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

22. 5.
Tvorivé dielničky počas herničky 9.30
– 11.30
23. 5.
Poobedná herňa s tvorivými dielničkami (16.30 – 18.00)
24. 5.
Herňa 9.30 – 11.30
27. 5.
Herňa 9.30 – 11.30
29. 5.
Stretnutie nosiacich rodičov 9.30 –
11.30. 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?
29. 5.
Tehotenské kruhy - 17.15 – 18.45.
Pravidelné stretnutia s dulou Martou
Babincovou. Svoju účasť potvrďte
na martuliena@gmail.com
31. 5.
BabyHerňa -9.30 – 11.30 – Hernička
určená pre deti od 0- 12 mesiacov a
tiež pre ich rodičov.
31. 5.
Hernička v štýle Montessori – 10.00
– 11.00. Zahrajme sa a zároveň rozvíjajme svoje zmysly a motoriku. Svoju
účasť potvrďte na monte.macko@
gmail.com aj s uvedením veku dieťaťa.

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

K U LT Ú RNY TIP Z MESTA

„Ž

ivot nie je pre zbabelcov. A už vôbec
nie staroba. Staroba potrebuje odvážnych ľudí,“
myslí si režisér Marián
Pecko
V Mestskom divadle P. O.
Hviezdoslava práve vrcholí jubilejná 10. sezóna, a to
premiérou
nesmrteľného
titulu Antona Pavloviča Čechova – Ujo Váňa v réžii Mariána
Pecka. Nesmrteľný príbeh napísal autor pred 120-timi rokmi, no
svojou aktuálnosťou presahuje
storočia. Veľké túžby a sny verzus
premárnené šance a nenaplnený život, ale aj kríza stredného

veku a motív nešťastnej lásky, sú
nám dôverne známe témy, neustále prítomné v našich životoch. Hlavný hrdina - Ujo Váňa
sa ocitá v neľahkom období, kedy
vyhodnocuje svoj doterajší život,
prichádza o svoje ideály, naráža

na neopätovanú lásku a narastá v ňom zúfalstvo a beznádej.
Hlavnú postavu Váňu stvárnil
vynikajúci Alexander Bárta
a v predstavení mu sekundovali ďalší skvelí slovenskí herci – Andrea Sabová, Kristína
Grepellová, Milan Bahul, Juraj Hrčka, Jana Valocká a Zuzana Kocúriková.
Príďte si vychutnať veľký
divadelný zážitok z ruskej klasiky, ktorá má stále čo povedať a
svojou úprimnosťou dokáže osloviť aj súčasného diváka. Najbližšie
predstavenie v MDPOH sú 14. 5.,
23. 5. a 18. 6.2019. Viac informácií nájdete na www.mdpoh.sk

Foto: Branislav Konečný, archív MDPOH
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VE ĽKOKA PACIT NÉ
KONTA JNE RY
Veľkokapacitné kontajnery budú
pristavované v zmysle harmonogramu do 10-tej hodiny. Odvoz
kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10-tej,
bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. Veľkokapacitné kontajnery sú
určené výlučne pre obyvateľov, nie
sú určené pre podnikateľov aby sa
zbavovali odpadu v rámci svojich
podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.) V prípade, že takúto činnosť zistíme budeme žiadať
od tohto podnikateľa buď úhradu
nákladov alebo odstránenie odpadu
z príslušného kontajnera.
Kontajnery na veľkorozmerný
komunálny odpad nie sú určené
na zber odpadu ako pneumatiky,
elektroodpad, baterie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje
a pod.)
Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný
distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky
alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis)

2. máj
▪ Švantnerova
pred rešt. Zlatá Lipa
▪ Bilíkova 15 – Kpt. J. Rašu
roh ulíc
9. máj
▪ Fedákova 10 – 12
oproti bytovým domom
▪ Ožvoldíkova 8
pri bytovom dome
16. máj
▪ Drobného 22 parkovisko
pri bytovom dome
▪ Landauova 24 – 26
pri bytovom dome
23. máj
▪ V. Valachovej 2
pri bytovom dome
▪ Gallayova 49 roh ulíc
s ul. Pri kríži
30. máj
▪ Bujnákova 3 – 5
Roh ulíc Ľ. Zúbka 1
a Bullova ulica

OZN AM
Poslanecké dni
17.00 – 18.00
miestny úrad Žatevná 2,
prízemie, číslo dverí 2
13. máj
Ing. Juraj Káčer
PhDr. Ľuboš Krajčír
27. máj
Ing. Martin Lupták
JUDr. Dušan Mikuláš
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OZN A M Y
Prijímacie skúšky
ZUŠ Eugena Suchoňa,
Batkova 2
4. 6. 2019, 15.00 – 17.00
na I. poschodí - ZUŠ Eugena
Suchoňa Batkova 2
▪ do Hudobného odboru:
predškolská prípravná hudobná výchova; prípravná
hudobná výchova hra na
klavíri, keyboarde, husliach,
violončele, kontrabase, akordeóne, harfe, zobcovej flaute,
priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke, lesnom rohu,
bicích nástrojov, gitare, elektrickej a basovej gitare; hlasová výchova, spev, základy
hudobnej kompozície
▪ do Literárno-dramatického
odboru
▪ do Tanečného odboru
▪ do Výtvarného odboru

Záhradná slávnosť
Centrum rodiny Bazovského
18. máj, 15.00 – 18.00.
Pestrý program pre malých aj
veľkých - športové súťaže, žonglérsky workshop, ping-pongovy turnaj, opekačka a vernisáž
obrazov mladých umelcov a detí
s autizmom.

VIDELI SME

KD E SA SK ÁK ALO V K ROJOC H AJ B EŽ ALO S VA J ÍČKA MI

Jarný jarmok bol trošku zimný

D

úbravský veľkonočný
jarmok písal už svoj piaty
ročník. Takto chladný však
ešte nebol. Dvojdňové podujatie spojilo hudbu, programy, tvorivé dielne, remeselníkov, dobroty a stretnutia
nielen Dúbravčanov.

TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ
Kde deti z folklórneho súboru
v krojoch skáču na pásme do diaľky, kde sa pletú košíky, korbáče,
kde je na jarnom podujatí počasie
ako na jeseň či v zime, jednoducho, kde je bláznivo ako v apríli.
Originálny Dúbravský veľkonočný jarmok sa tradične už piaty rok
rozložil pred a aj vo vnútri Domu
kultúry Dúbravka. Podujatie organizujú mestská časť Bratislava-Dúbravka v spolupráci s Projektom Život.
Piatok jarmok odštartoval síce
v slnečnom, ale v chladnom počasí, niektorí sa zahriali pri vínku,
pri kultúrnom programe, prechádzke alebo pri priateľských
stretnutiach.
Vonku pred domom kultúry
prebiehal program, voňalo jedlo,
pitie, vnútri vo foyer sa núkali

Energická Klnka na úvod veľkonočného jarmoku.

remeselné výrobky. Väčšia časť
predajcov s ručnými výrobkami
prišla v sobotu.
Okrem foyer kultúrneho domu
remeselníci v sobotu naplnili aj
prvé poschodie, špeciálnou bola
takzvaná Knižná Zóna bez peňazí,
na ktorej sa knižky nepredávali a ani nekupovali, ale vyberali.
Ľudia prišli a doniesli knihy, aby
niekoho iného potešili, prežili
s knihou príbeh... Objaviť sa dali
aj CD, DVD a LP platne.
Od stánkov z vonku nebolo cítiť len vôňu jedla, ale aj slová,

rozhovory: „Mali podávať varené
vínko.“
Chladné počasie pripomínalo
skôr vianočné, než veľkonočné
trhy. Zahriať sa však v sobotu
dalo napríklad na detskom Behu
s vajíčkami, pri Kozovanke alebo
vo vnútri kultúrneho domu pri
pletení košíka, hľadaní knižných
objavov v takzvanej Knižnej zóne
bez peňazí alebo pri prezeraní výrobkov jarmoku Projektu Život.
Dúbravský veľkonočný, tak trochu zimný, jarmok, bol ako každý
rok svojský, originálny...

ZBO RY, SPEVO KO LY A O P E RNÍ S P EVÁC I V S TAROM KOS TOL E

Koncert v kostole predbehol sviatky
V

eľkonočný koncert zaplnil
Kostol sv. Kozmu a Damiána už v marci. Dokázal,
že dátum nie je podstatný.
Podujatie spojilo cirkvi, interpretov aj krajiny.
TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ
Veľká noc tento rok pripadla na
koniec apríla. V Dúbravke však
bol Veľkonočný koncert, slávnosť
hudby, už mesiac vopred, čiže na
konci marca.
Neznamená to, že je Dúbravka
popredu, hoci aj taká možnosť
by tu bola, ale že nie je podstatné
kedy...Podstatné je, že spoločne si
všetci účastníci koncertu pripomenuli hodnoty duchovné, stretli sa a popriali si: Pokoj, zdravie,
lásku..
Koncert pre všetkých Dúbra-

Pohľad zhora na Lamačsko-dúbravský cirkevný spevácky zbor.

včanov písal už svoj štvrtý ročník.
Naplnil starý dúbravský Kostol
sv. Kozmu a Damiána hudbou,
divákmi, aj zahraničnými hosťa-

mi, ukrajinské ľudové piesne zaspieval napríklad Vasiľ Hricák.
Program otvorili spevokoly
- Evanjelický zborový spevokol,

Lamačsko-dúbravský
cirkevný
spevácky zbor, neskôr nechýbali
operní speváci Martin Malachovský, Vasiľ Hricák a Dúbravčan
Peter Oswald. Spevom a hrou na
organe program dotvorili manželia Jana a Ján Ružovičovci.
Nechýbali ani žiaci Základnej
umeleckej školy Eugena Suchoňa
a Mužský spevácky zbor Chorus
Augustini.
Sviatočné koncerty v Kostole sv.
Kozmu a Damiána organizujú pri
príležitosti Veľkej noci a Vianoc
pravidelne Ján a Jana Ružovičovci, Zuzana Marková, Zuzana Horváthová, ZUŠ E. Suchoňa a Rada
seniorov v Dúbravke. Podujatie je
aj jedinečnou možnosťou prezrieť
si očami starý dúbravský kostol,
počúvať pritom tóny klavíra, piesne spevokolov či vystúpenia operných spevákov, oddýchnuť si, popremýšľať, pristaviť sa...

VIDELI SME

FA REBNÁ AK A D É M I A V D O M E K U LT Ú RY

Jar privítali deti z Cabanky

M

aterská škola pripravila
slávnostnú akadémiu
v dome kultúry. Miesta v červenej sále sa naplnili.
TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ
Už farebné sukne predznamenávali pestrosť. Pestrosť vystúpení, pestrosť života, jari. Práve
jari a jej vítaniu bola venovaná
slávnostná akadémia Materskej
školy Cabanova. Škôlka túto slávnosť organizuje vždy raz do roka
v Dome kultúry Dúbravka. Tento
rok tomu nebolo inak. Teda vlastne bolo. Namiesto vianočného
programu si materská škola pripravila pestrý jarný. Akadémia
bola načasovaná na prvý jarný
deň.
Úvod patril spomínaným farebným sukniam, čiže spoločnému
tancu dievčat z viacerých tried.
Potom sa predstavili postupne všetky triedy - od drobných
Mravcov, Sovičiek, Žabiek až po

GABRIELA BREJKOVÁ
Rozprávka o výnimočnej Pippi, ktorá býva sama vo Vile
Vilôčke, keďže jej otecko námorník brázdi šíry oceán, si
našla mnoho fanúšikov medzi
čitateľmi, a teraz možno ďalších
medzi divákmi. Zaslúžila sa o to
energická hlavná predstaviteľka,
ktorá prespievala a pretancovala

K

eď sa spoja dve kamarátky s rovnakou
záľubou, nemôže to dopadnúť ináč ako výborne.
Medvedí deň v Dúbravke
bol aj vďaka aktívnym organizátorkám plný zábavy
a tanca.
ZUZANA MORÁVKOVÁ

Sovičky na veľkom pódiu DKD.

Včielky, ktoré onedlho „letia“ do
školy.
Zazneli tóny ľudové, tradičné
piesne, živý a hopsavý rock and
roll, moderné piesne.... Každá
trieda iné vystúpenie, iné podanie, no s jedným jasným odkazom. Láska. Láska, s akou deti
predviedli vystúpenia aj s úprim-

nými chybami, pádmi, smiechom
i slzami, láska, s akou učiteľky,
riaditeľka a celý personál Cabanky pripravoval program a láska,
s akou ju prijímali všetci diváci....
Na záver tak už neboli potrebné žiadne slová, heslo materskej
školy _ My sa máme, že sa máme,
znelo v hlavách, srdciach...

My

TEXT A FOTO

Medvede
mali svoj deň

TEXT A FOTO

Pippi Dlhá Pančucha býva u nás

v Dúbravke síce
nemáme Národné
divadlo, ale zato mnoho
zaujímavých amatérskych
vystúpení, ktoré sa bezprostrednosťou a nasadením
detských hercov tým profesionálnym blížia. Navštívili
sme predstavenie muzikálového divadla Alkana,
ktoré v Dúbravke pôsobí od
roku 1990. Na prasknutie
naplnená sála s napätím
očakávala výkony tých
najmenších hercov, aj trochu
starších konzervatoristov.
Na programe bol muzikál
Pippi Dlhá Pančucha.
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DIVADLO
skoro celé hodinové predstavenie.
A ani sa nezadýchala!
Žeby aj táto dúbravská Pippi
mala superschopnosti? Alebo jej
pomohlo to, že po jej boku stáli charizmatickí malí herci v role
Tomiho a Anniky, ale aj desiatky ďalších detských tanečníkov
a spevákov. Kamaráti zo školy, ale
aj Silák Adolf z cirkusu, zlodeji,
námorníci, a dokonca domorodci
z ostrova Kurekuredut. A nemohol chýbať ani Pippin námornícky
otecko. Nečudujeme sa, že si deti

pri toľkej zábave spolu s Pippi
povedali, že nechcú byť, tak ako
vravela Pippi, „dospulí“!
Roztancované a rozospievané
javisko sme mohli vidieť vďaka
mnohým pedagógom Alkany,
ktorí s deťmi predstavenie nacvičili, vďaka technickému štábu, vďaka rodičom, ktorí vodia
svoje deti na tréningy a nácviky,
a v neposlednom rade vďaka zakladateľke Alkany, pani Alene
Kaňukovej, ktorá originálne scenáre pre divadlo píše. V jej hlave
skrsla myšlienka detského muzikálového divadla, kde deti môžu
rozvíjať svoj talent. A ako vidíme,
robia tak s veľkou radosťou...

Vášnivá zberateľka plyšových medvedíkov Katarína Čierna začala so svojou záľubou
v roku 2002. Po rokoch usilovného opravovania, čistenia
a starania sa o medvedíkov
prišla myšlienka zorganizovať
im vlastný deň. Po prvom podujatí, ktoré sa uskutočnilo v
Ružinove, pripravili s kamarátkou Katkou Tomandlovou
druhé, tentoraz v Dúbravke.
Jedáleň Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej
Karola Adlera zaplnili 14. apríla plyšové medvede. Menší,
väčší, moderný či tí retro, bolo
ich neúrekom.
Okrem obdivovania krásnych
medvedíkov boli pre deti
v spolupráci s Rodinným
centrom Macko pripravené
tvorivé dielničky, interaktívne
divadielko o dobrodružstvách
Macka Lacka, Medvedí tanec
s tanečnou skupinou Dancy
shake a tancovačka s medvedími pesničkami. Nechýbali
ani súťaže, vďaka ktorým deti
odchádzali s omaľovánkami
plnými medveďov či tombola,
samozrejme s medvedími cenami zberateľky Katky.
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KNIHY

DO ŠKÔ LO K C H O D I A P RE D SPA N Í M Č Í TAŤ S E N I OR I AJ RODI Č I A

Keď príbehy z knižiek spájajú

H

oci škôlkari nevedia čítať, marec Mesiac knihy
oslávili čítaním. Materská
škôlka na Damborského
sa rozhodla poňať ho tento
mesiac trošku netradične.
Z nápadu vedenia škôlky boli
nadšené nielen deti, ale aj ich
rodičia. Tí sa totiž vrátili do
svojho detstva, do materskej
školy.

Početné výskumy dokázali, že
čítanie má vplyv na rozvoj slovnej zásoby dieťaťa, jeho myslenie,
fantáziu i budovanie osobnosti.
Potvrdzujú to tiež slová riaditeľky materskej školy Ingrid Duban,
ktorá prezradila, že danú formu
predškolského vzdelávania chce
rozšíriť aj na ďalšie mesiace.
Záujem zo strany detí, rodičov,
ktorí škôlkarom rozprávky pred
spaním čítali, a učiteľov, by rozhodne bol.
Čítanie deťom, napríklad aj
pred spaním, má určite svoj zmysel. Dieťa potrebuje, aby ho niekto
naučil „čítať“, pomohol mu obja-

verše, básne napísané pre materskú školu.
SPÁJANIE GENERÁCIÍ

Božena Turjanová je akousi babičkou Materskej školy Cabanova.
Foto: Lucia Marcinátová

viť knižný svet a budovať vzťah
k tejto činnosti pravidelne, s láskou a s pochopením.
NIELEN RODIČIA
Príbehy, rozprávky z knižky
pred spaním detí v materských
školách patria takmer k rituálom.

V Materskej škole Cabanova toto
čítanie oživujú seniori z neďalekého Domova pri kríži, ktorí chodia čítať malým kamarátom už
viac než rok.
Akousi „babičkou Cabanky“
a dušou čítania je Božena Turayová, ktorá okrem čítania príbehov prináša aj vlastnú tvorbu,

Pred viac než rokom spustila mestská časť v rámci októbra
Mesiaca úcty k starším aj medzigeneračný projekt pod názvom
„Do rozprávky“. Do materských
škôl chodili čítať rozprávky seniori z dúbravských denných centier.
S iniciatívou prišla mestská poslankyňa a manželka starostu Zdenka
Zaťovičová. Oslovila Radu seniorov
v Dúbravke a Oddelenie školstva,
vzdelávania a športu a predstavy sa
zmenili na skutočnosť.
Dobrou správou je, že čítanie
seniorov pred obedným odpočinkom v niektorých materských
školách, pokračuje aj v iných mesiacoch počas roka.
Veď koľké fantastické predstavy, hrdinovia, príbehy čakajú na
deti práve v knižkách. Treba im
len vdýchnuť život...
Danka Šoporová
Lucia Marcinátová

Ako Stratený zajko z Paríža do Dúbravky prišiel
A
utorka detskej literatúry Diana Mašlejová zavítala do Materskej
školy na Ožvoldíkovej, aby
sa s deťmi porozprávala
o svojej knižke s názvom
Stratený zajko v Paríži.

TEXT A FOTO

LENKA JANOTKOVÁ
Hlavným hrdinom knižky
Stratený zajko v Paríži je, ako
už názov napovedá, plyšový zajac Zajko. Ten sa so svojou malou majiteľkou vydá na cestu do
ďalekého Paríža, kde sa jej nešťastnou náhodou stratí.
V snahe majiteľku znovu
nájsť sa Zajko v Paríži ocitne
na rôznych zvláštnych miestach a stretne niekoľko milých
postavičiek, ktoré mu z tejto
šlamastiky napokon pomôžu.
Sympatického potkana Otta,
ktorý sa po tragickej smrti
manželky sám stará o svoje potkančatá, pani Straku s adiktív-

nymi sklonmi, či malého chlapca
Antoana. Buďte bez obáv, v príbehu sa všetko na dobré obráti
a Zajko sa vráti späť k majiteľke.
Bohatší o priateľstvá, zážitky a životné lekcie.

Kedy ste sa naposledy stratili vy? Čítala som, že by sme
sa občas mali strácať
z vlastnej iniciatívy, aktívne, vraj to
človeku prospieva.
Zrejme na tom niečo
pravdy bude. Veď aj
keď si kupujeme dovolenku, platíme si
za možnosť oddýchnuť si a stratiť sa...
Že vo vlastnom
meste sa stratiť
nedá? Ale dá. Niektorí ľudia sú totiž od
narodenia vybavení
jedinečnou schopnosťou stratiť sa aj
pred vlastným domom.
Byť stratený je niekedy naozaj
fajn. Je to jedinečná príležitosť na
rozhovor s neznámym domácim
obyvateľstvom. Veď aj na zahraničnej dovolenke nás vždy poteší
autentický kontakt s miestnymi.

A sú snáď Devínska Nová Ves,
druhý koniec Dúbravky alebo
Lamač horšie od Španielska?
Nemyslím. Ak sa tam ocitnete stratený, sľubujem, že budú
mať pre vás rovnaký nádych
exotiky ako trebárs Francúzska
riviéra.
Tak teda do toho, strácajme
sa. Ale pozor, nezabudnite sa
vždy vrátiť domov. Veď aj Zajko
z príbehu prišiel do Dúbravky.

VOĽBY

strana 25

VO Ľ BY D O E U RÓ P S K E H O PA R L A M E N T U B U D Ú 2 5 . M Á JA 2 0 1 9

Vyberáme jeden lístok,
krúžkujeme najviac dvoch
Hlasovací
preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt
na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb
nebude môcť voliť v mieste
svojho trvalého pobytu vo
volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný,
môže požiadať obec svojho
trvalého pobytu o vydanie
hlasovacieho preukazu.
Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací
preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho
preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do
zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
- osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (tzn. najneskôr
24. 5. 2019 v úradných hodinách obce). Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
- v listinnej forme tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola
doručená obci najneskôr
15 pracovných dní predo
dňom konania volieb (tzn.
najneskôr 03. 05. 2019),
elektronicky
(e-mailom)
tak, aby žiadosť o vydanie
hlasovacieho preukazu bola
doručená obci najneskôr 15
pracovných dní predo dňom
konania volieb (tzn. najneskôr 03. 05. 2019).
Volič, ktorému bol vydaný
hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti
príslušnej podľa miesta jeho
trvalého pobytu, avšak len
s hlasovacím preukazom.
Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým
preukazom občana Európskej únie.

Po

prezidentských
voľbách sa chystajú
voľby do Európskeho parlamentu. Volebný rok tak
pokračuje 25. mája, kedy
budeme voliť europoslancov. Novozvolený Európsky
parlament bude mať 705
kresiel, pričom Slovensko v
ňom obsadí 14 mandátov, čo
je o jeden viac ako v predošlom volebnom období. Ide
o štvrté voľby do Európskeho
parlamentu na Slovensku a
uskutočnia sa v rámci celoeurópskych volieb do Európskeho parlamentu.
Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu
25. mája od 7.00 do 22.00 hodiny. Právo voliť do Európskeho
parlamentu má občan Slovens-

kej republiky, ktorý má na území
trvalý pobyt a najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 18 rokov a
občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území
Slovenskej republiky trvalý pobyt
a najneskôr v deň konania volieb
dovŕši 18 rokov veku.
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej
republiky, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky trvalý pobyt
a ani na území iného členského
štátu Európskej únie, najneskôr
v deň konania volieb dovŕši 18
rokov a v deň konania volieb sa
zdržiava na území Slovenskej republiky.
Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno
len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Jeden lístok
a dva krúžky
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích
lístkov vloží volič jeden z
hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo
na jednom z hlasovacích
lístkov vyznačí odovzdanie
prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla
najviac u dvoch kandidátov.
Potom hlasovací lístok vloží
volič do obálky a následne
do volebnej schránky.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne
upravené hlasovacie lístky
do zapečatenej schránky na
odloženie nepoužitých alebo
nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí
priestupku, za ktorý mu bude
uložená pokuta 33 eur.

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Voľby do Európskeho parlamentu - sobota 25. mája
od 7.00 do 22.00 hod.
Vyberáme jeden hlasovací
lístok, na ktorom môžeme
zakrúžkovať číslo najviac u dvoch
kandidátov.
Hlasovací lístok vložíme do obálky
a následne do volebnej schránky.
Buďte súčasťou volieb! Staňte sa

členom okrskovej
volebnej komisie vo
voľbách do Európskeho
parlamentu. Voľby sa
uskutočnia 25. mája
2019. Prosím, kontaktujte miestny
úrad na tel. čísle 02/69 20 25 43
alebo na e-mailovej adrese
jakubkovic@dubravka.sk.
Ďakujeme
Foto: Ľubo Navrátil

K D E S A N A C H Á D Z A K Ú V O L E B N É M I E S T N O S T I V D Ú B R AV K E
Základná škola Sokolíkova 2 pre okrsky č. 1, 2, 3, 4, 5:
Hanulova, Považanova, Sokolíkova, Švantnerova, Talichova,
Tavarikova osada, Záhradkárska Bezekova, Klimkovičova, M.
Schneidera-Trnavského,
Bujnákova, Galbavého, Kudlákova,
Chrobákova, J. V. Dolinského, J.
Hronca, Koprivnická, Plachého,
Strmé sady, Strmý bok, Tulipánová, Vendelínska
Budova Kultúrneho centra
Fontána na Ožvoldíkovej 12 - pre
okrsky č. 6, 7:
Pekníkova, Repašského, Brižitská, Čiernohorská, Jadranská,
Kajerka, K Horánskej studni,

Novodvorská, Oskorušová, Pod
záhradami, Popovova, Štepná, Žatevná
Stredná priemyselná škola Karola Adlera 5 - pre okrsky č. 8, 9,
10, 11:
Moyšova, Tranovského, Martina Granca, Kristy Bendovej, Cabanova, Fedákova
Základná škola Pri kríži 11 - pre
okrsky č. 12, 13, 14, 15:
Homolova, Gallayova, Pri kríži,
Ožvoldíkova
Základná škola Nejedlého 8 pre okrsky č. 16, 17, 18, 19, 20:
Saratovská 1 až 7, Trhová, Saratovská 8 až 28, Pri Hrubej lúke, Nejedlého 1 až 16,18,20,22,24,26,28,

Nejedlého 17 až 73, Agátová,
Dúbravčická, Sekurisova
Budova bývalej Základnej školy Bilíkova 34 - pre okrsky č. 21,
22, 23, 24, 25:
Drobného 2 až 22 párne, Ušiakova, Dražická, Drobného 1 až 27
nepárne a 24, Lysákova, Na vrátkach, Kpt. Rašu, J. Alexyho, V.
Valachovej
Základná škola Beňovského 1 pre okrsky 26, 27, 28, 29, 30, 31:
Batkova, Landauova, Bazovského, Červeňákova, Bagarova,
Beňovského, Bošániho, Damborského, Nemčíkova, Bullova, Lipského, Polianky, Harmincova,
Húščavova, Ľ. Zúbka
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Dualne vzdelavanie

v Todose
Milí študenti, Vážení rodičia

zakladne
inform
acie

edčenie o spôsobilosti poskytovať
Naša spoločnosť Todos získala Osv
lneho vzdelávania na pracovisku
praktické vyučovanie v systéme duá
á, že sme spôsobilí poskytovať
praktického vyučovania. To znamen
so strednými odbornými školapraktické vyučovanie v spolupráci
ktorí končia základnú školu a
mi. Preto hľadáme šikovných žiakov,
om na učebné odbory auto
plánujú pokračovať v štúdiu zameran
sár alebo lakovník. Ak máte záuopravár - mechanik, elektrikár, karo
ilovom priemysle a prakticky sa
jem študovať a pracovať v automob
servise Todos, ste srdečne vítaní.
vzdelávať v našom autorizovanom

Vyhody pre
studenta
iba v Todose

nosť nadAutomobilový priemysel ponúka mož
vania
aho
dos
ade
príp
V
priemerných zárobkov.
serióznia
káza
preu
ov,
edk
dobrých učebných výsl
profeú
dan
o
jmu
záu
ho
nosti, ale hlavne aktívne
na.
záko
ec
rám
nad
ody
siu, Todos ponúka výh

www.todos.sk | 0800 102 103

●

●

●

●
●

možnosť uzatvorenia zmluvy
o budúcej pracovnej zmluve
zabezpečenie ubytovania
a úhrada za ubytovanie
pri mimobratislavských študentoch zabezpečenie stravy nad
rámec zákona
úhrada cestovného
príspevok vo výške 100% na
kurz vodičského preukazu

Systém duál
neho vzdelá
vani
je systém, kt
orý sa vyznač a
uje
najmä úzky
m prepojen
ím
všeobecnéh
o a odbornéh
o
teoretického
vzdelávania
s
praktickou pr
ípravou žiak
ov
u konkrétneh
o zamestnávateľa. Výučb
a
strieda s prak v škole sa
tickým vyuč
vaním v prie
ostoroch zam
estnávateľa.

●

●

●

●

príspevok vo výške 100%
na kurz zváračského preukazu
možnosť získania
odborných certifikátov
možnosť odbornej brigády
nad rámec povinnej praxe
v prípade dobrých študijných
výsledkov prospechové
štipendium

ŠPORT
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N OVÉ MANTINE LY A TRI B Ú NA P R E Š TADI ÓN

HOBA: Najlepšie skončili ôsmaci

TENISOVÉ DVORCE A HALA,
BEACH VOLEJBALOVÉ DVORCE
FUTBALOVÉ IHRISKO

w w w.miso.ofirme.sk

Hodinové
objednávky:
0905 109378

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. Michal VAVRO
0905 240532

LETNÉ TENISOVÉ TÁBORY

Foto: Radek Šatka

ĽN

AC I ČSK
Ý
ÝH
Z
BC E
RO

Celoročné
objednávky:
0905 240532

V behu na 4,2 km štartovalo vyše 150 mužov a žien,
z toho bolo 53 seniorov z našej
mestskej časti. Je to zásluha
koordinátorky Rady seniorov
Zuzany Markovej, ktorá spolu
s dennými centrami zabezpečovala účasť. Z Dúbravčanov sa
v súťaži žien najlepšie umiestnili
Mária Krčmárová (6. miesto),
Zora Podlucká (8.), Mária Kusalíková (10.), Terézia Vizínová
(13.) a Zlatica Smolková (14.),
medzi mužmi František Brunovský (23.), František Švába (24.) a
Rudolf Masarovič (37.).
Seniorov prišli pred štartom
povzbudiť starosta Martin Zaťovič s manželkou Zdenkou
a predseda Komisie športu Branislav Semančík.
(pej)

BO

Dúbravka - Lysáková ulica

rvý aprílový víkend
patril už 14. ročníku
podujatia ČSOB Bratislava Marathon. Počas troch
dní v slovenskej metropole
štartovalo 11 326 bežcov.
Súčasťou programu bol
aj Beh dobrých ročníkov
alebo Senior Run & Walk,
na ktorom sa opäť v hojnom
počte zúčastnili aj seniori
z Dúbravky.

A

K

T

A

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

P

BR

musíme vytvoriť čo najlepšie podmienky, na čom už teraz pracujeme.
ZHOVÁRAL SA
Ako sa darilo kadetom, starJOZEF PETROVSKÝ
ším a mladším žiakom?
Veľa kadetov sme preradili
Ako hodnotíte výsledky
k dorastencov a tým sa družstvo
a umiestnenie juniorov a dorasoslabilo. Na druhej strane vznikol
tencov?
priestor pre iných hráčov. Po záAj napriek tomu, že tieto naše
kladnej časti hrali kadeti v nižšej
dve najvyššie vekové kategórie hraskupine, v ktorej obsadili druhé
jú dlhodobo o špicu v l. slovenskej
miesto. Dostávali tam šancu aj
lige, neboli sme so sezónou určite
niektorí ôsmaci, čo je z pohľadu
spokojní. Juniori mali jednoznačvýchovy hráča potešiteľné. Dôležiný cieľ postúpiť do extraligy, ktoté je, že sa chlapci vo vyššej vekorý sa nám nepodarilo
vej kategórii dokázali
naplniť. Také kvalitpresadiť.
Najlepšie
né družstvo, aké sme
umiestnenie v sezóne
Hokejový klub
mali zložené v tejto
dosiahli ôsmaci, ktorí
HOBA funguje
sezóne, už nebude
skončili na konečod roku 1991.
jednoduché postaviť.
nom peknom druhom
Má 300 hráčov
Prehrali sme zbytočne
mieste. Dokázali v tadve stretnutia, ktoré od 4 do 20 rokov. buľke preskočiť Trensme mali jednoznaččín a Nitru, čiže kluby,
ne zvládnuť. Osobne
ktoré dlhodobo majú
nie som presvedčený, že družstvo
najlepšie výsledky v práci s mládepre úspech urobilo maximum. Nežou. Bola to perfektná práca trénepodarilo sa mu obhájiť ani minurov a celého tímu. Siedmaci skonloročné druhé miesto a skončilo
čili na štvrtom mieste. V mladších
tretie. Podobne dopadol aj dorast,
žiakoch sa tabuľky neviedli. Obe
ktorý mal úplne iný model súťaže.
družstvá, šiestaci i piataci, dosiahli
Naši vypadli vo štvrťfinále a určivýborné výsledky. Je tam veľmi silte nie s lepším družstvom. Možno
ná skupina kvalitných hráčov, mušťastnejším, ale o to šťastie sme sa
síme všetko nasmerovať tak, aby
mohli ešte viac pokúšať aj my. Po
ich výkonnosť neustále stúpala.
citlivom zvážení urobíme pravdeČo najmladší hokejisti?
podobne v týchto dvoch kategóPrípravka a aj predprípravka
riách zmeny, aby sme naštartovali
hrali turnajovým spôsobom celú
nový impulz. Ak hráči nepoľavia a
sezónu. Okrem zväzových odohrali
budú na sebe pracovať, určite majú
naši veľa ďalších turnajov. Priestor
pred sebou perspektívu. Urobíme
dostala veľká skupina hráčov, čo je
všetko preto, aby nám hráči nedobré. Vôbec nekladieme dôraz na
odchádzali, ba naopak, aby chceli
dosiahnuté výsledky, dôležité je,
za nás hrať. Sme si vedomí, že im
aby chlapci a dievčatá dostali v prí-

Tretina bežcov
bola z Dúbravky

IS

V

Foto: archív Braňa Semančíka

prave to, čo potrebujú.
Po sezóne dostali hokejisti
voľno?
Momentálne prebieha prechodné obdobie. Chystáme sa na prípravné obdobie, aby hráči nabrali
čo najviac síl na novú sezónu. Podmienky sme mali na prípravu v celej predchádzajúcej sezóne dobré,
ale vieme, čo musíme ešte zlepšiť,
a pracujeme na tom.
Prebehla alebo prebieha nejaká úprava interiéru na zimnom
štadióne?
Pred sezónou sa kompletne
vymenili mantinely. Okrem samotnej kvality mantinelov to v
priestore vyzerá úplne inak. Aj
napriek časovému sklzu sa finišuje s tribúnou, ktorá bude mať
kapacitu okolo 400 miest. Na
zápasy chodieva dosť veľa fanúšikov, ktorí doteraz postávali pri
ľadovej ploche. Vďaka tribúne sa
pre nich podmienky veľmi zlepšia.
Ďakujeme mestským poslancom z
Dúbravky, ktorí podporili rekonštrukciu, respektíve dostavbu priestorov na zimnom štadióne.
O niekoľko dní sa začínajú
v Bratislave a v Košiciach MS v
hokeji. Je aj HOBA nejakým spôsobom zapojená do organizácie
šampionátu?
Tak ako v roku 2011, keď sa konali MS tiež na Slovensku, som
členom organizačného výboru MS.
Osobne zodpovedám za team service, ktorý má na starosti kompletnú
športovú časť MS. Zodpovedá za
požadovaný komfort na zimnom
štadióne pre hráčov a zúčastnené
tímy, tréningy a samotné zápasy.
Mojím spolupracovníkom je rovnako ako počas MS 2011 manažér
nášho klubu Dávid Hrdlička. Zapojených do team service máme aj
20 našich hráčov, ktorí nám budú
pomáhať zabezpečovať spomínané
úlohy. Nakoľko budú v centre diania, môžu sledovať všetky tréningy
a zápasy v Bratislave. Bude to pre
nich okrem veľkej skúsenosti aj
nezabudnuteľný zážitok. Aj keď je
to veľká zodpovednosť, sme všetci
spolu pripravení všetko zvládnuť a
veľmi sa na to tešíme.

VO

hokejovom klube HOBA
Bratislava je okolo 300
hráčov, z toho 12 dievčat.
Najmladší majú štyri roky,
najstarší sú juniori, čiže do 20
rokov. Všetkým kategóriám
sa súťaže skončili, ale pred
nami je hokejový vrchol sezóny, a to majstrovstvá sveta
na Slovensku od 10. mája.
O domácej hokejovej sezóne,
ale aj o blížiacom sa šampionáte sme hovorili s riaditeľom
hokejového klubu HOBA Branislavom Semančíkom.
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P OZ VÁ N K A
OSLAVA SVIATKU PATRÓNA
HASIČOV – SV. FLORIÁNA
NEDEĽA 12. MÁJA 2019
10.00 - zraz účastníkov pred
hasičskou zbrojnicou na Žatevnej ul.,
privítanie starostu a hostí
10.40 - presun účastníkov na omšu
do Kostola sv. Kozmu a Damiána v
starej Dúbravke
11.00 - začiatok slávnostnej
svätej omše
12.10 - slávnostný sprievod
ku soche sv. Floriána
na Jadranskej ul., kladenie kytíc,
príhovor pána starostu, hostí
a predsedu - veliteľa DHZ
12.45 - presun ku hasičskej
zbrojnici, občerstvenie, spoločné
posedenie, ukážka hasičskej techniky
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Seniori sa chystajú
na športové hry

Vo

štvrtok 16. mája sa v Parku Pekníkova uskutoční už
štvrtý ročník Športových hier seniorov Dúbravky. V rámci podujatia sa bude konať Deň zdravia.
Prezentácia sa začne už o 8.00
hod. a potrvá do 8.55 hod. Slávnostné otvorenie je na programe
o 9.00 hod. Kto môže štartovať,
nám povedal predseda Komisie
športu MZ Dúbravka Branislav
Semančík: „Predovšetkým obyvatelia Dúbravky. Seniorov sme
rozdelili do troch kategórií. A
to od 61 do 65, od 66 do 70 a 71
a viac rokov. Rozhodujúce je kritérium, kto dosiahne daný vek v
roku bez ohľadu na to, či to bude v
januári alebo v decembri. Súťažiť
sa bude v šesťboji, a to v behoch
na 50 a 100 m, v hode granátom
na cieľ, v hode medicinbalom do
diaľky, v hode na basketbalový
kôš a v streľbe futbalovou loptou
na malú bránku.“
Záujemcovia sa môžu prihlásiť
do 9. mája elektronicky na radaseniorov@gmail.com. Prihlásiť
sa môžete aj priamo na mieste
konania podujatia. Akcia sa koná
pri príležitosti Dňa matiek a Dňa
otcov.
(pet)
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Obhajca vykročil pravou nohou
Po

úspešnej premiére
Dúbravskej ligy seniorov
v bowlingu (ďalej len DBLS)
denných centier (DC) odštartoval v polovici marca jej druhý
ročník. Druhé kolo bolo na
programe v polovici apríla.
Pripomíname, že úvodný
ročník DBLS vyhralo DC1 pred
DC4 a DC3.Obhajca prvenstva
dobre odštartoval aj druhý
ročník, keď vyhral obe kolá.

Dúbravská liga seniorov v bowlingu sa začala aj tento rok slávnostným otvorením starostom
Dúbravky Martinom Zaťovičom,
jeho manželkou a mestskou poslankyňou Zdenkou Zaťovičovou
a predsedom Komisie športu Branislavom Semančíkom. Aj tohtoročná
DBLS bude mať päť kôl a vyvrcholí
v októbri. Víťazom pohára sa stane
denné centrum, ktoré zhodí za celú
súťaž najviac kolkov. Tretie kolo je
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FUTBAL
● II. LIGA ŽIEN, A-skupina – 12. kolo: FC
UNION N. Zámky – FK Dúbravka 6:1 (3:0), gól
Dúbravky: Haydary. 13. kolo: TJ Kopčany – FK
Dúbravka 0:4 (0:1), góly Dúbravky: Kozlová 2,
Haydary a Masárová. 14. kolo: FK Dúbravka –
FK Čaka 10:2 (4:1), góly Dúbravky: Kozlová 4,
Pavlíková 3, Horváthová, Kuchyňková a Masárová. Priebežné poradie: 1. FK Dúbravka
39, 2. Nové Zámky 36, 3. FC Petržalka 22,...
8. ŠK Svätý Jur 5.
● V. LIGA MUŽOV – 15. kolo: FK Dúbravka
– ŠK Nová Dedinka 4:3 (2:1), góly Dúbravky:
A. Gašparovič 2, Vacula (11 m) a R. Sýkora. 16.
kolo: MŠK Iskra Petržalka – FK Dúbravka 2:2
(1:1), góly Dúbravky: A. Gullár a Klinko. 17.
kolo: FK Dúbravka – TJ Jarovce 3:1 (2:0), góly
Dúbravky: Böhmer, A. Gašparovič a Konfráter. 18. kolo: Slovan Záhorská Bystrica – FK
Dúbravka 1:4 (0:2), góly Dúbravky: A. Gašparovič 3 a R. Sýkora. Priebežné poradie: 1. FK
Dúbravka 40, 2. FK ŠK Danubia Hrubý Šúr 39,
3. TJ Jarovce 38... 14. MŠK Iskra Petržalka 9.
● III. LIGA BFZ, A-skupina, mladší dorast
(U17) – 14. kolo: FK Dúbravka – FC Petržalka B 0:4. 15. kolo: FK Dúbravka – voľný žreb.
16. kolo: NMŠK Bratislava – FK Dúbravka 2:1.
17. kolo: FC Stupava – FK Dúbravka 1:0. Priebežné poradie: 1. MFK Rusovce 35,... 7. FK
Dúbravka 13, 9. Jarovce 7.
● II. LIGA BFZ, starší žiaci (U15) – 15.
kolo: FKP Dúbravka – FK Rača 1:4. 16. kolo:
ŠK Bernolákovo – FKP Dúbravka 0:3. 17.
kolo: FKP Dúbravka – NMŠK 3:3. Priebežné

V ÝSLE DKY

BOWLIN G

Foto: Zuzana Morávková

na programe 21. mája.
K víťazstvu DC1 v prvom kole výrazne pomohol Peter Bellay, ktorý
zaznamenal 168 bodov. U žien bola
najlepšia Magdaléna Feketeová
(DC4), keď zhodila rovných 100 kolkov. Aj v druhom kole bolo najlepšie
DC1, oporou bol opäť Peter Bellay.
Tentoraz zaujala aj Štefka Bajteko-
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poradie: 1. PFA ŠTK Šamorín 42,... 12. FKP
Dúbravka 7, 13. CFK Pezinok-Cajla 6.
● II. LIGA BFZ, mladší žiaci (U13) – 15.
kolo: FKP Dúbravka – FK Rača 1:9. 16. kolo:
ŠK Bernolákovo – FKP Dúbravka 6:0. 17. kolo:
FKP Dúbravka – NMŠK Bratislava 0:8. Priebežné poradie: 1. NMŠK Bratislava 42,... 12.
FKP Dúbravka 4, 13. Šenkvice 3.
● STARŠÍ ŽIACI (U15), OblFZ Bratislava
– mesto, B-skupina, 15. kolo: FK Dúbravka
– MŠK Senec B 0:5. 16. kolo: TJ Jarovce – FK
Dúbravka 7:1. 17. kolo: FK Dúbravka – Slovan
Ivanka pri Dunaji 0:15. 18. kolo: FK Dúbravka –
voľný žreb. Konečné poradie v skupine: 1. Slovan Ivanka pri Dunaji 44,... 9. FK Dúbravka 6.
● MLADŠÍ ŽIACI (U13), OblFZ Bratislava –
mesto, B-skupina, 18. kolo: FK Dúbravka – TJ
Čunovo 2:3. 19. kolo: Chorvátsky Grob – FK
Dúbravka 2:2. 20. kolo: FK Dúbravka – ŠK
Vrakuňa B 2:1. Priebežné poradie: 1. Senec
B 51,... 11. FK Dúbravka 10, 14. Inter Bratislava D 3.

HOKEJ
● 1. LIGA JUNIOROV (U20), o postup do
extraligy, 9. kolo: HOBA Bratislava – Michalovce 2:3. 10. kolo: HOBA Bratislava – Prešov
5:4. 11. kolo: HOBA Bratislava –Trnava 2:4.
12. kolo: HOBA Bratislava – voľný žreb. Konečné poradie: 1. Zvolen 22,...3. HOBA 14, 6.
Topoľčany 4.
● 1. LIGA DORASTU K-CLASSIC (U18),
play-off – semifinále – tretí zápas: HOBA
Bratislava – Ružinov 2:1, štvrtý zápas: HOBA
Bratislava – Ružinov 6:2. piaty zápas: Ružinov

● 1. kolo: 1. DC/1 509 bodov, 2. DC/4
445, 3. DC/3 383, 4. DC/2 341. Jednotlivci – muži: 1. P. Bellay (DC/1) 168, 2. Ľ.
Pokojný (DC/4) 131, 3. F. Žilinský (DC/3)
124, 4. J. Petrovský (DC/1) 104, 5. B.
Búrik (DC/2) 102. Ženy: 1. M. Feketeová
(DC/4) 100, 2. T. Vizínová 80, 3. A. Dosoudilová (obe DC/1) 76, 4. M. Ivančová
(DC/4) 75, 5. E. Barboríková (DC/3) 71.
● 2. kolo: 1. DC/1 540 bodov, 2. DC/4
485, 3. DC/3 367, 4. DC/2 296. Jednotlivci – muži: 1. P. Bellay 144, 2. J. Bereš
(DC/4) 124, 3. J. Petrovský 116, 4. Ľ.
Pokojný 114, 5. L. Škoviera (DC/3) 82.
Ženy: 1. Š. Bajteková (DC/1) 113, 2. M.
Ivančová 101, 3. Z. Smolková (DC/4), 4.
A. Dosoudilová 98, 5. E. Barboríková 82.
● Poradie po 2. kole: 1. DC/1 1049
bodov, 2. DC/4 930, 3. DC/3 750, 4.
DC/2 637. Jednotlivci – muži: 1. P. Bellay
312, 2. Ľ. Pokojný 245, 3. J. Petrovský
220, 4. F. Žilinský 183, 5. L. Škoviera 154.
Ženy: 1. M. Ivančová 176, 2. A. Dosoudilová 174, 3. Z. Smolková 169, 4. E. Barboríková 153, 5. Š. Bajteková 113.(pet)

vá, ktorá zhodila 113 kolkov. Druhé
DC4 si utvorilo svoj tímový rekord
v doterajšom priebehu DBLS. Svoje
maximum z prvého ročníka prekonalo o tri body. 
(pet)
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– HOBA Bratislava 3:2 po s. n. Konečný stav
série: Ružinov – HOBA Bratislava 3:2
● LIGA KADETOV, regionálna nadstavba –
západ – 11. kolo: HC ŠKP Bratislava-SR ženy
– HOBA Bratislava 3:1. 12. kolo: HOBA Bratislava – Ružinov 2:3. 14. kolo: HOBA Bratislava – MsHKM Zvolen 4:2. Konečné poradie:
1. Ružinov 26, 2. HOBA Bratislava 20,... 8. HK
Levice 5.
● 1. LIGA, STARŠÍ ŽIACI (8. ŠHT, U14),
región západ, nadstavbová časť – 14. kolo:
Nitra – HOBA Bratislava 2:3. 15. kolo: HOBA
Bratislava – Hamuliakovo 11:0. Konečné poradie: 1. Slovan Bratislava 34, 2. HOBA Bratislava 28,... 6. MHC Nové Zámky 5.
● 1. LIGA, STARŠÍ ŽIACI (7. ŠHT, U13), región západ, nadstavbová časť – 14. kolo: Nitra – HOBA Bratislava 8:4. 15. kolo: HOBA Bratislava – Hamuliakovo 6:4. Konečné poradie:
1. Slovan Bratislava 33,... 4. HOBA Bratislava
19, 6. MHC Nové Zámky 6.
● 1. LIGA, MLADŠÍ ŽIACI (6. ŠHT, U12),
región západ, nadstavba TOP 6 – 13. kolo:
Dukla Trenčín – HOBA Bratislava 8:2. 14.
kolo: HOBA Bratislava – Nitra 2:12. 15. kolo:
Hamuliakovo – HOBA Bratislava 8:0. 15. kolo:
Hamuliakovo – HOBA Bratislava 4:2.
● 1. LIGA, MLADŠÍ ŽIACI (5. ŠHT, U11),
región západ, nadstavba TOP 6 – 13. kolo:
Dukla Trenčín – HOBA Bratislava 5:10. 14.
kolo: HOBA Bratislava – Nitra 4:5.

VO L EJBAL
● 1. LIGA JUNIORIEK, skupina západ
– 18. kolo: UKF Nitra – ŠŠK Bilíkova Gym-
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názium Bratislava 1:3 a 0:3. 19. kolo: ŠŠK
Bilíkova – COP Volley Nitra A 3:1 a 3:0.
20. kolo: VK Slávia UK Dráčik – ŠŠK Bilíkova 0:3 a 0:3. 21. kolo: ŠŠK Bilíkova – VK
Palas Levice 3:0 a 3:0. Konečné poradie
v základnej skupine: 1. ŠŠK Bilíkova 109,
2. VK Palas Levice 98, 3. VM Senica 89,...
11. Trnava 9.
● M-SR MO KADETIEK, oblasť Bratislava, skupina o 1. – 6. miesto, 8. kolo: ŠŠK Bilíkova B – ŠŠK Bilíkova A 0:3. 10. kolo: ŠŠK
Bilíkova A – ŠVK Pezinok 3:0, ŠŠK VIVUS
Bratislava – ŠŠK Bilíkova B 3:0. Priebežné
poradie: 1. ŠŠK Bilíkova A,... 5. ŠŠK Bilíkova
B, 6. VK Slávia UK Dráčik B.
● M-SR STARŠÍCH ŽIAČOK, oblasť Bratislava, 19. kolo: ŠŠK Bilíkova B – VK Slávia
UK Dráčik A 0:3 a 0:3, UK Dráčik C – ŠŠK
Bilíkova A 0:3 a 0:3. 20. kolo: ŠŠK VIVUS –
ŠŠK Bilíkova B 3:0. 21. kolo: ŠŠK Bilíkova B
– UK Dráčik B 0:3 a 3:1, VK Studienka – ŠŠK
Bilíkova A 1:3 a 0:3. 22 kolo: ŠŠK Bilíkova A
– IMA Bratislava 3:0 a 3:0, VK GAB Senec –
ŠŠK Bilíkova B 1:3 a 0:3. Priebežné poradie:
1. ŠŠK Bilíkova A,... 9. ŠŠK Bilíkova B, 11. VK
Slávia UK Dráčik C.

B E D MIN TO N
● 2. LIGA, skupina Západ – 1. kolo: Fénix
Bratislava – Dúbravský bedmintonový klub
(DBK) 1:7, BK MI Trenčín – DBK 2:6, MBK
PE Malinovo – DBK 0:8. Priebežné poradie:
1.DBK 6, 2. BKR Púchov 6, 3. BK MI Trenčín
6.,... 8. MBK PE Malinovo 0. 

(jop)
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