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 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 rekon-
štrukcie Karlovesko-Dúbravskej 
električkovej radiály do centra kul-
túry na Molecovu ulicu, pokazili sa 
električky v Karlovej Vsi, premávali 
Xky, náhradné autobusy. Mohli sme 
si tak „vyskúšať“ odstávku elektri-
čiek, ktorá čaká Dúbravku nielen 
tento rok, ale aj budúce leto. 

V súvislosti s modernizáciou Kar-
lovesko-Dúbravskej radiály zmenilo 
hlavné mesto 22. júna trasy elektri-
čiek v celom meste, má ísť o prázd-
ninovú 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-minúto-
vých 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. Električ-
ku medzi Dúbravkou a  Molecovou 
ulicou nahradila autobusová linka 
X5 v intervaloch 3 - 4 minúty z Kar-
lovej 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

Platiť za parkovanie 
– áno, či nie?

Kde je dom 
holubí...

Transparentnejšie 
noviny?

Srdce na správnom 
mieste

Leto na sídlisku 
– žiadna nuda

Cez futbal, basketbal 
k atletike

S eptembrové 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.   

TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Je to záväzok aj motivácia záro-
veň. Pokračovať v hudobno-literár-
no-umeleckej spomienke na dlho-
ročného 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 pokra-
čovať letné kino. Viac priestoru do-
stane počas leta šport.

Petanquové stretnutia, Dúbrav-
ská atletická mini-liga, novinkou 
pod názvom Dúbravskými pamiat-
kami je bežecké letné podujatie.

Dve podujatia vznikli vďaka spo-
lupráci mestskej časti a Bratislav-
ského kultúrneho a informačného 
strediska. Počas júla je pripravené 
detské popoludnie a Dúbravský am-
fiteáter na Valachovej ožije hudbou. 
Kultúrny dom nebude počas leta 
tiež úplne bez života. Na 13. júla sa 
chystá už tradičný Dúbravský festi-
val seniorských speváckych súborov 
a počas štyroch týždňov tu prebieha 
aj ÚLET denný umelecko-remesel-
ný tábor.

Program Kultúrneho leta 
v Dúbravke str. 20.

 KINO PRED DOMOM KULTÚRY, UMELECKÝ TÁBOR VO VNÚTRI

Kultúra v lete neprázdninuje

Šašo zabával deti počas MDD.
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M odernizácia radiály 
v Karlovej Vsi sa už 

začala. Leto strávia Dúbrav- 
čania v autobusoch, podobná 
odstávka čaká hromadnú 
dopravu aj budúci leto.

TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ

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 Dúbrav-
sko-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 tých-
to mestských častí, ale aj všetkým 
Bratislavčanom, prinesie moder-
nizácia podstatne vyššiu úroveň 
cestovania. Doprava bude rýchlej-
šia, bezpečnejšia a tichšia,“ hovo-
ril primátor Matúš Vallo.  Ľuďom 
vysvetľoval prínosy opráv.  „Re-
konštrukcia 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 elek-
tričiek na všetkých križovatkách. 
Veľkú zmenu čakajú prestupné 
uzly – zastávky Molecova a Dam-
borského, majú byť riešené ako 
integrované prestupné zastávky. 
Vybudujú sa nové nástupiská vy-
bavené osvetlenými prístreška-
mi 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 od-
stávok 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 ko-
nečnú 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, doprav-
ný podnik tiež posilnil interval li-
niek -  29, 83 a 84. 

V pracovných dňoch  striedavo 
končí jeden spoj v Karlovej Vsi a 

druhý v  Dúbravke, interval v Kar-
lovej 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.Trnavské-
ho s Bagarovou ulicou. Po ukon-

 OBMEDZENIA NA ELEKTRIČKOVEJ TRATI BUDÚ TRVAŤ DO KONCA ROKA

Električkovú trať 
opravujú na etapy

Združená zastávka Damborského po rekonštrukcii a prestavbe.  Vizualizácia: DPMB



T É M A  Č Í S L A strana 3

čení 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 mo-
dernizácie skrátil intervaly na 
nosných autobusových linkách 
83 a 84, ktoré spájajú Dúbravku 
s centrom mesta. Po celý čas re-
konštrukcie majú jazdiť v  interva-
le 4 - 5 minút v špičke, 7 - 8 minút 
počas dňa mimo špičky, v takzva-
nom sedle, a s 10-minútovým in-
tervalom cez víkendy. 

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

Prestavba Molecovej je podľa 
predsedu predstavenstva doprav-
ného 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 in-
dividuálnej dopravy, jazda autom 
sa spomaľuje, mení.  Manipulač-
né 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 rekonštruk-
cia podchodov  - v 1. fáze podchod 
Borská a v 2. fáze podchod Dam-
borského, kde bude celá cestná 
doprava presmerovaná do dvoch 
pruhov len na jednej strane elek-
tričkovej trate.

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

Modernizácia radiály ovplyvňu-
je čiastočne aj obyvateľov mest-
ských častí Lamač, Záhorská Bys-
trica a Devínska Nová Ves, ktorí 
na spojenie s mestom využívajú 
automobilovú dopravu. 

„Aby sme čo možno najviac eli-
minovali zápchy kvôli zvýšenej 
premávke áut z Dúbravky po ulici 

Janka Alexyho, je na križovatke 
Lamačská cesta - Janka Alexyho 
v smere z Lamača upravená pred-
nosť v jazde pri odbočení vľavo 
na diaľničný pripájač,“ vysvetlil 
primátor Matúš Vallo. Znamená 
to, že obyvatelia týchto mestských 
častí sa môžu napojiť na diaľnič-
ný obchvat v smere tunela Sitina, 
ale musia dať prednosť vozidlám z 
Dúbravky.

Hlavné mesto odporúča vo-
dičom využívať  radšej vjazd na 
diaľnicu v Lamači - Bory. Tí, ktorí 

budú cestovať z Lamača v smere 
na Patrónku, môžu  v nezmene-
nej podobe využívať spojenie po 
Lamačskej ceste.  Toto dopravné 
obmedzenie by malo trvať do kon-
ca tohto roka. 

DLHÉ ČAKANIE 
NA REKONŠTRUKCIU

Modernizácia je podľa primá-
tora po stavbe obchvatu D4/R7 
druhá významná dopravná stavba 
na území hlavného mesta, ktorá si 

vyžiada veľkú zmenu v organizá-
cii dopravy a viacero dopravných 
obmedzení. Ďalšou takouto stav-
bou bude pripravované predĺže-
nie električkovej trate do Petržal-
ky s termínom ukončenia do roku 
2023.

Financovaná je zo zdrojov EÚ 
prostredníctvom Operačného 
programu Integrovaná infra-
štruktúra.  

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

Spustenie modernizácie avizo-
valo mesto už niekoľkokrát ešte 
počas vedenia bývalého primáto-
ra 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 náhrad-
ná električková linka X6. 

 električku medzi Dúbravkou 
 a Molecovou ulicou nahradila 

 autobusová linka X5.

 otázky a podnety ohľadom mo-
dernizácie Karlovesko-dúbravskej 
radiály, môže verejnosť môcť ad-
resovať hlavnému mestu mailom 
-  zvladnemeto@bratislava.sk

 informácie sú prístupné na stránke 
- zvladneme.to

Zastávka Botanická záhrada po rekonštrukcii.   Vizualizácia: DPMB

Zastávka Damborského dnes.  Foto: Peter Považan
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Obchodný dom Saratov má 
dvoch majiteľov, jeden 

z nich plánuje rekonštrukciu. 
Prebiehať má na etapy a bez 
obmedzenia prevádzky.
TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Už keď sa blížime počuť hrkú- 
tanie, aj kvičanie mláďat. Zrazu 
jeden preletí nad hlavou, uhýbame 
sa. Na dlažbe, schodoch trus, pier-
ka a keď sa pozrieme hore, vidno 
ich. Vykračujú si po pletive, mre- 
žiach, hrkútajú. Holuby.  

Sťažnosti, pripomienky, podnety 
aj článok v Bratislavských novi-
nách. Pohľad a priechod k podcho-
du Obchodného domu Saratov je 
miestom holubov.

Obchodný dom Saratov čaká 
zmena, majiteľ o problémoch s ho-
lubmi vie, kým nepríde k rekon-
štrukcii, 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. Do-
dáva, že súčasťou rekonštrukcie je 
zmena drevenej terasy reštaurácie 
na poschodí, nahradiť ju má plno-
hodnotná konštrukcia, plánovaná  
je aj výmena dlažby. Zlepšiť sa má 
aj prístup na poschodie.  

„Príde k úprave schodiska a ram-

py pre invalidov,” vraví Petr Von-
drášek.  

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

MAJITEĽ: 
RIEŠIME 
OPERATÍVNE

Problém s pletivom a dnes ho-
lubím priestorom v priechode od 
podchodu chce majiteľ objektu rie-
šiť zmenou a prestavbou. Rozšíriť 
sa má kaviareň na prízemí, pletivo 
má nahradiť plný podhľad. 

Kým príde k prestavbe obchod-

Holuby lietajú a špinia najmä v priechode OC Saratov medzi objektmi. Holubí domov je aj v ubytovni ministerstva vnútra pri podchode Saratov.

ného centra, vlastník chce problé-
my s holubmi riešiť operatívne. 
„Zakrývame otvory, ktoré vzniknú 
takzvaným lexanom, plastovou do-
skou, aby sme zamedzili holubom 
prístup. Prebieha tiež čistenie prie-

chodu cez našu bu-
dovu,” dodal Vond-
rášek. 

Obchodné cent-
rum Saratov patrí 
k najnavštevova-
nejším obchodom 
v mestskej časti, 

rekonštrukcia má prebiehať na 
etapy, k zatvoreniu centra vraj ne-
príde. Okrem centra je využívané 
aj priľahlé parkovisko, Vondrášek 
vraví, že premýšľajú nad opatre-
niami, ktoré by viedli k tomu, aby 
parkovisko slúžilo len zákazníkom 

obchodného centra. „Bližšie to 
však zatiaľ nie sme schopní špeci-
fikovať.”

HOLUBÍ DOM

Holuby „nebývajú” len v Sarato-
ve, ich ďalším domovom je aj po-
maly rozpadajúca sa ubytovňa mi-
nisterstva 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 blíz-
kom okolí Saratova holuby nekŕ-
mili,“ vraví Vondrášek. „Zároveň 
by veľmi pomohlo, keby neničili 
provizórne výplne v priechode, 
ktoré zabraňujú vniknutiu holu-
bov.“

Problémy s holubmi a podnety 
na kŕmenie eviduje aj Oddelenie 
životného prostredia miestneho 
úradu.  Začiatkom tohto roku pri-
jala mestská časť všeobecne záväz-
né nariadenie o dodržiavaní čisto-
ty a poriadku na území Dúbravky. 
Prikazuje dodržiavať čistotu a ve-
rejný poriadok v mestskej časti. 

Nariadenie na verejnosti zaka-
zuje „znečisťovať verejné pries-
transtvá výkalmi chovaných zvie-
rat, sypaním krmiva vtáctvu alebo 
prikrmovaním túlavých alebo voľ-
ne žijúcich zvierat.“ 

Kontrolu dodržiavania tohto 
nariadenia má vykonávať mest-
ská polícia a poverení pracovníci 
mestskej časti.

 OBCHODNÝ DOM SARATOV MÁ BUDÚCI ROK PREJSŤ PRESTAVBOU

Holuby čakajú na rekonštrukciu

KŔMENIE ZVIERAT

 V Dúbravke platí nariade-
nie, ktoré zakazuje sypať 
krmivo vtáctvu alebo 
prikrmovať zvieratá.
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Opohybe psov, poskytovaní 
dotácií či záverečnom účte 

za minulý rok. Pred letnými 
prázdninami rokovali dúbrav-
skí poslanci.
TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ

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

Hovorili o záverečnom účte 
mestskej časti za rok 2018. 
Dúbravka vlani ukončila hospo-
dárenie s prebytkom vo výške 568 
932 eur. Veľká investícia smero-
vala do rekonštrukcie materských 
a základných škôl, prebehli opravy 
školských telocviční aj zatepľova-
nie objektov troch materských škôl 
– Galbavého, Ušiakova, Ožvoldí-
kova.

Miestni poslanci prijali aj dve 
všeobecne záväzné nariadenia. 
Išlo o novelu všeobecne záväzné-
ho nariadenia o podmienkach dr-
žania psov. V Dúbravke je tak viac 
plôch, na ktorých je voľný pohyb 
psov zakázaný. Do zoznamu pri-

budlo 11 lokalít – napríklad areál 
novovzniknutej MŠ Bullova, MŠ 
Fedákova, MŠ Nejedlého, Stred-
nej priemyselnej školy elektro-
technickej K.Adlera či Gymnázia 
Bilíkova.

Druhé prijaté všeobecne záväz-

né 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 nákla-
dy. Ide len o prechod do iného pás-
ma, ktoré stanovuje rezort školstva 
s ohľadom na vek stravníkov.

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

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

Zastupiteľstvo má o ňom roko-
vať na najbližšom zasadnutí, na-
plánované je na 24. septembra.

 DÚBRAVKA INVESTOVALA DO REKONŠTRUKCIÍ  ŠKOLSKÝCH BUDOV

Psy do školských areálov nepatria

IVANA
Nechodievam na 
kultúru často, 
lebo veľakrát 
cestujem mimo 
Bratislavu. Priví-
tala by som niečo 

netradičné v ponuke občerstve-
nia, keď je horúčava tak naprí-
klad studené melóny, ovocie. 
Zaujíma ma, ako žili a jedli naši 
predkovia, Slováci aj Dúbravča-
nia. Viem, že sa veľa jedli ovocné 
kaše, alebo zvláštne kombinácie. 
Mohli by sa objaviť staré zabud-
nuté jedlá, a to priniesť a predsta-
viť na podujatí. 

KATARÍNA, 
IDA, 
MAJKA
Radi chodie-
vame počas 
Dúbravských  

hodov na programy do starej 
Dúbravky na Žatevnú, je to ľudové 
aj tanečné, rôzne.  Vlani bol na-
príklad  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 do-

mom. Program je pestrý, je tam, 
myslím si, z každého rožku troš-
ku. 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 Dúb-
ravských hodoch 
objaví napríklad 
country spevák. 
Potom mám rád 

rôzne súbory, sám pomáham v 
matičnom súbore, som tam hlav-
ný ozembuch (smiech).  Viac cho-
dievam 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 vypo-
čujem koncerty, vlani sme boli 
napríklad pri Dome kultúry na 
Adamovi Ďuricovi. Viac chodie-
vame pred kultúrny dom ako do 
starej Dúbravky, no prejdeme sa, 
ochutnáme aj tunajšie občerst-
venie.

JAKUB A ĽUBA
Chodievame 
na Dúbravské 
hody dá sa 
povedať pravi-
delne, 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 progra-
my. Ale myslím, že sú kultúrne ak-
cie v Dúbravke dobre robené. Nič 
mi nechýba. Ako tak premýšľam, 
napríklad skupina Vidiek by moh-
la 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 Dúbrav-
ské 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.

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

Pýtala sa: Lucia Marcinátová
Foto: autorka

  Foto: Peter Považan



Manažér predaja:
Linda Lelovská

tel.: +421 905 444 044
e-mail: lelovska@itb.skceresne.sk      |   ceresnedubravka
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P r í j e m n é  p o s e d e n i e
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 RIADKOVÁ INZERCIA
▪  Občianska, susedská inzercia 
 (príklad: predám starý klavír, 
 darujem pánsku bundu.) bezplatne 
▪  Podnikateľská, komerčná inzercia 
 – 1 x 5 centimetrov – 5 €

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

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

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

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

1/1

600 € 
204 x 275 mm

300 €
204 x 135 mm

300 €
99,5 x 275 mm

150 €
99,5 x 135 mm

1/2

1/2 1/4

150 €
47,25 x 275 mm

75 €
99,5 x 65 mm

75 €
47,25 x 135 mm

40 €
47,25 x 65 mm

1/4

1/8
1/8

1/16

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

T L A C O V E @ D U B R A V K A . S K

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

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

M E S A Č N Í K  V Š E T K Ý C H  D Ú B R A V Č A N O V
R O Č N Í K  X X I  Č Í S L O  0 7 / 2 0 1 9

STRANA 4 STRANA 8 STRANA 12 - 13

STRANA 16 - 17 STRANA 24 STRANA 26

 ELEKTRIČKY V MESTE JAZDIA PO NOVOMOprava trate zmenila dopravu v celom mesteT esne predtým než sme z Dúbravky vyrazili počas júna na predstavenie projektu rekon-štrukcie Karlovesko-Dúbravskej električkovej radiály do centra kul-túry na Molecovu ulicu, pokazili sa električky v Karlovej Vsi, premávali Xky, náhradné autobusy. Mohli sme si tak „vyskúšať“ odstávku elektri-čiek, ktorá čaká Dúbravku nielen tento rok, ale aj budúce leto. 
V súvislosti s modernizáciou Kar-lovesko-Dúbravskej radiály zmenilo hlavné mesto 22. júna trasy elektri-čiek v celom meste, má ísť o prázd-ninovú 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-minúto-vých 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. Električ-ku medzi Dúbravkou a  Molecovou ulicou nahradila autobusová linka X5 v intervaloch 3 - 4 minúty v Kar-lovej 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

Platiť za parkovanie 
– áno, či nie?

Kde je dom 
holubí...

Transparentnejšie 
noviny?

Srdce na správnom 
mieste

Leto na sídlisku 
– žiadna nuda Cez futbal, basketbal k atletike

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

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Je to záväzok aj motivácia záro-veň. Pokračovať v hudobno-literár-no-umeleckej spomienke na dlho-ročného 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 pokra-čovať letné kino. Viac priestoru do-stane počas leta šport.

Petanquové stretnutia, Dúbrav-ská atletická mini-liga, novinkou pod názvom Dúbravskými pamiat-kami je bežecké letné podujatie.Dve podujatia vznikli vďaka spo-lupráci mestskej časti a Bratislav-ského kultúrneho a informačného strediska. Počas júla je pripravené detské popoludnie a v auguste oži-je hudbou Dúbravský amfiteáter na Valachovej. Kultúrny dom nebude počas leta tiež úplne bez života. Na 13. júla sa chystá už tradičný Dúb-ravský festival seniorských spevác-kych súborov a počas štyroch týž-dňov tu prebieha aj ÚLET denný umelecko-remeselný tábor.
Program Kultúrneho leta 

v Dúbravke str. 20.

 KINO SA ROZLOŽÍ PRED DOMOM KULTÚRY

Kultúra v lete neprázdninuje

Šašo zabával deti počas MDD.

V  J Ú L O V O M  Č Í S L E  N Á J D E T E :

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

R O Č N Í K  X X I  Č Í S L O  0 7 / 2 0 1 9

STRANA 4
STRANA 8

STRANA 12 - 13

STRANA 16 - 17
STRANA 24

STRANA 26

 ELEKTRIČKY V MESTE JAZDIA PO NOVOM
Oprava trate zmenila dopravu v celom meste
T esne predtým než sme z Dúbravky vyrazili počas júna 

na predstavenie projektu rekon-
štrukcie Karlovesko-Dúbravskej 
električkovej radiály do centra kul-
túry na Molecovu ulicu, pokazili sa 
električky v Karlovej Vsi, premávali 
Xky, náhradné autobusy. Mohli sme 
si tak „vyskúšať“ odstávku elektri-
čiek, ktorá čaká Dúbravku nielen 
tento rok, ale aj budúce leto. V súvislosti s modernizáciou Kar-

lovesko-Dúbravskej radiály zmenilo 
hlavné mesto 22. júna trasy elektri-
čiek v celom meste, má ísť o prázd-
ninovú 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-minúto-
vých 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. Električ-
ku medzi Dúbravkou a  Molecovou 
ulicou nahradila autobusová linka 
X5 v intervaloch 3 - 4 minúty v Kar-
lovej Vsi a 6 - 8 minút z Dúbravky v 
pracovných dňoch a 7 - 8 minút cez 
voľné dni.

Lucia MarcinátováViac na str 2. a 3. strane

Platiť za parkovanie – áno, či nie?

Kde je dom holubí... Transparentnejšie noviny? Srdce na správnom mieste

Leto na sídlisku – žiadna nuda

Cez futbal, basketbal k atletike

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

Je to záväzok aj motivácia záro-
veň. Pokračovať v hudobno-literár-
no-umeleckej spomienke na dlho-
ročného 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 pokra-
čovať letné kino. Viac priestoru do-
stane počas leta šport.Petanquové stretnutia, Dúbrav-

ská atletická mini-liga, novinkou 
pod názvom Dúbravskými pamiat-
kami je bežecké letné podujatie.Dve podujatia vznikli vďaka spo-

lupráci mestskej časti a Bratislav-
ského kultúrneho a informačného 
strediska. Počas júla je pripravené 
detské popoludnie a v auguste oži-
je hudbou Dúbravský amfiteáter na 
Valachovej. Kultúrny dom nebude 
počas leta tiež úplne bez života. Na 
13. júla sa chystá už tradičný Dúb-
ravský festival seniorských spevác-
kych súborov a počas štyroch týž-
dňov tu prebieha aj ÚLET denný 
umelecko-remeselný tábor.Program Kultúrneho leta v Dúbravke str. 20.

 KINO SA ROZLOŽÍ PRED DOMOM KULTÚRYKultúra v lete neprázdninuje

Šašo zabával deti počas MDD.DÚBRAVČANOV

Po štyroch úspešných ročníkoch mestská časť Bratislava 
Dúbravka organizuje aj tento rok zbierku použitých aj nepoužitých 
školských pomôcok. Od 1. júla do 15. augusta v budove 
miestneho úradu na Žatevnej 4 na Oddelení sociálnych vecí 
a zdravotníctva na prízemí. Zbierka má pomôcť deťom zo 
sociálne slabších rodín či deťom slobodných ma-
mičiek, ktoré mestská časť eviduje. Vítané 
sú: perá, ceruzky, farbičky, 
vodové alebo tempe-
rové farby, pravítka, 
školské tašky či knižky.
Ďakujeme! 

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

Z B I E R K A Š KO L S K ÝC H 
P O M Ô CO K
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Nová pomoc pre obete
 NAJČASTEJŠIE SÚ PODVODY

VDome kultúry Dúbrav-
ka sa uskutočnila 

prednáška pre seniorov 
zameraná na odhalenie 
podvodníkov.

ZUZANA MORÁVKOVÁ

Kriminalita páchaná na se-
nioroch má mnoho podôb. Od 
vyhrážania, krádeží, lúpežných 
prepadnutí až po týranie blízkej 
a zverenej osoby. V mestskej čas-
ti Bratislava-Dúbravka sú naj- 
početnejšie práve podvody. 

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

Na úvod zavítala medzi dúb-
ravských seniorov aj ministerka 
vnútra Denisa Saková, samotnú 
prednášku viedol Jozef Halcin, 
riaditeľ Odboru prevencie kri-
minality kancelárie ministerky 
vnútra SR.

Seniorom opísal modelové 
situácie, pri ktorých dochádza 
ku klamstvám, všetkým tiež pri-
blížil vznik novej informačnej 

kancelárie tzv. 
K o n t a k t n é h o 
bodu pre obe-
te v Bratislave.  
Nachádza sa na 
T o m a š i k o v e j 
ulici v priesto-
roch Klientske-
ho centra.

Projekt reali-
zuje Minister-
stvo vnútra SR prostredníctvom 
Odboru prevencie kriminality 
kancelárie ministerky vnútra 

SR. Kontaktné bo- 
dy poskytujú ob-
čanom viaceré 
služby ako špecia- 
lizované pora-
denstvo pre obe-
te a ich blízkych, 
sociálne a psy-
chologické pora-
denstvo, právne 
usmernenie a 

podporu. Informačná kancelária 
je k dispozícii každý pracovný 
deň v Ružinove.

Seniori z Miestnej organi-
zácie Jednoty dôchodcov 

Slovenska vyrazili na vlakový 
aj autobusový výlet. Pozná-
vanie sprevádzalo slnečné, 
sem-tam poriadne horúce, 
počasie.

Miestna organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska v Dúbravke 
pripravila na 13. júna autobuso-
vú 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 Ver-
sailles“.  Počas prehliadky baroko-
vého zámku sme navštívili repre-
zentačné a súkromné miestnosti, 
ktoré vlastnil rod Questenberkov. 

Po obede v Třebíči sme nakukli 
do baziliky sv. Prokopa a priľah-

mok je dominantou mesta a sídli 
v ňom Slovenská národná galéria. 
Po zhliadnutí jeho obrazárne, po-
čas ktorej nechýbal odborný vý-
klad, sme navštívili aj hlavné ná-
mestie Zvolena. 

Ján Molnár, 
predseda MO JDS Bratislava IV

lého múzea. Výletníkov potrápila 
vysoká horúčava a pokazená kli-
matizácia v autobuse na spiatoč-
nej 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 tre-
tine 14. storočia na mieste staršej 
kúrie, spoznávali pred letom seni-
ori  Okresnej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska Bratislava 
IV.  Na vlakovom výlete sa zúčast-
nilo 36 seniorov. Zvolenský zá-

Pred letom sa vydali poznávať
 DÚBRAVSKÍ SENIORI NA VYSOČINE AJ NA ZVOLENSKOM ZÁMKU

Seniori z Denného centra 3 
pozorovali razenie mincí 

pre Uruguaj a Srí Lanku.

BOŽENA ŽILINSKÁ

Dúbravskí seniori, členovia 
Denného centra 3, navštívili naj-
staršiu nepretržite funkčnú mincov- 
ňu na svete, zavítali do Kremnice. 

Prekvapilo ich, že väčšina stro-
jov, a to aj historických exponá-
tov, je doposiaľ funkčná.

Prezreli si zblízka historické 
stroje na prípravu materiálu i 
lisy na lisovanie mincí, medai-
lí a iných drobných plechových 
výliskov. V popoludňajších ho-
dinách sme sa zastavili v areáli 
Krahule s geometrickým stre-
dom Európy.

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

Cez mincovňu 
do stredu Európy

KONTAKTNÝ BOD 
BRATISLAVA
 Okresný úrad Bratislava - 

Klientske centrum
 Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava
 Po – Pia: 07:30 – 15:30
 Tel.: 09610 46 014
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Sneziskovou organizáciou 
debatovala redakcia 

o možných zlepšeniach. 
Noviny odporúča hodnotenie 
otvoriť diskusii a obyva-
teľom. 

TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Cieľ bol jasný zlepšiť, skvalitniť 
a priblížiť ľuďom. A zistenia mož-
no nečakané. Dúbravské noviny 
navštívili mimovládnu organizá-
ciu Transparency International, 
ktorej hlavnou činnosťou je boj 
proti korupcii.

Transparency International 
hodnotila minulý rok noviny slo-
venských samospráv vzhľadom 
na užitočnosť, dôveryhodnosť 
a verejnoprávny charakter, rebrí-
ček, ktorý vytvorila, nesie názov 
Hlásne trúby.

POLITICKÁ, ANONYMNÁ, 
POŠKODZUJÚCA

V rebríčku hodnotenia organi-
zácie postúpili Dúbravské noviny 
vyššie než pred dvomi rokmi. 

„Politike radnice je v periodi-
ku venované málo priestoru, nie 
je dobrým zdrojom informácií o 
budúcich rozhodnutiach,“ píše sa 
v hodnotení.  Zverejňovanie fo-
tografií a zobrazovanie starostu 

v Dúbravke je vraj primerané. 
„Noviny prezentujú vedenie rad-
nice v relatívne rozumnej miere 
a počet fotiek starostu a vedenia 
radnice je zaned- 
bateľný.“

O r g a n i z á c i a 
hodnotila v no-
vinách samo-
správ Slovenska 
takzvanú politickú plochu, budú-
ce rozhodnutia samosprávy, ano-
nymnú plochu, číže články, ktoré 
nemajú jasného autora i poškod-
zujúcu formu, texty. Pýtali sme sa, 
ako možno noviny zlepšiť.

Ľuboš Kostelanský pri debate a hodnotení nového dizajnu Dúbravských novín.
Foto: Lucia Marcinátová

BODY A REBRÍČEK

Ľuboš Kostelanský, projektový 
manažér Transparency Interna-

tional, hovo-
ril o tom, čo 
v Dúbravských 
novinách chý-
ba. Debatovali 
sme o témach aj 

možnostiach ako zapojiť verejnosť, 
miestnych poslancov. 

Prekvapilo, že napríklad hod-
notenie historickej dvojstrany, re-
portáží zo škôl či denných centier 
a rozhovory, novinám v hodnotení 

„nepomáhajú.“  Tieto články nedo-
stávajú „body“ za politickú plochu 
v rámci hodnotenia, Dúbravským 
novinám tak nepomohli, aby sa po-
sunuli v rebríčku.  

Práve tieto témy však patria 
v Dúbravských novinách k najžia-
danejším. Na poslednom zasadnu-
tí mediálnej komisie boli napríklad 
najkladnejšie hodnotené témy – 
Historická dvojstrana či rozhovor 
so včelárom. 

Tieto témy nehodnotí Transpa-
rency International škodlivo či mí-
nusovo, ale nie sú podľa organizá-
cie prínosné v súvislosti s budúcimi 
rozhodnutiami či politikou radnice.

Dobrou správou je, že v Dúbrav-
ských novinách sa v rámci hodno-
tenia neobjavili články so škodli-
vým obsahom, čiže takým, ktorý by 
poškodzoval oponenta a nedal mu 
možnosť vyjadrenia.

Na stretnutie sme priniesli uká-
zať nový dizajn novín. Ľuboš Kos-
telanský zmenu hodnotil kladne. 
„Najkrajšie noviny v Bratislav-
skom kraji,“ spomenul.

Stretnutie a debata motivovali, aby 
sme oslovili aj vás, čitatelia, Dúbra-
včania. Ak máte návrhy, námety, 
podnety k Dúbravským novinám, čo 
zlepšiť, aké témy vám chýbajú, prí-
padne by ste sa chceli stať externým 
redaktorom, reportérom z dúbravs-
kej ulice, napíšte nám.  Nech dúbrav-
ské čítanie tvoríme spoločne...

Na návšteve u Transparency International
 TRANSPARENCY KLADNE HODNOTILO SÚČASNÝ DIZAJN DÚBRAVSKÝCH NOVÍN

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 strie-
dačku.

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

V júli budú fungovať – Mater-
ská škola Cabanova, Bazovské-
ho, Damborského, Ožvoldíkova, 
Švantnerova a v auguste  Mater-
ská 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 Ne-

jedlého, ktoré fungujú v priesto-
roch škôl, sú v mesiacoch júl a au-
gust 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 rekonštruk-
cie, tieto prázdniny tomu nebude 
inak.  (lum)

Škôlky otvoria pre deti aj v lete
 MATERSKÉ ŠKOLY BUDÚ V LETE OTVORENÉ NA STRIEDAČKU

PODNETY, NÁVRHY, ČLÁNKY

posielajte na 
tlacove@dubravka.sk

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 Caba-
nova)

 MŠ Sekurisova (náhradné z MŠ 
Nejedlého)

 MŠ Ušiakova (náhradné z MŠ 
Damborského a MŠ Bullova)



GARANCIA

K V A L I T Y
VÁŠ REALITNÝ 
MAKLÉR PRE 
DÚBRAVKU

Elite

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

Ponúkam 11-ročné skúsenosti 
pri predaji nehnuteľností

SATELITY
ANTÉNY
PREDAJ
MONTÁŽ
SERVIS

PLATBY ONLINE SKYLINK
PLATBY ONLINE PLUSTELKA

FREESAT * VOĽNÁ TELKA

KDE NÁS NÁJDETE: 

DLHÉ DIELY, MAJERNÍKOVA 17, BA

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

Kontakt: 0903 751 771
www.absat.sk
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O B Č I A N S K A 
I N Z E R C I AMALIARSKE PRÁCE

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

NATIERANIE
BENÁTSKY ŠTUK

RADOSLAV OSUSKÝ
0911128 116

HĽADÁM 
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 

Vladimír MATRKA, RSc.
CERTIFIKOVANÝ REALITNÝ MAKLÉR

Váš realitný maklér
pre Dúbravku

0917 052 310

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

www.dubrawareal.sk

www.dubrawareal.sk

matrka@dubrawareal.sk

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

Vladimír MATRKA, RSc.
CERTIFIKOVANÝ REALITNÝ MAKLÉR

Váš realitný maklér
pre Dúbravku

0917 052 310

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

www.dubrawareal.sk

www.dubrawareal.sk

matrka@dubrawareal.sk

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

Vladimír MATRKA, RSc.
CERTIFIKOVANÝ REALITNÝ MAKLÉR

Váš realitný maklér
pre Dúbravku

0917 052 310

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

www.dubrawareal.sk

www.dubrawareal.sk

matrka@dubrawareal.sk

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

Požadované vzdelanie: úplné stredné odborné 
vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie usta-

novené vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady na 
výkon činnosti učiteľa materskej školy, uchádzač 
musí spĺňať podmienky na výkon pedagogickej 

činnosti aj podľa zákona č. 317/2009 Z.z.
Osobnostné predpoklady: vzťah k deťom, pres-

nosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, empatia, 
kreativita, tvorivosť. Miesto výkonu práce: 

MČ Bratislava-Dúbravka

Nástup: Ihneď/dohodou. 
Pracovný pomer: plný pracovný úväzok, 

doba neurčitá. Odmeňovanie: podľa zákona č. 
553/2003 Z. z., nástupný plat 
od 850,00 € brutto/mesačne..

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom môžete 
zasielať písomne na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratisla-
va - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava alebo e-mailom na 

adresu: frtusova@dubravka.sk. Dovoľujeme si Vás informovať, že 
kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí budú spĺňať 

naše požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor.

U Č I T E Ľ K A D O  M AT E R S K E J 
Š KO LY M E S T S K E J  Č A S T I 
B R AT I S L AVA- D Ú B R AV K A

prijme do pracovného pomeru

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

inzerujte 
v Dúbravských

novinách

vyše 
18 000 
CHCETE OSLOVIŤ

KONTAKT:
inzercia@dubravka.sk
 tlacove@dubravka.sk

DÚBRAVČANOV?

25%

VÝROBA 

OTVORENÉ PO-NE 10-19

www.milishop.sk
OC DUBRAWA

ŠPERKOV
OPRAVA

 PLATÍ NA TOVAR DO 31.3. 2018

0905 302 335

PLATÍ NA TOVAR DO 30. 7. 2019

 0915832186

Calúnnictvo

Opravy v domácnosti, vŕtanie, 
montáž svetiel, zapojenie 

spotrebičov, servis plastových 
okien, montáž nábytku, výmena 

a osadenie vod. batérií.
Tel: 0948 727 605

KONZULTÁCIE
DIAGNOSTIKA JAZYKA
DIAGNOSTIKA PULZU

DIETETIKA
FYTOTERAPIA

www.tcmbratislava.eu,
0905458732

VÝCVIK PSOV

WWW.CVICIMEPSOV.SK
Športový klub policajnej kynológie  
ponúka profesionálne vedený vý- 
cvik psov všetkých plemien podľa 
metodiky vhodne upravenej 
k veku vášho psa - od šteniat až  
po dospelé psy.

0917 173 665

▪ 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 malý čierny fotoaparát FUJI-

FILM FINEPIX AX 600 za 25 eur,  nový, 
nevyužitý. Tel. 0940 218 245 

▪ Predám farebnú tlačiareň CANON 
POWER RATING 11 111E, šír. 36 x 30 
v. 32 cm, A-test o funkčnosti so servisu 
pripojený, cena 20 eur, nevyužitá. Tel 
0949 522 188

▪ Predám novú vysokoškolskú kalkulačku 
má aj funkcie: sin. cos., predám originál 
zabalenú kalkulačku s páskou CASIO 
v záruke a tiež nový nepoužitý diar CA-
SIO, malý do dlane. Tel. 0940 218 245

▪ Dám do prenájmu záhradu 400 m2  
 v Dúbravke  za 60 eur mesačne. 
 Tel. 0944 149 690
▪ Kúpim les v Dúbravke, aj spoluvlastnícky 

podiel. Na výmere nezáleží. Cena 1 eur/
m2 Tel.0907962623

▪ Predám kvalitný kočík zo Švajčiarska, dá 
sa prestaviť aj pre väčšie dieťa a k tomu 
tzv. vajíčko – sedačku do auta. Zachova-
lé, po jednom dieťati. Cena 150 eur alebo 
dohodou. Tel. 0905 133 474

▪ Prenajmem garáž na Kramároch. Cena 
70 eur mesačne alebo ju vymením za 
garáž v Dúbravke.  Tel. 0905 133 474

▪ Hľadáme upratovačky na upratovanie 
schodísk v panelákoch na Dlhých dieloch 
a v Karlovej Vsi. Prednostne študentov 

 a dochodcov. 0903794697 

Centrum rodiny na Bazovského ďakuje všetkým 
dobrovoľníkom a podporovateľom, ktorí nám 

v tomto školskom roku pomáhali rozvíjať 
naše komunitné centrum. Ďakujeme tiež za 

finančnú podporu Nadácii Z Zurich Foundation, 
Mercedes Benz Financial, Bratislavskému 
samosprávnemu kraju a zamestnancom 

spoločnosti At & T a Dell, bez ktorej by sme 
nemohli urobiť toľko dobrých vecí. Prajeme 
všetkým príjemné leto a tešíme sa na vás 

v ďalšom školskom roku. 
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N iektorí spomínali na časy 
pioniera a kolektívnych 

organizácií, hotel Hubert, 
Alfonz či prvé štúdia tele-
vízie Markíza. V minulosti 
aj objekt zvaný a spätý so 
Saleziánmi, potom opuste-
ný, chátral. Teraz doslova 
premenený. Aspoň vo vnútri 
určite. Biely komplex blokov 
„Saleziáni“ či Alfonz dnes 
Dúbravská oáza pokoja a od-
dychu, zariadenie sociálnych 
služieb. 

TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Objavujú sa otázky, zvedavosť, 
záujem. Čo vzniklo a funguje v ob-
jekte niekdajšieho hotela Alfonz 
v lesnom prostredí nad Devín-
skou 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 rekonštruk-
ciou, veľkorysým priestorom, spo-
ločenskou sálou, knižnicou. Núka 
152 lôžok a desať miest pre denný 

D úbravskí 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 Základ-
nej školy Pri kríži 11 sa zúčastnili 
súťaže v poskytovaní prvej po-
moci „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 zá-
kladnej školy.

Na Základnej škole Pri kríži pre-
bieha krúžok prvej pomoci – Mla-
dý záchranár.  Práve jeho účastníci 

sa vybrali do petržalského parku 
predviesť svoje zručnosti. 

Krúžok má záštitu Slovenského 
Červeného kríža (SČK) - územné-
ho spolku Bratislava – mesto, Bra-
tislavskej kynologickej záchranár-

skej brigády (BKZB) a Miestneho 
spolku SČK – BKZB a vedie ho 
dobrovoľník uvedených organizá-
cií  PhDr. Martin Štelzer.

Priblížil nám súťaženie v Sade 
Janka Kráľa. „Žiaci ukázali svoje 

vedomosti a zručnosti v posky-
tovaní 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, popáleni-
ny, 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. Vi-
liama Dobiáša, PhD., záštitu pre-
vzala ministerka školstva, vedy, 
výskumu a športu SR JUDr. Mgr. 
Martina Lubyová, PhD., podporil 
ju Bratislavský samosprávny kraj 
a Trnavský samosprávny kraj.

(lum)

stacionár. Ide o jedno z najväčších 
zariadení v Bratislavskom samo-
správnom kraji. Rozsiahlu obno-
vu financovala spoločnosť Griffin.

O podrobnostiach sme sa po-
rozprávali s riaditeľom zariadenia 
Jaroslavom Jakubčíkom. 

„Dúbravská oáza pokoja a od-
dychu je nezisková organizácia 
zameraná na vytvorenie domova 
pre seniorov a poskytovanie soci-
álnych a zdravotných služieb. Pre 

Dúbravská oáza pokoja a oddychu vznikla rekonštrukciou bý-
valého Hotela Alfonz.

seniorov poskytuje štyri druhy 
služieb – zariadenie pre seniorov, 
zariadenie opatrovateľskej služby, 
špecializované zariadenie a denný 
stacionár.“

Špeciálna starostlivosť je urče-
ná pacientom s Alzheimerovou 
chorobou, fyzicky hendikepova-
ným. „Aktívnejší seniori môžu 
využiť okolie zariadenia, lesné 
prostredie, k dispozícii sú sociálni 
terapeuti, poskytujeme komplet-

nú starostlivosť o duchovný stav.“
Objekt funguje niekoľko týžd-

ňov, postupne sa napĺňa. Prístup-
ný je dnes  autom cez Plaché-
ho 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 pre-
chádzok, výletov.

V lesnom prostredí vznikla oáza
 V DÚBRAVKE JE NOVÉ SÚKROMNÉ ZARIADENIE PRE SENIOROV

Deti ošetrovali popáleniny aj rezné rany
 MLADÍ ZDRAVOTNÍCI SÚŤAŽILI NA ŠTYROCH STANOVIŠTIACH
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 V DÚBRAVKE JE NOVÉ SÚKROMNÉ ZARIADENIE PRE SENIOROV
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Náplň práce: opatrovanie starších 
osôb a osôb so zdravotným postihnu-
tím v domácom prostredí, pomoc pri 

vykonávaní sebaobslužných úko-
nov, pri starostlivosti o domácnosť, 
sprievod, dohľad a rozvoz obedov. 

Požadované vzdelanie: absolvovanie 
opatrovateľského kurzu v rozsahu 

min. 220 hodín alebo stredné odbor-
né vzdelanie v oblasti zdravotníctva 
alebo opatrovania, v prípade chýbaj-
úcej kvalifikácie možnosť preplatenia 
nákladov na kurz za vopred písomne 

dohodnutých podmienok.
Podmienkou je splnenie požadova-
ných predpokladov: opatrovateľský 
kurz alebo zdravotnícke vzdelanie
vodičský preukaz skupiny B. Osob-

nostné predpoklady: presnosť, spoľa-
hlivosť, komunikatívnosť, empatia, 
ochota pomáhať. Miesto výkonu 
práce: MČ Bratislava-Dúbravka

Nástup: Ihneď/dohodou. 
Pracovný pomer: plný pracovný úväzok, 

doba neurčitá. Odmeňovanie: 
podľa zákona č. 553/2003 Z. z., nástup-

ný plat od 900,00 € brutto/mesačne.

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

že kontaktovať budeme len vybraných 
uchádzačov, ktorí budú spĺňať naše požia-
davky a budú pozvaní na osobný pohovor.

OPATROVATEĽKA
/OPATROVATEĽ 

– ROZVOZ OBEDOV

prijme do pracovného pomeru

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

Náplň práce: samostatná odborná 
práca a príprava rozhodnutí vo vy-

medzenej oblasti na úseku územného 
rozhodovania, stavebného poriadku 
a špeciálneho stavebného úradu pre 
miestne komunikácie. Požadované 
vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie 
druhého stupňa, odbor stavebný. 

Podmienkou je splnenie požadova-
ných predpokladov: prax vo verejnej 
alebo štátnej správe na obdobnej po-
zícii je výhodou, znalosť a orientácia 
v príslušnej legislatíve, komunikačné 

a organizačné schopnosti, osvedčenie 
o splnení osobitného kvalifikačného 

predpokladu je výhodou. Osobnostné 
predpoklady: presnosť, spoľahlivosť, 

komunikatívnosť, osobnostné a morá-
lne predpoklady, znalosť práce na PC. 

Miesto výkonu práce: 
MČ Bratislava-Dúbravka

Nástup: Ihneď/dohodou. 
Pracovný pomer: plný pracovný úväzok, 

doba neurčitá. Odmeňovanie: 
podľa zákona č. 553/2003 Z. z., plat od 

1000,00 brutto/mesačne.

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

že kontaktovať budeme len vybraných 
uchádzačov, ktorí budú spĺňať naše požia-
davky a budú pozvaní na osobný pohovor.

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ 
REFERENT ODDELENIA 

STAVEBNÝ ÚRAD

prijme do pracovného pomeru

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

Náplň práce: udržiavanie čistoty a 
poriadku verejných plôch v mestskej 

časti Bratislava-Dúbravka, ručné 
čistenie verejných plôch, hrabanie 
lístia, zametanie ciest a chodníkov, 
obsluha vysávača na zber drobného 
komunálneho odpadu, vyprázdňova-

nie smetných košov na verejných prie-
stranstvách,  údržba verejnej zelene 
a ďalšie drobné terénne práce. Poža-
dované vzdelanie: neustanovuje sa
Podmienkou je splnenie požadova-

ných predpokladov: vodičský preukaz 
skupiny B. Osobnostné predpoklady: 

presnosť, spoľahlivosť, proaktívny 
prístup, osobnostné a morálne pred-

poklady. Miesto výkonu práce: 
MČ Bratislava-Dúbravka

Nástup: Ihneď/dohodou. 
Pracovný pomer: plný pracovný úväzok, 

doba neurčitá. Odmeňovanie: 
podľa zákona č. 553/2003 Z. z., plat od 

800,00 brutto/mesačne.

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

že kontaktovať budeme len vybraných 
uchádzačov, ktorí budú spĺňať naše požia-
davky a budú pozvaní na osobný pohovor.

TECHNICKÝ ZAMESTNANEC 
V TERÉNE ODDELENIA 

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

prijme do pracovného pomeru

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

Náplň práce: udržiavanie verejnej 
zelene mestskej časti Bratislava-

-Dúbravka, orezy, pílenie, sadovníc-
ke úpravy,  hrabanie lístia a ďalšie 

drobné terénne práce. Požadované 
vzdelanie: neustanovuje sa.

Podmienkou je splnenie požadova-
ných predpokladov: vodičský preukaz 

skupiny B, pilčícke skúšky, odborné 
znalosti v oblasti sadovníctva a pesto-
vania rastlín sú výhodou. Osobnostné 
predpoklady: presnosť, spoľahlivosť, 
proaktívny prístup, osobnostné a mo-

rálne predpoklady. 
Miesto výkonu práce: 

MČ Bratislava-Dúbravka

Nástup: Ihneď/dohodou. 
Pracovný pomer: plný pracovný úväzok, 

doba neurčitá. Odmeňovanie: 
podľa zákona č. 553/2003 Z. z., plat od 

900,00 brutto/mesačne.

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

že kontaktovať budeme len vybraných 
uchádzačov, ktorí budú spĺňať naše požia-
davky a budú pozvaní na osobný pohovor.

ZÁHRADNÍK / PILČÍK - ZAMEST-
NANEC V TERÉNE ODDELENIA 

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

prijme do pracovného pomeru

M E S T S K Á  Č A S Ť
B R A T I S L A V A 
-  D Ú B R A V K A
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Dúbravka sa zapojila do 
najväčšieho podujatia 

firemného dobrovoľníctva 
Naše mesto 2019.  S aktivita-
mi sa pridala mestská časť, 
Centrum rodiny, Rodinné 
centrum Macko, Základná 
škola Nejedlého aj dve mater-
ské školy.
TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Odkryli staré dosky a objavi-
li. „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 zhro-
mažďovanie 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, ľu-
dia 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 životné-
ho prostredia miestneho úradu, 
školáci, rodičia,  vedenie mestskej 
časti tí všetci sa zapojili do 13. roč-
níka najväčšieho podujatia firem-
ného dobrovoľníctva Naše mesto 
2019. 

V Dúbravke prebehlo 18 rôz-
nych 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. 

menil pod rukami dobrovoľníkov.
Skrášľovanie ihriska bola jed-

nou z troch aktivít, ktoré v rámci 
podujatia Naše mesto organizova-
la  mestská časť prostredníctvom 
Oddelenia životného prostredia.

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

Na venčisku nechýbal ani psí 

návštevník s majiteľkou. „Chodie-
vam sem pravidelne, často,“ pre-
zradila a vítala aktivitu. 

Dobrovoľníci zas prezradili 
odkiaľ sú, prišli zväčša z väčších 
firiem, korporácii, finančných in-
štitúcií, bánk. 

„Bankárov“ bolo vidieť na tre-
tej brigáde, ktorú v rámci akcie 
zastrešovala mestská časť. Biele 
tričká zaplnili pešiu zónu na Lan-
dauovej. Čistili chodníky, priľahlé 
ihrisko, zanedbané plochy z čias 
výstavby sídliska, jeden múr natie- 
rali a pripravovali na skrášľova-

To všetko predznamenávalo, že 
v lokalite sa niečo deje.  ´

Pripravené lopaty, hrable, mo-
tyky, farby, štetce... A samozrej-
me ľudia v bielych tričkách s rov-
nakým nápisom.

Bolo ich vidieť na detskom ihris-
ku Fedákova - Gallayova pri pa-
mätníku Dežovi Ursinymu.  Zame-
tanie, natieranie oplotenia, čistenie 
pieskoviska. Kedysi sa o ihrisko 
starala krčmárska prevádzka, za-
metali kamienky, zbierali smeti, te-
raz je deťmi a rodinami využívaný 
priestor často plný špiny. Teraz sa 

Dobrovoľníkov
bolo vidieť na 
ihriskách, v škole 
i medzi seniormi

 NAŠE MESTO BOLO AJ V DÚBRAVKE

Dobrovoľníci v Centre rodiny skrášľovali najmä záhradu a vonkajší areál. Maľovanie prvkov na cvičisku pre psov.
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a spolu dokážeme viac.
Spojenie dobrovoľníkov menilo 

aj Centrum rodiny na Bazovské-
ho, jeho záhra-
du, areál. Dve 
dobrovoľníčky tu 
upratovali oble-
čenie v tunajšej 
výdajni šatstva. 

Pomoc rôzne-
ho charakteru 
bolo cítiť aj v Do-
move sociálnych 
služieb prof. Ka-
rola Matulaya na 
Lipského ulici, 
ľudia v bielych 
tričkách umývali 
okná, skrášľovali 
ihrisko, natierali 
plot aj upravova-

li „botníky“ – skrinky na topánky 
na chodbe v zariadení. 

Firemné dobrovoľníctvo bolo 

aj súčasťou podujatia deň pred 
akciou Naše mesto. Išlo o brigád-
nické  skrášľovania lokality Na 
vrátkach, kde pracovali dobrovoľ-
níci zo spoločnosti Henkel Sloven-
sko spolu s obyvateľmi lokality. 
S ideou prišla pred pár týždňami 
mestská poslankyňa za Dúbravku 
Zdenka Zaťovičová a spolu so zá-
stupcami firmy sa zrodila brigáda, 
ktorá nespojila len komunity za-
mestnancov a tunajšej ubytovne, 
ale na záver daroval Henkel každé-
mu brigádnikovi aj čistiace prost-
riedky. 

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

Všetkým dobrovoľníkom ďaku-
jeme, že robia z našich miest lepšie 
miesta k životu.

nie – maľovanie, zamestnankyne 
Oddelenia životného prostredia 
upravovali zeleň.

PODOBY 
POMOCI

Aktivity podu-
jatia Naše mesto 
neboli len o čiste-
ní a úprave prie-
stranstiev, formy 
pomoci mestu 
a jeho obyvateľov 
môžu byť totiž 
rôzne. Pekným 
príkladom bolo 
sprevádzanie se-
niorov, rozhovory, 
nákupy a aktivity 
s obyvateľmi Do-
mova pri kríži, kde prebehla ak-
tivita s názvom Mladosť a staroba 
sú relatívne pojmy, spojme sa 

NAŠE MESTO
 Najväčšie podujatie firem-

ného 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. 

Stretnutie občianskych 
združení – dotácie, 

firemní dobrovoľníci i práca 
s mládežou.  Pred prázdni-
nami diskutovali komunity 
v Centre rodiny. 

GABRIELA BREJKOVÁ

Horúci stredajší podvečer 12. 
júna v Centre rodiny na Bazov-
ského opäť patril neziskovkám 
a občianskym združeniam. Stih-
li sme prebrať z každého rožku 
trošku. Koordinátorka združe-
ní a komunít Mária Smiešková 
z miestneho úradu pripomenula 
možnosti grantov od mesta aj 
pripravovanú novú koncepciu 
dotácií mestskej časti. Nezabud-
li sme i na možnosti prezentovať 
neziskové organizácie v rámci 
Dúbravských hodov.

Zabŕdli sme i do obľúbenej 
témy kosenia, hlavne v kontexte 
podpory biodiverzity a kvitnú-
cich lúk na sídliskách. Ochut-
nali sme bazový sirup z bazy, 
ktorá rastie v miestnej záhrade 
a dozvedeli sme sa, aké nové 
rastlinky pribudli vďaka firem-
ným dobrovoľníkom. Pri tejto 
téme sme sa trochu pozastavili, 
a rozprávali sme sa o tom, ako je 
možné obnoviť napríklad ihris-
ko pod domom. Práve firemní 
dobrovoľníci, ale aj niektoré do-
tačné programy pomáhajú aj ne-
formálnym skupinám občanov, 
nemusí to byť projekt nejakého 
občianskeho združenia.

A na záver sme opäť diskuto-
vali možnosti vytvorenia neja-
kej koncepcie práce s mládežou 
v Dúbravke. Čo by sa dalo spra-
viť aj pre staršie deti, tínedžerov. 
Síce sme stále ešte len v rovine 
nápadov a diskusií, veríme, že 
toto je dôležitá téma, ktorú by 
sme do budúcna mohli rozvíjať. 
Pridáte sa k nám nabudúce aj vy?

Koordinárka združení hod-
notila stretnutie ako prijemné, 
veselé, hoci sa hovorilo aj váž-
nych témach. Ďalšie stretnutie 
komunít v mestskej časti bude na 
jeseň.

Veselo na 
vážne témy

KONTAKT
 Koordinátorka združení 

a organizácií v Dúbravke 
smieskova@dubravka.sk

Firemní dobrovoľníci z Henkelu pri čistení lokality Na vrátkach.
Foto: Mária Smiešková Upratovanie a skrášľovania ihriska pri Dúbravskej pivárni 1.

Dobrovoľníci - firemní, miestni, dúbravskí pri brigáde Na vrátkach. Foto: Mária Smiešková
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ĽUBO NAVRÁTIL

V okolí Bratislavy sa vinohrad-
níctvo rozmáhalo už od rímsko-kel-
tských čias. O pití vína už v 9. storočí 
svedčia až tri staroslovienske mod-
litby za hrozno a víno a štyri cirkev-
né pokuty hriešnikom, ktorí sa opili 
z vína. 

Pitie vína potvrdzujú aj archeo-
logické 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 za-
choval dokument, v ktorom národné 
múzeum ďakuje starostovi Vincen-
tovi 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 do-

chovaných dokumentov sa toto kva-
litné 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 dre-
venej 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 do-
vezených z Ameriky, ktoré chorobou 
neboli napadnuté. 

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

Záznam z kroniky Dúbravky 
z roku 1936 uvádza, že „Zväčša pri 
každom dome je väčšia-menšia zá-
hrada. Ovocie predávajú v Brati-
slave. Dúbravské čerešne sú svojou 
jakosťou známe po celom okolí. Te-
raz sa horlivo zakladajú vinohrady, 
ktoré tu už kedysi boli najmä na cho-
tári 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 vi-
nohrady sa začali len zakladať v roku 

1927 (prvý bol Lorenc Mikletič, po-
tom Ružovič Valent či rodina Gran-
cových a Sedlákových atd.).“ 

DENNE VYPRAVILI 
POLDRUHA VAGÓNA

To je tiež dôkaz že po I. svetovej 
vojne sa stali čerešne najvýznam-
nejšou dúbravskou obchodnou ko-
moditou, ktorá vylepšovala rozpočet 
mnohých rodín. Dúbravčania zo že-
lezničnej 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 Zajíč-
ka. Večer sa prvotriedne zrelé čereš-
ne 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 je-
dál. Z čerešní sa pripravoval skvelý 
lekvár či kompót, ale jedli sa aj so 
slížmi s makovou či orechovou po-
sýpkou, nuž a samozrejme, v sezóne 
bola najväčšou pochúťkou čerešňová 

Výstava čerešní v Dúbravke (rok 1946).

Čerešne sa zbierali zo špeciálneho rebríka, ktorý sa v Dúbravke nazýval „ostrobica“.

 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 ze-
leniny. Tieto plodiny, samozrej-
me, v prvom rade slúžili na 
obživu, ale prebytky sa predá-
vali aj na bratislavských trhoch 
a príjem z nich vylepšoval bilan-
ciu 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 stra-
pec. Povedzme si krátko, čo sa 
skrýva za týmito tradíciami.
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štrúdľa s makom, orechmi, tvaro-
hom či sladkou strúhankou. 

O tom, či sa z čerešní pálila aj če-
rešňovica, oficiálne záznamy nemá-
me, 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 ne-
šlo 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 kla-
sické odrody ako májovky, srdcovky 

či chrupky a v lesoch okolo Dúbrav-
ky 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 sláv-

nosti, čerešňový strapec 
sa niesol po Jadrans-
kej ulici v sprievode a 
v roku 1946 sa dokonca 

uskutočnila výstava 
čerešní. „V školskej 
kronike sa dočíta-

me. 
„Z podnetu 

miestnej odboč-
ky Slovenskej ovocinárskej spoloč-
nosti 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 propa-
gované. Na vzorné usporiadanie 
a organizovanie bolo poukázané 
i v dennej tlači,“ hovorí správa. 

A podporuje ju aj celostránková 
reportáž z československého po-
pulárneho časopisu Pestrý týden 
z tridsiatych rokov minulého sto-
ročia, ktorá okrem toho, že vy-
menúva vtedajšie novostavby ako 
obecnú ľudovú školu (dnes miest-
ny úrad) a Kultúrny dom (neskôr 
Kino odboj), uvádza doslovne, že 
„význam Dúbravky spočíva v taj-

nej čerešničke a pre jej výbornú 
akosť je veľmi vyhľadávaná, a pre-
to 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.  

Rodina Floriša Granca vo vinohrade v 60-tych rokoch minulého storočia.

Váženie čerešní v hostinci u Zajíčka (U Báry).

 Z  ČEREŠNÍ V DÚBRAVKE SA PÁLILO AJ PIEKLO

Dejiny Dúbravky sa krútili 
okolo hrozna a čerešní

Účastník protifašistického od-
boja. Rodičia boli roľníci a tak po 
skončení základnej školy pracoval 
do roku 1941 na otcovom hospo-
dárstve. V rokoch 
1936 - 1938 vyko-
nával základnú vo-
jenskú prezenčnú 
službu v Českoslo-
venskej armáde. V 
roku 1942 na Ma-
ďarmi 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. českosloven-

ského 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 zá-
kladňu 1. čs. 
p a r t i z á n s k e j 
brigády M. R. 
Štefánika v Skla-

bini. Tá sa postupne rozrástla na 
oddiel a napokon na 1. čs. parti-
zánsku brigádu Jána Žižku. 

Po bojoch o prístupy do Turca sa 
so svojou brigádou prebil cez Váh 

na moravsko-slo-
venské pohraničie, 
kde sa brigáda cvi-
čila, vyzbrojovala a 
po dvoch neúspeš-
ných pokusoch sa 
ako prvá slovenská 
jednotka prebojo-
vala cez uzavreté 
hranice. Jej boj s 
okupačnými jed-
notkami bol až do 
Pražského povsta-
nia na jar roku 
1945 najväčšou 
partizánskou operáciou v českých 
krajinách. Jeho jednotka na Mo-

rave zaktivizovala 
partizánske hnutie 
a protifašistický od-
boj. Pri stretnutí s 
provokatérmi vydá-
vajúcimi sa za pred-
staviteľov odboja 
v priestore Čertov 
Mlyn pod Kněhy-
ňou bol ťažko ra-
nený a v obkľúčení 
sa zastrelil. V roku 
1948 bol in me-
moriam vyzname-
naný Radom SNP I. 

triedy a Čs. vojnovým krížom 1939.
 Z archívu Kvety Slyškovej

Ranený sa v obkľúčení zastrelil
 PO KOM SÚ POMENOVANÉ NAŠE ULICE

JÁN UŠIAK

* 5. 3. 1914 Budiná, 
okr. Lučenec 

† 3. 2. 1944 Čeladná, 
okr. Frídek-Místek
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Nemusí 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 novi-
ny preto pripravili prehľad 
voľnočasových prázdnino-
vých aktivít v mestskej časti. 
Počas leta sa dá v Dúbravke 
tvoriť, tancovať, spoznávať s 
Pátračom Tinom, športovať aj 
vstúpiť do NINJA akadémie.

TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Je to ÚLET, pri ktorom sa neletí, 
ale lieta nad zemou. Spája sa s ním 
totiž radosť z tvorby, umenia. Dúb-
ravský ateliér pri miestnom úrade 
organizuje aj tento rok pre deti let-
ný ÚLET do sveta umenia, čiže den-
ný umelecko-remeselný letný tá-
bor. Prebiehať bude v Dome kultúry 
Dúbravka v štyroch týždňových 
turnusoch od 15. júla do 9. augusta.

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

  
LETO S KLOKANOM

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

Denné tábory majú rôzne za-
merania – tvorenie, turistiku, 
spoločenské hry, návštevy múzeí, 
kúpanie, hip-hop aj techniky NIN-
JUTSU, základy sebaobrany.  Špe-
cifický 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 au-

guste ponúka Denný športový tá-
bor 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 kres-
lia navzájom poštu, ktorá sa potom 
rozdáva po obede v rámci odpočin-
ku,“ približuje Tomáš Kuťka. „Do-
končujú sa vlajky a hrajú sa hry, 
kým neprídu všetky deti. Každý 
deň sú v pláne jeden dva tréningy v 
prenajatej telocvični v škole alebo 

tábor organizuje aj Škola Breaku, 
prebieha v Dome kultúry Dúbrav-
ka 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 špor-
tovcov od 5 do 12 rokov organizuje 
bežecký lub Hraj na tie nohy. Camp 
ako bilingválny denný tábor pre-
bieha na Základnej škole Beňov-
ského v troch turnusoch. Miesta 
podľa organizátorov ešte sú.

vo vonkajšom areáli školy.“
Prázdniny plné pohybu už ôsmy 

rok organizuje Ariwa Fit – centrum 
pohybu a tanca, ktoré funguje na 
Harmincovej 1. Ponúka denné tá-
bory 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 prebie-
hajú v priestoroch tanečnej školy 
na Koprivnickej 9/E. Jednotlivé 
turnusy sa plnia, niektoré sú už ob-
sadené. Tanečno-pohybový denný 

Remeslá,
poznávanie, 
parkour aj 
vzdušná akrobacia

PARÁDNE
PRÁZDNINOVANIE 
V DÚBRAVKE:

 KDE TRÁVIŤ PRÁZDNINY V DÚBRAVKE? PREHĽAD DENNÝCH LETNÝCH TÁBOROV
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L E T N Á  V O Ľ N O Č A S O V Á  P O N U K A

LETNÝ TÁBOR UMELECKÝCH 
REMESIEL ÚLET

·  Štyri turnusy 
 od 15. júla do 9. augusta
 Ateliéry – košikársky, drotársky, 

šperkársky, maliarsky, fotogra-
fický. Deti sa v jednotlivých ate-
liéroch 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 ve-

deckého 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 seba-
obrany, 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, ná-

všteva jaskyne Driny ....
·  Prázdninový Hip-hop tábor 
 s Martinou, 12.-16.august
 08:00-16:00. Dobrá hudba, po-

hyb, tanečné techniky, nacvičova-
nie 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 priate-
lia 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 turnu-
soch – 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 ro-
kov. 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, špe-
ciálni 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, bez-
platná letná škola

POKRAČOVANIE V HUDOBNEJ SPOMIENKE NA DEŽA URSINYHO PODPORA KVALITNEJ HUDBY, UMENIA A VÁŽNEJ HUDBY 
UPROSTRED SÍDLISKA, OŽIVOVANIE VEREJNÉHO PRIESTORU. MODERÁTOR - HUDOBNÝ PUBLICISTA OLIVER REHÁK

HUDBA | UMENIE | LITERATÚRA 
ŽIVÉ KVETY | DEFINITIVUM | LONGITAL | TEATRO FATAL
TALENT TRANSPORT | DOROTA NVOTOVÁ&JAKUB URSINY

21. SEPTEMBER | PARK NA FEDÁKOVEJ V DÚBRAVKE 

SPOMIENKA NA DEŽA

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

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

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Adresa: 

Tel. kontakt:

Kontaktná osoba:

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

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

Podpis

NÁVRATKU PROSÍM ODOVZDAŤ ALEBO POSLAŤ NA:

ODDELENIE SOCIÁLNYCH VECÍ 

A ZDRAVOTNÍCTVA MIESTNEHO ÚRADU 

DÚBRAVKA, ŽATEVNÁ 4, 844 02 BRATISLAVA 

1 5 4 9

7 5 4 3

7 5

9 2

3 7 4 9 6 1

2 4

2 8

5 7 3 9

7 5 3 4

Puzzle 3 (Medium, difficulty rating 0.50)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri May 17 15:05:08 2019 GMT. Enjoy!

S U D O K U

Č A K Á  VÁ S  S K V E LÝ  T Í M  A   N A J M I L Š Í  S T R AV N Í C I

H Ľ A DÁ H L AV N É H O  K U C H Á R A /  K U C H Á R K U 
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M E S T S K Á  Č A S Ť
B R A T I S L A V A 
-  D Ú B R A V K A
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ča, žiaľ,  dočasne pozastavené. 
Mestská časť preto nemohla pod-
písať 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. Za-
mestnanci miestneho úradu však 
evidujú každý podnet a požiadav-
ku. Po uzatvorení riadnej zmlu-
vy na letnú údržbu ich postupne 
budú riešiť v súlade so schváleným 
rozpočtom na rok 2019. 

 (lum)

Bzdôch sú 
tisíce, neškodia
Čoraz častejšie sa 

stretávame s otáz-
kami a podnetmi občanov 
ohľadom bzdôch – bla-
nátky 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 A FOTO

KRISTÍNA KOTVASOVÁ

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

Bzdocha má 3-4 generácie 
počas roka a dorastá maximá-
lne do veľkosti 6 milimetrov. 
Najmä na jar a jeseň môžeme 
sledovať masívne až niekoľko-
tisícové hlúčiky rozšírenia toh-
to druhu na kmeňoch stromov, 
predovšetkým líp. 

Predpokladá sa, že čoraz väč-
šie rozšírenie tohto druhu je 
najmä v dôsledku zmeny klímy. 
Doposiaľ žiadne štúdie nepo-
tvrdili škodlivosť pre stromy 
a ani pre ľudí. 

Mestská časť Bratislava-
-Dúbravka nepodporuje pou-
žívanie chemických príprav-
kov v údržbe verejnej zelene. 
Prioritne hľadá možnosti, ako 
sa chemickým prípravkom vy-
hnúť, preto neplánuje žiadne 
celoplošné chemické postreky 
proti tomuto hmyzu.

V prípade masívneho výskytu 
tohto hmyzu v spodných čas-
tiach stromov odporúčame iba 
mechanické odstránenie koló-
nií. Tým je možné lokálne redu-
kovať výskyt bzdôch.

Starosť najmä pre aler-
gikov, 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 Dúbrav-  
čan si to asi nevšimol. Kosenie v 
mestskej časti Bratislava – Dúbrav-
ka začalo neskôr než obyčajne.  Aké 
sú dôvody? Odpoveď je jednoznač-
ná - zákonné postupy.

Mestská časť vyhlásila začiat-
kom tohto roku verejné obstará-
vanie na letnú údržbu. Predložené 
ponuky boli otvorené v marci a v 
apríli boli vyhodnotené.

Neúspešný uchádzač sa v záko-
nnej lehote odvolal, podal námiet-
ku na Úrad verejného obstaráva-
nia a odvtedy je všetko zastavené. 
Mestská časť preto nemohla pod-
písať zmluvu s riadne vysúťaženou 
spoločnosťou a začať kosiť skôr.  
Musela pristúpiť k dočasnému rie-
šeniu a  postupne obstarávať firmy 
na kosenie a ďalšie najnevyhnut-
nejšie práce súvisiace s letnou 
údržbou verejnej zelene.

Mestská časť sa snažila práce 
urýchliť, Dúbravku preto rozdelila 

Kmene nových stromov 
zbeleli. Ľudí prekvapil 

biely náter na stromoradí líp 
popri chodníku na Gallayovej 
v parku aj pri pamätníku De-
žovi Ursinymu na Fedákovej 
a aj na iných miestach s no-
vými stromami. Spolu s ním 
pribudli aj otázky prečo.

„Biele nátery kmeňov slúžia ako 
ochrana pred slnkom a mrazom u 
mladých stromov, ktoré sa po vý-
sadbe približne 3 až 5 rokov pris-
pôsobujú novým podmienkam,“ 
vysvetľuje Zuzana Knetigová z re-
ferátu životného prostredia. Do-
dáva, že na stromoch sa môžu vy-
skytnúť popáleniny od slnka alebo 
omrzliny a tiež nekrózy. Kmeň sa 
môže poškodiť, objavia sa škod-

covia či plesne. Pri bielom nátere 
ide špeciálny ochranný stromo-
vý náter, prípravok Lac Balsam, 
ochranu kmeňa listnatých stro-

mov. Jeho konzistencia je elas-
tická, náter nebráni stromu v ras-
te. Môže sa používať celoročne na 
všetkých tvrdých drevinách.  (lum)

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 dvo-
ry, čoskoro však bude pokosená 
celá mestská časť.

Letná údržba zahŕňa okrem ko-
senia aj starostlivosť o mobiliár, 
výmenu a dopĺňanie parkových la-
vičiek, smetných košov, údržbu či 
výmenu pieskovísk, starostlivosť 
o verejnú zeleň, čistotu verejných 
plôch. Aj tieto práce sú podaním 
námietky neúspešného uchádza-

Prečo kosenie meškalo
 NÁMIETKU V SÚŤAŽI RIEŠI  ÚRAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Nové stromy chráni náter
 STROMY MÔŽU MAŤ OMRZLINY AJ POPÁLENINY

Kosenie neďaleko KC Fontána. Foto: Lucia Marcinátová

Biely náter vidno na stromoch pri pamätníku na Fedákovej. Foto: Lucia Marcinátová
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JÚL 2019

August 2019

 11.07. o 18:00  Podvečer s kapelami / Freeband (country music) a Hop Trop  / Amfiteáter 

 13.07. o 16:00  Petangová Dúbravka / Park Pekníkova  

 13.07. o 14:00  Dúbravský festival seniorských speváckych súborov / DKD

 19.07. o 21:30  Premietanie – Zúfalé ženy robia zúfalé veci / Pred DKD

 20.07. o 10:00    Dúbravskými pamiatkami - or. beh / Dúbravka DKD 

 25.07. o 17:00   Detské popoludnie s BKIS - Hravé m(i)esto a Disco Jarka / Amfiteáter

 27.07. o 10:00   DAL - Dúbravská atletická mini-liga / Štadión Britishschool 

 02.08. o 21:30   Premietanie – Manžel na hodinu / Pred DKD

 08.08. o 17:00  Detské popoludnie s Mr. Bubble / Amfiteáter

 09.08. o 09:30  Turnaj v Petanque / Park Pekníkova

 16.08. o 21:30  Premietanie – Zrodila sa hviezda / Pred DKD

 17.08. o 16:00  Beh s najlepším priateľom človeka / Dúbravka - Žatevná 2 

 24.08. o 10:00  DAL – Dúbravská atletická mini-liga / Štadión Britishschool

 30.08. o 21:30  Premietanie – Únos / Pred DKD
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Počas letných prázdnin sú priestory RC Macko 
zatvorené. Záhrada však bude otvorená a chystáme 

v nej pre vás rôzne aktivity. Môžete sa tešiť na tvorenie, 
hry, nosičské i tehuľkovské stretnutia či blšák.

našu webstránku rcmacko.sk, našu FB stránku facebook.com/rcmacko 
alebo nám napíšte na rcmacko@rcmacko.sk 

Ďakujeme a prajeme Vám krásne leto plné nádherných zážitkov.
Dobrovoľníčky RC Macko

Pre konkrétne termíny prosíme sledujte:

Veľkokapacitné kontajnery budú pris-
tavované 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 komu-
nálny odpad nie sú určené na zber od-
padu ako

pneumatiky, elektroodpad, baterie 
a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, 
oleje a pod.)

Pneumatiky – spätný zber odpado-
vých pneumatík je bezplatný distribúto-
rom pneumatík od jej držiteľa a bez 
podmienky viazať spätný zber nákupom 
novej pneumatiky alebo iného tovaru. 
(distribútor pneumatík – predajne, pneu-
servis).

VEĽKOKAPACITNÉ
KONTAJNERY 

 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
▪ Cabanova 19 
 - parkovisko pri garážach
▪ Repašského 1 - parkovisko
 25. júl
▪ Ožvoldíkova 4- 6 
▪ Batkova 7 - parkovisko

Kultúrne leto pre všetkých!
KULTÚRNY TIP Z MESTA

ŽENSKÝ AFGÁNSKY ZBOR 
– POSOL NÁDEJE

Neoddeliteľnou súčasťou Kul-
túrneho leta je aj cyklus Medziná-
rodná Bratislava, vďaka ktorému 
sa návštevníci oboznámia s kul-
túrou, umením a zvykmi európ-
skych, ale aj ázijských krajín. 

„Cyklus Medzinárodná Brati-
slava patrí medzi najúspešnejšie 
projekty Kultúrneho leta,“ pre-
zradil riaditeľ Bratislavského kul-
túrneho 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 ki-
mono a pozriete si ako sa hrá šógi 
a go - japonská stolná hra. 

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

„Osobne si určite nenechám 
ujsť vystúpenie ženského afgán-
skeho zboru Ensemble Zohra, 
ktorý považujem naozaj za výni-
močný,“ 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 spro-
stredkovať 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 Mestské-
ho divadla na trhu. Krásne pro-
stredie Rudnayovho námestie pri 
Dóme sv. Martina sa každoročne 
stáva miestom, kde sa stretáva-
jú 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 náuč-
ný program Čáry - máry fuk! plný 
pokusov, interaktívnych predstaví 
a nových informácií. O 18.00 po-
kračujeme rozprávkou Tajomstvo 
oceánu, ktoré vzniklo na motívy 

knihy Gerda - Príbeh veľryby. Kla-
sickú rozprávku o Jankovi a Ma-
rienke, 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 predsta-
venia v rámci Letných shakespe-
arovských slávností na Bratislav-
skom hrade. Po tretí krát vstúpia 
rozprávkové príbehy priamo do 
dekorácií slávnych shakespearov-
ských hier. 7.7. o 16.00 je pripra-
vené predstavenie Kozliatka a vlk, 
14.júla Paskudárium podľa kniž-
nej 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 Kultúr-
ne leto a Hradné slávnosti Brati-
slava nájdete na www.bkis.sk

STRETNUTIE 
PRI DVOJKRÍŽI

4. ročník duchovného stretnutia 
pri príležitosti 1156. výročia 
príchodu sv. Cyrila a Metoda

na naše  územie

5. júla 2019 (piatok)
o 19.00 hod.

Stretnutie účastníkov 
je za Kostolom

Ducha Svätého v Dúbravke. 

Miestny výbor Matice slovenskej 

DSSpKM pre deti a dospelých
Lipského 13, 841 01 Bratislava
Prijme do trvalého pracovného 

pomeru na plný úväzok

UPRATOVAČKU
Plat podľa zákona č.553/2003 Z.z. 

650,00 € brutto/mesiac
Žiadosti o prijatie do zamestnania 
posielajte na adresu organizácie.

Bližšie informácie: 
Mobil: 0903 753 724

kavec@dsspkm.sk
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Ak ste sa na Magický 
večer filmovej hudby 

v Dúbravke vybrali najmä zo 
zvedavosti, pravdepodobne 
ste z podujatia odchádzali ako 
fanúšik vážnej hudby a pre-
dovšetkým orchestrálnych 
hudobných nástrojov. Ale 
pekne poporiadku. 

DANKA ŠOPOROVÁ

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

Herecké hviezdy Mirka Partlová 
a Janko Slezák, ktorí majú aktuá-
lne plné ruky práce s účinkovaním 
v obnovenej divadelnej hre Cyrano 
z predmestia, zavítali do mestskej 
časti a predviedli vystúpenie hod-
né 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 vio-
lista, spolu s Jankom. Ja som sa tu 
následne iba vyskytla,“ priznala s 
úsmevom. „Musím však povedať, 
že za túto skúsenosť som nesmier-
ne vďačná a je to pre mňa česť. Ni-
elen Roman a Janko, ale i minior-
chester 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 fanúši-
kovi 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. „Jednozna-
čne Can´t Stop The Feeling, keď-
že ide o veľmi rytmickú vecičku. 
Tancovať a spievať súčasnie nie je 
najjednoduchšie, no verím, že to 
zvládnem.“ 

My už vieme, že zvládol, a to do-
konca na výbornú.

NOSTALGIA I ZIMOMRIAVKY

Na podujatie, ktoré sa predsta-
vilo až v troch slovenských mes-
tách – v Haliči, v Žiline i v Brati-
slave, sa tešila aj Mirka Partlová. 
Tá nám neváhala prezradiť aj kon-
krétne dôvody jej blízkeho vzťahu 
k Dúbravke. „Dúbravku milujem! 
Dokonca pred rokmi, ako čerstvá 
držiteľka vodičského preukazu, 
som sa tu zvykla preháňať po uli-
ciach! Mám tu kopec kamarátov.“

Treba uznať, že Magický večer 
filmovej hudby v Dúbravke splnil 
do bodky to, čo sa od neho očaká-
valo. Nielenže ponúkol nádherný 
umelecký zážitok, prítomným di-
vákom spôsobil zimomriavky na 
tele a do ich sŕdc vniesol patričnú 
dávku nostalgie, no taktiež umož-
nil chvíľkový únik od každoden-
ných starostí.

K eď sa spojí hadia žena, 
pesničky od Mici a Mňau, 

šašo, nemôže ísť o žiadne nud-
né podujatie. A presne veselé, 
spevavé a najmä detské bolo 
júnové popoludnie venova-
né tým najmenším. Zaplnilo 
priestranstvo pred Domom 
kultúry Dúbravka. 
TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ

„Váži asi 40 kilogramov a zvlie-
kaním kože sa vlastne umýva,“ do-
zvedáme sa od Kristíny takzvanej 
hadej ženy. Už jej exotické lesklé 
vyšívané oblečenie predznamená-
valo, že nejde o bežného návštev-
níka MDD v Dúbravke. A bežná 
nebola ani celá oslava dňa detí 
v Dúbravke.  

Bola šašovská, divadelná, tvori-
vá, hudobná, veselá, detská a ne-
tradičná zároveň. Netradičná už 
len samotným termínom. 

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

Asi najnetradičnejší na det-
skom 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 „kro-
titeľku“ zmenila aj mestská po-
slankyňa Zdenka Zaťovičová, ujala 

sa pytóna. „Zaujímavé je, že pozná 
svoju „paničku“,“ konštatovala 
manželka starostu Zdenka. Pytón 
sa totiž pohyboval akosi prirodze-
ne smerom ku svojej hadej žene 
Kristíne.

Okolo zvierat sa točil aj ďalší 
program dúbravskej oslavy dňa 
detí. Interaktívne divadielko a pes-
ničky prišli s mačacími dámami 
– Mici a Mňau, sprievodné podu-
jatie – tvorenie vo foyer kultúrne-
ho domu organizoval Klokan, čiže 
Centrum voľného času na Batko-
vej 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 pri-
dala aj cukrová vata či kolotoče 
a poriadne to „roztočil“ aj veselý 
Šašo Jaro.

Podobne veselé bolo aj celé po-
poludnie venované deťom. Splnilo, 
čo malo, spojilo rôzne deti pri akti-
vitách a darovalo „úsmev“.

Ako sa Mirka Partlová vyskytla na pódiu

Pred kultúrnym domom sa krotil pytón

 MAGICKÝ VEČER ZDVIHOL LATKU KULTÚRNYCH PODUJATÍ V DÚBRAVKE

 DEŇ DETÍ:   DIVADLO, HUDBA, ZÁBAVA AJ PREKVAPENIA

Hadia žena Kristína predstavila svojho pytóna

Mirka Partlová na dúbravskom pódiu kultúrneho domu. Foto: Lucia Marcinátová
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Výdatný dážď a bujne 
rastúca tráva rozvírili 

vášne medzi diskutujúcimi 
Dúbravčanmi. Kosiť či nekosiť? 
Aká vysoká má byť tráva? Má 
byť pokosená úplne nakrát-
ko a všade alebo majú byť 
niektoré plochy ponechané 
prírode, hmyzu a iným živočí-
chom? Koho táto téma zaujala, 
mohol sa o nej dozvedieť viac. 
Začiatkom júna zorganizo-
valo Bratislavské regionálne 
ochranárske združenie (BROZ) 
prednášku na túto tému.

 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 za-
tajeným 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 maje-
státneho dropa fúzatého, ako sa 
predvádza kúsoček od 
obydlí Bratislavčanov. 
Zahliadli sme jazveca, 
ako si pochutnáva na 
mravcoch, či pestrofa-
rebného včelárika zlaté-
ho, ktorý hniezdi a loví 
v piesočnatých stenách 
Devínskej Kobyly. 

Do najmenších detailov kame-
ra ukázala ako sa z kukly vyliahne 
motýľ, či ako si komár pochutnáva 
na našej krvi. A ako potom komá-
re 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 Inte-
rreg V-A SK-AT “Kvitnúca krajina 

pre motýle na Slovensku a v Ra- 
kúsku”. Odborníci z oboch krajín 
vymysleli riešenia, ako aj v mest-
skej krajine pomôcť opeľujúcemu 
hmyzu prežiť. Aj malá kvitnúca 
lúka, môže byť akýmsi “nášľap-
ným kameňom“, oázou pre motý-
le, včely a iný užitočný hmyz. 

Takáto lúka dokáže byť benefi-
tom nielen pre opeľu-

júci hmyz, ale i pre 
obyvateľov sídliska. 

Nielenže ochladzu-
je 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 pro-
stredí, 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 rešpek-
tovať funkčnosť plochy – ak je to 
trávnik, na ktorom radi behajú 
deti či psy, môže byť pokojne po-
kosený. Ak je to 
naopak nevyuží-
vaná plocha, môže 
sa táto zmeniť na 
motýliu lúku. 

Dobrou správou 
je, že i Dúbravka 
sa do tohto pro-
jektu zapojila. 
Prvá motýlia lúka 
už má svoje zá-
klady na Homo-
lovej ulici, ďalšie 
budú pribúdať po odkonzultova-
ní s odbornými zamestnancami 
miestneho úradu. Prichystané sú 
i workshopy pre školákov či uči-
teľov, dokonca aj divadelné pred-
stavenie pre deti.

NEPOTREBUJEME VIAC VČIEL, 
POTREBUJEME PESTREJŠIE 
PROSTREDIE!

V dnešnej hektickej dobe je 
možno toto práve príležitosť vy-
kročiť o malý krôčik smerom, 
ktorý bol pre predošlé generácie 

prirodzený. Nežiť v sterilnom vy-
betónovanom meste, vpustiť si 
kúsok divokej prírody i medzi pa-
neláky, uveriť, že príroda je moc-
ná, a dokáže si s mnohým poradiť 
lepšie ako človek.

Možno ste už 
zachytili články 
o hromadnom 
úhyne včiel a ne-
dostatku opeľo-
vačov pre rôzne 
plodiny. Situácia 
zatiaľ nie je taká 
katastrofická. 

Podľa výs-
kumov Slovens-
kej akadémie vied 
(SAV) na vzor-

ke2-tisíc včiel, len 17 z nich bolo 
medonosných, teda takých, čo vi-
díme v úľoch. Ostatné boli rôzne 
iné, voľne žijúce druhy včiel. Ale 
neopeľujú len včielky. Vo vzorke 
10-tisíc opeľovačov SAV napo-
čítala 7-tisíc múch. Aj tie totiž 
dokážu opeliť mnohé rastliny. 
Samozrejme im pomáhajú i čme-
liaky a rôzne nádherne pestro-
farebné motýle. A čím pestrejšie 
prostredie, tým väčšia je i pest-
rosť motýľov.

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

Kvitnúca lúka ochladzuje
prostredie aj znižuje prašnosť

 AKO V MESTSKEJ KRAJINE POMÔCŤ OPEĽUJÚCEMU HMYZU PREŽIŤ?

KVITNÚCA LÚKA 
- BENEFITY
 ochladzuje prostredie
 je odolnejšia proti suchu
 kvitnúca plocha dokáže 

zadržať viac vody
 má nižšiu prašnosť ako pri 

pokosenom trávniku

Kosenie a nekosenie vyvolalo v Dúbravke debaty. Foto: Peter Považan
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Dúbravka by mala mať jednu zónu
 V BRATISLAVE JE VIAC NEŽ TRISTOTISÍC ÁUT

V Ý B O R N Á K U C H Y Ň A ,  RY BY A J  M O R S K É  P LO DY,
D E T S K É  J E D L Á ,  P I Z Z A A J  Z   B E Z L E P KOV É H O  C E S TA

P R Í J E M N É  P O S E D E N I E ,  L E T N Á T E R A S A ,  FA J Č I A R S K A 
A J  N E FA J Č I A R S K A Č A S Ť,  A KC I E

REŠTAURÁCIA

M. Schneidera-Trnavského 14  | +421 910 790 079 
007gregory.gregory@gmail.com | www.gregorypizzarestaurant.sk

Kde spraviť poradu, oslavu, 
dobre sa najesť? Kam ísť 
na obed, večeru či stretnutie?

zaregistrovaných v hlavnom meste 
takmer 313 000 vozidiel a ďalších 
33 000 áut denne do Bratislavy 
prichádza. 

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

TRVALÝ POBYT 
A VZŤAH K AUTU

Regulácia par-
kovania sa má 
prioritne zavádzať 
v zónach, kde je 
obsadenosť par-
kovísk nad 90 
percent. Oproti 
pôvodnému ná-
vrhu bývalého ve-
denia mesta bude fungovanie féro-
vého parkovania realizovať hlavné 
mesto, zisky teda pôjdu naspäť do 
mesta, a to ich bude môcť opätovne 
využiť. 

Rezidentská karta bude vydáva-
ná na byt, podmienkou bude trvalý 
pobyt v konkrétnej mestskej čas-
ti hlavného mesta a samozrejme, 
vzťah k autu. 

Na jeden byt sa počíta s vydaním 
maximálne troch kusov rezident-
ských 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 spoplatne-
ných 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 par-
kovacích miest je počas dňa voľ-
ných, nakoľko ľudia sú v práci, ale 
na vyhradených miestach nemôže 
nikto zaparkovať. 

Rušenie vyhradených parkova-
cích miest sa samozrejme netýka 
miest pre ZŤP obyvateľov. 

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

DÚBRAVKA: JEDNA ZÓNA

Mesto pri vytváraní zón spolu-
pracuje s vedeniami obcí, práve 
ich starostovia budú rozhodovať, 

či bude v mests-
kej časti viacero 
zón alebo bude 
celá mestská časť 
jednou zónou. 
Parkovanie nebu-
de regulované ne-
pretržite v celom 
hlavnom meste.  

Najkritickejšia je situácia v Starom 
Meste, kde sa budú regulovať zóny 
po uliciach, a v Ružinove. 

V Dúbravke je parkovanie pro-
blematické najmä vo večerných a 
nočných hodinách, predpokladá-
me 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 kro-
kom, no je krokom nevyhnutným.  
O parkovaní a prijímaní parkovacej 
politiky, budú rokovať ešte mestskí 
poslanci na zastupiteľstve, ktoré je 
plánované na čas tlače našich no-
vín. Prvé parkovacie zóny by mohli 
vzniknúť koncom roka 2020, za-
čiatkom roku 2021. O výsledkoch 
a rozhodnutí mestských poslancov 
budeme informovať.

Parkovacia politika. Téma, 
ktorá rozprúdila mnoho 

diskusií a obyvateľov delí na 
tábory. Pribúdajú otázky, ako 
to bude fungovať. Primátor 
Matúš Vallo preto organizo-
val vo viacerých mestských 
častiach stretnutia s obyva-
teľmi, spolu so svojím tímom 
a odbornými zamestnancami 
vysvetľovali základné pra-
vidlá parkovacej politiky a 
spôsob jej zavedenia. Dúbrav-
ka nebola výnimkou. Obyva-
telia debatovali o parkovaní 
v Dome kultúry Dúbravka.

ZUZANA MORÁVKOVÁ

Poznáte to. Zdržíte sa v práci, 
prichádzate unavený domov a ďal-
ších 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 efektívnej-
šom využívaní verejného pries-
toru, spôsobe, akým dostať autá 
z chodníkov či trávnikov. Medzi 
rokom 2004 a 2019 sa počet zare-
gistrovaných áut v hlavnom meste 
takmer zdvojnásobil, aktuálne je 

REZIDENTSKÉ KARTY

 1. karta – 39 eur
 2. karta – 150 eur
 3. karta – 500 eur

Parkovacia politika zruší vyhradené parkovacie miesta. Foto: Lucia Marcinátová
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Do Materskej školy Dam-
borského zavítal chodec 

Matej Tóth, Dúbravskú atletickú 
miniligu zas štartoval prekážkar 
Martin Kučera.

TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Nebol tu prvýkrát a snáď ani po-
sledný. Olympijský víťaz, slovenský 
atlét, chodec Matej Tóth, zavítal opäť 
medzi dúbravské deti. Cieľ návštevy 
jasný: podpora pohybu, športu, mo-
tivácia.

Na začiatok rozcvička a spev k 
tomu. Deti z Materskej školy Dam-
borského sa olympionikovi predvied-
li, energia nechýbala. Potom sa roz-
hovoril Matej Tóth, priniesol ukázať 
olympijskú medailu, nechýbali „pod-
piskarty“. Matej Tóth získal na olym-
pijských hrách 2016 v Riu de Janeiro 
zlatú medailu na 50 kilometrov s ča-
som 3:40:58 h, bola to prvá olympij-
ská medaila v atletike pre Slovensko v 
ére samostatnosti.

ROZCVIČKA OLYMPIONIKA

Na rovnakej olympiáde v Riu, no 
v inej disciplíne, súťažil aj ďalší špor-
tovec, atlét, ktorý zavítal do Dúbrav-
ky. Za deťmi prišiel priamo na ihris-
ko, na atletický ovál Britskej školy. 

Posledná májová sobota tu patrila 
pohybu a Dúbravskej atletickej mini-

Stovka cyklistov rôznych veko-
vých kategórií sa stretla v Par-

ku Družba, kde sa v stredu 5. júna 
uskutočnil ďalší ročník obľúbenej 
súťaže na dvoch kolesách.

Mestská časť v predprázdnino-
vom období každoročne organi-
zuje v parku pri Základnej škole 
Beňovského súťaž pre milovníkov 
dvoch kolies. Tradične ju otvárajú 
najmenší pretekári na odrážad-
lách, ktorí súťažia na trase s dĺžkou 
50 metrov. Po nich nasledujú ka-
tegórie 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 prí-
jemný vietor, vďaka čomu sa 
športovanie v tento teplý deň stalo 
príjemnejším. Súťažili kamaráti, 
spolužiaci, susedia, ktorí sa navzá-
jom podporovali a povzbudzovali. 
Najlepší boli odmenení medailou, 
všetci zúčastnení dobrým pocitom 
po športovom výkone a potleskom. 
 Zuzana Morávková

Má pätnásť, majstrovské 
tituly, otca a trénera 

v jednom. Karel Šula mladší, syn 
Karla Šulu, bývalého sloven-
ského rekordéra vo vrhu guľou, 
dvakrát piateho na halových 
majstrovstvách Európy, 4-násob-
ného majstra bývalého Českoslo-
venska, 16-násobného majstra 
Slovenska, úspešného trénera. 
Syn Karel je žiakom Základnej 
školy Pri kríži a majster Sloven-
ska 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. „Fut-
bal mi moc nešiel, v bas-
ketbale som mal šance, 
no nebavilo ma to.“

Potom sa prišiel po-
zrieť na tréning svojho 
otca. „Chytil guľu a ho-
dil veľmi ďaleko, v tri-
nástich začal teda tréno-
vať a vyhrával súťaže,“ 
dodal otec a tréner Ka-
rel Šula.

Prezradil, že do guliar- 
skeho 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 okre-
su, posúval som sa, potom som 
šiel na strednú školu v Brne, ktorá 
mi nesadla, bola to stavebná prie-

myslovka.“ 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 chý-
ba. V Čechách máme asi 400 štadió- 

nov so 400-met-
rovou dráhou, na 
Slovensku ich je 
11. Na Slovensku je 
úspech, keď sa uro-
bí 200-metrová.“

Mladý Karel Šula 
trénuje so svojím ot-
com na Lafranconi. 
Plánom oboch je na-
učiť mladého gulia-
ra rotačnú techniku, 
čiže vrhať s otočkou. 
„Mladí hádžu kla-
sickou 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 atletic-
kej vrhačskej strede v Brne-Žabo-
vřeskoch, hodil 17,56 metra a zlepšil 
si svoj osobný rekord.  (lum)

-lige. Športové dopoludnie sa začalo 
rozcvičkou, tentoraz priamo v podaní 
od olympionika Martina Kučeru, bež-
ca cez prekážky. Beh na dráhe, špor-
tová „abeceda“, cviky, skoky.

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

ATLETICKÁ LIGA

Dúbravská atletická miniliga pre-
bieha už pravidelne, raz do mesiaca 
ju organizujú Atletický klub HNTN 
v spolupráci s mestskou časťou a Ko-

misiou 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 za-
pisujú, športovci tak môžu sledovať, 
ako sa počas mesačných behov zlep-
šili, aké majú časy.  Pretekári získajú 
za umiestnenie body, tak ako sa bo-
duje 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...

Deti rozhýbali olympionici

Cez futbal a basketbal k atletike

Park Družba
patril cyklistom

 V DÚBRAVKE SA ZAČALA TENTO ROK ATLETICKÁ LIGA

 MLADÝ GULIAR KAREL ŠULA SNÍVA O VRHANÍ S OTOČKOU

S deťmi si zabehal olympionik Martin Kučera.

foto: autorka
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TENISOVÉ DVORCE A HALA, 
BEACH VOLEJBALOVÉ DVORCE

FUTBALOVÉ IHRISKO

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. Michal VAVRO

 0905 240532
LETNÉ TENISOVÉ TÁBORY      w w w.miso.ofirme.sk    
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Celoročné 
objednávky:

0905 240532

FUTBAL

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 zví-
ťazili, kým u súpera remizovali. 
Porozprávali sme sa s trénerom 
žien Marekom Orlickým.
TEXT A FOTO

JOZEF PETROVSKÝ

  Ako hodnotíte druhé miesto?
Ak by mi niekto pred sezónou 

tvrdil, že iba dvakrát okúsime chuť 
prehry a v ostatných zápasoch bude-
me dominovať, neveril by som mu. 
Poskladali sme však tím, ktorý pred-
vádzal krásny a efektívny futbal a 
najmä sa vytvorila partia, ktorá sa aj 

Posledný májový pia-
tok bol areál „Pekníč-

ka“ 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 prven-

stvo spred roka. Medailové 
umiestnenia si zopakovali 
len N. Lištáková, F. Švá-
ba a M. Tibenský, ktorý po 
vlaňajšom striebre získal 
teraz zlato. Organizátorom 
pomáhali študenti Pedago-
gickej a sociálnej akadémie.

● VÝSLEDKY – kategória 
A (61 – 65 rokov): 1. O. Jab-
lonovská, 2. E. Rybárová, 3. 
M. Szelleová – v tejto kate-
górii neštartoval ani jeden 
muž. Kategória B (66 – 70 

rokov): 1. M. Kusalíková, 2. N. Lištá-
ková, 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)

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 hod-
notiť 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 pres-
távky posilnili svoj 
tím o štyri bývalé 
reprezentantky Slo-
venska a Čiech a tie 
k nim priniesli ob-
rovské skúsenosti a kvalitu. Najmä 
skúsenosti rozhodli tretí, rozhodujúci 
zápas na našom ihrisku, kde sa k nám 
nepriklonilo šťastie a naše šance osta-
li nevyužité, zatiaľ čo súper dve pre-
menil. Celkovo sme však určite neboli 
slabším tímom ako Nové Zámky. Pre-
to 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 dre-
se, 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 Dúbrav-
ka o súťaž vyššie. 
Naši futbalisti po-
trebovali na pôde 
rezervy Devínskej 
Novej Vsi akékoľ-
vek víťazstvo, aby 
ich posunulo do 
štvrtej ligy. Neza-
čali síce dobre, keď 

inkasovali gól z pokutového kopu, 
ale potom zásluhou streleckého kon-
certu Adriana Gašparoviča, autora 
6 gólov, vysoko zvíťazili a zaslúžene 
postúpili.

„Tým že sme piatu ligu vyhrali, 
môžeme sezónu označiť za vynikajú-
cu,“ 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 trénin-

gové podmienky s vysokou účasťou 
hráčov, náš herný systém a z neho 
vyplývajúce úlohy pre hráčov.“

Kormidelník vyzdvihol výhodu 
širokého kádra, ktorým v postupo-
vom ročníku disponoval: „Počas se-
zóny 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 spôso-
bené mimo ihriska. Ak by bol k dis-
pozícii na všetky zápasy, myslím si, 
že o víťazovi piatej ligy by bolo roz-
hodnuté už niekoľko kôl pred kon-
com,“ konštatoval Gaži.

Tréner nerád vyzdvihuje jednot-
livcov, o čom svedčia jeho nasleduj-
úce slová: „Počas celej sezóny som sa 
chlapcom snažil zdôrazňovať, že tí-
movosť vyhráva zápasy a celú súťaž. 
Každý hráč, ktorý nastúpil na zápas, 
má rovnaký podiel na tejto úžasnej 
sezóne.

Úspechom Dúbravského bed-
mintonového klubu (DBK) sa 

skončili Oblastné majstrovstvá 
v bedmintone juniorov do 19 ro-
kov a dospelých v Púchove, resp. 
v Ilave. Dominovala najmä Lucia 
Vojteková.

Na majstrovstvách Slovenska 
juniorov v Púchove triumfova-
la Vojteková, v dvojhre dievčat, 
v štvorhre spolu so S. Streharskou 
a v miešanej štvorhre s oddielo-
vým kolegom Timonom Gundom. 
Tento ešte len pätnásťročný hráč 
sa prebojoval do semifinále dvojh-
ry a spolu s A. Turekom v štvorhre.

Na šampionáte dospelých v Ila-
ve získala Lucia Vojteková titul 
v miešanej štvorhre s M. Harin-
gom, keď vo finále zvíťazili nad 
dvojicou z DBK Darius Bálint – Ni-
koleta Bálintová. Druhé prvenstvo 
si vybojovala spolu s Bálintovou vo 
štvorhre žien. Darius a Nikoleta 
v dvojhrách neuspeli vo finále. Voj-
teková v singlovej súťaži neštarto-
vala. (pej)

Ženy strieborné, muži štvrtoligoví

Obhájiť sa nikomu nepodarilo Vojteková zlatá

 VEĽKÝ ÚSPECH FUTBALISTIEK A FUTBALISTOV FK DÚBRAVKA

 ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV SÚ UŽ TRADÍCIOU

 Najviac gólov v sezóne 
strelili Simona Masárová 
(22), Karin Kozlová (19) 
a Sabina Haydary (18).

 Najlepší strelci mužstva 
Adrián Gašparovič (28 
gólov) a Andrej Gullár (13).

BEDMINTON
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KARATE

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 Bra-
tislava, ktorého zakladateľom 
a stále jej šéfom je Ivan Spišiak.
TEXT A FOTO

JOZEF PETROVSKÝ

Za necelých 20 rokov získal v Bra-
tislave veľmi obľúbený a vyhľadáva-
ný klub na domácich, európskych či 
svetových podujatiach takmer 300 
medailí, z toho vyše 100 zlatých. 
Najnovší prírastok do bohatej zbier- 

VOLEJBAL

Po šiestom mieste žiačok 
a striebre junioriek boli 

kadetky ŠŠK Bilíkova Gymná-
zium na volejbalových majst-
rovstvách 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 mi-
nulého roka.

Družstvo ťažilo na finálovom tur-
naji 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 naj-
lepšiu hráčku ŠŠK Bilíkova Gymná-
zium. Pripomíname, že Jelínková 
získala v minulom roku titul najú-
spešnejšieho 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. Finá-

le: 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 Gym-
názium: Tereza Hrušecká, Tamara 
Hrušecká, S. Jelínková, D. Kollátho-
vá, V. Kováčová, E. Kurillová, K. La-
učíková, L. Marušinová, T. Masary-
ková, A. Obušeková, L. Pavelková, K. 
Skuráková, E. Smiešková, V. Šeďová, 
N. Šeďovičová, M. Špačková, M. Va-
jdová a  N. Žilinská. Trénerom druž-
stva je Jaroslav Hančák, jeho asis-
tentmi N. Babjaková, E. Koseková 
a P. Adamec. (pej)

ky je sedemnásť zla-
tých, štyri strieborné 
a sedem bronzových 
z majstrovstiev sveta 
WAC v Caldas de Re-
inha v Portugalsku, 
ktoré získali členovia 
tohto klubu. Mimo-
chodom, na tomto 
svetovom šampionáte 
štartovalo 8000 súťa-
žiacich v 550 kategó-
riách.

Na úspechu klubu 
z Karlovej Vsi sa po-
dieľala aj jedna z naj- 
mladších členiek, 
osemročná Amélia 
Spišiaková, vnučka 
Ivana Spišiaka. Amé-
lia, ktorá s rodičmi 
býva v Dúbravke a navštevuje ZŠ 
Sokolíkova, získala na MS dva zlaté 
kovy, jeden v individuálnej disciplí-
ne a druhý v párovej s Olíviou Ker-
novou, tiež žiačkou ZŠ Sokolíkova. 

Sympatická a milá slečna je zdravo, 
ale rozhodne nie drzo sebavedomá. 
Na niektoré naše otázky chcela od-
povedať mama Martinka, ale sveto-
vá šampiónka vyhlásila: „Mama, ja 

odpoviem, a keď bude 
treba, doplníš ma.“ 
Mama nám prezradi-
la, že Amélia ešte ani 
poriadne nechodila 
a už navštevovala tré-
ningy. Ako päťročná 
začala s pravidelnou 
prípravou.

V poslednom obdo-
bí jej pribudol okrem 
oddielových tréningov 
aj reprezentačný – je-
denkrát do týždňa. 
Amélia navyše chodí 
aj do tanečného súbo-
ru, 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 do-
spelá: „Budem učiteľka karate!“

Svetová šampiónka zo Sokolíkovej

Kadetky obhájili titul

 OSEMROČNÁ AMÉLIA:  BUDEM UČITEĽKA KARATE

 NEPREHRALI ANI JEDEN ZÁPAS

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)

V Ý S L E D K O V Ý  S E R V I S     V Ý S L E D K O V Ý  S E R V I S


