
Kino pred Domom kultúry, umelecký tábor vo vnútri 

Kultúra v lete neprázdninuje 

Septembrové podujatie Spomienka na Deža v parku na Fedákovej sa stalo súčasťou Kultúrneho leta 
a Hradných slávností Bratislava 2019. Vlani vzniklo dobrovoľnícky, z nadšenia, v Dúbravke, teraz sme 
ho prezentovali na tlačovej konferencii pred celým mestom.    

Je to záväzok aj motivácia zároveň. Pokračovať v hudobno-literárno-umeleckej spomienke na 
dlhoročného obyvateľa Fedákovej ulice, umelca, hudobníka Deža Ursinyho. Podujatie, ktoré zavŕši 
kultúrne leto bude 21. septembra. 

Iné podujatia oživia v mestskej časti prázdninové mesiace. Pred Domom kultúry Dúbravka bude po 
vlaňajšej úspešnej premiére pokračovať letné kino. Viac priestoru dostane počas leta šport. 

Petanquové stretnutia, Dúbravská atletická mini-liga, novinkou pod názvom Dúbravskými 
pamiatkami je bežecké letné podujatie. 

Dve podujatia vznikli vďaka spolupráci mestskej časti a Bratislavského kultúrneho a informačného 
strediska. Počas júla je pripravené detské popoludnie a Dúbravský amfiteáter na Valachovej ožije 
hudbou. Kultúrny dom nebude počas leta tiež úplne bez života. Na 13. júla sa chystá už tradičný 
Dúbravský festival seniorských speváckych súborov a počas štyroch týždňov tu prebieha aj ÚLET denný 
umelecko-remeselný tábor. 

Program Kultúrneho leta v Dúbravke str. 20. 

 

Električky v meste majú nové čísla aj trasy 

Oprava trate zmenila dopravu v celom meste 

Tesne predtým než sme z Dúbravky vyrazili počas júna na predstavenie projektu rekonštrukcie 
Karlovesko-Dúbravskej električkovej radiály do centra kultúry na Molecovu ulicu, pokazili sa električky 
v Karlovej Vsi, premávali Xky, náhradné autobusy. Mohli sme si tak „vyskúšať“ odstávku električiek, 
ktorá čaká Dúbravku nielen tento rok, ale aj budúce leto.  

V súvislosti s modernizáciou Karlovesko-Dúbravskej radiály zmenilo hlavné mesto 22. júna trasy 
električiek v celom meste, má ísť o prázdninovú zmenu. Po novom jazdí po každej radiále v kratších 
intervaloch len jedna linka, a to do centra, kde majú cestujúci prestúpiť. 

V smere z Rače premáva linka č. 3, v smere z Ružinova linka č. 9, v smere zo Zlatých pieskov č. 4 
a v smere z Petržalky č. 1. Tieto linky idú len do centra mesta a naspäť v 4 - 5-minútových intervaloch 
počas pracovných dní a v 7 - 8-minútových intervaloch cez voľné dni. V smere z Karlovej Vsi jazdí 
náhradná električková linka X6 v intervaloch 3 - 4 minúty v pracovných dňoch a 7 - 8 minút cez voľné 
dni. Električku medzi Dúbravkou a  Molecovou ulicou nahradila autobusová linka X5 v intervaloch 3 - 4 
minúty z Karlovej Vsi a 6 - 8 minút z Dúbravky v pracovných dňoch a 7 - 8 minút cez voľné dni. 

Lucia Marcinátová 

Viac na str 2. a 3. strane 



 

Obmedzenia na električkovej trati budú trvať do konca roka 

Električkovú trať opravujú na etapy 

Text: Lucia Marcinátová 

Modernizácia radiály v Karlovej Vsi sa už začala. Leto strávia Dúbravčania v autobusoch, podobná 
odstávka čaká hromadnú dopravu aj budúci leto. 

Bude to dlho, bude to na etapy a s prestupom. Cestovanie do Dúbravky sa skomplikuje nielen toto 
leto, obmedzenia majú trvať do konca roka a pokračovať aj to budúce. Na električkovej trati prebieha 
modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály.  

Táto radiála denne prepraví do mesta a z mesta viac než 30-tisíc cestujúcich, dopad rekonštrukcie na 
dopravu aj komfort obyvateľov Karlovej Vsi a Dúbravky je tak značný. 

„Vo výsledku obyvateľom týchto mestských častí, ale aj všetkým Bratislavčanom, prinesie 
modernizácia podstatne vyššiu úroveň cestovania. Doprava bude rýchlejšia, bezpečnejšia a tichšia,“ 
hovoril primátor Matúš Vallo.  Ľuďom vysvetľoval prínosy opráv.  „Rekonštrukcia tejto  električkovej 
radiály je nevyhnutná. Ak by sme k nej nepristúpili, hrozilo by jej kompletné odstavenie.“ 

Cestovanie električkou by sa po modernizácii malo na trase Pri kríži – Tunel skrátiť o tri minúty aj 
prostredníctvom preferencie električiek na všetkých križovatkách. Veľkú zmenu čakajú prestupné uzly 
– zastávky Molecova a Damborského, majú byť riešené ako integrované prestupné zastávky. Vybudujú 
sa nové nástupiská vybavené osvetlenými prístreškami pre cestujúcich, s automatmi na výdaj 
cestovných lístkov, a aj s elektronickým informačným systémom. Prístup k nim bude bezbariérový.  
Vjazd električiek do obratiska v Karlovej Vsi bude umožnený aj zo smeru Dúbravka, čo má uľahčiť 
riešenie náhradnej dopravy počas mimoriadnych odstávok električkovej premávky. 

 

Prvá fáza 

 

Mesto rozdelilo modernizáciu na etapy. Prvá fáza sa už začala a trvať má do konca septembra tohto 
roku, počas nej sú vylúčené električky od Molecovej po konečnú Pri kríži v Dúbravke, práce prebiehajú 
na úseku od Molecovej ulice po obratisko v Karlovej Vsi. Náhradnú dopravu zabezpečujú autobusy 
s označením X5. Táto linka premáva medzi dočasnou zastávkou na Molecovej ďalej do Karlovej Vsi 
a Dúbravky, dopravný podnik tiež posilnil interval liniek -  29, 83 a 84.  

V pracovných dňoch  striedavo končí jeden spoj v Karlovej Vsi a druhý v  Dúbravke, interval v Karlovej 
Vsi medzi spojmi je 3 – 4 minúty, cez voľné dni smerujú v intervale 7 - 8 minút všetky spoje až do 
Dúbravky.  

 

Ďalšie fázy 

 



Druhá fáza modernizácie má prebiehať od konca septembra do konca decembra.  Pracovať sa má od 
obratiska v Karlovej Vsi po križovatku M.Sch.Trnavského s Bagarovou ulicou. Po ukončení prvej fázy sa 
spustí doprava električiek na koniec Karlovej Vsi a náhradná autobusová doprava linka X5 bude ďalej 
zabezpečovať dopravu z karloveského obratiska do Dúbravky.   

Dopravný podnik počas modernizácie skrátil intervaly na nosných autobusových linkách 83 a 84, 
ktoré spájajú Dúbravku s centrom mesta. Po celý čas rekonštrukcie majú jazdiť v  intervale 4 - 5 minút 
v špičke, 7 - 8 minút počas dňa mimo špičky, v takzvanom sedle, a s 10-minútovým intervalom cez 
víkendy.  

Ďalšie etapy modernizácie majú byť v lete budúceho roku. Treťou fázou je tunel a obratisko, štvrtá 
siaha od tunela po uzol na Molecovej ulici.  Rekonštrukcia sa má teda celkovo ukončiť až v septembri 
2020. 

Prestavba Molecovej je podľa predsedu predstavenstva dopravného podniku Michala Dekánka 
zámerne plánovaná na budúce leto, keďže ide o komplikovaný a vyťažený úsek, križovatku. 

Michal Dekánek hovoril aj o zazelenaní trate v Karlovej Vsi, nemá ísť o trávnik ako napríklad na trati 
na Záhradníckej ulici, ktorý je náročný na údržbu, ale o zazelenanie rastlinou s názvom rozchodník. 

 

Zmeny aj pre šoférov 

 

Práce na trati sa dotýkajú aj individuálnej dopravy, jazda autom sa spomaľuje, mení.  Manipulačné 
práce totiž zatvorili jeden zo štyroch jazdných pruhov. Všetka cestná doprava cez Karlovu Ves v smere 
z Dúbravky je vedená v dvoch pruhoch a cestná doprava v smere do Dúbravky len jedným vyhradeným 
pruhom.  

Výnimku budú tvoriť úseky, kde bude prebiehať rekonštrukcia podchodov  - v 1. fáze podchod Borská 
a v 2. fáze podchod Damborského, kde bude celá cestná doprava presmerovaná do dvoch pruhov len 
na jednej strane električkovej trate. 

V smere do Dúbravky bude aj pri jednom jazdnom pruhu umožnené individuálnej automobilovej 
doprave obiehať autobusy MHD v mieste ich zastávok. 

Modernizácia radiály ovplyvňuje čiastočne aj obyvateľov mestských častí Lamač, Záhorská Bystrica 
a Devínska Nová Ves, ktorí na spojenie s mestom využívajú automobilovú dopravu.  

„Aby sme čo možno najviac eliminovali zápchy kvôli zvýšenej premávke áut z Dúbravky po ulici Janka 
Alexyho, je na križovatke Lamačská cesta - Janka Alexyho v smere z Lamača upravená prednosť v jazde 
pri odbočení vľavo na diaľničný pripájač,“ vysvetlil primátor Matúš Vallo. Znamená to, že obyvatelia 
týchto mestských častí sa môžu napojiť na diaľničný obchvat v smere tunela Sitina, ale musia dať 
prednosť vozidlám z Dúbravky. 

Hlavné mesto odporúča vodičom využívať  radšej vjazd na diaľnicu v Lamači - Bory. Tí, ktorí budú 
cestovať z Lamača v smere na Patrónku, môžu  v nezmenenej podobe využívať spojenie po Lamačskej 
ceste.  Toto dopravné obmedzenie by malo trvať do konca tohto roka.  

 



Dlhé čakanie na rekonštrukciu 

 

Modernizácia je podľa primátora po stavbe obchvatu D4/R7 druhá významná dopravná stavba na 
území hlavného mesta, ktorá si vyžiada veľkú zmenu v organizácii dopravy a viacero dopravných 
obmedzení. Ďalšou takouto stavbou bude pripravované predĺženie električkovej trate do Petržalky 
s termínom ukončenia do roku 2023. 

Financovaná je zo zdrojov EÚ prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.   

Eurofondy pokryjú 85% nákladov, päť percent bude hradiť mesto, desať percent štát. So 
zhotoviteľom prác, konzorciom firiem DK Radiála (TSS Grade, Metrostav, Swietelsky – Slovakia a ELZA 
- Elektromontážny závod Bratislava), podpísala samospráva zmluvu za 65,1 milióna eur s DPH.  

Spustenie modernizácie avizovalo mesto už niekoľkokrát ešte počas vedenia bývalého primátora Iva 
Nesrovnala. Nakoniec k nej prichádza až teraz. 

 

Zmeny v električkových linkách 

- v  smere z  Rače jazdí linka č. 3, v  smere z  Ružinova linka č. 9, v  smere zo Zlatých pieskov linka č. 4 
a  v  smere z  Petržalky linka č. 1. 

- v smere z Karlovej Vsi jazdí náhradná električková linka X6.  

- električku medzi Dúbravkou  

- a Molecovou ulicou nahradila  

- autobusová linka X5. 

- otázky a podnety ohľadom modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, môže verejnosť môcť 
adresovať hlavnému mestu mailom -  zvladnemeto@bratislava.sk 

- informácie sú prístupné na stránke - zvladneme.to 

 

Obchodný dom Saratov má budúci rok prejsť prestavbou 

Holuby čakajú na rekonštrukciu 

Text: Lucia Marcinátová 

Obchodný dom Saratov má dvoch majiteľov, jeden z nich plánuje rekonštrukciu. Prebiehať má na 
etapy a bez obmedzenia prevádzky. 

Už keď sa blížime počuť hrkútanie, aj kvičanie mláďat. Zrazu jeden preletí nad hlavou, uhýbame sa. 
Na dlažbe, schodoch trus, pierka a keď sa pozrieme hore, vidno ich. Vykračujú si po pletive, mrežiach, 
hrkútajú. Holuby.   



Sťažnosti, pripomienky, podnety aj článok v Bratislavských novinách. Pohľad a priechod k podchodu 
Obchodného domu Saratov je miestom holubov. 

Obchodný dom Saratov čaká zmena, majiteľ o problémoch s holubmi vie, kým nepríde 
k rekonštrukcii, rieši „vtáčích“ obyvateľov provizórne.  

 

Terasa a schodisko 

 

„S rekonštrukciou plánujeme začať v prvom štvrťroku 2020,“ hovorí za vlastníka budovy Petr 
Vondrášek, asset manager Lincoln Property Company Europe. Dodáva, že súčasťou rekonštrukcie je 
zmena drevenej terasy reštaurácie na poschodí, nahradiť ju má plnohodnotná konštrukcia, plánovaná  
je aj výmena dlažby. Zlepšiť sa má aj prístup na poschodie.   

„Príde k úprave schodiska a rampy pre invalidov,” vraví Petr Vondrášek.   

Obchodné centrum Saratov má dvoch vlastníkov, rekonštruovať sa má jedna časť, v ktorej sú dnes 
pot- 
raviny a reštaurácia. Táto časť objektu patrí skupine Fidurock, ktorú zastupuje. 

 

Majiteľ: Riešime operatívne 

 

Problém s pletivom a dnes holubím priestorom v priechode od podchodu chce majiteľ objektu riešiť 
zmenou a prestavbou. Rozšíriť sa má kaviareň na prízemí, pletivo má nahradiť plný podhľad.  

Kým príde k prestavbe obchodného centra, vlastník chce problémy s holubmi riešiť operatívne. 
„Zakrývame otvory, ktoré vzniknú takzvaným lexanom, plastovou doskou, aby sme zamedzili holubom 
prístup. Prebieha tiež čistenie priechodu cez našu budovu,” dodal Vondrášek.  

Obchodné centrum Saratov patrí k najnavštevovanejším obchodom v mestskej časti, rekonštrukcia 
má prebiehať na etapy, k zatvoreniu centra vraj nepríde. Okrem centra je využívané aj priľahlé 
parkovisko, Vondrášek vraví, že premýšľajú nad opatreniami, ktoré by viedli k tomu, aby parkovisko 
slúžilo len zákazníkom obchodného centra. „Bližšie to však zatiaľ nie sme schopní špecifikovať.” 

 

Holubí dom 

 

Holuby „nebývajú” len v Saratove, ich ďalším domovom je aj pomaly rozpadajúca sa ubytovňa 
ministerstva vnútra na druhej strane podchodu, zvaná aj „holubí dom.“  

Sivé vtáky sa často sťahujú aj na balkóny panelákov. Vidno ich lietať v parku na Fedákovej, občas 
majú nahádzané pečivo, omrvinky. 



„Pomohlo by, keby ľudia v blízkom okolí Saratova holuby nekŕmili,“ vraví Vondrášek. „Zároveň by 
veľmi pomohlo, keby neničili provizórne výplne v priechode, ktoré zabraňujú vniknutiu holubov.“ 

Problémy s holubmi a podnety na kŕmenie eviduje aj Oddelenie životného prostredia miestneho 
úradu.  Začiatkom tohto roku prijala mestská časť všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty 
a poriadku na území Dúbravky. Prikazuje dodržiavať čistotu a verejný poriadok v mestskej časti.  

Nariadenie na verejnosti zakazuje „znečisťovať verejné priestranstvá výkalmi chovaných zvierat, 
sypaním krmiva vtáctvu alebo prikrmovaním túlavých alebo voľne žijúcich zvierat.“  

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia má vykonávať mestská polícia a poverení pracovníci mestskej 
časti. 

 

Dúbravka investovala do rekonštrukcií školských budov 

Psy do školských areálov nepatria 

Opohybe psov, poskytovaní dotácií či záverečnom účte za minulý rok. Pred letnými prázdninami 
rokovali dúbravskí poslanci. 

Text: Lucia Marcinátová 

V horúcom počasí aj na horúce témy. Dúbravskí poslanci sa stretli koncom júna na miestnom 
zastupiteľstve v Kultúrnom centre Fontána.  

Hovorili o záverečnom účte mestskej časti za rok 2018. Dúbravka vlani ukončila hospodárenie s 
prebytkom vo výške 568 932 eur. Veľká investícia smerovala do rekonštrukcie materských a základných 
škôl, prebehli opravy školských telocviční aj zatepľovanie objektov troch materských škôl – Galbavého, 
Ušiakova, Ožvoldíkova. 

Miestni poslanci prijali aj dve všeobecne záväzné nariadenia. Išlo o novelu všeobecne záväzného 
nariadenia o podmienkach držania psov. V Dúbravke je tak viac plôch, na ktorých je voľný pohyb psov 
zakázaný. Do zoznamu pribudlo 11 lokalít – napríklad areál novovzniknutej MŠ Bullova, MŠ Fedákova, 
MŠ Nejedlého, Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej K.Adlera či Gymnázia Bilíkova. 

Druhé prijaté všeobecne záväzné nariadenie sa týkalo určenia výšky príspevku a spôsobe jeho platby 
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.  Zmena 
je legislatívna, mestská časť nemení nariadením režijné náklady. Ide len o prechod do iného pásma, 
ktoré stanovuje rezort školstva s ohľadom na vek stravníkov. 

Mestská časť menila poplatky pre stravníkov od 1. apríla. Režijný príspevok na školské jedálne v 
materských a základných školách je jednotný - 10 eur mesačne. 

Poslanci rokovali aj o návrhu tretieho všeobecne záväzného nariadenia, týkalo sa dotácií z rozpočtu 
mestskej časti. Po diskusii sa nakoniec dohodli, že návrh je potrebné ešte spresniť a dopracovať. 

Zastupiteľstvo má o ňom rokovať na najbližšom zasadnutí, naplánované je na 24. septembra. 

 



Anketa: Na aké kultúrne podujatia v Dúbravke chodíte? Čo by ste privítali 
na Dúbravských hodoch?  

 

Ivana 

Nechodievam na kultúru často, lebo veľakrát cestujem mimo Bratislavu. Privítala by som niečo 
netradičné v ponuke občerstvenia, keď je horúčava tak napríklad studené melóny, ovocie. Zaujíma ma, 
ako žili a jedli naši predkovia, Slováci aj Dúbravčania. Viem, že sa veľa jedli ovocné kaše, alebo zvláštne 
kombinácie. Mohli by sa objaviť staré zabudnuté jedlá, a to priniesť a predstaviť na podujatí.  

Katarína, Ida, Majka 

Radi chodievame počas Dúbravských  hodov na programy do starej Dúbravky na Žatevnú, je to ľudové 
aj tanečné, rôzne.  Vlani bol napríklad  Zmožek, klasicky je tam naša Dúbravanka. Výborné sú tiež  
vystúpenia Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa a Klnky, radi sa pozeráme na výkony detí, ako 
tancujú, je to veselé, pestré.  Pri Dome kultúry je to viac pre mladých. 

Gita 

Chodievam sa na Dúbravské hody pozrieť, prejdem sa, či už v starej Dúbravke, pred kultúrnym 
domom. Program je pestrý, je tam, myslím si, z každého rožku trošku. Každý by si mal vedieť vybrať to 
jeho. Myslím, že by v ponuke mali byť najmä podujatia pre deti, viac detských akcií, divadielka, 
pesničky. Nech sa deti zabavia, užijú si to a aj rodičia si pritom trošku vydýchnu...  

František 

Veľmi sa mi páči, keď sa na Dúbravských hodoch objaví napríklad country spevák. Potom mám rád 
rôzne súbory, sám pomáham v matičnom súbore, som tam hlavný ozembuch (smiech).  Viac chodievam 
počas hodov na Žatevnú, ale aj k domu kultúry sa prejdem. Inak mám v Dúbravke rád najmä všetky 
športové podujatia,  alebo akcie, ktoré organizuje Zuzka Marková. Šport je moja záľuba. 

Ingrid 

Chodievam na Dúbravské hody každý rok. Ak by som si mohla želať, hmm, rada by som si pozrela 
napríklad  vystúpenie Kaliho (smiech). Rada si vypočujem koncerty, vlani sme boli napríklad pri Dome 
kultúry na Adamovi Ďuricovi. Viac chodievame pred kultúrny dom ako do starej Dúbravky, no prejdeme 
sa, ochutnáme aj tunajšie občerstvenie. 

Jakub a Ľuba 

Chodievame na Dúbravské hody dá sa povedať pravidelne, prejsť sa,  postretávať, viac pred kultúrny 
dom ako do starej Dúbravky. Ochutnávame niečo od stánkarov, napríklad lokše, no privítali by sme 
ozaj nejaké výnimočné a dobré jedlo. Vlani bol výborný koncert Tublatanky, možno by mohla prísť 
skupina IMT Smile, tí tu myslím, ešte neboli a sú dobrí. 

Ľuboš 

Keby som si mohol želať, tak asi viac vystúpení pre deti, niečo pesničkové, divadielka, interaktívne 
programy. Ale myslím, že sú kultúrne akcie v Dúbravke dobre robené. Nič mi nechýba. Ako tak 



premýšľam, napríklad skupina Vidiek by mohla prísť na Dúbravské hody, sú dobrí, vedia spraviť dobrú 
zábavu a mám pocit, že v Dúbravke ešte nevystupovali. 

Mirka a Mirko 

V rámci kultúry v mestskej časti by možno mohlo pribudnúť viac podujatí pre deti a rôzneho 
charakteru. Na Dúbravské hody chodíme, samozrejme. Mirko vraví, že by si rád pozrel a vypočul 
Marshmello (smiech), len ten nie je od nás.... Mne sa na Dúbravských hodoch páčil Desmod a 
Tublatanka, bola dobrá, užili sme si aj Horkýže Slíže. 

 

Dúbravskí seniori na Vysočine aj na Zvolenskom zámku 

Pred letom sa vydali poznávať 

Seniori z Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska vyrazili na vlakový aj autobusový výlet. 
Poznávanie sprevádzalo slnečné, sem-tam poriadne horúce, počasie. 

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Dúbravke pripravila na 13. júna autobusovú 
exkurziu na Vysočinu v Českej republike. Výletu sa zúčastnilo 48 členov. Počasie bolo ako v lete, 
poriadne horúce.  

Najskôr sme navštívili zámok Jaroměřice nad Rokytnou, ktorý pre jeho rozsiahlosť a honosnosť je 
označovaný aj ako „Moravské Versailles“.  Počas prehliadky barokového zámku sme navštívili 
reprezentačné a súkromné miestnosti, ktoré vlastnil rod Questenberkov.  

Po obede v Třebíči sme nakukli do baziliky sv. Prokopa a priľahlého múzea. Výletníkov potrápila 
vysoká horúčava a pokazená klimatizácia v autobuse na spiatočnej ceste, lúčili sa však o poznanie 
niekoľkých krás našich českých susedov bohatší.  

Je rozľahlý a takmer priamo v centre mesta. Zvolenský zámok, ktorý dal postaviť uhorský kráľ Ľudovít 
z Anjou v poslednej tretine 14. storočia na mieste staršej kúrie, spoznávali pred letom seniori  Okresnej 
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Bratislava IV.  Na vlakovom výlete sa zúčastnilo 36 seniorov. 
Zvolenský zámok je dominantou mesta a sídli v ňom Slovenská národná galéria. Po zhliadnutí jeho 
obrazárne, počas ktorej nechýbal odborný výklad, sme navštívili aj hlavné námestie Zvolena.  

Ján Molnár, predseda MO JDS Bratislava IV 

 

Najčastejšie sú podvody 

Nová pomoc pre obete 

V Dome kultúry Dúbravka sa uskutočnila prednáška pre seniorov zameraná na odhalenie 
podvodníkov. 

Text: Zuzana Morávková 



Kriminalita páchaná na senioroch má mnoho podôb. Od vyhrážania, krádeží, lúpežných prepadnutí 
až po týranie blízkej a zverenej osoby. V mestskej časti Bratislava-Dúbravka sú najpočetnejšie práve 
podvody.  

O tom všetkom sa hovorilo počas júnového, nielen témou poriadne horúceho, popoludnia v Dome 
kultúry Dúbravka. Na programe bola prednáška s názvom Nestaňe sa obeťou! 

Na úvod zavítala medzi dúbravských seniorov aj ministerka vnútra Denisa Saková, samotnú 
prednášku viedol Jozef Halcin, riaditeľ Odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR. 

Seniorom opísal modelové situácie, pri ktorých dochádza ku klamstvám, všetkým tiež priblížil vznik 
novej informačnej kancelárie tzv. Kontaktného bodu pre obete v Bratislave.  Nachádza sa na 
Tomašikovej ulici v priestoroch Klientskeho centra. 

Projekt realizuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Odboru prevencie kriminality kancelárie 
ministerky vnútra SR. Kontaktné body poskytujú občanom viaceré služby ako špecializované 
poradenstvo pre obete a ich blízkych, sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a 
podporu. Informačná kancelária je k dispozícii každý pracovný deň v Ružinove. 

 

Kontaktný bod Bratislava 

Okresný úrad Bratislava - Klientske centrum 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

Po – Pia: 07:30 – 15:30 

Tel.: 09610 46 014 

 

Cez mincovňu do stredu Európy 

Seniori z Denného centra 3 pozorovali razenie mincí pre Uruguaj a Srí Lanku. 

Text: Božena Žilinská 

Dúbravskí seniori, členovia Denného centra 3, navštívili najstaršiu nepretržite funkčnú mincovňu na 
svete, zavítali do Kremnice.  

Prekvapilo ich, že väčšina strojov, a to aj historických exponátov, je doposiaľ funkčná. 

Prezreli si zblízka historické stroje na prípravu materiálu i lisy na lisovanie mincí, medailí a iných 
drobných plechových výliskov. V popoludňajších hodinách sme sa zastavili v areáli Krahule s 
geometrickým stredom Európy. 

Náladu a dojem z výletu neprekazilo ani daždivé počasie, všetko vynahradilo poznanie a spoločne 
strávené chvíle. 

 



Transparency kladne hodnotilo súčasný dizajn Dúbravských novín 

Na návšteve u Transparency International 

S neziskovou organizáciou debatovala redakcia o možných zlepšeniach. Noviny odporúča hodnotenie 
otvoriť diskusii a obyvateľom.  

Text: Lucia Marcinátová 

Cieľ bol jasný zlepšiť, skvalitniť a priblížiť ľuďom. A zistenia možno nečakané. Dúbravské noviny 
navštívili mimovládnu organizáciu Transparency International, ktorej hlavnou činnosťou je boj proti 
korupcii. 

Transparency International hodnotila minulý rok noviny slovenských samospráv vzhľadom na 
užitočnosť, dôveryhodnosť a verejnoprávny charakter, rebríček, ktorý vytvorila, nesie názov Hlásne 
trúby. 

 

Politická, anonymná, poškodzujúca 

 

V rebríčku hodnotenia organizácie postúpili Dúbravské noviny vyššie než pred dvomi rokmi.  

„Politike radnice je v periodiku venované málo priestoru, nie je dobrým zdrojom informácií o 
budúcich rozhodnutiach,“ píše sa v hodnotení.  Zverejňovanie fotografií a zobrazovanie starostu 
v Dúbravke je vraj primerané. „Noviny prezentujú vedenie radnice v relatívne rozumnej miere a počet 
fotiek starostu a vedenia radnice je zaned- 
bateľný.“ 

Organizácia hodnotila v novinách samospráv Slovenska takzvanú politickú plochu, budúce 
rozhodnutia samosprávy, anonymnú plochu, číže články, ktoré nemajú jasného autora i poškodzujúcu 
formu, texty. Pýtali sme sa, ako možno noviny zlepšiť. 

 

Body a rebríček 

 

Ľuboš Kostelanský, projektový manažér Transparency International, hovoril o tom, čo v Dúbravských 
novinách chýba. Debatovali sme o témach aj možnostiach ako zapojiť verejnosť, miestnych poslancov.  

Prekvapilo, že napríklad hodnotenie historickej dvojstrany, reportáží zo škôl či denných centier 
a rozhovory, novinám v hodnotení „nepomáhajú.“  Tieto články nedostávajú „body“ za politickú plochu 
v rámci hodnotenia, Dúbravským novinám tak nepomohli, aby sa posunuli v rebríčku.   

Práve tieto témy však patria v Dúbravských novinách k najžiadanejším. Na poslednom zasadnutí 
mediálnej komisie boli napríklad najkladnejšie hodnotené témy – Historická dvojstrana či rozhovor so 
včelárom.  



Tieto témy nehodnotí Transparency International škodlivo či mínusovo, ale nie sú podľa organizácie 
prínosné v súvislosti s budúcimi rozhodnutiami či politikou radnice. 

Dobrou správou je, že v Dúbravských novinách sa v rámci hodnotenia neobjavili články so škodlivým 
obsahom, čiže takým, ktorý by poškodzoval oponenta a nedal mu možnosť vyjadrenia. 

Na stretnutie sme priniesli ukázať nový dizajn novín. Ľuboš Kostelanský zmenu hodnotil kladne. 
„Najkrajšie noviny v Bratislavskom kraji,“ spomenul. 

Stretnutie a debata motivovali, aby sme oslovili aj vás, čitatelia, Dúbravčania. Ak máte návrhy, 
námety, podnety k Dúbravským novinám, čo zlepšiť, aké témy vám chýbajú, prípadne by ste sa chceli 
stať externým redaktorom, reportérom z dúbravskej ulice, napíšte nám.  Nech dúbravské čítanie 
tvoríme spoločne... 

 

Materské školy budú v lete otvorené na striedačku 

Škôlky otvoria pre deti aj v lete 

Dopriať deťom prázdniny je podľa psychológov podstatné aj v materskej škole. Počas letných 
prázdnin budú preto materské školy v mestskej časti Bratislava Dúbravka  otvorené na striedačku. 

To znamená päť materských škôl bude fungovať v júli a ďalších päť bude mať otvorené v auguste. 

V júli budú fungovať – Materská škola Cabanova, Bazovského, Damborského, Ožvoldíkova, 
Švantnerova a v auguste  Materská škola Fedákova, Galbavého, Pri kríži, Sekurisova, Ušiakova. Pričom 
každá materská škola bude mať počas svojho zatvorenia v lete svoju „náhradnú“ škôlku, ktorú môžu 
deti navštevovať. 

Materské školy Bullova a Nejedlého, ktoré fungujú v priestoroch škôl, sú v mesiacoch júl a august 
zatvorené, rodičia však môžu využívať náhradné materské školy určené pre dané škôlky. 

Leto a čas zatvorených škôl a škôlok využíva mestská časť už štvrtý rok na opravy a rekonštrukcie, 
tieto prázdniny tomu nebude inak.  

(lum) 

Ako budú otvorené materské školy 

júl 2019 

 

MŠ Bazovského (náhradné z MŠ Ušiakova) 

MŠ Cabanova (náhradné z MŠ Pri kríži a MŠ Nejedlého) 

MŠ Damborského (náhradné z MŠ Bullova) 

MŠ Ožvoldíkova (náhradné z MŠ Fedákova a MŠ Sekurisova) 



MŠ Švantnerova (náhradné z MŠ Galbavého) 

 

august  2019 

 

MŠ Fedákova (náhradné z MŠ Ožvoldíkova) 

MŠ Galbavého (náhradné z MŠ Švantnerova a MŠ Bazovského) 

MŠ Pri kríži (náhradné z MŠ Cabanova) 

MŠ Sekurisova (náhradné z MŠ Nejedlého) 

MŠ Ušiakova (náhradné z MŠ Damborského a MŠ Bullova) 

 

V Dúbravke je nové súkromné zariadenie pre seniorov 

V lesnom prostredí vznikla oáza 

Niektorí spomínali na časy pioniera a kolektívnych organizácií, hotel Hubert, Alfonz či prvé štúdia 
televízie Markíza. V minulosti aj objekt zvaný a spätý so Saleziánmi, potom opustený, chátral. Teraz 
doslova premenený. Aspoň vo vnútri určite. Biely komplex blokov „Saleziáni“ či Alfonz dnes Dúbravská 
oáza pokoja a oddychu, zariadenie sociálnych služieb.  

Text: Lucia Marcinátová 

Objavujú sa otázky, zvedavosť, záujem. Čo vzniklo a funguje v objekte niekdajšieho hotela Alfonz 
v lesnom prostredí nad Devínskou Kobylou? Aké a kde je nové zariadenie pre seniorov? 

Ide o súkromnú prevádzku. Pre otázky Dúbravčanov sme však počas oficiálneho otvorenia takzvanej 
Dúbravskej oázy pokoja a oddychu, zariadenia sociálnych služieb, nazreli dnu. 

Objekt prekvapil rekonštrukciou, veľkorysým priestorom, spoločenskou sálou, knižnicou. Núka 152 
lôžok a desať miest pre denný stacionár. Ide o jedno z najväčších zariadení v Bratislavskom 
samosprávnom kraji. Rozsiahlu obnovu financovala spoločnosť Griffin. 

O podrobnostiach sme sa porozprávali s riaditeľom zariadenia Jaroslavom Jakubčíkom.  

„Dúbravská oáza pokoja a oddychu je nezisková organizácia zameraná na vytvorenie domova pre 
seniorov a poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb. Pre seniorov poskytuje štyri druhy služieb – 
zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, špecializované zariadenie a denný 
stacionár.“ 

Špeciálna starostlivosť je určená pacientom s Alzheimerovou chorobou, fyzicky hendikepovaným. 
„Aktívnejší seniori môžu využiť okolie zariadenia, lesné prostredie, k dispozícii sú sociálni terapeuti, 
poskytujeme kompletnú starostlivosť o duchovný stav.“ 



Objekt funguje niekoľko týždňov, postupne sa napĺňa. Prístupný je dnes  autom cez Plachého ulicu, 
pešou prechádzkou nad štadiónom FK Dúbravka. V budúcnosti plánuje investor zria- 
denie kyvadlovej dopravy.  

Ďalším plánom je pre verejnosť a turistov otvoriť reštauráciu, možnosť občerstviť sa počas 
prechádzok, výletov. 

 

Mladí zdravotníci súťažili na štyroch stanovištiach 

Deti ošetrovali popáleniny aj rezné rany 

Dúbravskí školáci zo Základnej školy Pri kríži súťažili v poskytovaní prvej pomoci.  

Víkend sa dá prežiť súťažne aj užitočne zároveň. Dva tímy žiakov štvrtého a piateho ročníka Základnej 
školy Pri kríži 11 sa zúčastnili súťaže v poskytovaní prvej pomoci „Dieťa života“ s podtitulom „Zachrániť 
život je jednoduchšie ako ho splodiť. Súťaž prebehla prvú júnovú nedeľu v Sade Janka Kráľa. Dúbravskí 
školáci súťažili v 1. kategórii – žiaci 1.-5. triedy základnej školy. 

Na Základnej škole Pri kríži prebieha krúžok prvej pomoci – Mladý záchranár.  Práve jeho účastníci sa 
vybrali do petržalského parku predviesť svoje zručnosti.  

Krúžok má záštitu Slovenského Červeného kríža (SČK) - územného spolku Bratislava – mesto, 
Bratislavskej kynologickej záchranárskej brigády (BKZB) a Miestneho spolku SČK – BKZB a vedie ho 
dobrovoľník uvedených organizácií  PhDr. Martin Štelzer. 

Priblížil nám súťaženie v Sade Janka Kráľa. „Žiaci ukázali svoje vedomosti a zručnosti v poskytovaní 
prvej pomoci na štyroch súťažných stanovištiach.“  

Dodáva, že mladí záchranári sa na súťaži stretli s rôznymi druhmi poranení  - tržné a rezné rany 
s cudzím telesom v rane, popáleniny, otras mozgu či zlomeniny. Vo svojej kategórii sa dúbravskí žiaci 
umiestnili na 1. a 4. mieste. 

Súťaž sa konala pod odbornou garanciou prezidenta Slovenského Červeného kríža doc. MUDr. 
Viliama Dobiáša, PhD., záštitu prevzala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. 
Martina Lubyová, PhD., podporil ju Bratislavský samosprávny kraj a Trnavský samosprávny kraj. 

(lum) 

 

Naše mesto bolo aj v Dúbravke 

Dobrovoľníkov bolo vidieť na ihriskách, v škole i medzi seniormi 

Dúbravka sa zapojila do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše mesto 2019.  
S aktivitami sa pridala mestská časť, Centrum rodiny, Rodinné centrum Macko, Základná škola 
Nejedlého aj dve materské školy. 

Text: Lucia Marcinátová 



Odkryli staré dosky a objavili. „Pozri tá je veľká, skoro ako had,“ bolo počuť nadšenie. Druhá slečna 
v bielom tričku už kráčala s vrecúškom v ruke. „Zbierame ich do kompostu,“ vysvetlila zhromažďovanie 
dážďoviek.  

Zbieranie však nebolo cieľom a ani typické pre toto podujatie, biele tričká áno.  Dal sa na nich čítať 
rovnaký nápis – Mám srdce na správnom meste. A veru, ľudia s týmito tričkami sa rozhodli pomáhať. 
Kanceláriu vymenili za rôzny terén, park, ihrisko, školu, ulicu a počítač, myš, pero zas za hrable, lopatu 
či štetec.. 

Dobrovoľníci z rôznych firiem, zamestnanci Oddelenia životného prostredia miestneho úradu, 
školáci, rodičia,  vedenie mestskej časti tí všetci sa zapojili do 13. ročníka najväčšieho podujatia 
firemného dobrovoľníctva Naše mesto 2019.  

V Dúbravke prebehlo 18 rôznych brigád, zmien a pomocí, po celom Slovensku ich boli stovky s viac 
než 10 000 dobrovoľníkmi v 46 mestách a obciach. 

 

Na ihrisku aj venčisku 

 

Na špagáte či plote označenie – tabuľa, na nej dátum a nápis: Mám srdce na správnom meste. To 
všetko predznamenávalo, že v lokalite sa niečo deje.  ´ 

Pripravené lopaty, hrable, motyky, farby, štetce... A samozrejme ľudia v bielych tričkách s rovnakým 
nápisom. 

Bolo ich vidieť na detskom ihrisku Fedákova - Gallayova pri pamätníku Dežovi Ursinymu.  Zametanie, 
natieranie oplotenia, čistenie pieskoviska. Kedysi sa o ihrisko starala krčmárska prevádzka, zametali 
kamienky, zbierali smeti, teraz je deťmi a rodinami využívaný priestor často plný špiny. Teraz sa menil 
pod rukami dobrovoľníkov. 

Skrášľovanie ihriska bola jednou z troch aktivít, ktoré v rámci podujatia Naše mesto organizovala  
mestská časť prostredníctvom Oddelenia životného prostredia. 

Druhá brigáda bol viac záhradná, lesná. Dobrovoľníci spolu so zamestnancami úradu čistili pries- 
transtvo venčiska na Dražickej ulici, orezávali, hrabali, zbierali nečistoty. Ďalší dobrovoľníci tu natierali 
prvky neďalekého psieho cvičiska.  

Na venčisku nechýbal ani psí návštevník s majiteľkou. „Chodievam sem pravidelne, často,“ prezradila 
a vítala aktivitu.  

Dobrovoľníci zas prezradili odkiaľ sú, prišli zväčša z väčších firiem, korporácii, finančných inštitúcií, 
bánk.  

„Bankárov“ bolo vidieť na tretej brigáde, ktorú v rámci akcie zastrešovala mestská časť. Biele tričká 
zaplnili pešiu zónu na Landauovej. Čistili chodníky, priľahlé ihrisko, zanedbané plochy z čias výstavby 
sídliska, jeden múr natierali a pripravovali na skrášľovanie – maľovanie, zamestnankyne Oddelenia 
životného prostredia upravovali zeleň. 

 



Podoby pomoci 

 

Aktivity podujatia Naše mesto neboli len o čistení a úprave priestranstiev, formy pomoci mestu 
a jeho obyvateľov môžu byť totiž rôzne. Pekným príkladom bolo sprevádzanie seniorov, rozhovory, 
nákupy a aktivity s obyvateľmi Domova pri kríži, kde prebehla aktivita s názvom Mladosť a staroba sú 
relatívne pojmy, spojme sa a spolu dokážeme viac. 

Spojenie dobrovoľníkov menilo aj Centrum rodiny na Bazovského, jeho záhradu, areál. Dve 
dobrovoľníčky tu upratovali oblečenie v tunajšej výdajni šatstva.  

Pomoc rôzneho charakteru bolo cítiť aj v Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya na 
Lipského ulici, ľudia v bielych tričkách umývali okná, skrášľovali ihrisko, natierali plot aj upravovali 
„botníky“ – skrinky na topánky na chodbe v zariadení.  

Firemné dobrovoľníctvo bolo aj súčasťou podujatia deň pred akciou Naše mesto. Išlo o brigádnické  
skrášľovania lokality Na vrátkach, kde pracovali dobrovoľníci zo spoločnosti Henkel Slovensko spolu s 
obyvateľmi lokality. S ideou prišla pred pár týždňami mestská poslankyňa za Dúbravku Zdenka 
Zaťovičová a spolu so zástupcami firmy sa zrodila brigáda, ktorá nespojila len komunity zamestnancov 
a tunajšej ubytovne, ale na záver daroval Henkel každému brigádnikovi aj čistiace prostriedky.  

Aktivít veľa,  pomocí rôzneho charakteru tiež, pri pohľade na nadšenie „bielych tričiek“ a viditeľné 
zmeny v okolí bolo cítiť vo vzduchu – áno, sú medzi nami ľudia, ktorí majú srdce na správnom mieste. 

Všetkým dobrovoľníkom ďakujeme, že robia z našich miest lepšie miesta k životu. 

 

Naše mesto 

Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku 

Tento rok prebehol 13. ročník – zapojilo sa 10 158 dobrovoľníkov 

Podujatie prepája firmy, samosprávy a mimovládny sektor s cieľom vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť 
mesta Slovenska 

V Dúbravke prebehlo 18 rôznych brigád, zmien, pomocí.  

 

Z čerešní v Dúbravke sa pálilo aj pieklo 

Dejiny Dúbravky sa krútili okolo hrozna a čerešní 

Pôvodní dúbravskí Chorváti pochádzali zo Záhrebskej župy a do novej domoviny si okrem názvu obce 
Dubráwa (Dúbravka) priniesli so sebou aj fortieľ pestovania ovocia a zeleniny. Tieto plodiny, 
samozrejme, v prvom rade slúžili na obživu, ale prebytky sa predávali aj na bratislavských trhoch 
a príjem z nich vylepšoval bilanciu rodinných rozpočtov. Trochu hyperbolicky by sme teda mohli 
povedať, že dejiny Dúbravky sa vždy krútili okolo hrozna a čerešní. Veď dodnes sa počas júnových 



čerešňových slávností v Dúbravke viaže čerešňový a počas hodov hroznový strapec. Povedzme si 
krátko, čo sa skrýva za týmito tradíciami. 

Text: Ľubo Navrátil 

V okolí Bratislavy sa vinohradníctvo rozmáhalo už od rímsko-keltských čias. O pití vína už v 9. storočí 
svedčia až tri staroslovienske modlitby za hrozno a víno a štyri cirkevné pokuty hriešnikom, ktorí sa 
opili z vína.  

Pitie vína potvrdzujú aj archeologické nálezy, napríklad dvojuchá amfora na víno z 8. storočia a ďalšie 
keramické nádoby, ktoré sa našli pri vykopávkach v Devínskej Novej Vsi, v Devíne i v Dúbravke.  

V Dúbravskom múzeu sa nám zachoval dokument, v ktorom národné múzeum ďakuje starostovi 
Vincentovi Grancovi za hlinený krčah, ktorý múzeu daroval.   

Boli sme vinári 

V Dúbravke sa tiež už od nepamäti pestovalo hrozno, a podľa záznamov sa v 18. storočí dorábalo 
pomerne kvalitné víno, ktoré mohlo súťažiť aj so svätojurským či pezinským. Môžeme to tvrdiť preto, 
že podľa dochovaných dokumentov sa toto kvalitné víno predávalo po 1 zlatom a 50 grošoch za urnu 
(asi 50 litrov). Víno v obci mohli čapovať od Michala do Juraja, t. j. od 21. septembra do 24. apríla.  

V tom čase sa v Bratislave pred domami, kde sa čapovalo, vyvesila „viecha“, čiže zelené haluze na 
drevenej tyči nad bránou. Od Juraja do Michala, t. j. od apríla do konca septembra bol výčap vína 
zakázaný. Prebytky z úrody predávali Dúbrav- 
čania do Bratislavy alebo Rakúska. 

 

Pohroma pre vinič 

 

Na začiatku 20. storočia však vinič znivočila epidémia fyloxéry, ktorá na čas utlmila vinohradníctvo 
v celej Európe. Ochranou bolo vyklčovanie a  spálenie vinohradov a nasadenie pôvodných francúzskych 
odrôd dovezených z Ameriky, ktoré chorobou neboli napadnuté.  

To však pre Dúbravčanov bolo príliš drahé a ako náhradnú plodinu namiesto hrozna  začali pestovať 
čerešne.  

Záznam z kroniky Dúbravky z roku 1936 uvádza, že „Zväčša pri každom dome je väčšia-menšia 
záhrada. Ovocie predávajú v Bratislave. Dúbravské čerešne sú svojou jakosťou známe po celom okolí. 
Teraz sa horlivo zakladajú vinohrady, ktoré tu už kedysi boli najmä na chotári pri Karlovej Vsi (na 
devínskom chotári, ktorý bol prv dúbravský). Zánik vinohradov sa datuje kolem r. 1911-19, postupne 
boli i pozemky popredané Karlovešťanom. Nové vinohrady sa začali len zakladať v roku 1927 (prvý bol 
Lorenc Mikletič, potom Ružovič Valent či rodina Grancových a Sedlákových atd.).“  

Denne vypravili poldruha vagóna 

To je tiež dôkaz že po I. svetovej vojne sa stali čerešne najvýznamnejšou dúbravskou obchodnou 
komoditou, ktorá vylepšovala rozpočet mnohých rodín. Dúbravčania zo železničnej stanice v Lamači 
v sezóne dokázali denne vypraviť jeden až jeden a pol vagóna čerstvých čerešní do Prahy či Viedne.  



Čerešne sa zbierali z rebríka, ktorý sa v Dúbravke nazýval „ostrobica“ a vážili sa na dvore v hostinci 
U Zajíčka. Večer sa prvotriedne zrelé čerešne naložili na vlak a skoro ráno sa už predávali na pražských 
trhoch.  

Lekváre, kompóty, slíže, štrúdle 

Samozrejme, čerešne tvorili aj súčasť jedálnička Dúbravčanov ako hlavná zložka sladkých múčnych 
jedál. Z čerešní sa pripravoval skvelý lekvár či kompót, ale jedli sa aj so slížmi s makovou či orechovou 
posýpkou, nuž a samozrejme, v sezóne bola najväčšou pochúťkou čerešňová štrúdľa s makom, 
orechmi, tvarohom či sladkou strúhankou.  

O tom, či sa z čerešní pálila aj čerešňovica, oficiálne záznamy nemáme, ale vôbec o tom 
nepochybujeme. Ešte donedávna Dúbravka v dome kultúry organizovala súťaž v pečení čerešňovej 
štrúdle, možno by stálo za úvahu ju obnoviť, aby sa zručnosť preniesla zo staršej generácie na mladšiu.     

Májovky, srdcovky, chrupky a kompánové strešne 

Za najlepšie čerešne, po dúbravsky strešne, sa v Dúbravke považovali tzv. kompanové. Zrejme nešlo 
o nejakú špeciálnu odrodu, podľa ústnej tradície, ktorú nám vyrozprával Starodúbravčan Víto Granec,  
štepy čerešní doniesol istý pán Pokorný z Moravy, ale zabudol názov odrody. Pamätal si však, že ich 
dostal od pána Kompana, tak boli nazvané „kompanové“.  

Samozrejme, obľúbené boli aj klasické odrody ako májovky, srdcovky či chrupky a v lesoch okolo 
Dúbravky sa dodnes vyskytuje aj divo rastúca čerešňa mahalebková, ktorej tvrdé drevo sa v minulosti 
používalo na výrobu fajok a píšťaliek. 

Originálna čerešňová výstava 

V Dúbravke sa v júni vždy konali aj čerešňové slávnosti, čerešňový strapec sa niesol po Jadranskej 
ulici v sprievode a v roku 1946 sa dokonca uskutočnila výstava čerešní. „V školskej kronike sa dočítame.  

„Z podnetu miestnej odbočky Slovenskej ovocinárskej spoločnosti bola usporiadaná v dočasnej 
telocvični tunajšej školy čerešňová výstava, ktorú navštívilo mnoho  obyvateľov okolitých obcí a najmä 
z Bratislavy. Známe „dúbravské čerešne“ boli veľmi dobre propagované. Na vzorné usporiadanie a 
organizovanie bolo poukázané i v dennej tlači,“ hovorí správa. A podporuje ju aj celostránková reportáž 
z československého populárneho časopisu Pestrý týden z tridsiatych rokov minulého storočia, ktorá 
okrem toho, že vymenúva vtedajšie novostavby ako obecnú ľudovú školu (dnes miestny úrad) 
a Kultúrny dom (neskôr Kino odboj), uvádza doslovne, že „význam Dúbravky spočíva v tajnej čerešničke 
a pre jej výbornú akosť je veľmi vyhľadávaná, a preto Bratislavčania radi si zájdu do Dúbravky na dobré 
čerešničky, ktoré Dúbravku živia a zadovažujú jej dobré meno medzi slovenskými obcami.“  

Verme, že dobré meno sme si uchovali a že aj čerešniam sa bude v Dúbravke dariť.   

 

Po kom sú pomenované naše ulice 

Ranený sa v obkľúčení zastrelil 

Účastník protifašistického odboja. Rodičia boli roľníci a tak po skončení základnej školy pracoval do 
roku 1941 na otcovom hospodárstve. V rokoch 1936 - 1938 vykonával základnú vojenskú prezenčnú 



službu v Československej armáde. V roku 1942 na Maďarmi obsadenom území narukoval do maďarskej 
armády, s ktorou v januári 1942 odišiel na východný front, kde sa dostal do sovietskeho zajatia. Tam 
požiadal o vstup do I. československého armádneho zboru v ZSSR.  

Absolvoval výcvik v partizánskej škole vo Svatošine a bol menovaný za veliteľa 21-člennej partizánskej 
organizátorskej skupiny, ktorú 21. augusta 1944 vysadili na základňu 1. čs. partizánskej brigády M. R. 
Štefánika v Sklabini. Tá sa postupne rozrástla na oddiel a napokon na 1. čs. partizánsku brigádu Jána 
Žižku.  

Po bojoch o prístupy do Turca sa so svojou brigádou prebil cez Váh na moravsko-slovenské 
pohraničie, kde sa brigáda cvičila, vyzbrojovala a po dvoch neúspešných pokusoch sa ako prvá 
slovenská jednotka prebojovala cez uzavreté hranice. Jej boj s okupačnými jednotkami bol až do 
Pražského povstania na jar roku 1945 najväčšou partizánskou operáciou v českých krajinách. Jeho 
jednotka na Morave zaktivizovala partizánske hnutie a protifašistický odboj. Pri stretnutí s 
provokatérmi vydávajúcimi sa za predstaviteľov odboja v priestore Čertov Mlyn pod Kněhyňou bol 
ťažko ranený a v obkľúčení sa zastrelil. V roku 1948 bol in memoriam vyznamenaný Radom SNP I. triedy 
a Čs. vojnovým krížom 1939. 

Z archívu Kvety Slyškovej 

 

JÁN UŠIAK 

narodil sa 5. 3. 1914 Budiná,  

okr. Lučenec  

zomrel 3. 2. 1944 Čeladná,  

okr. Frídek-Místek 

 

Kde tráviť prázdniny v dúbravke? Prehľad denných letných táborov 

Parádne prázdninovanie v Dúbravke: 

Remeslá, poznávanie, parkour aj vzdušná akrobacia 

N 

emusí ísť o posedávanie s mobilom či tabletom, skákanie po lavičkách či nudu medzi panelákmi. 
Prázdniny na sídlisku sa dajú prežiť aj tvorivo, športovo, tanečne či turisticky. Dúbravské noviny preto 
pripravili prehľad voľnočasových prázdninových aktivít v mestskej časti. Počas leta sa dá v Dúbravke 
tvoriť, tancovať, spoznávať s Pátračom Tinom, športovať aj vstúpiť do NINJA akadémie. 

Text: Lucia Marcinátová 

Je to ÚLET, pri ktorom sa neletí, ale lieta nad zemou. Spája sa s ním totiž radosť z tvorby, umenia. 
Dúbravský ateliér pri miestnom úrade organizuje aj tento rok pre deti letný ÚLET do sveta umenia, čiže 



denný umelecko-remeselný letný tábor. Prebiehať bude v Dome kultúry Dúbravka v štyroch 
týždňových turnusoch od 15. júla do 9. augusta. 

„Kapacity tábora sú takmer naplnené,“ hovorí Ľubo Navrátil, správca Dúbravského múzea a 
koordinátor letného tábora. „Tábor sa zameriava na umelecko-remeselné krúžky - košikárstvo, korálky, 
koža, drevo, maľba, modelovanie, fotografovanie, program doplnia poznávacie prechádzky po okolí.“ 

Leto s Klokanom 

Viac táborov pod jednou „strechou“. S ponukou táborov denných aj pobytových je v Dúbravke známe 
Centrum voľného času Klokan, ktoré pôsobí v priestoroch bývalej základnej školy na Batkovej ulici. 

Denné tábory majú rôzne zamerania – tvorenie, turistiku, spoločenské hry, návštevy múzeí, kúpanie, 
hip-hop aj techniky NINJUTSU, základy sebaobrany.  Špecifický je poznávací denný tábor s Pátračom 
Tinom. 

Denný tábor prebieha od 12. do 16. augusta aj v Centre rodiny na Bazovského. Pod názvom  Letný 
detský kabaret je určený pre deti od 5 do 10 rokov, ktoré si chcú vyskúšať, aké je to byť hercom či 
speváčkou. Tábor bude ukončený záverečným vystúpením.  

Tanec a šport 

Prázdniny sa dajú prežiť aj v pohybe. Športom počas leta ožije Základná škola Nejedlého. V auguste 
ponúka Denný športový tábor Tomáša Kuťku. Prebiehať má od pondelka 5. augusta do piatka 9.augusta 
v čase od 7.00-17.00. Určený je deťom od 4 do 12 rokov.  O deti sa starajú traja tréneri a dve 
pomocníčky. „Každý deň začína príchodom detí, kedy si deti kreslia navzájom poštu, ktorá sa potom 
rozdáva po obede v rámci odpočinku,“ približuje Tomáš Kuťka. „Dokončujú sa vlajky a hrajú sa hry, kým 
neprídu všetky deti. Každý deň sú v pláne jeden dva tréningy v prenajatej telocvični v škole alebo vo 
vonkajšom areáli školy.“ 

Prázdniny plné pohybu už ôsmy rok organizuje Ariwa Fit – centrum pohybu a tanca, ktoré funguje na 
Harmincovej 1. Ponúka denné tábory v termínoch v júli aj v auguste zamerané na vzdušnú akrobaciu, 
gymnastiku, pole dance, acro jogu, parkour a tanec. 

Na tanec a pohyb sú zamerané aj Denné tábory La Portella prebiehajú v priestoroch tanečnej školy 
na Koprivnickej 9/E. Jednotlivé turnusy sa plnia, niektoré sú už obsadené. Tanečno-pohybový denný 
tábor organizuje aj Škola Breaku, prebieha v Dome kultúry Dúbravka prvý júlový týždeň. „Tábor je 
určený pre dievčatá a chlapcov od 6 rokov – pre začiatočníkov aj pokročilejších, pre všetkých, ktorí 
majú radi hudbu, pohyb, zábavu. 

Športový je aj takzvaný Summer Day Camp, ktorý pre malých športovcov od 5 do 12 rokov organizuje 
bežecký lub Hraj na tie nohy. Camp ako bilingválny denný tábor prebieha na Základnej škole 
Beňovského v troch turnusoch. Miesta podľa organizátorov ešte sú. 

LETNÁ VOĽNOČASOVÁ PONUKA 

Letný tábor umeleckých remesiel ÚLET 

·  Štyri turnusy  

 od 15. júla do 9. augusta 



 Ateliéry – košikársky, drotársky, šperkársky, maliarsky, fotografický. Deti sa v jednotlivých 
ateliéroch striedajú, aby si odskúšali všetky postupy a techniky. 

 Dúbravský ateliér pri miestnom úrade organizuje tábor v Dome kultúry Dúbravka 

 Kontakt: lubomir.navratil@dubravka.sk, 0918 422 806 

 

Denné letné tábory CVČ KLOKAN - batkova 2 

 

 Kontakt: +421 905 282 012 

 cvcklokan@gmail.com 

 www.kruzky.eu 

·  Tábor Holidays  01.- 04. júl 

 08:00 - 16:00 

 návšteva múzea, zoo, tvorivé diel- 
ne, balónová vojna spoločenské hry 

·  Zakliaty vedec 

  01. - 05. júl, 08:00 - 17:00 

 vedecké pokusy, návšteva vedeckého centra Aurélium, ale aj kúpanie, opekanie, súťaženie 

·  Letom svetom s pastelkami  

 08. - 12. júl, 08:00-16:00 

 tvorivé dielne na tému Krajiny sveta, modelovanie, športové a spoločenské hry, výlety... 

·  Letná NINJA akadémia 

 15.júl. - 19.júl 

 19. august -23.august 

 08:00-16:00 

 Technika NINJUTSU, základy sebaobrany, boj na zemi, hry na rozvoj postrehu a omnoho viac. 

· Dobrodružstvá medveďa Yogiho 05.-09. august, 08:00-16:00 

 Poznávacie výlety do okolia aj mimo BA, spoznávanie živej aj neživej prírody, geocashing, 
návšteva jaskyne Driny .... 



·  Prázdninový Hip-hop tábor  

 s Martinou, 12.-16.august 

 08:00-16:00. Dobrá hudba, pohyb, tanečné techniky, nacvičovanie choreografie 

·  Pátrač Tino 

 1.– 4. júla, 08:00-16:00 

 Pátrací a poznávací denný tábor 

 Kontakt - klaudikakosicova@gmail.com, 0902 310 519 

·  Pobytový tábor Klokan 06.-13.júl 

 Pobytový tábor Banská Belá (okres Banská Štiavnica) 

 Jazda na koni, dielničky tradičných remesiel, kúpanie, turistika, štôlňa Bartolomej, dielničky, 
noví priatelia a veľa zábavy sú tu aj pre teba!   

 

Športové a pohybové tábory 

 

·  Summer Day Camp - bilingválny denný tábor bežeckého klubu Hraj na tie nohy. Prebieha 
v troch turnusoch – 15.- 19. júl, 22.- 26. júl, 19. – 23. august 

 Základná škola Beňovského 

 Kontakt: Zuzka 0949 223 877, informácie na fcb pohybpredeti  

· Denný športový tábor Tomáša Kuťku - Základná škola Nejedlého, 5. -9. augusta, od 7.00-17.00.  

 Primárna veková kategória 4-12 rokov. Cena na týždeň: 100 eur. Každý deň dva tréningy, v 
rámci odpočinku medzi tréningami - spoločenské hry, predčítanie rozprávok, kreslenie, premietanie 
rozprávok, tvorba rozprávok, počúvanie hudby a pod. 

 Kontakt: tomaskutka111@gmail.com, 0902 834 949 

·  Denné tábory Ariwafit 

 Gymnastický tábor (od 5 rokov), Letná akrobatická škola a Parkour Camp (od 8 rokov) - 
Harmincova 1 

 Kontakt: www.ariwafit.sk 

 ariwafit@ariwafit.sk 

 0902 494 412 



·  Denné tábory La Portella 

 Tanečná škola pre deti La Portella Koprivnícka 1/E. Kontakt: www.laportella.sk, 
laportella@laportella.sk 

 0911 767 333 

·  Škola Breaku. Denný tábor v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A 

 1.– 5. júl, 08:00-16:00  - tanečné lekcie s Dexterom a Zuzkou, špeciálni hostia, breaková 
olympiáda, balónová vojna, tanečné kino, akčné súťaže. Kontakt: info@skolabreaku.sk, 0948 161 489 

Centrum rodiny Bazovského 6 

·  Letný detský kabaret  

 12. – 16. august, pre deti od 5 – 10 rokov, ktoré si chcú vyskúšať, aké je to byť 
herečkou/hercom, speváčkou/spevákom. Tábor bude ukončený záverečným vystúpením. Prihlášky 
a viac info na  

 www.mterapio.sk. 

Bezplatná letná škola 

·  16. - 31. júla - Letná škola Teach for Slovakia - ZS Nejedlého, bezplatná letná škola 

 

Námietku v súťaži rieši Úrad verejného obstarávania 

Prečo kosenie meškalo 

Starosť najmä pre alergikov, psíčkarov, ktorí „lovia“ exkrementy a deti, ktoré zas počas hry vonku 
„lovia“ kliešťov. Vysoká tráva. Kosenie v Dúbravke tento rok meškalo. Odpovede sme hľadali na 
Oddelení životného prostredia a aj u prednostu úradu Rastislava Bagara. 

Otázok veľa, podnetov, kritika aj domnienky. Len máloktorý Dúbravčan si to asi nevšimol. Kosenie v 
mestskej časti Bratislava – Dúbravka začalo neskôr než obyčajne.  Aké sú dôvody? Odpoveď je 
jednoznačná - zákonné postupy. 

Mestská časť vyhlásila začiatkom tohto roku verejné obstarávanie na letnú údržbu. Predložené 
ponuky boli otvorené v marci a v apríli boli vyhodnotené. 

Neúspešný uchádzač sa v zákonnej lehote odvolal, podal námietku na Úrad verejného obstarávania 
a odvtedy je všetko zastavené. Mestská časť preto nemohla podpísať zmluvu s riadne vysúťaženou 
spoločnosťou a začať kosiť skôr.  Musela pristúpiť k dočasnému riešeniu a  postupne obstarávať firmy 
na kosenie a ďalšie najnevyhnutnejšie práce súvisiace s letnou údržbou verejnej zelene. 

Mestská časť sa snažila práce urýchliť, Dúbravku preto rozdelila na tri lokality, aby mohlo kosenie 
prebiehať súbežne. Do súťaže sa však prihlásila len jeden firma. 



Kosba prebieha postupne. Po zmene daždivého počasia mestská časť prioritne kosila školské dvory, 
čoskoro však bude pokosená celá mestská časť. 

Letná údržba zahŕňa okrem kosenia aj starostlivosť o mobiliár, výmenu a dopĺňanie parkových 
lavičiek, smetných košov, údržbu či výmenu pieskovísk, starostlivosť o verejnú zeleň, čistotu verejných 
plôch. Aj tieto práce sú podaním námietky neúspešného uchádzača, žiaľ,  dočasne pozastavené. 
Mestská časť preto nemohla podpísať zmluvu s riadne vysúťaženou spoločnosťou a začať potrebné 
práce.  

V tomto prechodnom období sa oddelenie životného prostredia snaží vlastnými silami zabezpečiť 
nevyhnutné a potrebné práce. Zamestnanci miestneho úradu však evidujú každý podnet a požiadavku. 
Po uzatvorení riadnej zmluvy na letnú údržbu ich postupne budú riešiť v súlade so schváleným 
rozpočtom na rok 2019.  

 (lum) 

 

Stromy môžu mať omrzliny aj popáleniny 

Nové stromy chráni náter 

Kmene nových stromov zbeleli. Ľudí prekvapil biely náter na stromoradí líp popri chodníku na 
Gallayovej v parku aj pri pamätníku Dežovi Ursinymu na Fedákovej a aj na iných miestach s novými 
stromami. Spolu s ním pribudli aj otázky prečo. 

„Biele nátery kmeňov slúžia ako ochrana pred slnkom a mrazom u mladých stromov, ktoré sa po 
výsadbe približne 3 až 5 rokov prispôsobujú novým podmienkam,“ vysvetľuje Zuzana Knetigová 
z referátu životného prostredia. Dodáva, že na stromoch sa môžu vyskytnúť popáleniny od slnka alebo 
omrzliny a tiež nekrózy. Kmeň sa môže poškodiť, objavia sa škodcovia či plesne. Pri bielom nátere ide 
špeciálny ochranný stromový náter, prípravok Lac Balsam, ochranu kmeňa listnatých stromov. Jeho 
konzistencia je elastická, náter nebráni stromu v raste. Môže sa používať celoročne na všetkých tvrdých 
drevinách.  

(lum) 

 

Bzdôch sú tisíce, neškodia 

Čoraz častejšie sa stretávame s otázkami a podnetmi občanov ohľadom bzdôch – blanátky lipovej 
(Oxycarenus lavaterae). Ide  o invázny druh, ktorý sa k nám dostal a začal sa evidovať v roku 2003, 
avšak v oveľa menšom množstve ako dnes.  

Text: Kristína Kotvasová 

Čo raz častejšie sa stretávame s otázkami a podnetmi občanov ohľadom bzdôch – blanátky lipovej 
(Oxycarenus lavaterae). Ide  o invázny druh, ktorý sa k nám dostal a začal sa evidovať v roku 2003, 
avšak v oveľa menšom množstve ako dnes. 



Bzdocha má 3-4 generácie počas roka a dorastá maximálne do veľkosti 6 milimetrov. Najmä na jar 
a jeseň môžeme sledovať masívne až niekoľkotisícové hlúčiky rozšírenia tohto druhu na kmeňoch 
stromov, predovšetkým líp.  

Predpokladá sa, že čoraz väčšie rozšírenie tohto druhu je najmä v dôsledku zmeny klímy. Doposiaľ 
žiadne štúdie nepotvrdili škodlivosť pre stromy a ani pre ľudí.  

Mestská časť Bratislava-Dúbravka nepodporuje používanie chemických prípravkov v údržbe verejnej 
zelene. Prioritne hľadá možnosti, ako sa chemickým prípravkom vyhnúť, preto neplánuje žiadne 
celoplošné chemické postreky proti tomuto hmyzu. 

V prípade masívneho výskytu tohto hmyzu v spodných častiach stromov odporúčame iba 
mechanické odstránenie kolónií. Tým je možné lokálne redukovať výskyt bzdôch. 

 

Kultúrny tip z mesta 

Kultúrne leto pre všetkých! 

Ženský afgánsky zbor – posol nádeje 

 

Neoddeliteľnou súčasťou Kultúrneho leta je aj cyklus Medzinárodná Bratislava, vďaka ktorému sa 
návštevníci oboznámia s kultúrou, umením a zvykmi európskych, ale aj ázijských krajín.  

„Cyklus Medzinárodná Bratislava patrí medzi najúspešnejšie projekty Kultúrneho leta,“ prezradil 
riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska Vladimír Grežo. Ak túžite navštíviť 
Japonsko, no zatiaľ ste si svoj sen nesplnili, pozývame vás 6. júla na Japonský deň na Nádvorie Starej 
radnice a Hlavné námestie, kde zažijete čajový obrad, dozviete sa všetko o ikebanách, bonsajoch, 
uvidíte ako sa správne oblieka kimono a pozriete si ako sa hrá šógi a go - japonská stolná hra.  

Nebude chýbať koncert prezentujúci japonskú hudbu. Tešiť sa môžete tiež na Francúzsky deň (12.7.), 
vystúpenie írskej kapely Landles Coille (17.7.), koncert tureckej skupiny v rámci Tureckého dňa (20.7.) 
či severskej skupiny The Great Ukulele Orchestra Of Tampere, ktorej členovia hrajú výlučne na ukulele. 
2. ročník Ázijského víkendu (2. - 3.8.) aj tento rok ponúkne na Hlavnom námestí zážitok z vystúpení 
umelcov z Indonézie, Číny, Japonska, Indie, Vietnamu a Južnej Kórei.  

„Osobne si určite nenechám ujsť vystúpenie ženského afgánskeho zboru Ensemble Zohra, ktorý 
považujem naozaj za výnimočný,“ pozýva Vladimír Grežo. Členky súboru patria medzi prvé ženy z 
celého Afganistanu, ktoré mali možnosť za posledných 30 rokov študovať hudbu. Svojim koncertom 
chcú svetu predstaviť nielen svoju kultúru, ale sprostredkovať aj posolstvo nádeje.  

Rozprávkové leto 

Čo by to boli prázdniny bez rozprávok? Každú júlovú a augustovú sobotu je v Starej tržnici o 11.00 h 
pripravené zábavné a poučné rozprávkové predstavenie v rámci Mestského divadla na trhu. Krásne 
prostredie Rudnayovho námestie pri Dóme sv. Martina sa každoročne stáva miestom, kde sa stretávajú 
rodičia s deťmi, aby si pozreli rozprávku či zábavnú šou v rámci cyklu Rozprávky pri Dóme.  



Nebude to inak ani tento rok. 10.7. je o 17.00 pripravený náučný program Čáry - máry fuk! plný 
pokusov, interaktívnych predstaví a nových informácií. O 18.00 pokračujeme rozprávkou Tajomstvo 
oceánu, ktoré vzniklo na motívy knihy Gerda - Príbeh veľryby. Klasickú rozprávku o Jankovi a Marienke, 
ale v novom originálnom prevedení s bábkami v životnej veľkosti si môžete pozrieť 24.7. o 18.00 hod. 

Shakespeare s deťmi na hrade - to sú detské divadelné predstavenia v rámci Letných 
shakespearovských slávností na Bratislavskom hrade. Po tretí krát vstúpia rozprávkové príbehy priamo 
do dekorácií slávnych shakespearovských hier. 7.7. o 16.00 je pripravené predstavenie Kozliatka a vlk, 
14.júla Paskudárium podľa knižnej predložky Dušana Taragela a príbeh klaunov v projekte Veľkí herci 
malým deťom je pripravený na 21. júla. 

Súčasťou predstavení budú aj kvízové otázky pre deti, ale aj ich rodičov, ktoré budú odmeňované 
malými darčekmi. 

Celý program festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava nájdete na www.bkis.sk 

 

Veľkokapacitné kontajnery 

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). 

 

3. júl 

▪ Pri kríži 16 - pri trafostanici 

▪ Koprivnická 11 - pri byt. dome 

11. júl 

▪ Bazovského 19 - pri byt. dome 

▪ Hanulova 1 - 3 pri byt. dome 

18. júl 

http://www.bkis.sk/


▪ Cabanova 19 - parkovisko pri garážach 

▪ Repašského 1 - parkovisko 

25. júl 

▪ Ožvoldíkova 4- 6  

▪ Batkova 7 - parkovisko 

 

Deň detí:  divadlo, hudba, zábava aj prekvapenia 

Pred kultúrnym domom sa krotil pytón 

Keď sa spojí hadia žena, pesničky od Mici a Mňau, šašo, nemôže ísť o žiadne nudné podujatie. A 
presne veselé, spevavé a najmä detské bolo júnové popoludnie venované tým najmenším. Zaplnilo 
priestranstvo pred Domom kultúry Dúbravka.  

Text: Lucia Marcinátová 

„Váži asi 40 kilogramov a zvliekaním kože sa vlastne umýva,“ dozvedáme sa od Kristíny takzvanej 
hadej ženy. Už jej exotické lesklé vyšívané oblečenie predznamenávalo, že nejde o bežného 
návštevníka MDD v Dúbravke. A bežná nebola ani celá oslava dňa detí v Dúbravke.   

Bola šašovská, divadelná, tvorivá, hudobná, veselá, detská a netradičná zároveň. Netradičná už len 
samotným termínom.  

Rozhodnutie zorganizovať Deň detí v Dúbravke v pondelok 3. júna, čiže dva dni po bežnom termíne 
a takmer všetkých oslavách v meste, sa ukázalo ako správne. Svedčila o tom vysoká účasť, potlesk, rady 
pri atrakciách, naplnený priestor pred pódiom. 

Asi najnetradičnejší na detskom podujatí bol pytón, prinies- 
la a predstavila ho hadia žena Kristína.  Veľký plaz mal aj meno Lunyak. Odvážnejší ho pohladili, prezreli 
zblízka. Chvíľu sa na „krotiteľku“ zmenila aj mestská poslankyňa Zdenka Zaťovičová, ujala sa pytóna. 
„Zaujímavé je, že pozná svoju „paničku“,“ konštatovala manželka starostu Zdenka. Pytón sa totiž 
pohyboval akosi prirodzene smerom ku svojej hadej žene Kristíne. 

Okolo zvierat sa točil aj ďalší program dúbravskej oslavy dňa detí. Interaktívne divadielko a pesničky 
prišli s mačacími dámami – Mici a Mňau, sprievodné podujatie – tvorenie vo foyer kultúrneho domu 
organizoval Klokan, čiže Centrum voľného času na Batkovej ulici v Dúbravke, uši veľkého zajaca sa týčili 
nad nafukovacími atrakciami a motýle vznikali na tvárach počas maľovania na tvár. 

K točeniu pri programe sa pridala aj cukrová vata či kolotoče a poriadne to „roztočil“ aj veselý Šašo 
Jaro. 

Podobne veselé bolo aj celé popoludnie venované deťom. Splnilo, čo malo, spojilo rôzne deti pri 
aktivitách a darovalo „úsmev“. 

 



Magický večer zdvihol latku kultúrnych podujatí v Dúbravke 

Ako sa Mirka Partlová vyskytla na pódiu 

Ak ste sa na Magický večer filmovej hudby v Dúbravke vybrali najmä zo zvedavosti, pravdepodobne 
ste z podujatia odchádzali ako fanúšik vážnej hudby a predovšetkým orchestrálnych hudobných 
nástrojov. Ale pekne poporiadku.  

Text: Danka Šoporová 

Magický večer filmovej hudby. Už samotný názov podujatia, ktoré si nenechali ujsť desiatky Dúbrav- 
čanov, napovedal, že pôjde o neopakovateľný kultúrny zážitok. A tak sa aj stalo. Svedčila o tom nielen 
hojná účasť ľudí všetkých vekových kategórií v Dome kultúry Dúbravka, ale i výber protagonistov, z úst 
ktorých sme mohli počuť najznámejšie filmové trháky v originálnej, orchestrálnej úprave 

Herecké hviezdy Mirka Partlová a Janko Slezák, ktorí majú aktuálne plné ruky práce s účinkovaním 
v obnovenej divadelnej hre Cyrano z predmestia, zavítali do mestskej časti a predviedli vystúpenie 
hodné svetových hviezd.  

Traja talentovaní umelci 

Ako vôbec k danému spojeniu prišlo? Na to sme sa opýtali večne usmiatej Mirky Partlovej. „Všetko 
to spískal autor projektu Roman Rusňák – okrem iného skvelý violista, spolu s Jankom. Ja som sa tu 
následne iba vyskytla,“ priznala s úsmevom. „Musím však povedať, že za túto skúsenosť som nesmierne 
vďačná a je to pre mňa česť. Nielen Roman a Janko, ale i miniorchester Strings Band a Rock Band sú 
profesionáli, s ktorými je radosť vystupovať na jednom pódiu!“ 

V tento hudobný večer odznelo množstvo nesmrteľných skladieb, ktoré žiadnemu zarytému 
fanúšikovi filmu netreba predstavovať.  

Počuli sme romantický príbeh lásky Pretty Woman, soundtrack o nebojácnosti a vnútornej sile z filmu 
Gladiátor, explóziu citov z Armagedonu, piano sólo Amelie z Montmartru či ľadové kráľovstvo Frozen. 
Janko Slezák nám neváhal prezradiť, nácvik ktorej skladby mu dal najviac zabrať. „Jednoznačne Can´t 
Stop The Feeling, keďže ide o veľmi rytmickú vecičku. Tancovať a spievať súčasnie nie je 
najjednoduchšie, no verím, že to zvládnem.“  

My už vieme, že zvládol, a to dokonca na výbornú. 

Nostalgia i zimomriavky 

Na podujatie, ktoré sa predstavilo až v troch slovenských mestách – v Haliči, v Žiline i v Bratislave, sa 
tešila aj Mirka Partlová. Tá nám neváhala prezradiť aj konkrétne dôvody jej blízkeho vzťahu k Dúbravke. 
„Dúbravku milujem! Dokonca pred rokmi, ako čerstvá držiteľka vodičského preukazu, som sa tu zvykla 
preháňať po uliciach! Mám tu kopec kamarátov.“ 

Treba uznať, že Magický večer filmovej hudby v Dúbravke splnil do bodky to, čo sa od neho očakávalo. 
Nielenže ponúkol nádherný umelecký zážitok, prítomným divákom spôsobil zimomriavky na tele a do 
ich sŕdc vniesol patričnú dávku nostalgie, no taktiež umožnil chvíľkový únik od každodenných starostí. 

 

Ako v mestskej krajine pomôcť opeľujúcemu hmyzu prežiť? 



Kvitnúca lúka ochladzuje prostredie aj znižuje prašnosť 

Výdatný dážď a bujne rastúca tráva rozvírili vášne medzi diskutujúcimi Dúbravčanmi. Kosiť či nekosiť? 
Aká vysoká má byť tráva? Má byť pokosená úplne nakrátko a všade alebo majú byť niektoré plochy 
ponechané prírode, hmyzu a iným živočíchom? Koho táto téma zaujala, mohol sa o nej dozvedieť viac. 
Začiatkom júna zorganizovalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) prednášku na túto 
tému. 

Text: Gabriela Brejková 

Stretnutie prebehlo v Centre rodiny na Bazovského. Prekvapil nízky záujem, zišla sa nás síce len 
hŕstka, ale neľutovali sme.  

Na úvod sme si mohli pozrieť prenádherný film z dielne BROZ a RTVS s názvom „Bratislava, mesto 
uprostred prírody“. So zatajeným dychom sme nakúkali do známych i menej známych kútov Bratislavy. 
Doslova „na zúbok“ sme sa mohli pozrieť bobrovi, ktorý sa udomácnil v dunajských zátokách. Sledovali 
sme pyšného a majestátneho dropa fúzatého, ako sa predvádza kúsoček od obydlí Bratislavčanov. 
Zahliadli sme jazveca, ako si pochutnáva na mravcoch, či pestrofarebného včelárika zlatého, ktorý 
hniezdi a loví v piesočnatých stenách Devínskej Kobyly.  

Do najmenších detailov kamera ukázala ako sa z kukly vyliahne motýľ, či ako si komár pochutnáva na 
našej krvi. A ako potom komáre usilovne ulovia netopiere a dáž- 
ďovníky. Jednoducho aj v takom veľkom meste, ako je Bratislava, si príroda našla svoju cestičku ako 
prežiť aj v mestskom prostredí. 

 

Kvitnúce lúky pre motýle i pre ľudí 

S cieľom napomôcť prírode vznikol cezhraničný projekt Interreg V-A SK-AT “Kvitnúca krajina pre 
motýle na Slovensku a v Ra- 
kúsku”. Odborníci z oboch krajín vymysleli riešenia, ako aj v mestskej krajine pomôcť opeľujúcemu 
hmyzu prežiť. Aj malá kvitnúca lúka, môže byť akýmsi “nášľapným kameňom“, oázou pre motýle, včely 
a iný užitočný hmyz.  

Takáto lúka dokáže byť benefitom nielen pre opeľujúci hmyz, ale i pre obyvateľov sídliska.  

Nielenže ochladzuje prostredie, ale je aj odolnejšia proti suchu, keďže lúčne kvety sú hlbšie 
zakorenené ako obyčajná tráva. Kvitnúca plocha dokáže v porovnaní so sídliskovým trávnikom zadržať 
i viac vody. Táto potom neodtečie do kanalizácie, ale zostane v prostredí, čo opäť spôsobí, že nebudú 
na sídlisku akési teplotné ostrovy spôsobujúce následne nedostatok zrážok. Zdravotným prínosom je 
i nižšia prašnosť, ako u nízko pokoseného trávnika, a dokonca takéto rastliny i čistia svoje okolie od 
toxínov. 

Trávnik či lúka? 

Mnohým sa však nepáči vysoká nepokosená tráva okolo domov. Tá však práve nemá byť cieľom! 
Takáto výsadba má plne rešpektovať funkčnosť plochy – ak je to trávnik, na ktorom radi behajú deti či 
psy, môže byť pokojne pokosený. Ak je to naopak nevyužívaná plocha, môže sa táto zmeniť na motýliu 
lúku.  



Dobrou správou je, že i Dúbravka sa do tohto projektu zapojila. Prvá motýlia lúka už má svoje základy 
na Homolovej ulici, ďalšie budú pribúdať po odkonzultovaní s odbornými zamestnancami miestneho 
úradu. Prichystané sú i workshopy pre školákov či učiteľov, dokonca aj divadelné predstavenie pre deti. 

Nepotrebujeme viac včiel, potrebujeme pestrejšie prostredie! 

V dnešnej hektickej dobe je možno toto práve príležitosť vykročiť o malý krôčik smerom, ktorý bol 
pre predošlé generácie prirodzený. Nežiť v sterilnom vybetónovanom meste, vpustiť si kúsok divokej 
prírody i medzi paneláky, uveriť, že príroda je mocná, a dokáže si s mnohým poradiť lepšie ako človek. 

Možno ste už zachytili články o hromadnom úhyne včiel a nedostatku opeľovačov pre rôzne plodiny. 
Situácia zatiaľ nie je taká katastrofická.  

Podľa výskumov Slovenskej akadémie vied (SAV) na vzorke2-tisíc včiel, len 17 z nich bolo 
medonosných, teda takých, čo vidíme v úľoch. Ostatné boli rôzne iné, voľne žijúce druhy včiel. Ale 
neopeľujú len včielky. Vo vzorke 10-tisíc opeľovačov SAV napočítala 7-tisíc múch. Aj tie totiž dokážu 
opeliť mnohé rastliny. Samozrejme im pomáhajú i čmeliaky a rôzne nádherne pestrofarebné motýle. 
A čím pestrejšie prostredie, tým väčšia je i pestrosť motýľov. 

Tak čo myslíte, pustíme ich sem k nám, do Dúbravky!? 

 

V Bratislave je viac než tristotisíc áut 

Dúbravka by mala mať jednu zónu 

Parkovacia politika. Téma, ktorá rozprúdila mnoho diskusií a obyvateľov delí na tábory. Pribúdajú 
otázky, ako to bude fungovať. Primátor Matúš Vallo preto organizoval vo viacerých mestských častiach 
stretnutia s obyvateľmi, spolu so svojím tímom a odbornými zamestnancami vysvetľovali základné 
pravidlá parkovacej politiky a spôsob jej zavedenia. Dúbravka nebola výnimkou. Obyvatelia debatovali 
o parkovaní v Dome kultúry Dúbravka. 

Text: Zuzana Morávková 

Poznáte to. Zdržíte sa v práci, prichádzate unavený domov a ďalších 15 minút krúžite po parkovisku 
a hľadáte miesto. Nakoniec skončí vaše vozidlo na nie úplne vhodnom mieste, alebo o dve, tri ulice 
ďalej. Problém s parkovaním v Bratislave je reálny a treba ho riešiť.  

Parkovacia politika nie je len o spoplatňovaní parkovania ako takého, ale najmä o efektívnejšom 
využívaní verejného priestoru, spôsobe, akým dostať autá z chodníkov či trávnikov. Medzi rokom 2004 
a 2019 sa počet zaregistrovaných áut v hlavnom meste takmer zdvojnásobil, aktuálne je 
zaregistrovaných v hlavnom meste takmer 313 000 vozidiel a ďalších 33 000 áut denne do Bratislavy 
prichádza.  

Z týchto čísiel vychádza, že regulácia parkovania v Bratislave je nutná. Obrovské množstvo vozidiel 
znečisťuje ovzdušie, znehodnocuje verejný priestor.  

Trvalý pobyt a vzťah k autu 



Regulácia parkovania sa má prioritne zavádzať v zónach, kde je obsadenosť parkovísk nad 90 percent. 
Oproti pôvodnému návrhu bývalého vedenia mesta bude fungovanie férového parkovania realizovať 
hlavné mesto, zisky teda pôjdu naspäť do mesta, a to ich bude môcť opätovne využiť.  

Rezidentská karta bude vydávaná na byt, podmienkou bude trvalý pobyt v konkrétnej mestskej časti 
hlavného mesta a samozrejme, vzťah k autu.  

Na jeden byt sa počíta s vydaním maximálne troch kusov rezidentských kariet. Cena prvej karty sa 
oproti pôvodným 49 eur znížila na 39 eur s možnosťou zakúpenia celoročného bonusu v cene 10 eur 
s možnosťou parkovania dvoch hodín denne v inej mestskej časti v rámci Bratislavy.  

Rezidentská karta ponúka aj 100 hodín parkovania ročne pre návštevy, ktoré prídu v spoplatnených 
hodinách.  

Ľudia, ktorí parkujú na svojich pozemkoch, dostávajú 150 hodín pre návštevy zdarma a po zakúpení 
10-eurového bonusu môžu denne parkovať 2 hodiny denne v inej mestskej časti.  

Zrušenie vyhradených miest 

Pri zavádzaní parkovacej politiky budú postupne zrušené vyhradené parkovacie miesta. Dôvod je ten, 
že veľké množstvo vyhradených parkovacích miest je počas dňa voľných, nakoľko ľudia sú v práci, ale 
na vyhradených miestach nemôže nikto zaparkovať.  

Rušenie vyhradených parkovacích miest sa samozrejme netýka miest pre ZŤP obyvateľov.  

Zavedenie parkovacej politiky zvýši nároky na mestskú políciu, ktorá bude musieť kontrolovať 
parkujúcich aj dozerať na bezpečnosť v uliciach. 

Dúbravka: jedna zóna 

Mesto pri vytváraní zón spolupracuje s vedeniami obcí, práve ich starostovia budú rozhodovať, či 
bude v mestskej časti viacero zón alebo bude celá mestská časť jednou zónou. Parkovanie nebude 
regulované nepretržite v celom hlavnom meste.  Najkritickejšia je situácia v Starom Meste, kde sa budú 
regulovať zóny po uliciach, a v Ružinove.  

V Dúbravke je parkovanie problematické najmä vo večerných a nočných hodinách, predpokladáme 
teda, že v Dúbravke sa bude parkovanie regulovať od neskorých poobedňajších hodín do ranných 
hodín.  V mestskej časti by mala fungovať len jedna parkovacia zóna. 

Prijatie parkovacej politiky a jej zavádzanie nebude ľahkým krokom, no je krokom nevyhnutným.  
O parkovaní a prijímaní parkovacej politiky, budú rokovať ešte mestskí poslanci na zastupiteľstve, ktoré 
je plánované na čas tlače našich novín. Prvé parkovacie zóny by mohli vzniknúť koncom roka 2020, 
začiatkom roku 2021. O výsledkoch a rozhodnutí mestských poslancov budeme informovať. 

Rezidentské karty 

1. karta – 39 eur 

2. karta – 150 eur 

3. karta – 500 eur 



 

V DÚBRAVKE SA ZAČALA TENTO ROK ATLETICKÁ LIGA 

Deti rozhýbali olympionici 

Do Materskej školy Damborského zavítal chodec Matej Tóth, Dúbravskú atletickú miniligu zas 
štartoval prekážkar Martin Kučera. 

Text: Lucia Marcinátová 

Nebol tu prvýkrát a snáď ani posledný. Olympijský víťaz, slovenský atlét, chodec Matej Tóth, zavítal 
opäť medzi dúbravské deti. Cieľ návštevy jasný: podpora pohybu, športu, motivácia. 

Na začiatok rozcvička a spev k tomu. Deti z Materskej školy Damborského sa olympionikovi 
predviedli, energia nechýbala. Potom sa rozhovoril Matej Tóth, priniesol ukázať olympijskú medailu, 
nechýbali „podpiskarty“. Matej Tóth získal na olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro zlatú medailu 
na 50 kilometrov s časom 3:40:58 h, bola to prvá olympijská medaila v atletike pre Slovensko v ére 
samostatnosti. 

Rozcvička olympionika 

Na rovnakej olympiáde v Riu, no v inej disciplíne, súťažil aj ďalší športovec, atlét, ktorý zavítal do 
Dúbravky. Za deťmi prišiel priamo na ihrisko, na atletický ovál Britskej školy.  

Posledná májová sobota tu patrila pohybu a Dúbravskej atletickej mini-lige. Športové dopoludnie sa 
začalo rozcvičkou, tentoraz priamo v podaní od olympionika Martina Kučeru, bežca cez prekážky. Beh 
na dráhe, športová „abeceda“, cviky, skoky. 

Nechýbali ani podpiskarty a neskôr olympionik spolu so starostom Martinom Zaťovičom a manželkou 
Zdenkou Zaťovičovou štartovali jednotlivé behy -  šprint na 60 metrov, behy na 200 či 600 metrov. 

Atletická liga 

Dúbravská atletická miniliga prebieha už pravidelne, raz do mesiaca ju organizujú Atletický klub 
HNTN v spolupráci s mestskou časťou a Komisiou športu. Cieľom nie je vyhrať, ale pravidelne športovať 
a pri pohybe sa stretávať. Preteky sú otvorené pre každého - deti, mládež, dospelých aj seniorov. 

Na jednotlivých kolách miniligy sa nevyhlasujú víťazi,  výsledky sa zapisujú, športovci tak môžu 
sledovať, ako sa počas mesačných behov zlepšili, aké majú časy.  Pretekári získajú za umiestnenie body, 
tak ako sa boduje atletická liga. Body sa prenášajú do ďalšieho kola, ktoré sa bude konať vždy raz každý 
mesiac až do októbra. 

Športové podujatie sprevádzala súťaž o najlepší koláč, štrúdľu či muffin. Energia z pohybu, radosť zo 
stretnutia a športu však boli tým hlavným… 

 

Park Družba patril cyklistom 

Stovka cyklistov rôznych vekových kategórií sa stretla v Parku Družba, kde sa v stredu 5. júna 
uskutočnil ďalší ročník obľúbenej súťaže na dvoch kolesách. 



Mestská časť v predprázdninovom období každoročne organizuje v parku pri Základnej škole 
Beňovského súťaž pre milovníkov dvoch kolies. Tradične ju otvárajú najmenší pretekári na odrážadlách, 
ktorí súťažia na trase s dĺžkou 50 metrov. Po nich nasledujú kategórie mikro, mili, mini, mladší a starší 
žiaci a súťaž uzatvárajú dorastenci, ktorých trasa má až šesť kilometrov. Počasie tento rok vyšlo, slnko 
sa dokonca nachvíľu skrylo za oblaky a pofukoval príjemný vietor, vďaka čomu sa športovanie v tento 
teplý deň stalo príjemnejším. Súťažili kamaráti, spolužiaci, susedia, ktorí sa navzájom podporovali 
a povzbudzovali. Najlepší boli odmenení medailou, všetci zúčastnení dobrým pocitom po športovom 
výkone a potleskom.  

Zuzana Morávková 

 

Mladý guliar Karel Šula sníva o vrhaní s otočkou 

Cez futbal a basketbal k atletike 

Má pätnásť, majstrovské tituly, otca a trénera v jednom. Karel Šula mladší, syn Karla Šulu, bývalého 
slovenského rekordéra vo vrhu guľou, dvakrát piateho na halových majstrovstvách Európy, 4-
násobného majstra bývalého Československa, 16-násobného majstra Slovenska, úspešného trénera. 
Syn Karel je žiakom Základnej školy Pri kríži a majster Slovenska vo vrhu guľou v hale i vonku v kategórii 
starších žiakov. 

„Mojím snom je hodiť 17 metrov a ísť v lete na Európsky olympijský festival mládeže 
do azerbajdžanského Baku,“ prezradil Karel Šula mladší, ocenený tento rok počas Dúbravského 
galavečera kultúry a športu ako žiak roka. Jeho cesta k atletike viedla cez futbal a basketbal. „Futbal mi 
moc nešiel, v basketbale som mal šance, no nebavilo ma to.“ 

Potom sa prišiel pozrieť na tréning svojho otca. „Chytil guľu a hodil veľmi ďaleko, v trinástich začal 
teda trénovať a vyhrával súťaže,“ dodal otec a tréner Karel Šula. 

Prezradil, že do guliarskeho kruhu sa dostal ešte zvláštnejšie než jeho syn. „Primitívne som vymenil 
guľu za odznaky, ktoré som dovtedy zbieral,“ vraví. Potom začal hádzať, trénovať a vyhrávať. 

„Vyhral som majstrovstvá okresu, posúval som sa, potom som šiel na strednú školu v Brne, ktorá mi 
nesadla, bola to stavebná priemyslovka.“ Vysokú školu si už Karel Šula vybral starostlivo, rozhodol sa 
pre FTVŠ v Bratislave, a tak sa dostal z Južnej Moravy na Slovensko. 

Počas rozhovoru nám spomenul aj nedostatok športovísk. „Je tu veľa športovcov, ale hala v Dúbravke 
chýba. V Čechách máme asi 400 štadiónov so 400-metrovou dráhou, na Slovensku ich je 11. Na 
Slovensku je úspech, keď sa urobí 200-metrová.“ 

Mladý Karel Šula trénuje so svojím otcom na Lafranconi. Plánom oboch je naučiť mladého guliara 
rotačnú techniku, čiže vrhať s otočkou. „Mladí hádžu klasickou technikou,“ hovorí tréner Karel Šula. 
„Otočka je dosť zložitá, no keď ju guliar zvládne, môže mu priniesť výrazné zlepšenie.“ 

Mladému guliarovi sa nedávno podaril jeho sen naplniť. Na atletickej vrhačskej strede v Brne-
Žabovřeskoch, hodil 17,56 metra a zlepšil si svoj osobný rekord.  

(lum) 



 

Veľký úspech futbalistiek a futbalistov FK Dúbravka 

Ženy strieborné, muži štvrtoligoví 

Veľkým úspechom Dúbravky sa skončila futbalová sezóna 2018/2019. Ženy FK Dúbravka skončili v II. 
lige v A- skupine na druhom mieste a muži z toho istého klubu v V. lige na prvom a postúpili o súťaž 
vyššie. Zhodou okolností v oboch súťažiach prvé dve družstvá mali rovnaký počet bodov, a preto 
o postupujúcom rozhodli vzájomné zápasy. Ženy s Novými Zámkami dvakrát prehrali a raz vyhrali, muži 
nad Novou Dedinkou doma zvíťazili, kým u súpera remizovali. Porozprávali sme sa s trénerom žien 
Marekom Orlickým. 

Text: Jozef Petrovský 

Ako hodnotíte druhé miesto? 

Ak by mi niekto pred sezónou tvrdil, že iba dvakrát okúsime chuť prehry a v ostatných zápasoch 
budeme dominovať, neveril by som mu. Poskladali sme však tím, ktorý predvádzal krásny a efektívny 
futbal a najmä sa vytvorila partia, ktorá sa aj na tréningoch aj v zápasoch dokázala futbalom baviť a to 
bolo vidieť aj na ihrisku. Druhé miesto mrzí, nakoľko sezóna sa vyvíjala veľmi dobre, ale s odstupom 
času ju určite budeme hodnotiť vysoko pozitívne. 

 Čo rozhodlo, že Nové Zámky v dvoch z troch vzájomných stretnutí vyhrali?  Boli lepšie ako vaše 
dievčatá? 

Nové Zámky po jesennej prehre 0:3 počas zimnej prestávky posilnili svoj tím o štyri bývalé 
reprezentantky Slovenska a Čiech a tie k nim priniesli obrovské skúsenosti a kvalitu. Najmä skúsenosti 
rozhodli tretí, rozhodujúci zápas na našom ihrisku, kde sa k nám nepriklonilo šťastie a naše šance ostali 
nevyužité, zatiaľ čo súper dve premenil. Celkovo sme však určite neboli slabším tímom ako Nové 
Zámky. Preto si myslím, že víťaz druhej ligy nebol lepší.  

 Ktoré hráčky by ste ako tréner chceli osobitne vyzdvihnúť? 

Ani jednu. Všetky hráčky, ktoré sa dostali na ihrisko v dúbravskom drese, sa pričinili o tento úspech. 
Našou najväčšou zbraňou v tejto sezóne bol jednoznačne tím. 

Muži do štvrtej ligy 

Až posledné kolo v piatej lige rozhodlo o prvenstve a postupe mužov FK Dúbravka o súťaž vyššie. Naši 
futbalisti potrebovali na pôde rezervy Devínskej Novej Vsi akékoľvek víťazstvo, aby ich posunulo do 
štvrtej ligy. Nezačali síce dobre, keď inkasovali gól z pokutového kopu, ale potom zásluhou streleckého 
koncertu Adriana Gašparoviča, autora 6 gólov, vysoko zvíťazili a zaslúžene postúpili. 

„Tým že sme piatu ligu vyhrali, môžeme sezónu označiť za vynikajúcu,“ povedal nám tréner Peter 
Gaži. „Dosiahli sme veľký úspech pre klub a isto aj pre všetkých Dúbravčanov, ktorí nás podporovali vo 
veľkom poč- 
te doma, ale aj na zápasoch vonku. O našom postupe rozhodla kvalita hráčov, šírka kádra, kvalitné 
tréningové podmienky s vysokou účasťou hráčov, náš herný systém a z neho vyplývajúce úlohy pre 
hráčov.“ 



Kormidelník vyzdvihol výhodu širokého kádra, ktorým v postupovom ročníku disponoval: „Počas 
sezóny nám z rôznych dôvodov chýbali kľúčoví hráči a len vďaka šírke kádra sme mali namiesto nich 
adekvátnu náhradu. Do hry aspoň na minútu na jar zasiahlo 29 hráčov, počas celej sezóny ich bolo ešte 
o päť viac. Práve toto mohol byť detail, ktorý rozhodol o víťazstve v súťaži.“ 

„Pre mužstvo je veľmi dôležitým hráčom Gašparovič, najlepší strelec celej súťaže. V jesennej časti bol 
so školou v zahraničí, v jarnej niekoľko zápasov chýbal pre zranenie spôsobené mimo ihriska. Ak by bol 
k dispozícii na všetky zápasy, myslím si, že o víťazovi piatej ligy by bolo rozhodnuté už niekoľko kôl pred 
koncom,“ konštatoval Gaži. 

Tréner nerád vyzdvihuje jednotlivcov, o čom svedčia jeho nasledujúce slová: „Počas celej sezóny som 
sa chlapcom snažil zdôrazňovať, že tímovosť vyhráva zápasy a celú súťaž. Každý hráč, ktorý nastúpil na 
zápas, má rovnaký podiel na tejto úžasnej sezóne. 

 

Športové hry seniorov sú už tradíciou 

Obhájiť sa nikomu nepodarilo 

Posledný májový piatok bol areál „Pekníčka“ dejiskom už piateho ročníka Športových hier 
dúbravských seniorov. Na podujatí, ktoré pre nepriaznivé počasie museli organizátori preložiť o dva 
týždne, sa aktívne zúčastnilo vyše 60 mužov a najmä žien. Ďalšie desiatky seniorov prišli povzbudiť 
svojich kolegov či kamarátov. Športové hry slávnostne otvoril starosta Martin Zaťovič. 

Seniori súťažili tradične v šesťboji (beh na 50 m, hod granátom na cieľ, hod medicinbalom do diaľky, 
hod na basketbalový kôš, streľba futbalovou loptou na bránku a namiesto behu na 200 m bola tentoraz 
chôdza na 450 m). Nie je bez zaujímavosti, že ani jeden muž či žena neobhájili prvenstvo spred roka. 
Medailové umiestnenia si zopakovali len N. Lištáková, F. Švába a M. Tibenský, ktorý po vlaňajšom 
striebre získal teraz zlato. Organizátorom pomáhali študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie. 

● VÝSLEDKY – kategória A (61 – 65 rokov): 1. O. Jablonovská, 2. E. Rybárová, 3. M. Szelleová – v tejto 
kategórii neštartoval ani jeden muž. Kategória B (66 – 70 rokov): 1. M. Kusalíková, 2. N. Lištáková, 3. 
Ľ. Kišová – 1. M. Tibenský, 2. M. Nižnan, 3. V. Litvák. Kategória C (71 a viac rokov): 1. M. Krčmárová, 
2. T. Vizínová, 3. J. Petrášová – 1. J. Meliš, 2. F. Švába, 3. J. Bereš. 

● (pej) 

 

Bedminton 

Vojteková zlatá 

Úspechom Dúbravského bedmintonového klubu (DBK) sa skončili Oblastné majstrovstvá 
v bedmintone juniorov do 19 rokov a dospelých v Púchove, resp. v Ilave. Dominovala najmä Lucia 
Vojteková. 

Na majstrovstvách Slovenska juniorov v Púchove triumfovala Vojteková, v dvojhre dievčat, 
v štvorhre spolu so S. Streharskou a v miešanej štvorhre s oddielovým kolegom Timonom Gundom. 
Tento ešte len pätnásťročný hráč sa prebojoval do semifinále dvojhry a spolu s A. Turekom v štvorhre. 



Na šampionáte dospelých v Ilave získala Lucia Vojteková titul v miešanej štvorhre s M. Haringom, keď 
vo finále zvíťazili nad dvojicou z DBK Darius Bálint – Nikoleta Bálintová. Druhé prvenstvo si vybojovala 
spolu s Bálintovou vo štvorhre žien. Darius a Nikoleta v dvojhrách neuspeli vo finále. Vojteková 
v singlovej súťaži neštartovala. 

(pej) 

 

Osemročná Amélia: Budem učiteľka karate 

Svetová šampiónka zo Sokolíkovej 

História vzniku karate na Slovensku sa viaže k roku 1969, keď vznikol prvý klub, vlastne krúžok tohto 
športu. Postupne vznikali prvé kluby, niektoré zanikli, alebo sa zlúčili. Takto v roku 2000 vznikol klub 
Asia Budo Center Slovensko zlúčením oddielov Asia Budo Center Bratislava a JuShu Bratislava, ktorého 
zakladateľom a stále jej šéfom je Ivan Spišiak. 

Text: Jozef Petrovský 

Za necelých 20 rokov získal v Bratislave veľmi obľúbený a vyhľadávaný klub na domácich, európskych 
či svetových podujatiach takmer 300 medailí, z toho vyše 100 zlatých. Najnovší prírastok do bohatej 
zbier- 
ky je sedemnásť zlatých, štyri strieborné a sedem bronzových z majstrovstiev sveta WAC v Caldas de 
Reinha v Portugalsku, ktoré získali členovia tohto klubu. Mimochodom, na tomto svetovom 
šampionáte štartovalo 8000 súťažiacich v 550 kategóriách. 

Na úspechu klubu z Karlovej Vsi sa podieľala aj jedna z naj- 
mladších členiek, osemročná Amélia Spišiaková, vnučka Ivana Spišiaka. Amélia, ktorá s rodičmi býva 
v Dúbravke a navštevuje ZŠ Sokolíkova, získala na MS dva zlaté kovy, jeden v individuálnej disciplíne 
a druhý v párovej s Olíviou Kernovou, tiež žiačkou ZŠ Sokolíkova. Sympatická a milá slečna je zdravo, 
ale rozhodne nie drzo sebavedomá. Na niektoré naše otázky chcela odpovedať mama Martinka, ale 
svetová šampiónka vyhlásila: „Mama, ja odpoviem, a keď bude treba, doplníš ma.“ Mama nám 
prezradila, že Amélia ešte ani poriadne nechodila a už navštevovala tréningy. Ako päťročná začala 
s pravidelnou prípravou. 

V poslednom období jej pribudol okrem oddielových tréningov aj reprezentačný – jedenkrát do 
týždňa. Amélia navyše chodí aj do tanečného súboru, kde si ju trénerka veľmi chváli. Rovnako o nej 
pozitívne hovorí aj triedna učiteľka Katarína Panasiuková zo ZŠ Sokolíkova, kde teraz ukončila druhý 
ročník. Amélia má pred sebou v živote a športe ešte veľa rokov, ale už teraz vie, čo bude robiť ako 
dospelá: „Budem učiteľka karate!“ 

 

NEPREHRALI ANI JEDEN ZÁPAS 

Kadetky obhájili titul 

Po šiestom mieste žiačok a striebre junioriek boli kadetky ŠŠK Bilíkova Gymnázium na volejbalových 
majstrovstvách Slovenska v Spišskej Novej Vsi ešte úspešnejšie. Neprehrali ani jedno stretnutie, keď 
stratili set len v semifinále a vo finále a zaslúžene obhájili titul majsteriek Slovenska z minulého roka. 



Družstvo ťažilo na finálovom turnaji v Spišskej Novej Vsi z výbornej hry Simony Jelínkovej (na snímke 
DN) a Terezy Hrušeckej, ktoré už majú extraligové skúsenosti. Práve S. Jelínková bola vyhlásená za 
najlepšiu hráčku ŠŠK Bilíkova Gymnázium. Pripomíname, že Jelínková získala v minulom roku titul 
najúspešnejšieho športovca Dúbravky. 

● VÝSLEDKY – B-skupina: ŠŠK Bilíkova Gymnázium Bratislava – VK Junior Poprad 3:0, – ŠK ELBA Prešov 
3:0, – VA Žilina 3:0. Semifinále: ŠŠK Bilíkova – Palas VK Levice 3:1. Finále: ŠŠK Bilíkova – VK Slávia UK 
Dráčik 3:1. Konečné poradie: 1. ŠŠK Bilíkova Gymnázium Bratislava, 2. VK Slávia UK Dráčik, 3. VK Palas 
Levice,... 8. VK Spišská Nová Ves. 

Káder kadetiek ŠŠK Bilíkova Gymnázium: Tereza Hrušecká, Tamara Hrušecká, S. Jelínková, D. 
Kolláthová, V. Kováčová, E. Kurillová, K. Laučíková, L. Marušinová, T. Masaryková, A. Obušeková, L. 
Pavelková, K. Skuráková, E. Smiešková, V. Šeďová, N. Šeďovičová, M. Špačková, M. Vajdová a N. 
Žilinská. Trénerom družstva je Jaroslav Hančák, jeho asistentmi N. Babjaková, E. Koseková a P. Adamec. 

(pej) 

 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 

Futbal 

● II. LIGA ŽIEN, A-skupina – 19. kolo: FK Dúbravka – FC UNION Nové Zámky 0:2 (0:1). 20. kolo: FK 
Dúbravka – TJ Kopčany 9:0 (6:0), góly: Kozlová 3, Petrušová 2, Olšová, Dvornická, Šuhajdová a Strnová. 
21. kolo: FK Čaka – FK Dúbravka 1:5 (1:4), góly Dúbravky: Masárová, Dvornická, Petrušová, 
Popgeorgievová a Olšová. Konečné poradie: 1. Nové Zámky 57, 2. FK Dúbravka 57, 3. FK Čaka 39,... 8. 
ŠK Svätý Jur 5. 

● V. LIGA MUŽOV – 23. kolo: FK Dúbravka – ŠK Krasňany 2:1 (1:0), góly Dúbravky: Vohralík 2 (1 z 11 
m). 24. kolo: MŠK Králová pri Senci – FK Dúbravka 0:9 (0:4), góly: A. Gašparovič 3, Tichý 2, R. Sýkora, 
Klinko, Bžoch a Vohralík. 25. kolo: FK Dúbravka – ŠKO Miloslavov 3:0 (0:0), góly: Vohralík 2 (1 z 11 m) a 
Hanúsek. 26. kolo: Lokomotíva Devínska Nová Ves B – FK Dúbravka 2:7 (1:3), góly Dúbravky: A. 
Gašparovič 6, Vohralík (11 m). Konečné poradie: 1. FK Dúbravka 58, 2. Nová Dedinka 58, 3. FK ŠK 
Danubia Hrubý Šúr 54,... 14. ŠK Hamuliakovo 24. 

● III. LIGA BFZ, mladší dorast (U17), skupina o umiestnenie – 7. kolo: FK Dúbravka – FK Šenkvice 5:3. 
Konečné poradie: 1. FC Stupava 17,... 7. FK Dúbravka 6, 8. TJ Jarovce 1. 

● II. LIGA BFZ, starší žiaci (U15) –26. kolo: FKP Dúbravka – voľný žreb. Konečné poradie: 1. PFA ŠTK 
Šamorín 66,... 11. FKP Dúbravka 19, 13. CFK Pezinok-Cajla 6. 

● II. LIGA BFZ, mladší žiaci (U13) –26. kolo: FKP Dúbravka – voľný žreb. Konečné poradie: 1. NMŠK 
Bratislava 64,... 11. FK Dúbravka 13, 13. Šenkvice 3. 

● STARŠÍ ŽIACI (U15), OblFZ Bratislava-mesto, skupina o umiestnenie, 8. kolo: ŠK Kaplná – FK 
Dúbravka 0:9. Konečné poradie: 1. Most pri Bratislava 33,... 6. FK Dúbravka 19, 8. ŠK Kaplná 3. 

● MLADŠÍ ŽIACI (U13), OblFZ Bratislava-mesto, B-skupina, 27. kolo: FK Dúbravka – FK Inter D 7:1. 
Konečné poradie: 1. MŠK Senec B 75,... 11. FK Dúbravka 19, 14. FK Inter Bratislava D 3. 



● PRÍPRAVKA (U11) A/1 – 19. kolo: FK Inter B – FKP Dúbravka 6:1. Konečné poradie: 1. FK Rača 53,...6. 
FKP Dúbravka 23, 8. FK Vajnory 6. 

● PRÍPRAVKA (U10) B/1 – 19. kolo: FK Inter B – FKP Dúbravka 1:8. Konečné poradie: 1. FK Rača 49, 2. 
FKP Dúbravka 48, 8. FK Vajnory 1. 

● PRÍPRAVKA (U9) C – 19. kolo: FK Inter B – FKP Dúbravka 2:1. Konečné poradie: 1. NMŠK 55,... 4. 
FKP Dúbravka 34, 8. MŠK Iskra Petržalka 6. 

● PRÍPRAVKA (U11) A/2 – 19. kolo: FK Dúbravka – voľný žreb. Konečné poradie: 1. MŠK Senec B 40,... 
5. FK Dúbravka 20, 7. FC Stupava 9. 

● PRÍPRAVKA (U10) B/2 – 19. kolo: FK Dúbravka – voľný žreb. Konečné poradie: 1. MŠK Senec B 40,... 
4. FK Dúbravka 24, 7. FC Stupava 3. 
 
(pej) 


