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Prvá etapa modernizácie 
električkovej trate sa skon-

čila. Prestup pre Dúbravčanov 
na náhradný autobus X5 sa 
presunul na zástavku Borská.

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Nabrala takmer trojmesačný sklz, no 
predsa. Prvá etapa modernizácie elek-
tričkovej trate sa skončila namiesto 27. 
septembra, 18. decembra. Vo štvrtok 19. 
decembra spustilo hlavné mesto premáv-
ku električiek do Karlovej Vsi. Kedy sa 
však predĺži električka až do Dúbravky, 
ostáva nejasné. Avizovaný termín 21. 
december sa nestihol. Hovorca hlavné-
ho mesta Peter Bubla vraví, že spuste-
nie električiek do Dúbravky je otvorené, 
električky však nejazdia aj napriek tomu, 
že stavebne je trať vraj dokončená. Pre-
behnúť musia ešte skúšky a kolaudácia.

„Jej prevádzke momentálne bráni 
spor so zástupcami vlastníkov pozemkov 
pod meniarňou v Dolných Krčacoch, pre 
ktorý nie je možné v tomto úseku vyko-
návať všetky technické skúšky potrebné 
pre spustenie električky,“ vysvetlil ho-
vorca.

Dúbravčania tak musia pri jazde do 
mesta aj z mesta naďalej prestupovať. 
Zmenilo sa len miesto, na náhradný au-
tobus X5 presadajú na zastávke Borská. 
Do Karlovej Vsi premávajú dve električ-
ky – číslo 4 a 9. Do Dúbravky sa má po 
spustení premávky predĺžiť linka číslo 4. 

Obmedzenia v súvislosti s dopravou 
a modernizáciou trate majú pokračovať 
aj v roku 2020. Naplánovaná je najťažšia, 
ktorá sa má začať v máji a trvať približ-
ne 130 dní. Modernizovať sa má najdlh-
ší a najhlavnejší úsek trate od tunela po 
Molecovu. Práce tu majú trvať do jesene 
2020.

Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlo-
vesko-dúbravskej električkovej radiály za 
65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 
2019. Viac na strane 8

 TERMÍN SPUSTENIA PREMÁVKY ELEKTRIČKY DO DÚBRAVKY JE NEZNÁMY

Električku zastavil spor

 SÚŤAŽ O DETSKÉ IHRISKO PREBIEHA POSLEDNÝ ROK

Boj o Žihadielko sa začína
Celoslovenská súťaž o nové 

detské ihrisko Žihadielko po-
kračuje aj v roku 2020 a podľa vy-
hlasovateľa súťaže už naposledy. 
Dúbravka má tak poslednú šancu 
získať nové detské ihrisko v hod-
note 87-tisíc eur. Či sa to podarí 
závisí od aktivity a každodenného 
hlasovania obyvateľov.

Súťaž organizuje spoločnosť 
Lidl, boj sa začína 13. januára 
o 9tej hodine ráno a hlasovať sa 
bude dať do 29. februára. Pre 
úspech je dôležité pravidelné kaž-
dodenné hlasovanie.

Jedno Žihadielko priletelo do 

Dúbravky v roku 2016. Deti sa na 
ňom hrajú za Domom služieb pri 
ulici Ľuda Zúbka. Rok na to bola 
Dúbravka ako víťaz zo súťaže vy-
lúčená, v rokoch 2018 a 2019 sa 

mohla zas zapojiť a zabojovať, po-
čet hlasov však nestačil.

Teraz sa Dúbravka usiluje opäť. 
Spojme sa a vyklikajme deťom 
farebné ihrisko! Novinkou v tom-
to roku je, že v roku 2020 bojujú 
o ihrisko všetky mestá a mestské 
časti v jednej kategórii, pričom 
ihriská vyhrá 10 súťažiacich s naj- 
vyšším počtom hlasov. 

Mestská časť vytvorila pre lep-
šiu komunikáciu aj skupinu na fa-
cebooku s názvom Dúbravka boju-
je o Žihadielko. Pridajte sa! Každý 
hlas sa počíta.

(lum)
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„Čo si nepamätám, to sa 
nestalo.“ Známy a 

vtipný slogan, v niečom je však 
pravdivý. Keď nezapíšeme, ne-
zaznamenáme na mnohé zabud-
neme. Čo sa opravilo, vytvorilo, 
podarilo spraviť tento rok  a čo 
by radi spravili Dúbravčania. 
Obzreli sme sa za udalosťami 
roka v mestskej časti.

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Kvitnúce lúky a kvetináče, chrá-
ničky stromov, zavlažovacie vaky, 
spolupráca s Katedrou architektúry 
Slovenskej technickej univerzity, re-
konštrukcia miestnej knižnice, kuchýň 
v materských školách či informovanie 
Dúbravčanov prostredníctvom mo-
bilnej aplikácie. Niektoré z noviniek 
tohto roku. Navštívili sme jednotlivé 
oddelenia úradu a pripravili prehľad 
udalostí, prác.

STROMY, KVETY, LÚKY

K najviditeľnejším zmenám patria asi 
tie v uliciach, na cestách, chodníkoch, 
ihriskách. Lipského, Batkova, Pri krí-
ži, Tranovského, Homolova ulica a aj 
areály troch materských škôl a jednej 
základnej. Najskôr sa objavili robot-
níci, jamy, potom stromy. V Dúbravke 
sa v uplynulých mesiacoch sadilo vo 
veľkom. Celkovo tento rok pribudlo 110 
stromov. Mestská časť sa nezameria-
va len na výsadbu nových stromov, k 
prioritám patrí aj starostlivosť o zeleň. 
„Zabezpečujeme ošetrenie drevín,“ pri-
bližuje Zuzana Knetigová z Oddelenia 
životného prostredia miestneho úradu. 
„V tomto roku sme rezom ošetrili oko-
lo 850 stromov v rôznych lokalitách 
mestskej časti.“  Novinkou v rámci sta-
rostlivosti o zeleň je nákup chráničiek 
stromov a zavlažovacích vakov a v súvis-
losti so životným prostredím aj osadenie 
kvitnúcich kvetináčov v starej Dúbravke 
a pred kultúrnym domom. Oddelenie 
životného prostredia tiež rozšírilo záho-
ny cibuľovín v trávnatých porastoch do 
ďalších lokalít, pokračovalo v rozdávaní 
a sadení letničiek i cibuliek tulipánov.  
V tomto roku mestská časť rozbehla aj 
projekt takzvaných kvitnúcich lúk. Pri-

 MESTSKÁ ČASŤ OPRAVOVALA,  SADILA STROMY

Udalosti roka 2019

dala sa tak k obciam a mestám, ktoré sa 
o zeleň na vybraných miestach starajú 
spôsobom, ktorý je šetrnejší k prírode. 
V Dúbravke pribudli tieto biodiverzné 
plochy v siedmich lokalitách.

Najviditeľnejšou zmenou v rámci 
ihrísk a športovísk bolo otvorenie mul-
tifunkčného ihriska v Parku na Pekní-
kovej a úplne nové ihrisko v Materskej 
škole Bullova. Pred zimou vznikla aj 
nová fit zóna v Parku Družba a pred 
dokončením je aj revitalizácia parku pri 
Horanskej studni.

SPOLUPRÁCA S UNIVERZITOU

Kompletná oprava schodov na pe-
šej trase k Bazovského ulici, spojovacie 
chodníky v Alexyho - M.Sch.Trnav-
ského, zvýšené priechody na Trhovej 

či Švantnerovej, k tomu výtlky, výtlky, 
výtlky. „Tento rok sme investovali do 
opráv a údržby chodníkov a komuniká-
cií 197-tisíc eur,“ približuje Pavel Ga-
šparovič, vedúci Oddelenia územného 
rozvoja. „Pribudli aj nové odstavné plo-
chy z vegetačných tvárnic na Homolovej 
ulici, Bazovského a M. Sch. Trnavské-
ho, dokopy 126 miest.“ Vedúci odde-
lenia hovorí aj o územnom plánovaní. 
V roku 2019 začala mestská časť obsta-
rávať dva územné plány zón – v lokalite 
Brižite a Dúbracentum a jednu urbani-
stickú štúdiu v lokalite Pod záhradami. 
„V súvislosti s Dubracentrom prebie-
hajú konzultácie na útvare hlavného 
architekta o spôsobe prerokovania,“ 
dodáva Pavel Gašparovič. Novinkou  je 
spolupráca mestskej časti s Katedrou 
architektúry Slovenskej technickej uni-

verzity. Začalo to nápadom, oslovením 
vedúcej Katedry architektúry Slovenskej 
technickej univerzity docentky Jarmily 
Húsenicovej a Ing. arch. Evy Boreckej, 
pokračovalo to zadaním, nadchnutím 
študentov. Študenti 6. ročníka pod ve-
dením Ing. arch. Dušana Mellnera, PhD. 
riešili Centrálnu mestskú zónu Dúbrav-
ky. Prezentáciu návrhov, predstavenie 
vízií a možných riešení sprevádzala dis-
kusia v Dome kultúry Dúbravka.

KUCHYNE, PODLAHY, KNIŽNICA

Rekonštrukcie školských kuchýň 
v troch materských školách, výmena 
schodiskových okien - takzvaných kopi-
litov, starých kovových vstupných dverí 
za plastové, podlahy v materskej škole 
či maľovanie interiérov tried. Mest-

Anketa: Do čoho by mala podľa vás Dúbravka investovať? 
ALENA
Trápi ma podoba 
starej pošty. Sa-
mozrejme Dúbra-
včania čakajú aj na 
električku, ktorá 
sa mala spustiť. 

Bývam neďaleko obchodného domu 
Saratov a mohla by sa dokončiť opra-
va podchodu. Vyzerá to hrozne. Ostal 
nedorobený, neviem, čo s tým bude 
ďalej a ani kedy. A v súvislosti so Sa-
ratovom ma tiež trápia holuby, ktoré 
bývajú hore ako vyjdete z podchodu.

JÁN
Keby som mal tú 
možnosť, určite 
by som navrhol 
riešiť parkova-
nie v mestskej 
časti. Vytvoriť nové 

miesta a upratať autá, sú všade. Sám 
pritom jazdím autom, no často vidím 
autá aj na chodníkoch. Jazdievam 
aj mestskou hromadnou dopravou, 
no teraz je chudobnejšie, chýba nám 
električka. Bývam v lokalite Záluhy, 
tak by sa zišli nové parkovacie miesta.

MARIÁNA 
A PETER
Určite by bolo 
super zbúrať starú 
poštu, bývame 

neďaleko, tak ju sledujeme, vidíme 
ako chátra. Je to ruina. Potešilo by 
nás aj to, keby sa začal tvoriť projekt 
Parku Pod záhradami, hovorilo sa 
tam o vzniku detského ihriska. Máme 
malú dcéru, tak ihriská využívame. 
Najviac chodievame asi do parku 
Pekníkova, tam je veľký priestor 
a ihrisko. 

VALÉRIA
Myslím, že sa 
treba zaoberať 
a riešiť aktuálne 
parkovanie. Nie je 
však možné done-
konečna vytvárať 

nové parkovacie miesta, veď už ani 
nebude kde, nie sú na to plochy, ale 
riešiť to. Napríklad môže ísť o projekt 
parkovacieho domu. Bývam v lokalite 
na Cabanovej ulici, a parkuje sa tam 
naozaj zle a až nebezpečne. Niektoré 
autá stoja v strede cesty.

15 000
CIBULIEK 

TULIPÁNOV
DÚBRAVČANOM

6 000
LETNIČIEK PRE 

DÚBRAVKU

219
SENIOROV 

NA OBEDOCH 
V JEDÁLŇACH

126
NOVÝCH 

PARKOVACÍCH 
MIEST

118
OPATROVANÝCH 
DÚBRAVČANOV

Rok 2019

250
PRISTAVENÝCH 

VEĽKOKAPACITNÝCH
KONTAJNEROV

245 000 €
Z EXTERNÝCH 
     ZDROJOV 
DO ROZVOJA

850
OŠETRENÝCH 

STROMOV
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v Dúbravke

ská časť využívala už niekoľko rokov 
po sebe letné prázdninové obdobie na 
opravy. Školské budovy namiesto detí 
zaplnili stavbári, maliari. Práce pre-
biehali v šiestich materských školách, 
náročnejšie sa začali v júli na Základnej 
škole Nejedlého, kde prebiehala preme-
na priestorov na potrebnú novú školskú 
učebňu. Okrem prác v školských budo-
vách rekonštruovala Dúbravka miestnu 
knižnicu, ktorá sa maľovala a prebehla 
tu výmena podláh a nábytku. Obnovou 
prešli tiež vstupné dvere Domu kultúry 
Dúbravka.

TROJROČNÉ DÚBRAVSKÉ 
DETI PRIJATÉ

S číslom nula sa spája dobrá sprá-
va z materských škôl. Na školský rok 

2019/2020 sa podarilo prijať všetky 
dúbravské deti, ktoré do septembra 
2019 dovŕšili tri roky veku. Dúbravka je 
zriaďovateľom dvanástich materských 
škôl, celková kapacita materských škôl 
vo všetkých triedach je 1088. Prijíma-
nie prebieha podľa kritérií, medzi ktoré 
patria - trvalý pobyt, vek a súrodenec 
v materskej škole. Tento rok stúpol aj 
počet detí v základných školách. „Do na-
šich štyroch škôl sa podarilo umiestniť 
o 93 detí viac,“ dodala Marta Jurkovičo-
vá, vedúca Oddelenia školstva.

HRAČKY, ÚTULOK, OKULIARE

V roku 2014 chodilo na obed 23 se-
niorov, o rok neskôr 25 seniorov, dnes 
je to viac než dvesto. Počet seniorov 
s trvalým pobytom v Dúbravke, ktorí sa 

chodia stravovať, stúpol. Dôvodom je 
zvýšený príspevok na stravovanie.

„Aktuálne chodieva na obed 219 seni-
orov a 90 obedov rozvážame,“ približuje 
Nadežda Zeleníková, vedúca Oddelenia 
sociálnych vecí a zdravotníctva. „Počas 
roka sme opatrovali 118 Dúbravčanov.“

Oddelenie organizovalo pred Via-
nocami aj úspešnú zbierku hračiek a na 
úrade prebehla aj zbierka pre zvierací 
útulok. Štvrtý rok pokračuje mestská 
časť v zbierke starých okuliarov. Kra-
bice na zbieranie okuliarov sú k dispo-
zícii v budovách miestneho úradu – na 
Žatevnej 2 a ulici Pri kríži 14.  Patria do 
nich okuliare staré, nepotrebné, použi-
té, no nie zlomené, zničené. Zozbierané 
okuliare z Dúbravky putujú do zberného 
strediska v Taliansku, kde sa s nimi ďalej 
pracuje, čistia sa a premeriavajú.  Tieto 
okuliare pomáhajú potom v tretích kra-
jinách, najmä v Afrike ľuďom, ktorí oku-
liare potrebujú, avšak nemajú finančné 
prostriedky na to, aby si ich zadovážili. 
Pred Vianocami prebehol už štvrtý rok 
charitatívneho podujatia Anjelská ka-
pustnica, mestská časť sa tiež zapojila 
do celoslovenského charitatívneho bazá-
ra – Medvede deťom, ktorý organizoval 
Národný ústav detských chorôb.

NA STRECHU AJ NA WIFI

Viaceré projekty prebiehajú vďaka 
projektom. Dokopy sa tento rok poda-
rilo mestskej častí získať 246 500 eur 
z externých zdrojov.

„Najvyššia dotácia je z ministerstva 
životného prostredia, ktorá smeruje na 
zelenú strechu Materskej školy Galba-
vého, výraznou pomocou bola dotácia 
z hlavného mesta na rekonštrukciu te-
locviční či podpora viacerých projektov 
z Bratislavského samosprávneho kraja,“ 
približuje Štefan Maceják z kancelárie 
starostu Dúbravky. „Z Európskej únie 
sme tiež získali projekt s názvom Wifi 
for you v hodnote 15-tisíc eur.“

SLÁČIKY, REKORDY AJ RETRO

Uprostred sídliska zazneli sláčiky. Do 
parku na Fedákovej prišli filharmonici, 
ozvali sa vzácne hudobné tóny. Zavŕ-
šili druhý ročník hudobno-literárno-
-umeleckého podujatia Spomienka na 
Deža, ktoré organizovali dobrovoľníci 
v sobotu 21. septembra. Vstup na akciu 
bol voľný, počas popoludnia a večera sa 

na pódiu vystriedali viaceré skupiny a 
umelci.

Spomienka na Deža patrí k novým 
podujatiam v Dúbravke, najvýraznej-
ším a najnavštevovanejším sú Dúbrav-
ské hody tento rok s rekordnou účasťou 
a Kultúrne leto, ktoré už druhý rok roz-
ložilo počas prázdnin pred Domom kul-
túry aj Letné kino.

Počas roka sa podarilo oživiť aj 
Galériu Villa Rustica v Dome kultú-
ry Dúbravka. Novinkou bola výstava 
a súťaž Dúbravská foto roka, zo záberov 
Dúbravčanov vznikla zbierka hodná po-
zretia i vystavenia.

K  podujatiam s najväčšou návštev-
nosťou patria tradičné koncerty v Kosto-
le sv. Kozmu a Damiána pri príležitosti 
vianočných a novoročných sviatkov, 
Dúbravský veľkonočný jarmok, Detský 
fašiangový karneval, Galavečer kultúry 
a športu spojený s oceňovaním osob-
ností mestskej časti, hľadanie Naj psa 
Dúbravky, Dúbravská šarkaniáda, Ha-
sičský deň a oslava SNP v Dúbravke, 
Valentínske dielne a vešanie srdiečok, 
Halloween party a lampiónový sprievod 
či Čerešňový juniáles.

Novinkou a novinkou úspešnou bol 
Retro deň v Parku na Pekníkovej, ktorý 
pri hrách v štýle retro spojil generácie.

Pokračovala aj séria prednášok so 
zdravotníckou témou, ktoré organizuje 
už niekoľko rokov doktor Juraj Štekláč, 
v ponuke prednášok pribudli aj dve 
s témou bezpečnosti, ktoré organizova-
la mestská časť a novinkou pre rodičov 
malých športovcov, odbornú i laickú ve-
rejnosť boli prednášky s debatou, ktoré 
pripravil Branislav Semančík, miestny 
poslanec a predseda športovej komisie 
Dúbravky.

ŠPORTOVANIE I KVÍZOVANIE

Seniorom patrili mnohé podujatia 
počas roka s vyvrcholením v októbri 
v rámci Mesiaca úcty k starším, keď pre-
behol aj slávnostný galavečer spojený 
s oceňovaním najaktívnejších seniorov.

Dúbravka už dva roky po sebe vys- 
kúšala kvízovanie pre seniorov, po-
kračovala v ňom aj tento rok. Podobne 
sa opakovala aj obľúbená celoročná 
bowling ligy seniorov, turnaj seniorov 
v stolnom tenise či veľké Športové hry 
seniorov v Parku Pekníkova. Počas roka 
pribudli viaceré podujatie v  športovom 
kalendári Dúbravky. Medzi najúspeš-
nejšie patrila Dúbravská atletická mi-
niliga, ktorá motivovala k celoročnému 
pohybu a pri behu spojila malých aj 
veľkých. K najnavštevovanejším patrili 
aj tento rok Valentínsky beh či Detská 
cyklosúťaž v Parku Družba. K novinkám 
tohto roku patrí zavedenie a informova-
nie obyvateľov pomocou mobilnej apli-
kácie SOM (Správy o meste), Dúbravka 
ju predstavila na Čerešňovom juniálese.

Viditeľnou zmenou prešli v tomto 
roku aj Dúbravské noviny. Cieľom zme-
ny bolo sprehľadniť texty, zlepšiť čitateľ-
nosť a zatraktívniť podobu novín. Tejto 
výzvy sa chopil grafik, Dúbravčan Peter 
Považan. Stálou snahou je, aby boli novi-
ny spravodajským čítaním pre Dúbrav- 
čanov. Užitočné, pútavé, aj oddychové 
zároveň... 

Čo by sa malo opraviť, zmeniť?
MAREK
Ak by som mohol, 
investoval by 
som do športu 
v mestskej časti. 
Podporovať šport 
vytvorením mož-

ností. Syn chodieva hrať futbal hore 
na FK Dúbravka, no keď to sledujem, 
tak tu chýba niečo na športovanie vo 
vnútri, pod strechou, možno nejaká 
hala. Keď je zima, tak je na telocvične 
ozaj nápor. Ťažko sa všetci pomestia 
na tréningy vo vnútri.

JANA
Ja by som upred-
nostnila investíciu 
a vytvorenie parku. 
Parku, ktorý by 
mal tak širší záber, 
bol by aj pre deti, 

starších, seniorov. Mohol by byť 
v lokalite za Lidlom, ako je pláno-
vaný Park pod záhradami alebo by 
bolo dobré urobiť park aj na konci 
Dúbravky, kde teraz vznikajú rôzne 
novostavby. Myslím oblasť okolo 
obratiska električiek. 

MATEJ
Keby som mal 
možnosť ovplyvniť, 
kam sa investujú 
peniaze v mestskej 
časti, boli by to 
verejné priestory. 

Aby boli priestory lepšie, priateľskejšie, 
využiteľnejšie. Napríklad lúka Pod 
záhradami, má potenciál, dala by sa 
využívať oveľa lepšie ako dnes. Upratať, 
zveľadiť, pridať chodníčky, celkovo 
investovať do zelene a upratovania, 
čistoty. Lucia Marcinátová. Foto: autorka

110
VYSADENÝCH 

NOVÝCH 
STROMOV

v číslach
100%

PRIJATÝCH 

3-ROČNÝCH DÚBRAV-

SKÝCH DETÍ DO MATER-

SKÝCH ŠKÔL

90
DENNE

ROZVÁŽANÝCH 
OBEDOV

45
SKONTROLO-

VANÝCH 
DETSKÝCH 

IHRÍSK 3
ZREKONŠTRUO-
VANÉ KUCHYNE 

MATERSKÝCH 
ŠKÔL

1
NOVÁ 

FIT ZÓNA

NOVÁ MOBILNÁ 
APLIKÁCIA

1
MULTIFUNKČNÉ

IHRISKO

2
NOVÉ 

PINGPONGOVÉ 
STOLY

30
OSADENÝCH 

NOVÝCH 
LAVIČIEK
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Stará ruina je smetiskom
Bez dobrovoľníkov 
by to nešlo

S taré okná, televízory, kusy 
nábytku, vrecia odpadu, 

sušiak na bielizeň, dvere či 
dokonca vaňa. V niekdajšej 
PNSke, dnes ruine pri hlavnej 
ceste na Saratovskej ulici, sa dá 
nájsť všeličo. A možno radšej 
ani nevedieť čo všetko. Prekva-
pí, že zo zadnej strany stavby 
sa vieme dostať ľahko dnu, 
„obdivovať“ priestor. Príbeh 
stavby s názvom Obchodný 
priestor Saratovská ulica píše 
desať rokov.

TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Pri prechádzaní Dúbravkou si jej 
skelet všimne asi každý. Trčia z nej kon-
štrukcie. Neslávne neslávna nedostavaná 
stavba niekdajšej PNSky. Je to tak už 
roky. Prvého decembra v roku 2009 sta-
vebníčka Zuzana Rapantová ohlásila na 
stavebnom úrade mestskej časti staveb-
né práce predajne PNS na Saratovskej 
20. Práce mali zahŕňať výmenu strešnej 
krytiny,  okien a dverí všetko v pôvodnej 
farebnosti a tvare. Mestská časť nemala 
proti týmto prácam námietky. K ním pri-
šlo v roku 2010, keď stavebný úrad v no-
vembri na obhliadke zistil, že stavebníčka 
začala bývalú PNSku odstraňovať bez po-
volenia. Úrad ju vyzval, aby práce zasta-
vila. V novembri 2010 stavebný úrad tiež 
konštatoval, že sa na pozemku vykonali 
aj práce, ktoré nepovolili. Na stavbe chý-
balo aj zaujatie verejného priestranstva, 
žiadne ani nebolo vydané, a aj projek-
tová dokumentácia. Stavebný úrad 23. 
novembra 2010 nariadil zastavenie prác.
Odvtedy objekt stojí, plní sa odpadom.

STAVBA NEDOKONČENÁ

Starosta Martin Zaťovič po nástupe do 
funkcie inicioval s vlastníčkou budovy 
viaceré stretnutia, v roku 2015 aj roko-

vania na pôde hlavného mesta.  V roku 
2016 vydala mestská časť Bratislava-
-Dúbravka dodatočné povolenie na ob-
chodný priestor na Saratovskej v snahe 
vyriešiť ruinu pri hlavnej ceste.

V roku 2017 starosta hľadal pomoc 
aj na inšpektoráte Slovenskej stavebnej 
inšpekcie. Úrad vtedy konštatoval, že má 
mestská časť stavbu strpieť do doby, kým 
má stanovené svoje dokončenie.

Stavba mala byť dokončená do dvoch 
rokov, presnejšie do 2. júna 2018. Sta-
vebníčka lehotu nedodržala, kopia sa 
sťažnosť a aj odpady v objekte. 

ODPADOVÝ KÔŠ

Stavebný úrad nariadil 7. novembra 
tohto roku, aby vlastníčka stavby, vyko-
nala neodkladné zabezpečovacie práce 
na  rozostavanej stavbe. Dôvodom je 
bezpečnosť.

Vo výzve úrad upozorňuje, že objekt 
stavebným  stavom ohrozuje zdravie 
ľudí, vykazuje tiež požiarne a hygienické 
závady. Majiteľka objektu mala s práca-
mi začať do 7 dní od oznámenia rozhod-
nutia, ukončené mali byť najneskôr do 
31. decembra 2019.

M iestny spolok Sloven-
ského Červeného kríža 

hodnotil rok a ďakoval dob-
rovoľníkom. O ich pomoci 
a dôležitosti hovoril na úvod 
posedenia predseda spolku 
Ľuboš Krajčír. Téma sa však 
niesla celým stretnutím.

Na koncoročnom zhromaždení 
členov a dobrovoľníkov Miestneho 
spolku Slovenského Červeného kríža 
v Dúbravke si jeho účastníci pripo-
menuli význam medzinárodnej spo-
lupráce Červeného kríža vo svete. 
Jeho míľniky pri tvorbe a uplatňo-
vaní Ženevských dohovorov, ktoré 
zmenšujú hrôzy vojen. S odrazom na 
túto činnosť a spoluprácu v teréne 
prednášateľka Jana Drobová vyz- 
dvihla aj prácu výboru pre humani-
tárne právo našej krajiny.

O domácich aktivitách spolku 
hovorila Eva Považanová, podpred-
sedníčka miestneho spolku. 

Pripomenula medzigeneračnú 
spoluprácu s deťmi v oblasti prvej 
pomoci, naštartovanie spolupráce 
s bratislavskými miestnymi spolka-
mi. Ocenila aktivity dobrovoľníčok 
pri zbierke potravín v Kauflande, 
ale najmä veľmi dobre rozbehnutý 
celoročný projekt miestneho spolku 
Seniori seniorom, ktorý našiel odoz- 
vu v Rade seniorov a medzi členmi 
denných centier.

„Bez dobrovoľníkov by to nešlo,“ 
hovorila Považanová. „A to nielen v 
príprave kultúrneho programu pre 
rovesníkov v Dome jesene života na 
Hanulovej ulici, ale aj v ich  pracov-
nej dielni či pečení v kuchynke.“

Obyvatelia zariadenia na Ha-
nulovej si už na svojich priateľov 
zvykli, vítajú ich s nápadmi a sa-
mozrejmosťou je už aj rozospievané 
obecenstvo na podujatiach. A pes-
ničky tie majú najradšej staré dúb-
ravské... 

  Výbor MS SČK Dúbravka

 NEDOSTAVANÁ PNSKA TRÁPI DÚBRAVKU UŽ DESAŤ ROKOV

Hračky zo zbierky na mie-
stnom úrade pomáhali 

dvakrát a nielen v Dúbravke. 
Mestská poslankyňa Zdenka 
Zaťovičová prišla s ideou vybrať 
najkrajšie darované plyšové 
medvede z dúbravskej zbierky 
hračiek, poslať ich do nemocnice 
na Kramáre a zapojiť sa tak do 
celoslovenského charitatívneho 
bazára – Medvede deťom, ktorý 
organizoval Národný ústav det-
ských chorôb. Dokopy sa podarilo 
vyzbierať viac než 3000 med-
vedíkov a v pokladničke ústavu 
pribudlo viac ako 10-tisíc eur.

DÚBRAVSKÉ MEDVEDE 
POMÁHAJÚ

ODSKÚŠALI TECHNIKU, 
PREDVIEDLI ROBOTA

Mestská časť víta nových 
Dúbravčanov niekoľkokrát 

do roka. V decembri je však 
vítanie vždy trošku iné, sviatočné. 
Na udalosť pre dúbravské deti do 
jedného roka sa treba prihlásiť na 
Oddelení sociálnych vecí a zdra-
votníctva miestneho úradu.

PRED VIANOCAMI SA 
VÍTALI NAJMENŠÍ

STARÉ PRVKY
MUSIA ZMIZNÚŤ

Detské ihriská sa síce pomaly 
ukladajú na zimný spánok, v 

Dúbravke sa však nespí. Prebehla 
oprava schodíkov hracieho prvku v 
areáli MŠ Švantnerova a výmena 
domčeka so šmykľavkou na  ihris-
ku Bagarova. Od januára 2020 
začínajú platiť pre všetkých pre-
vádzkovateľov verejných detských 
ihrísk po Slovensku nové povin-
nosti. Do platnosti vstupuje nový 
zákon, ktorý definuje bezpečnostné 
požiadavky pre ihriská. Mestská 
časť preto musela na ihriskách od-
strániť staré prvky bez potrebných 
bezpečnostných certifikátov.

NaZŠ Pri kríži prebehol 
Technologický workshop. 

Interaktívne vyučovanie pripravili 
študenti SPŠE K. Adlera. Okrem 
praktických ukážok deti videli 
ukážky iRobota, RC autíčok, inteli-
gentnej domácnosti či technických 
stavebníc.

RUINA NA SARATOVSKEJ

 december 2009 – ohlásenie 
stavebných prác bývalej predajne 
PNS na Saratovskej 20

 november 2010 – stavebný úrad 
zastavil práce, konštatoval, že sa 
na pozemku vykonali aj práce, 
ktoré nepovolili.

 rok 2015 – viaceré stretnutia 
s vlastníčkou objektu, rokovania 
na pôde hlavného mesta

 jún 2016 – dodatočné povolenie 
na obchodný priestor na Sara-
tovskej v snahe vyriešiť ruinu pri 
hlavnej ceste

 august 2017 – výzva mestskej 
časti na Slovenskú stavebnú 
inšpekciu 

 jún 2018 – uplynutie dvojročnej 
lehoty na dokončenie stavby

 august 2019 – opakovaná výzva 
mestskej časti na Slovenskú sta-
vebnú inšpekciu

 november 2019 – výzva miestne-
ho úrad, aby stavebník zabezpečil 
objekt
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Dúbravská
televízia oslavujeNajviac peňazí ide do škôl K oncom minulého roka 

uplynulo dvadsať rokov 
od začatia pravidelného 
televízneho programu Dúb-
ravskej televízie (DT). Za-
čalo to rozhodnutím miest-
neho zastupiteľstva v marci 
1998. Licenciu získala DT na 
základe rozhodnutia Rady 
pre rozhlasové a televízne 
vysielanie SR v septembri 
1998 ako Dúbravský televíz-
ny kanál.

Dúbravská televízia, ktorej 
zriaďovateľom a stopercentným 
vlastníkom je mestská časť Brati-
slava-Dúbravka dnes vysiela pro-
stredníctvom operátorov SWAN, 
T-com Magio i Orange. Plní úlo-
hy informačného kanála, prináša 
reportáže a jej prostredníctvom 
možno sledovať aj online prenos 
miestneho zastupiteľstva.

Za uplynulé obdobie DT poskytla 
informácie z rokovaní 146 miest-
nych zastupiteľstiev a odvysielala 
4638 príspevkov v Dúbravskom 
magazíne, pripravila 99 besied, 
predstavila 63 osobností Dúbravky. 
Ročne sa na stránkach teletextové-
ho vysielania vystriedalo vyše 600 
informácií a avíz miestnych pod-
nikateľov a aj kultúrnych a športo-
vých podujatí i informácií cirkev-
ných či neziskových organizácií.

Dnes má v dokumentoch i fil-
movom archíve uložené aj ocene-
né diela, po ktorých môžu siahnuť 
školy či denné centrá v každom 
čase. V rámci histórie mestskej 
časti je to napríklad cyklus, ktorý 
mapuje pamätihodností Dúbravky 
či filmové reportáže, ktoré sa viažu 

na ochranu fauny a flóry.
Hoci dnes vládnu svetom mo-

derné komunikačné prostriedky, 
nie každý ich ovláda. Vo verejnom 
záujme je televízne vysielanie urči-
te potrebné. Jana Drobová

P red Vianocami zasadali 
miestni poslanci. Schválili 

rozpočet aj zmenu miestnych 
daní. .
TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Príjmy, výdavky, miestne dane, 
sadzby... jednoducho peniaze. Hlavná 
téma posledného tohtoročného zastu-
piteľstva dúbravských poslancov. Ro-
kovali o rozpočte na rok 2020 s výh- 
ľadom na ďalšie dva. 

Poslanci po diskusii schválili rozpo-
čet ako prebytkový vrátane finančných 
operácií, v príjmovej časti vo výške 
18 605 500 eur a vo výdavkovej časti 
vo výške 18 604 700 eur. Celkový pre-
bytok predstavuje sumu 800 eur.

Viac než polovica všetkých výdav-
kov mestskej časti putuje do oblasti 
vzdelávania, nasleduje životné pro-
stredie so starostlivosťou o zeleň, s 
čistením verejných priestranstiev a 
s detskými ihriskami. K ďalším ob-
lastiam, kam smerujú peniaze z roz-
počtu, patrí  kultúra, údržba a oprava 
komunikácií, vrátane zimnej údržby a 
výstavby parkovísk a opatrovateľská 
služba.

ŠPORTOVISKÁ A KUCHYNE

Mestská časť plánuje v roku 2020 
pokračovať v postupnej rekonštrukcii 
kuchýň v materských školách, kon-
krétne v Materskej škole Ožvoldíkova, 
Švantnerova a Bazovského. K opra-
vám patrí aj rekonštrukcia hygienic-
kých zariadení, šatní a príslušenstva 
v Dome kultúry Dúbravka.

Novinkou majú byť športoviská 
a ihriská v jednom. Pribudnúť majú 
možnosti trávenia voľného času na 
čerstvom vzduchu pre tínedžerov 
a mladých - plánovaný je pumptrek, 
workoutové ihrisko a kardiozóna s fit 
prvkami.

PARKOVANIE A ROZKOPÁVKY

Roky sa sadzba nezvyšovala, a pri-
tom znižujú kvalitu bývania. Rozko-
pávky z dôvodu 
výstavby alebo 
rekonštrukcie in-
žinierskych sietí.  
Pre nízku sadzbu 
dane za rozkopa-
nie nemali inves-
tori ani motiváciu 
ukončiť rozko-
pávku v krátkom 
čase. 

Mestská časť preto pristúpila 
k zmene. Navrhla zvýšiť sadzbu dane 
za rozkopanie miestnej komunikácie 
a zelene na 1 euro na meter štvorcový 
na deň. Zmenu podporili dúbravskí 
poslanci jednomyseľne.

Okrem dane z rozkopávky schválili 
poslanci aj novú sadzbu za vyhradené 
parkovacie miesto, čiže za užívanie ve-
rejného priestranstva na účely parko-

vania motorových 
vozidiel.

Mestská časť 
mení sadzbu za 
vyhradené par-
kovacie miesto 
pre fyzické osoby 
a podnikateľov 
o 34 percent (pre 
obyvateľov z 220 
eur ročne na 293 

eur a pre podnikateľov z 350 eur na 
468 eur), cena pre zdravotne ťažko 
postihnutých sa nemení. V porovnaní 
s inými mestskými časťami patrí dúb-
ravské vyhradené parkovacie miesto 
stále k najlacnejším.

 DÚBRAVKA MENÍ MIESTNE DANE

Miestna organizácia Jednoty 
dôchodcov v Dúbravke 

organizovala návštevu dvoch 
vianočných trhov. Presne na 
Mikuláša sa seniori vydali na 
exkurziu a  trhy do maďarského 
mesta Šoproň a o tri dni neskôr 
aj na trhy v Trnave.

SENIORI SPOZNÁVALI 
MESTÁ A TRHY

Dopravný podnik Bratislava 
upravil trasu autobusu 123. 

Na linke pribudli obojsmerné 
zastávky – Hany Ponickej (pri 
sídlisku Bory Home) a Hrubé lúky 
(pri Hornbachu). Dopravca záro-
veň aj predĺžil dennú premávku 
autobusu od 5.00 do 23.00. 

123-KA IDE 
NA SÍDLISKO BORY

DÚBRAVČANIA 
POMÁHALI KAPUSTNICOU

Víkend pred Vianocami sa 
stretli Dúbravčania pri vo-

ňajúcej kapustnici, aby pomáhali. 
Dúbravský Daniels pub na Lysá-
kovej ulici spolu s mestskou časťou 
organizovali už štvrtý ročník 
Anjelskej kapustnice. Jej cieľom 
bolo pomôcť, potešiť, pristaviť sa... 
Kapustnicu navaril Daniels pub a 
dala sa kúpiť za dobrovoľnú sumu, 
ktorá bola po skončení podujatia 
venovaná tým, ktorí to potrebujú. 
Charitatívne podujatie je zároveň 
milým a už tradičným stretnutím 
komunity v predvianočnom období 
s priestorom pre rozhovor, debatu.

LINKA 27
NEZMENÍ TRASU

Autobus na linke 27 jazdí aj 
naďalej po nezmenenej trase. 

K plánovanému zrušeniu zastávok 
v starej Dúbravke –Štepná, 
Žatevná, Tulipánová, Vendelín-
ska a Alexyho neprišlo. Mestskí 
poslanci za Dúbravku Zdenka 
Zaťoviťová a Ľuboš Krajčír inter-
pelovali hlavné mesto a na základe 
podnetov obyvateľov žiadali na 
dopravnom podniku - linku 27 a jej 
trasu nemeniť. Dobrou správou je, 
že hlas Dúbravčanov, bol vypoču-
tý. Spojenie MHD ku Spojenej škole 
na Dolinského či Kostolu Ducha 
Svätého je nateraz zachované.

ROČNÉ SADZBY 
NIEKTORÝCH
MESTSKÝCH ČASTÍ

 Nové Mesto - 613,20 eur
 Ružinov – 642, 40 eur
 Rača – 394, 20 eura
 Karlova Ves – 376,68 eura

Mestská časť plánuje pokračovať v rekonštrukciách kuchýň v materských školách.
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600 € 
204 x 275 mm

300 €
204 x 135 mm

300 €
99,5 x 275 mm

150 €
99,5 x 135 mm
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150 €
47,25 x 275 mm

75 €
99,5 x 65 mm

75 €
47,25 x 135 mm

40 €
47,25 x 65 mm
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1/8
1/8
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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 37 000  Oslovte
DÚBRAVČANOV

 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 %
▪  Kreatívne spracovanie inzerátu + 20 %

 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 € 

ČEREŠNE

Kontakty pre informácie a dohodnutie termínu:
0911 9797 721, termin@akib.sk, www.akib.sk. 

Nájdete nás v novostavbe polyfunkčného objektu

„Čerešne“ pri Kauflande.

Odborné zameranie  kancelárie – právo: autorské, bytové,  dedičské, 
občianske (vrátane realitného, spotrebiteľského, susedského práva a 
ochrany osobnosti), obchodné (vrátane práva obchodných spoločností), 
poisťovacie, pozemkové, pracovné, rodinné (vrátane rozvodov, bezpo-
dielového spoluvlastníctva manželov, výživného a úpravy styku – aj za 
využitia interdisciplinárnej spolupráce, tzv. Cochemský model), správne, 
stavebné, ústavné. Sporová aj nesporová agenda.

Advokátska kancelária
                JUDr. Ing. Ivana Bojnu

Pre spoločnosti a obyvateľov z Dúbravky 
25 % zľava* z cenníkových cien.

Presťahovali sme sa

do Dúbravky

* Zľava platí pre jednorázové služby (dlhodobé zmluvy sú zvýhodnené osobitne).

ďakuje Bratislavskému 
samosprávnemu kraju 
za podporu projektu:

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - DÚBRAVKA

Workoutové ihrisko
na Valachovej (pri Dune)

DOM KULTÚRY DÚBRAVKA 
- VSTUP VOĽNÝ
ST - PI - SO: 17.00 - 19.00
NE: 10.00 - 13.00

Bezplatná právna 
poradňa – január 2020

8. a 22. január

Poradňa funguje v budove 
miestneho úradu na prízemí 
na Žatevnej 2. Každú prvú stre-
du v mesiaci od 9.00 hod. do 
12.00 hod. a každú tretiu stre-
du v mesiaci od 14.00 hod. do 
17.00 hod. 

OZNAMY

UŽ LEN 15 BYTOV ZA
ZVÝHODNENÚ CENU

Manažér predaja:
Linda Lelovská

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

ceresne.sk      |   ceresnedubravka
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Nestaňte sa obeťou. Tak znel 
názov prednášky určenej pre 

seniorov, ktorá na konci novembra 
odznela v oranžovej sále Domu kul-
túry Dúbravka. Konala sa v rámci 
projektu Ministerstva vnútra SR, 
odboru prevencie kriminalistiky.

FRANTIŠEK BRUNOVSKÝ

Podvodníci inovujú! Menia svoje 
metódy, postupy. Predstaviť ich a tým 
aj predísť možným prípadom, s takým 
cieľom zorganizovala mestská časť 
v spolupráci s ministerstvom vnútra 
prednášku o bezpečnosti. Na úvod 
hovoril vicestarosta Ľuboš Krajčír, 
spomenul, ako jeden prípad podvodu 
vyriešila polícia vďaka tomu, že senior 
postupoval podľa rád z predchádzajú-
cej prednášky o bezpečnosti.

Tú aktuálnu viedol Jozef Halcin, 
riaditeľ odboru prevencie kriminality 
kancelária ministerstva vnútra, za asi-
stencie Vincenta Moroza, koordinátora 
informačnej kancelárie pre obete. Po-
drobne a na príkladoch vysvetlili, pre-
čo sú práve seniori obeťami podvodov 
a čo majú v daných prípadoch robiť, 
poukázali aj na štatistiku.

Najviac prípadov, podvodov  sa odo-
hralo u seniorov, ktorí žijú sami a tých, 
ktorí nechodia medzi rovesníkov. 

Podvodníci využívajú na dosiahnutie 
svojho obohacujúceho sa cieľa najmä 
tieto spôsoby - nebezpečné vyhrážanie, 
krádeže, ublíženie na zdraví, lúpežné 
prepadnutia, podvody rôzneho druhu, 
porušovanie domovej slobody, týranie 

blízkej a zverenej osoby. 
V roku 2018 zaevidovala polícia 183 

prípadov, čo je o 70 viac než v roku 
2010. Počet nie je na oko vysoký, ale 
celková škoda spáchaná týmito pod-
vodmi  bola viac než 3 milióny eur.

Seniori sa často k podvodní-
kom správajú dôverčivo, bezradne, 
majú ochotu pomáhať. Starších ľudí 
trápi horší zdravotný stav, v mnohých 
prípadoch žijú osamelo, zabúdajú, 
majú usporené peniaze doma vrátane 
pravidelného dôchodku, včas neod-
halia páchateľa a ťažko sa už menia, 
poučia. 

Naproti tomu podvodníci, ktorí 
predstierajú, kto sú, čo robia, bývajú 
navonok upravení, milí, predstierajú, 
že chcú pomáhať, tvária sa utrápene 
a veľmi dobre sa pretvarujú. Používa-
jú rôzne triky - „legendy“, napríklad, 
vnuk je v núdzi a potrebuje peniaze, 
treba peniaze na operáciu, alebo pod-
platenie na zakrytie priestupku. 

Objavujú sa aj nočné telefonáty, 
ktoré môžu obeť ešte viac vystreso-
vať. Seniori by tak mali vedieť, kam sa 
môžu obrátiť, kde hľadať pomoc.

Podvodníci sú milí a upravení
 V DOME KULTÚRY SA HOVORILO O TOM, AKO NENALETIEŤ PODVODNÍKOM

Seniori ochutnávali
viedenské múzeum aj trhy

 DO VIEDNE ZA KATEDRÁLOU I  MINERÁLMI 

Deň  pred odchodom do hlav-
ného mesta Rakúska nám na 

slávnostnom zasadnutí Rady senio-
rov v Dúbravke poďakoval starosta 
Martin Zaťovič za prácu pre skôr 
narodených, pre mestskú časť, za 
aktivitu. Piatkové ráno nás aj spolu 
s vicestarostom Ľubošom Kraj-
čírom odprevádzali na autobus. 
Smer Viedeň. Jednodňový zájazd 
zorganizovali spolu s vedením 
mestskej časti členky Rady senio-
rov v Dúbravke – koordinátorka 
Zuzana Marková, Vlasta Babitzová 
a Ľudmila Gucká.

Po ceste bolo na listoch stromov 
nezadržateľne vidieť príchod zim-
ného obdobia. Najskôr sme spoznali 
náš program vo Viedni a dozvedeli 
sa niečo o histórii Rakúska a samot-
nej metropoly, kde žije viac ako dva 
milióny obyvateľov a sídlia tu orgány 
OSN a atómovej energie.

Prvou zastávkou vo Viedni bolo 
prírodovedné múzeum. Na jeho 4. 
poschodí je výstava zoologickej čas-

Výstava šalátov a nátierok
 TRADÍCIA DENNÉHO CENTRA 3

Výstava plná chutí a vôní. Tak by 
sme mohli nazvať už tradičné 

predvianočné podujatie v Dennom 
centre 3.
TEXT A FOTO

BOŽENA ŽILINSKÁ

Do Denného centra 3 na Bazov-
ského ulici neprichádzali seniori 
s prázdnymi rukami. Na tanierikoch 
a v miskách niesli svoje domáce vý-
robky - šaláty a nátierky. Aj tento rok 
prebiehala v klube obľúbená výstava 
nátierok a šalátov. Po prihlásení sa 
na podujatie, sa stoly plnili dobrotami 

a priestory vôňami. Prítomných pri-
vítal vedúci denného centra Ľuboslav 
Škoviera a odovzdal slovo gestorovi 
podujatia, odborníkovi v gastronómii 
Jozefovi Slávikovi, členovi denného 
centra. Ten pripomenul, že ide o ju-
bilejné podujatie,  ktoré píše už svoj 
15. ročník. Vypočuli sme si jeho fun-
dovanú prednášku o zdravej a aj o ne-
zdravej výžive. Ochutnali sme všetky 
výrobky šikovných gazdiniek, na stole 
sa objavili aj sladké i slané koláčiky. 
Nakoniec sme si dali pohárik červené-
ho vínka a všetci sme mali dobrý pocit 
z príjemného gastrozážitku. 

ti a minerálov na 1. poschodí. Moh-
li sme si pozrieť motýle, chrobáky, 
mravenisko, ryby, hady, jašterice, 
krokodíly, korytnačky, vtáky, slony, 
opice... 

V časti o mineráloch nás upútal 
36-kilový kus zlata z pohoria Ural. 
Medzi inými sme videli opál, halit, 
aragonit, fluorit, baryt, rôzne prs-
tene s drahými kameňmi ako ma-
lachit, tyrkis, opál, korunt. Prezreli 
sme rôzne meteority, 119-kilový to-
pas z Brazílie. Nechýbal tu ani Ko-
perníkov planetárny stroj.

Pešo sme prešli do Dómu svätého 
Štefana, kde práve prebiehala omša. 
Upútala nás krásna gotická stavba 
a jej výzdoba. Niektorí si tu zapálili 
sviečku, aby sa sem ešte vrátili. Na 
záver sme zašli na vianočné trhy 
pred radnicou, krásne ako každý 
rok. Pustili sme sa do obdivovania 
i ochutnávania vianočného punču.

Naplnení krásnymi zážitkami, nás 
po spiatočnej ceste privítala Dúbrav-
ka. 

manželia Brunovskí

DÔLEŽITÉ KONTAKTY

 Informačná kancelária 
Tomášiková 46, telefón 
+421961046014, mimo 

 úradných hodín  SENIOR linka - 
0800172500

 stála poradňa
 www.prevenciakriminalistiky.sk.



 V PARKU DRUŽBA OTVORILI  NOVÉ OUTDOOROVÉ ŠPORTOVISKO

 MESTO TVRDÍ,  ŽE PÄŤKA SA DO DÚBRAVKY VRÁTI

Mestská časť doplnila  
možnosti pre šport a po-

hyb na čerstvom vzduchu. V 
decembri otvárala športovú 
zónu v Parku Družba.
TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Čo má spoločné najväčšie ženské 
bežecké podujatie a nové outdoorové 
športovisko v Dúbravke? Zdanlivo nič, 
no predsa viac než dosť. Nová športo-
vá zóna v Parku Družba pri Základnej 
škole Beňovského by nevznikla bez je-
senného DM ženského behu a najmä 
bez spolupráce. Spolupráce mestskej 
časti Bratislava  -Dúbravka a spoloč-
ností dm drogerie markt a BE COOL.

OSEM STROJOV PRE 
RÔZNE GENERÁCIE

Nápad sa zrodili u mestskej po-
slankyne Zdenky Zaťovičovej, oslovila 
firmu Be Cool, organizátora viacerých 

športových podujatí v hlavnom meste 
a na 8. ročníku septembrového DM 
ženského behu Jozef Pukalovič, di-
rector Be Cool, už vyhlásil, že výťažok 
z behu poputuje na otvorenie ďalšej 
dm športovej zóny. Od začiatku de-
cembra je v Dúbravke realitou.

 „Na najväčšom a najobľúbenejšom  
ženskom bežeckom podujatí na Slo-

Dúbravčania stále jazdia 
s prestupom na náhrad-

ný autobus X5. Do Dúbravky 
by mala po otvorení trate 
premávať len jedna električ-
ka. Vraj dočasne.
TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Najskôr to boli nekonečné zápchy 
a kolaps dopravy počas špičky pre stále 
nerozšírenú Harmincovu ulicu, križo-
vatku Harmincova x Suchej Vydrici či 
zatvorený prejazd Hanulova – Bagaro-
va, potom sa objavil problém s meniar-
ňou. Spustenie električkovej narazilo 
na neriešený spor z minulosti. Pozemky 
pod meniarňou Dolné Krčace sú totiž 
súkromné a ich majiteľ bráni vstupu na 
pozemok.

ROZHODOVAL SÚD

Prípad skončil na súde. Okresný súd 
Bratislava IV nakoniec rozhodol, že 
vlastníci pozemkov pod trakčnou me-
niarňou v Dúbravke tam musia pustiť 
pracovníkov Dopravného podniku Bra-
tislava (DPB), aby dokončili rekonštruk-
ciu trate a otestovali ju.  „Napokon sme 
pristúpili ku krajnému a provizórnemu 
riešeniu napájania trakčného vedenia z 
náhradného zdroja. V tomto režime je 
aj v súčasnosti električka do Karlovej Vsi 
spustená,” vraví hovorca hlavného mesta 
Peter Bubla.Trať v Karlovej Vsi sa tak po-

darilo dokončiť a spustiť premávku elek-
tričiek. Otázne však stále ostáva predĺže-
nie električky do Dúbravky. „Pre spor nie 
je možné v tomto úseku vykonávať všetky 
technické skúšky potrebné pre spustenie 
električky, “ dodal Bubla. 

ZATIAĽ LEN 4-KA

Dúbravčania tak cestujú s prestupom, 
z električky na náhradný autobus X5 pre-
sadajú na zástavku Borská. Do Karlovej 
Vsi premávajú dve električky – číslo 4 
a 9, do Dúbravky sa má po spustení pre-
mávky predĺžiť len linka číslo 4. 

Vznikli obavy a otázky, či sa električka 
číslo 5 už nevráti a či električkové spoje-

vensku sme v tomto roku zazname-
nali zatiaľ najvyšší počet účastníčok, 
až 3395,“ priblížil riaditeľ podujatia 
DM ženský beh Peter Pukalovič. Vyz-
bieraná suma na novú športovú zónu 
v Dúbravke bola preto rekordná - 10 
150 eur. Ide už o siedmu podobnú dm 
šport zónu.

Súčasťou zóny malo byť šesť nových 

nie Dúbravka – Rača zmizne. Dopravca 
tvrdí, že zrušenie je dočasné.

„Električková doprava bude vo výlu-
kovom modeli trasovania pokračovať aj 
naďalej až do úplného dokončenia prác 
na Dúbravsko-Karloveskej radiále, čo je 
september 2020,“ povedal hovorca hlav-
ného mesta. „Jednotlivé linky do tohto 
času budeme prispôsobovať prebiehaj-
úcim rekonštrukciám rôznych úsekov. 
Najbližšia rekonštrukcia je plánovaná 
na jar budúceho roku - pôjde o čiastočnú 
rekonštrukciu Račianskej radiály, počas 
ktorej budú musieť všetky obojsmerné 
električky jazdiť po tejto trase, čo nám 
zatiaľ neumožní obnoviť pôvodnú linku 5 
z Dúbravky do Rače.“

prvkov na cvičenie, ktoré mali doplniť 
workoutové ihrisko v parku. Ďalšie dva 
prvky pridala mestská časť, ideou bolo 
dotvoriť zónu aj o možnosti cvičenia 
pre seniorov, pribudol preto stacio- 
nárny bicykel a eliptický prvok. 

LENKA AKO MOTIVÁCIA

Pri príležitosti otvorenia DM špor-
tovej zóny v Dúbravke sa odovzdával aj 
šek v hodnote 600 eur, pre vozičkárku 
Lenku Srnanskú, ktorá sa aj napriek 
svojmu hendikepu zúčastňuje dm žen-
ského behu pravidelne. Celý výťažok z 
predaja špeciálne limitovanej edície 
trička, ktoré vyrobila slovenská firma 
Abraka, putoval Lenke, aby jej pomo-
hol v neľahkej životnej situácii. Lenka 
je pre ženy s podobným neľahkým 
osudom veľkou motiváciou. 

Outdoorové športovisko má slúžiť 
nielen ženám,  všetkým obyvateľom 
mestskej časti. Môžu si tu zacvičiť, po-
naťahovať stuhnuté svalstvo, rozcvičiť 
sa pred behom, zahriať sa či zregene-
rovať.

I N F O

Ženy vybehali športovú zónu

Električka končí v Karlovke
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V Parku Družba je osem nových cvičebných prvkov.

Pozor
na parkovanie 
na chodníku
P arkovanie na chodní-

ku je prísnejšie. Od 1. 
decembra 2019 platí novela 
zákona č.8 z roku 2009 Z.z 
o cestnej premávke.

Podľa novely zákona nemôžu 
autá parkovať na chodníku ani 
pri splnení podmienky pone-
chania 1,5 metra pre chodcov, 
ale už len v priamej nadväznosti 
na vozovku (spravidla pri ob-
rubníku). Dôvodom tejto zmeny 
je bezpečnosť chodcov.

Podmienka minimálnej šírky 
pre chodcov ostáva nezmenená, 
čiže 1,5 metra.

Vozidlá tak nemôžu stáť na 
opačnej strane chodníka ako pri 
obrubníku pri vozovke, a to ani 
vtedy, ak by ostávalo viac než 
1,5 metra priechodnej časti pre 
peších.

Autá nemôžu stáť ani na 
rozšírených chodníkoch (plo-
chách), ktoré sú priľahlé k by-
tovým domov či iným objektom, 
ktoré sú vzdialené od vozovky 
priľahlej komunikácie, alebo 
nie sú označené ako parkovisko.

Za nedodržanie nových pra-
vidiel hrozí vodičom pokuta do 
výšky 50 eur. Pozor, vozidlo 
môže byť aj odtiahnuté!  (zm)

MHD – ZMENY A LINKY
 Do Karlovej Vsi premávajú 

 linky 4 a 9,
 Linku 1 do Petržalky nahrádza linka 

3 pre potrebu presunúť všetkých 
30 obojsmerných električiek na 
obsluhu úseku počas plánovanej 
rekonštrukcie električkovej trate 

 v Rači.
 Náhradná autobusová linka X5: 

Karlova Ves, Borská - M. Sch. Trnav-
ského - Saratovská - Dúbravka, Pri 
kríži Interval počas pracovného dňa 
bude 4 - 5 minút. Večer a počas voľ-
ných dní bude interval 7,5 minúty

 Premenované zastávky: zastávka 
MiÚ Karlova Ves na Námestie sv. 
Františka, zastávka Karlova Ves na 
Kútiky, zastávka Damborského na 
Záluhy, zastávka Polus City Center 
na MiÚ Nové Mesto.



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
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O B Č I A N S K A 
I N Z E R C I A

MALIARSKE PRÁCE
MAĽOVANIE

STIERKOVANIE
NATIERANIE

BENÁTSKY ŠTUK
RADOSLAV OSUSKÝ

0911 128 116

ZUBNÁ AMBULANCIA NA KRAMÁROCH 
(Stromová 16) oznamuje zmenu

pracovnej doby od 15.00 – 21.00.
Ošetríme každého bez čakania,

kto nám zavolá. Tel.: 0905 662 407

PREDÁM NOVÚ PASCU NA LÍŠKY, 
ROZMER 140 / 60 / 40 cm

CENA 95 EURO. TEL.: 0907 181 800

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
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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 31. 1. 2020

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

▪ Predám lacno 6,5 metra poťahovej látky na 
gauč a kreslá. 

 Tel.: 6428  6794, mobil: 0902 299 019
▪ Predám dva kusy čalúnenej taburetky na 

sedenie.
 Tel.: 6428  6794, mobil: 0902 299 019
▪ Darujem chladničku s výparníkom (bez mraz-

ničky).
▪ Tel.: 6428  6794, mobil: 0902 299 019
▪ Predám pekný hlboký kočík zo Švajčiarska po 

jedno dieťati a k tomu zimný fusak a sedačku 
pre bábätko do auta tzv. vajíčko aj s poťahom 
za 120 – 150 eur (podľa dohody). Tel.: 0905 
133 474

▪ Kúpim les v Dúbravke, aj podiel. Na výmere 
nezáleží. Tel. 0902 605318.

▪ Hľadám do prenájmu parkovacie alebo garážo-
vé státie (resp. garáž) v okolí Karola Adlera. Tel: 
0917 888 460

▪ Maľovanie bytov a zateplenie fasád.
 Tel.: 0940 129 974

P O D N I K AT E Ľ S K Á
I N Z E R C I A

▪ 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.
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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

VEĽKOKAPACITNÉ
KONTAJNERY 

 9. január

▪ Švantnerova pred rešt. Zlatá Lipa
▪ Žatevná – pri požiarnej zbrojnici

 16. január

▪ Agátova 5 - 7
▪ K horánskej studni 
 pri ihrisku 

 23. január

▪ Lipského 6 – parkovisko pri 
bytovom dome

▪ Saratovská 16 – pri bytovom 
dome

 30. január

▪ Batkova 7 pri bytovom dome
▪ M. Sch. Trnavského – pri 
 bytovom dome

Veľkokapacitné kontajnery budú 
pristavované v zmysle harmono-
gramu do 10-tej hodiny. Odvoz 
kontajnerov sa bude vykonávať 
nasledujúci pracovný deň od 10-
tej, bez ohľadu na naplnenosť 
kontajnera. Kontajnery na veľko-
rozmerný komunálny odpad nie 
sú určené na zber odpadu ako 
pneumatiky, elektroodpad, batérie 
a akumulátory, nebezpečný odpad 
(farby, oleje a pod.)

Požadované vzdelanie: úplné 
stredné odborné vzdelanie alebo 

vysokoškolské vzdelanie usta-
novené vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 
437/2009 Z.z., ktorou sa ustano-
vujú kvalifikačné predpoklady na 
výkon činnosti učiteľa materskej 

školy, uchádzač musí spĺňať 
podmienky na výkon pedago-

gickej činnosti aj podľa zákona č. 
317/2009 Z.z.

Osobnostné predpoklady: vzťah 
k deťom, presnosť, spoľahlivosť, 

komunikatívnosť, empatia, kreativi-
ta, 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., nástup-

ný plat od 850,00 € 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.

UČITEĽKA DO MATERSKEJ 
ŠKOLY MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA-DÚBRAVKA

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

 0915832186

Calúnnictvo

HĽADÁ HLAVNÉHO KUCHÁRA 
/ KUCHÁRKU DO ŠKOLSKEJ JEDÁLNE 
NA MATERSKEJ ŠKOLE BLIŽŠIE INFO

NA: WWW.DUBRAVKA.SK - VOĽNÉ MIESTA

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



K O M U N I T Y  /  Š K O L S T V Ostrana 10

 ŽIACKE RADY SA MAJÚ STRETÁVAŤ PRAVIDELNE

Čo trápi našich školákov?

 FINÁLE PROJEKTU SPESTRILI TVORIVÉ DIELNE I CIMBALOVÉ TONY

Sotva je u nás a o nás niečo 
írečitejšie ako salaše. 

Dodali nám národné jedlo, 
nespočetné množstvo vtipov či 
obľúbený reklamný koncept. 
A neradno veru zabúdať ani 
na rozprávkové postavičky 
Kubka a Maťka. Mimocho-
dom, viete ktorý je ktorý? 

Aj to sa dozvedeli deti z Materskej 
školy Švantnerova v rámci projektu 
„Kubko a Maťko spoznávajú tradí-
cie Slovenska“, ktorý bol zameraný 
na ľudové remeslá, kultúru a zvyky. 
Vyvrcholil vystúpením škôlkarov 
spojeným s prehliadkou historických 
predmetov a ochutnávkou dobrôt na 
výsostne jesennú jablkovú tému. 

„Cieľom tohto projektu bolo dopl-
niť klasickú podobu edukácie púta-
vými formami vrátane výchovných 
a vzdelávacích aktivít v súvisiacom 
vonkajšom prostredí – napríklad v 
ÚĽUV-e,“ vysvetlila riaditeľka mater-
skej školy Gabriela Strýčková.

Vydarenému finále celého projektu 
prialo počasie, takže detský hudobný 

a tanečný program v sprievode účelo-
vo zostaveného cimbalovo-husľového 
minisúboru Švantneráčik sa našťastie 
mohol uskutočniť na priestrannom 

dvore škôlky a prilákal aj mnoho ná-
hodných okoloidúcich.

Neskôr sa drobizg aj s dospelákmi 
presunul do interiéru, kde už boli pri-

pravené praktické ukážky v podaní 
fortieľnych majstrov. Samozrejme, 
tieto tvorivé dielne ponúkali možnosť 
vlastnoručne si vyskúšať pradávne 
kumšty ako košikárstvo, hrnčiarstvo 
či tkáčstvo, prípadne sa aspoň nadý-
chať atmosféry dávnych čias na vý-
stavke.

Navyše, rodičia či ďalší blízki 
detvákov sa na základe výzvy v pred-
stihu zaangažovane predháňali vo vy-
pekaní a kuchtení prevažne sladkých 
delikates: nečudo, že nemenší záujem 
ako samotné maškrty vyvolala burza 
receptov.

„Na základe okamžitých spontán-
nych reakcií počas tejto akcie aj pod 
vplyvom neskorších spätných väzieb 
veľmi rada konštatujem, že tento pro-
jekt dokonale splnil svoj účel, naše 
úsilie nevyšlo nazmar a nielen deti 
sme obohatili o poznatky aj zážitky,“ 
zhrnula riaditeľka Strýčková.

Ozaj, aby sme nezabudli: ten nižší 
z takmer 40 rokov mladého večer-
níčkového seriálu Pásli ovce valasi 
od Marianny Grznárovej, ktorý neza-
budnuteľne nahovoril Jozef Kroner, 
je Kubko a vyšší Maťko... (mk)

Koncom novembra sa zišli 
zástupcovia žiackych rád 

piatich dúbravských škôl, 
aby sa spoznali, porozprá-
vali o svojich radostiach aj 
starostiach, podnetoch. Išlo 
o pilotné stretnutie, ktoré má 
pokračovať pravidelnými 
„poradami“. 
TEXT A FOTO

ZUZANA MORÁVKOVÁ

Dopoludnie na miestnom úrade so 
zástupcami škôl uviedla miestna pos- 
lankyňa Magdaléna Škrovanová z KC 
Christiana: „Iniciatíva zorganizovať 
obdobné stretnutie vznikla v rámci 
projektu Dúbravka počúva mladých 
ľudí, do ktorého sme sa pustili spoloč-
ne ako KC Christiana, Ichtys, Pointre a 
Centrum rodiny s podporou starostu 
mestskej časti Martina Zaťoviča.“Jeho 
cieľom je vytvoriť most medzi žiakmi a 
zastupiteľstvom, mať spätnú väzbu aj 
od tejto generácie, počúvať ich potreby, 
reagovať na ne a zapájať ich do hľada-
nia riešení komunitných problémov.

ODPADY AJ PSIČKÁRI

Po úvode sa rozhovorili žiaci o tom, 
čo ich trápi, problémoch, inšpiráciách. 

„Cestou zo školy na úrad sme vide-

li veľké množstvo odpadkov,“ zaznel 
podnet od žiaka zo ZŠ Nejedlého. 
„Radi by sme mali umiestnené v blíz-
kosti školy menšie nádoby na sepa-
rovaný odpad.“ Zástupcov zo základ-
nej školy na Beňovského ulici trápia 
psičkári. Hovoria, že počas poobedňaj-
šieho hrania sa v Parku Družba si neje-
den žiak odniesol domov na topánke či 
oblečení „suvenír“, dokonca už párkrát 
sa psík aj rozbehol za deťmi a zaútočil.  

„My máme problém s tínedžermi, 
ktorí preliezajú plot na náš školský 
dvor a ničia náš majetok,“ dodali žiaci 
ZŠ Pri kríži.

PRAVIDELNÉ STRETNUTIA

Hosťom stretnutia bol Milan Pole-
šenský zo Slovenského inštitútu mlá-
deže – Iuventy. Hovoril o tom, že ne-
stačí mať len nápad nato, aby vznikol 
produkt. Niektoré problémy si žiadajú 
komplexnejšie riešenia, ktoré žiaci na-
vrhnú na ďalších stretnutiach. Prebie-
hať majú kvartálne, aby sa nevytratila 
interakcia. 

Najbližšie jarné stretnutie by malo 
priniesť prvé výsledky, žiaci si pripravu-
jú spoločný projekt. Vandalov tu viac- 
krát riešila polícia.

Ten nižší je Kubko a vyšší Maťko

Malí tvorcovia pri poznávacom projekte s Kubkom a Maťkom.
Foto: Materská škola Švantnerova

Na stretnutie so žiakmi sa prišiel pozrieť a inšpirovať aj starosta Martin Zaťovič.

Seniori sa stretli 
pred Vianocami

V eľké podujatie pre seni-
orov zaplnilo pred Via- 

nocami modrú sálu Domu 
kultúry Dúbravka.

Popoludnie pre seniorov otvo-
rilo päť dievčat z Detského fol-
klórneho súboru Klnka tempe-
ramentným tekovským tancom 
v miestnych krojoch. K sviatkom, 
novému roku aj spokojnému živo-
tu v Dúbravke sa prihovorili sta-
rosta Martin Zaťovič s manželkou 
a mestskou poslankyňou Zdenkou 
Zaťovičovou i zástupcom Ľubošom 
Krajčírom.

Hlavný program vyplnila spe-
váčka Gizka Oňová. Svoje vystúpe-
nie uviedla túžbou bývať v Dúbrav-
ke na námestí, lebo je tu úžasné 
vedenie. Jej pesničky nás všetkých 
zaviedli do našej mladosti. Mnohí 
sme si aj zanôtili a presvedčili sa, 
že to boli piesne s príjemnou meló-
diou a nezabudnuteľným textom, 
i napriek tomu, že už „zaváňali 
naftalínom“. Nakoniec sme si za-
spievali „Tichú noc“ a Gizku sme 
odmenili dlhým potleskom.

Odmenené boli aj seniorky - 
Evka Bukvayová a Zuzka Marková 
za aktívnu a dlhotrvajúcu prácu 
v Miestnej organizácii Jednoty 
dôchodcov Slovenska v Dúbravke.

manželia Brunovskí



I N Z E R C I A strana 11



R O Z H O V O Rstrana 12

ZHOVÁRALA SA:

LUCIA MARCINÁTOVÁ

 Ako vznikla myšlienka založiť 
obchod Do pohára, prvú bezobalovú 
predajňu v Dúbravke? Ste veterinárka, 
ako ste sa k tomu dostali?

Nikdy by som od veteriny neodi-
šla, vždy, keď potrebujú pomoc, tak 
sa snažím, je to práca, ktorá ma veľmi 
baví.  No zmenili sme pohľad na svet, 
keď som otehotnela, to bol taký prvý 
moment. Keď sa narodila dcéra, tak 
sme začali premýšľať nad tým, že dieťa 
za dva roky plienkovania vyprodukuje 
tonu odpadu. Tak sme začali používať 
látkové plienky, ekologické pracie práš-
ky a pomaly sme začali preferovať po-
traviny, ktoré sú čo najmenej zabalené 
alebo vôbec.  Zamýšľali sme sa s man-
želom nad tým, že všetky takéto obcho-
dy sú na druhom konci mesta.

 Je ich v Bratislave viac?
Áno, sú tri či štyri. V Dúbravke sú 

rôzne obchody, kde sa dá kúpiť niečo 
bez obalu, ale vyslovene takýto tu žia-
den nebol.

 Ako dlho ste pripravovali prevád-
zku, otvorenie?

Asi od februára, no narodilo sa nám 

Svoje správanie začali meniť, 
keď sa im narodili deti. 

Skúsili nakupovať menej a viac 
vecí bez obalu. Za takýmto 
tovarom však museli cestovať. 
Aj to bol dôvod, prečo nedáv-
no otvorili prvý bezobalový 
obchod v Dúbravke. V predajni 
na Trhovej ulici s názvom Do 
pohára načapujú krém, pastu, 
odvážia cestoviny a aj poradia 
- manželia Terézia Panyi Ter-
zieva a Róbert Panyi. Ponúkajú 
potraviny na váhu do vlast-
ného obalu, drogériu, kozme-
tiku i doplnky do domácnosti. 
Róbert vraví, že hnacou silou 
založenia obchodu bola Terézia. 
Tá porozprávala o začiatkoch 
aj zháňaní dodávateľov. 

 Ešte pred otvorením obchodu ste 
robili aj verejnú zbierku cez Startlab.

Áno, nemôžem povedať, že by sme to 
bez toho neotvorili, no výrazne nám to 
pomohlo. Máme malý priestor a zaria-
denie sme potrebovali také ľahko flexi-

bilné, ktoré vieme upravovať.
 Čo ľudia najviac kupujú?

Oriešky, ovsené vločky, strukoviny, 
sušené ovocie. Trošku viac som si my-
slela, že pôjdu cestoviny.

druhé dieťa, tak sme mali aj iné priori-
ty. Dôležité bolo nájsť dodávateľov, a 
to bola výzva. Niektorí z dodávateľov, 
napríklad cestovín, už spolupracovali 
s bezobalovými obchodmi, tam sme 
nemuseli hľadať cestu ako to spraviť 
čo najekologickejšie. Po 
niektorých sme pátrali, 
no už keď sa blížilo ot-
vorenie obchodu, tak 
nás niekoľkí slovenskí 
dodávatelia aj sami 
kontaktovali. Snažíme 
sa v obchode podporiť 
lokálnu výrobu, čiže 
najmä Slovensko, ale aj 
okolie Česko, Maďar-
sko. Samozrejme, čím 
bližšie tým lepšie. Sa-
mozrejme, nie vždy to 
ide, napríklad káva ni-
kdy nebude pochádzať 
z Európy, to sa musí 
nejakým spôsobom doviesť. Hľadali 
sme tak aspoň bratislavskú pražiareň.

 Bol nejaký tovar problém zohnať?
Skoro všetko sa dá. Len treba hľadať, 

treba pevné nervy a trpezlivosť.

 Keď príde človek do obchodu, 
môže si kúpiť ľubovoľné množstvo?

Môže si kúpiť aj dva gramy čohokoľ-
vek.

 Má si niečo priniesť na nákup, 
alebo máte nádoby?

Keď príde s vlastnou 
nádobou, je to veľké 
plus, lebo to je zmys-
lom. Bola tu napríklad 
jedna pani, ktorá chce-
la krém. Máme tu za-
tiaľ len dva produkty, 
a tie sme aj vyskúšali, 
aby sme vedeli, čo pre-
dávame. Hovorím jej, 
dám vám trošku, vyskú- 
šate, výhodou tak je, že 
nemusí kupovať celé 
balenie. Tak som jej 
načapovala štyri gramy, 
čiže také množstvo, aby 
človek posúdil, či mu 

ten krém vyhovuje a zbytočne neminul 
veľa peňazí na krém, ktorý nechce.

 Ako stíhate pri dvoch deťoch pre-
vádzkovať obchod?

Je to náročné, asi aj preto nám otvo-

 V DÚBRAVKE OTVORILI  PRVÝ BEZOBALOVÝ OBCHOD

Načapujú
pastu, predajú 
tapioku

Čo môžeš urobiť pre našu planétu, ale 
aj pre svoju peňaženku a zdravie:
 ak môžeš, choď pešo, na bicykli, 

autobusom či vlakom
 kúp si sklenenú alebo nerezovú 

fľašu na vodu
 vyhni sa fast fashion, kupuj kvalitné 

oblečenie, ktoré dlho vydrží; nepo-
trebné daruj alebo vymeň

 jedz menej mäsa - aspoň raz 
týždenne si daj vegetariánsku či 
vegánsku stravu

 nos si do obchodu svoju vlastnú 

tašku
 nos si vlastné nádoby na jedlo (na 

obed do práce, ale aj do reštaurácie)
 používaj bezobalovú kozmetiku - 

tuhé mydlo či šampón
 používaj prírodne veci - kozmetiku, 

potreby na čistenie domácnosti,...
 nepoužívaj jednorazové plasty 

(igelitky, sáčky, plastové poháre či 
príbor...)

 nakupuj v bezobalovom obchode, 
ako sme my :-)

 ale hlavne NAKUPUJ ROZUMNE

Máte doma v krabici staré fotografie Dúbravky?D
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Pohľad na Základnú školu Krajňáková (dnes Pri kríži) od Homolovej ulice vtedy a dnes. Foto: archív DN, Peter Považan
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renie trvalo tak dlho a aj preto máme 
otváracie hodiny také, aké máme, lebo 
to nechceme robiť na úkor rodiny.

 Aké máte zatiaľ reakcie?
Reakcie sú zatiaľ pozitívne. Jedine, 

keď sa nazbiera viac ľudí a všetko váži-
me, tak to trvá. Preto sa objavili aj otáz-
ky, či nezvažujeme samoobslužný pre-
daj, no tu sa to priestorovo nedá a tie 
zásobníky sú dosť drahé. Rozmýšľame 
nad predobjednávkou, ľudia si budú 
môcť objednávku online vyklikať, pove-
dia si čas, kedy si pre to prídu, a budú 
to mať pripravené, prípadne si to len 
presypú do vlastných nádob.

 Sú v  Dúbravke ekologicky pria-
teľskí ľudia? 

Myslím, že áno. Počúvame tu aj roz-
hovory o kompostéroch. Veľa ľudí nám 
hovorilo, že konečne je tu takýto ob-
chod, že nemusia nikam cestovať. 

 Prezraďte, čo máte v  obchode 

také netradičné, netypické, prečo by 
mal človek k vám prísť?

Som napríklad fascinovaná z čapo-
vanej zubnej pasty.

 Áno, to ma zaujalo, len neviem, 
do čoho by si to človek načapoval.

Myslím si, že v blízkej dobe nájdem 
niečo, čo bude fungovať. Dá sa to nabrať 
aj do pohárika, len neviem, nakoľko je to 
hygienické, keď si budete z pohárika kaž-
dý deň na kefku pastu nakladať. Sú rôzne 
dávkovače, napríklad také pumpičky na 
mejkap, odskúšame to. Zaujímavé sú aj 
zubné tablety a prášok, len si človek musí 
zvyknúť. Je to slovenský výrobok. Prášok 
si dá na kefku, tabletu do úst, no nepení 
to, obsahuje to minerál. Skvelá vec je aj 
kovový holiaci strojček, na začiatku je in-
vestícia vyššia, no žiletky sa dajú meniť. 
Potom je tu tapioka (smiech).

 Čo to je?
To skoro nikto nepozná. No jedna 

pani k nám práve na to prišla, povedala 
že chce tapioku.  Poradili sme jej, nech 
z toho spraví puding. Tapioka je známa 
z filmu Rain Man. V ňom mal Dustin 
Hoffman jedálniček, ktorý sa opakoval, 
vždy som sa zamýšľala, čo je to ten ta-
piokový puding z javorovým sirupom. 

 Aká je to presne potravina?
Je to vlastne škrob extrahovaný z ko-

reňa manioku. Nemá to skoro žiadnu 
chuť, je to o tom, ako si to človek do-
chutí. Buď sú to také guličky, ktoré keď 
sa uvaria zosklovitejú, a škrob sa odtiaľ 
uvoľní. Môžete tam dať mandľové, ry-
žové, obyčajné mlieko, ktoré to zjemní 
a potom si to človek dochutí, ako chce.

 Keď spomínate mlieko, nepre-
mýšľate ponúknuť ho v obchode?

Pozerala som kontajnery na mlieko. 
No to by chcelo väčší priestor a stálych 
odberateľov, aby sa mlieko predalo. Do 
budúcnosti však plánujeme chladničku. 

Manželia Terézia Panyi Terzieva a Róbert Panyi založili ekologický obchod v Dúbravke.  Foto: autorka

P O D E Ľ T E  S A  O  T I E T O  J E D I N E Č N É  O B R Á Z K Y
S  D Ú B R AV Č A N M I  A  K O N TA K T U J T E  N Á S tlacove@dubravka.sk
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 Pohľad na križovatku Saratovská – Repašského vtedy a dnes. Foto: archív DN, Peter Považan
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Projekt Dúbravského Betlehemu 
vznikol pred štyrmi rokmi, jeho au-
tor Ľubo Navrátil pripravil modely 
hlavných postáv a čakalo sa na vhod-
né drevo. „Roky sa vždy v máji stre-
távame na Detve na týždňových rez-
bárskych sympóziách, myslel som, že 
by som priateľov nahovoril, aby kaž-
dý pre Dúbravku vyrezal jednu sochu 
a tak by sme vyskladali Betlehem. 
Vlani Jožko Smutný z Dúbrav zavo-
lal, že na svojom pozemku ide vypíliť 
urastený polstoročný topoľ s prieme-
rom kmeňa vyše metra. Drevo kúpi-
la mestská časť za cenu palivového 
a v máji sa na sochách začalo praco-
vať. Nakoniec týždňové sympózium 
nestačilo, sochy stáli na Melišíkovie 
dvore a schádzali sme sa pracovať na 
nich, kto ako mohol. Po základných 
rezoch motorovou pílou prichádzali 
na rad veľké dláta a šmirgľové kotú-
če. Keď sochy po pol roku preschli, 
začalo sa s povrchovou úpravou špe-
ciálnymi nátermi do exteriéru,“ spo-
mína správca Dúbravského múzea 
a dodáva, že z jedného rezbárskeho 
stretnutia boli napokon štyri. 

 BUDE SVIETIŤ POČAS SVIATKOV

Takže originálny drevený betle-
hem v mierne nadživotnej veľkosti 
vyrezávali niekoľko mesiacov rezbári 
z celého Slovenska, zoskupení v ne-
formálnom združení. Pôvodne mal 

každý klát okolo 800 kilogramov, po 
vypílení sôch a schnutí dreva má kaž- 
dá socha od 200 do 400 kíl. 

Ústrednú postavu betlehemu, sv. 
Jozefa, vyrezal hriňovský „Michelan-

gelo“ Lukáš Ľalík, dúbravský rodák 
Michal Fratrič vytvorili sochu anjela, 
"polovičná" Dúbravčanka Eva Vidla 
Hulíková pracovala na záhyboch na 
plášťoch kráľov. Detvan Marian Pet-

rinec je autorom barančeka a ležiacej 
kravičky. Andrej Janoška zo Žiaru 
nad Hronom vyrezal Jezuliatko. So-
chu Panny Márie a dvoch kráľov vy-
tvoril Ľubo Navrátil, tretieho kráľa 

Slávnostné predstavenie Dúb-
ravského betlehema, stretnu-

tie pri betlehemskej kapustnici 
a k tomu Betlehemské svetlo 
z rúk skautov. To všetko spoji-
lo predvianočné podujatie 18. 
decembra v Dúbravskom múzeu 
na ulici Pod záhradami.

 V DÚBRAVSKOM MÚZEU STOJÍ  DREVENÝ BETLEHEM

Dúbravku zdobí 
vyrezávaný Betlehem

1989 Sametová/Nežná
17. január 2020 17:00

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ  ZOSTAVENÁ 
FOTOGRAFOM TOMÁŠOM POSPĚCHOM V GALÉRII 

VILLA RUSTICA V DOME KULTÚRY DÚBRAVKA

Betlehemské svetlo do Dúbravky priviezli dúbravskí skauti 11. zboru Biele delfíny 
a slávnostne ho na podujatí odovzdali Dúbravčanom.

Drevený betlehem je už súčasťou Dúbravského múzea. Foto: Lucia Marcinátová
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stvárnil Braňo Rusnáčik z bratislav- 
skej Trnávky. Štylizovanou betle-
hemskou stajňou kompozíciu zastre-
šil Tomáš Dlabola, taktiež Dúbra-
včan. Deväť sôch betlehemu bude 
na dvore múzeu osvetlených každý 
večer počas sviatkov až do 7. januára. 

DAJME DRUHÚ 
ŠANCU STROMOM

Betlehem pre Dúbravku je súčas-
ťou celoslovenského neformálneho 
projektu Dajme druhú šancu stro-
mom, ktorý sa spustil pred niekoľký-
mi rokmi na Detve, keď v rámci 
rekonštrukcie námestia museli byť 
vypílené staré lipy,“ hovorí detvian-
sky aktivista Jaroslav Macek. Práve 
on je spoluzakladateľom Detvian-
skej umeleckej kolónii, ktorá pred 
dvanástimi rokmi prichýlila rezbá-
rov na Melišíkovie dvore pri Detve. 
V Dúbravke v rámci projektu vzniklo 
zatiaľ spolu 12 sôch. 

BETLEHEMSKÁ 
KAPUSTNICA A SVETLO

Betlehemská kapustnica začala 
na dvore múzea rozvoniavať v stre-

du 21. decembra počas predvianoč-
ného týždňa už okolo 15.00, svetlo 
z Betlehema prišlo presne o 17.00. 
Do mestskej časti ho priviezli dúb-
ravskí skauti 11. zboru Biele delfíny a 
slávnostne ho na podujatí odovzdali 
Dúbravčanom.

Svetielko si odpálil aj starosta 
Dúbravky Martin Zaťovič, aby od-
kaz šíril ďalej. „Svetielko je symbo-
lom lásky a pochopenia, verím, že sa 
bude šíriť Dúbravkou, obyvatelia si 
ho môžu vziať  k sebe domov alebo 
roznášať blízkym,“ povedal starosta. 

Plamienok Betlehemského svetla 
sa každoročne pred Vianocami od-
paľuje z plamienka horiaceho v Ba-
zilike Narodenia Pána v Betleheme. 
Plameň Betlehemského svetla roz-
nášajú skauti do miest a obcí po celej 
Európe a tiež do niekoľkých americ-
kých krajín. Väčšinou býva najskôr 
letecky dopravené do Viedne, odkiaľ 
sa ďalej šíri obvykle po železnici. Slo-
venskí skauti vynášajú každoročne 
Betlehemské svetlo dokonca aj na 
Lomnický štít.

Posolstvo Betlehemského svetla 
spája všetkých ľudí dobrej vôle a je 
neodmysliteľnou súčasťou pokoja  
vianočných sviatkov.  (elen, lum)

 V DÚBRAVSKOM MÚZEU STOJÍ  DREVENÝ BETLEHEM

Dúbravku zdobí 
vyrezávaný Betlehem

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. par-
tizánskej brigády 
M. R. Štefánika 
v Sklabini. Tá sa 

postupne rozrástla na oddiel a na-
pokon na 1. čs. partizánsku 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

Andrej Janoška zo Žiaru nad Hronom pri práci ja soche Jezuliatka.

Lukáš Ľalík z Hriňovej sa podujal vytvoriť sochu svätého Jozefa.

Správca Dúbravského múzea Ľubo Navrátil pri práci na postave kráľa Baltazára.
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LUCIA MARCINÁTOVÁ

Depresia nie je smútok, zne-
lo na prednáške v Dome kultúry 
Dúbravka s názvom Depresia. „Kto 
nebol smutný, nech ma počká pri 
dverách prednáškovej miestnosti,“ 
povedal na úvod prednášky doktor 
Martin Kalaš, primár psychiatric-
kej kliniky, s úsmevom.

Rozhovoril sa o tom, ako rozpo-
znať, depresiu a aké je dôležité vší-
mať si blízkeho, priateľa, kolegu. 
„Možno ide o volanie o pomoc,“ 
hovorí lekár.

Ochorenie sa často začína nená-
padne, ľudia sa javia ako smutní. 
Depresia navyše môže byť prekry-
tá niečím iným. Primár spomenul 
viaceré prípady, keď sa ľudia s de-
presiou liečili na inú chorobu, ale-
bo hľadali pomoc u iných odbor-
níkov. „Mal som pacientku, ktorá 
nemohla jesť, všetko, čo zjedla, 
vyvrátila, nevedeli jej pomôcť, až 
potom sa zistilo, že má depresiu.“

Iným prípadom bola podľa le-
kára žena, ktorá si myslela, že má 
demenciu, lebo zabúdala, mala 
však depresiu, nevedela sa sústre-
diť. Podobné prípady sa objavili aj 
s krvným tlakom, jeho kolísaním.

Aj chronická bolesť môže viesť 
k depresii a aj naopak depresia 
k bolesti. „Duša bolí,“ hovoril pri-
már. „Herec Miloš Kopecký, ktorý 
trpel psychickými ťažkosťami, ho-
vorieval - rakovina tak nebolí ako 
depresia.“

Z JEDNÉHO PROBLÉMU 
DO DRUHÉHO

Počet ľudí s depresiou a psy-
chickými problémami stúpol roku 
1989. Zmeny pôsobia na človeka. 
„Kedysi sme budovali krajšie za-
čiatky, smútok nebol prípustný,“ 
poznamenal doktor.

Začiatky sú nenápad-
né, a príznaky sa často 

priraďujú aj k iným choro-
bám. Depresia. Nie je zlým 
naladením, „depkou“, ale 
podľa americkej klasifikácie 
by to malo ísť asi o 14 dní 
poklesnutej nálady. O ťažkej 
téme pohovoril s ľahkosťou 
i nádejou zároveň Mar-
tin Kalaš, primár Psychia-
trickej kliniky SZU a PNPP. 
Do Domu kultúry Dúbravka 
si ho pozval doktor Juraj 
Štekláč, ktorý prednášky 
s odborníkmi pravidelne 
organizuje. Oranžová sála 
kultúrneho domu sa naplnila. 
Poslucháčmi aj témou.

Ženy sú podľa štatistík depresív-
nejšie než muži, asi v pomere 1:2. 
V roku 2017 bolo na Slovensku asi 
1,8 milióna psychiatrických paci-
entov, z toho asi 30 percent malo 
depresiu, pričom asi jedno percen-
to pacientov skončilo v nemocnici. 
„Byť duševne chorí na Slovensku 
nie je žiadne terno,“ dodal lekár. 

Chlapi sú učení, že nemôžu 

plakať, na problémy i smútok si 
zvyknú dať „za jeden“. Alkohol 
opojí, ale nerieši.

„Ľudia sa tak môžu dostať ešte 
do väčších problémov, problémov 
so závislosťou.“ Okrem alkoho-
lu spomenul lekár aj závislosť od 
liekov, ktoré ľudia užívajú na úz-
kosť či nepokoj, napríklad xanax či 
lexaurin. 

DEPRESIA AKO SIGNÁL

Často sa problémy začínajú aj 
v práci. „Veľa pracujeme, stále, ne-
vieme vypnúť.“ 

Na druhej strane býva problé-
mové aj to, keď človek ostane na 
dôchodku a stratí akýsi zmysel. 
„Rizikové je to najmä u ľudí, ktorí 
nemajú detí, prípadne sú deti v za-
hraničí.  Osamelo žijúci.“

Dôležité je podľa odborníka do-
priať si, odmeniť sa aj na dôchod-
ku. Ísť na kávu či koláč s priateľmi, 
stretávať sa s ľuďmi „Možno de-
presia môže byť aj akýmsi impul-
zom, signálom, aby človek niečo 
zmenil vo svojom živote.“

A hoci sa prednáška aj diskusia 
v Dome kultúry Dúbravka, ktorú 
organizoval v rámci cyklu svojich 
prednášok doktor Juraj Štekláč, 
točila okolo depresie, duševného 
zdravia, primár Kalaš dodával op-
timizmus: „S depresiou sa dá niečo 
robiť.“

Všímajme si 
človeka, možno 
volá o pomoc

  ŽENY SÚ DVAKRÁT DEPRESÍVNEJŠIE NEŽ MUŽI

RIZIKOVÉ FAKTORY DEPRESIE AKO SA DEPRESIA PREJAVUJE

 rozvedení, osamelo žijúci, vdovci

 predchádzajúce epizódy depresie

 závažné rodinné udalosti

 závislosť 

 telesné ochorenie

 sociálna izolácia

 chudobný osobný život

 strata matky pred 11 rokov

 človek pociťuje zníženie energie, 
 aktivity, prestane robiť veci, ktoré 
 ho bavili, nevie sa potešiť ani pri 
 dobrej správe, je spomalený,

 často sa prejavuje aj podráždenos-
ťou, negativitou

 rýchlo sa unaví, nevládze, stratí 
 výkon, schopnosť sústrediť sa

 človek má narušený spánok,  
 je unavený, cíti napätie úzkosť

DÔLEŽITÉ KONTAKTY:
Liga za duševné zdravie: www.dusevnezdravie.sk - online poradňa
Linka dôvery Nezábudka - 0800 800 566 - 24-hodinová, bezplatná, celonárodná
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VIERA KÔPKOVÁ

Mestská časť vytvorila nové pravid-
lá, ktoré upravujú proces od vyhláse-
nia výzvy, cez podávanie a posudzova-
nie žiadostí po samotné poskytnutie 
príspevkov a kontrolu ich použitia.

Finančné prostriedky na dotácie 
vyčleňuje mestská časť v rámci svojho 
rozpočtu. Na rok 2020 je vyčlenená 
celková suma 52-tisíc eur.

Žiadateľom môžu byť právnické 
osoby a fyzické osoby-podnikatelia pô-
sobiaci na území Dúbravky alebo po-
skytujúci služby obyvateľom mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka.

Vyplnenú žiadosť aj s potrebnými 
prílohami treba odovzdať v podateľni 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
osobne alebo poštou, alebo elektronic-
kým spôsobom do 31. marca. Doruče-
né žiadosti posúdia príslušné komisie 
miestneho zastupiteľstva, do ktorej 
kompetencie patrí posudzovaná ob-
lasť, napríklad športová, kultúrna, so-
ciálna a pod. 

Príspevok môže žiadateľ použiť len 
na účel, na ktorý bol schválený. Do-
táciu treba vyčerpať najneskôr do 15. 
decembra.

„Ďakujeme všetkým zamestnancom 
spoločnosti Veolia Energia Slovensko 
a predovšetkým vedeniu za to, že ani 
oni, popri svojej náročnej a zodpoved-
nej práci nezabúdajú, že Vianoce nie 
sú len o detskej radosti, ale aj o radosti 

ľudí v domovoch sociálnych služieb, 
domovoch seniorov, ktorí veľakrát 
nemajú nikoho, kto by si na nich spo-
menul. Sme veľmi vďační za to, že nás 
oslovili a urobili našim seniorom Via-

noce výnimočné a radostné“, vyjadrila 
sa riaditeľka domova, pani  Janka Du-
doňová.

„Vo Veolii pravidelne a radi orga-
nizujeme charitatívne aktivity. Tento 

rok sme sa rozhodli v rámci projektu 
Stromček prianí obdarovať vianočný-
mi darčekmi starších ľudí v domove 
seniorov. Boli sme milo prekvapení, 
s akými skromnými vianočnými že-
laniami sa na nás obrátili a verím, že 
sa nám spoločne s našimi zamestnan-
cami podarilo skrášliť vianočné sviat-
ky v Domove pri kríži“, dopĺňa Peter 
Dobrý, generálny riaditeľ spoločnosti 
Veolia Energia Slovensko, a.s. a pred-
seda správnej rady Nadácie Veolia Slo-
vensko. 

Spolupráca mestskej časti Dúbravka 
a spoločnosti Veolia Energia Slovensko 
siaha do roku 1995, keď tu spoločnosť 
začala prevádzkovať systém zásobova-
nia teplom. Veolia Energia Slovensko 
v MČ Dúbravka spravuje 10 plynových 
kotolní s celkovým inštalovaným vý-
konom takmer 48 MWt, rozvody v cel-
kovej dĺžke teplovodných kanálov viac 
ako 6,3 km, ktorými zásobuje teplom 
a teplou vodou vyše päťtisíc dúbrav-
ských domácností.  (PR)

Mestská časť má nové 
pravidlá prideľovania 

dotácií. Dúbravskí poslanci 
ich schválili na decembro-
vom zasadnutí zastupiteľstva 
a účinnosť nadobudli 1. janu-
ára 2020. 

Zamestnanci spoločnosti 
Veolia Energia Slovensko, 

a.s. spolu s  Nadáciou Veolia 
Slovensko splnili skromné 
vianočné priania ľuďom, 
ktorí nemajú blízku rodinu 
a Vianoce sú pre nich ťaž-
ším a smutnejším obdobím. 
Prostredníctvom projektu 
Stromček prianí vianočnými 
darčekmi potešili 176 senio-
rov z Domova  pri kríži. 

Dotácie s novými pravidlami

Veolia potešila seniorov z Domova pri kríži

 ŽIADOSŤ O DOTÁCIU TREBA ODOVZDAŤ DO 31.  MARCA

 SPOLOČNOSŤ VEOLIA POKRAČUJE S CHARITATÍVNYMI AKTIVITAMI

Dotácie poskytuje mestská časť aj na rozvoj kultúry. Foto: Ľubo Navrátil

OBLASTI POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ 
V MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-DÚBRAVKA V ZMYSLE VZN:

Podrobnejšie podmienky poskytnutia dotácie, ako aj súvisiace dokumenty, sú súčasťou všeobecne záväzného nariadenia,
ktoré sú dostupné na webovej stránke mestskej časti www.dubravka.sk, prípadne osobne na miestnom úrade.

VŠEOBECNE PROSPEŠNÝ 
A VEREJNOPROSPEŠNÝ ÚČEL NAJMÄ:
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných 
 humanitných cieľov,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) zachovanie prírodných hodnôt,
e) ochrana zdravia,
f) ochrana práv detí a mládeže,
g) rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,
h) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci 
 pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli 
 v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc 
 pri postihnutí živelnou pohromou.

VŠEOBECNE PROSPEŠNÁ SLUŽBA NAJMÄ:

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci 
 a humanitárna starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia 

 duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby 

 a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia 
 a ochrana zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby 

 a obnovy bytového fondu.
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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 
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.51)
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Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.58)
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SUDOKU

uzemny.rozvoj@dubravka.sk
zivotne.prostredie@dubravka.sk

socialne@dubravka.sk
dkd@dubravka.sk

skolstvo@dubravka.sk

 Máte dobrý 
nápad pripomienku?

ABY VAŠE OTÁZKY A PODNETY 

NAŠLI ODPOVEĎ, ADRESUJTE ICH. 

RADI VÁM ODPOVIEME.
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Fotografie posielajte mailom na tlacove@dubravka.sk (predmet 
„Foto roka“) alebo prineste osobne v obálke na vrátnicu MÚ 

na Žatevnú 2. Max. počet prihlásených fotografií - 3 ks.

Súťaž prebieha v týchto kategóriách:

1   Stará / Nová – zábery starej Dúbravky, sídlisko

2   Akcia / Reakcia – podujatia v mestskej časti

3   Dúbravka v pohybe – umelecká fotografia

Doba trvania súťaže od 1. 12. 2019 do 1. 2. 2020

D Ú B R AV S K É  N OV I N Y
H Ľ A DA J Ú  F OTO  R O K A 2 0 1 9

www.gazdovskytrh.sk       facebook.com/gazdovskytrh

Saratovská 6, Bratislava
(Dúbravka ‐ pri veľkej Bille)

OBJEDNÁVKY:  02 / 38 105 483

Tradičné domáce pochúťky

- Domáce lokše vlastnej výroby
- Domáca kvasená kapusta*
- Zabíjačkové špeciality
- Domáce klobásy
- Slanina a výrobky z mangalice

* od polovice Novembra
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12
NEDEĽA
10:30

CHLAPČEK A DIVOŠKA

Detské nedeľné divadielko. Účinkuje Divadlo JAJA. 
Predaj vstupeniek v pokladni DKD.

vstupné 3,-  

16
ŠTVRTOK
18:00

KLNKA

Srdečne Vás pozývame na celovečerný program 
DSF KLNKA. Vstupenky zakúpite v pokladni DKD.

vstupné 10,-  

25
SOBOTA
17:00

TANCUJEME V DÚBRAVKE

Tanečný podvečer s kapelou PARTY TIME. 
Vstupenky zakúpite v pokladni DKD.

vstupné 3,-  

17
PIATOK
17:00

1989 SAMETOVÁ / NEŽNÁ

Tridsať rokov po „Nežnej“ alebo „Sametovej“ 
revolúcii a tridsať rokov života v slobodnej spoločnosti. To je 
nepochybne dostatočný dôvod na zamyslenie. Tento dôležitý 
medzník v dejinách slovenského a českého národa pripomenie 
výstava fotogra�í 1989 Sametová/Nežná, zostavená fotogra-
fom Tomášom Pospěchom. Výstavu prinieslo do Dúbravky Čes-
ké centrum Bratislava. Vernisáž výstavy v Galérii RUSTICA v DKD.

vstup voľný 

18 a 19
SOBOTA a NEDEĽA

7:00
BURZA LYŽÍ

Nakúpte si kvalitné lyže za menej peňazí 
ako z obchodu.

vstup voľný 

19
NEDEĽA
10:30

GAŠPARKO A DRAK

Detské nedeľné divadielko. 
Účinkuje Stražanovo bábkové divadlo. 
Predaj vstupeniek v pokladni DKD.

vstupné 3,-  

21
UTOROK
17:00

SMEJKO A TANCULIENKA 
 VŠETKO NAJLEPŠIE !

Smejko a Tanculienka - výročie chrobáčikov 
a oslava s najväčšími rozprávkovými a tanečnými hitmi. 
Predaj vstupeniek len v sieti Ticketportal.

vstupné 10,-  

26
NEDEĽA
10:30

ROZPRÁVKA O MRÁZIKOVI

Hudobno – zábavná show pre deti. 
Predaj vstupeniek v pokladni DKD a cez Ticketportal.

vstupné 7,-  

29
STREDA
14:00

TVORIVĚ DIELNE PRE ZŠ

Tvorivé dielne pre deti z Dúbravských škôl.
Organizované podujatie.
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Herňa pre verejnosť je otvorená každý pondelok, stredu 
a piatok v čase od 9.30 do 11.30, ak nie je uvedené inak, 

program v herni sa začína o 10.00. Pokiaľ to nie je 
uvedené, netreba sa vopred hlásiť.

J A N U Á R

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

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

13. 1. PONDELOK

 Herňa - 9.30 – 11.30

15. 1. STREDA

Herňa - 9.30 – 11.30

16. 1. ŠTVRTOK

Poobedné tvorivé dielničky - 16.30 
- 18.00. Zahráme sa a niečo si spolu 

vytvoríme.

17. 1. PIATOK

BabyHerňa - 9.30 – 11.30. Hernička 
určená pre ešte „nechodiace“ deti 

(od 0 do 12 mesiacov) a tiež pre ich 
rodičov. Prednáška Ako si zachovať 

zdravé zúbky - 17.30 – 18.30. Mlieč-
ne zuby sú mimoriadne dôležité pre 
dôkladné spracovanie potravy, pre 

správny vývoj tvárových kostí a vývin 
reči. Príďte si k nám spolu s detičkami 

vypočuť prednášku a podiskutovať 
o téme zdravých zúbkov s rodinnou 
zubárkou MDDr. Veronikou Bačovou 

Macákovou.

20. 1. PONDELOK

Stretnutie nosiacich rodičov - 9.30 
– 11.30. Zaujíma Vás nosenie detí v 
šatke alebo nosiči? Chceli by ste sa 

na niečo praktické opýtať, poradiť sa, 
podeliť o svoje skúsenosti alebo sa 

len tak prísť porozprávať do herničky, 
kým sa Vaše dieťatko zahrá?

22. 1. STREDA

Herňa - 9.30 – 11.30

23.1. ŠTVRTOK 

Prednáška o informačnej medicíne - 
16.30 - 17.30. Príďte sa dozvedieť viac 

o celostnej medicíne a o riadenej a kon-
trolovanej detoxikácii organizmu, ktorú 
Vám v neformálnej prednáške predstaví 

Nelly Kollárová. Tešíme sa na Vás.

24. 1. PIATOK

Podporná skupina dojčenia - 9.30 – 
11.30. Príďte sa porozprávať o aktu-
álnych témach s dulou a laktačnou 
poradkyňou Martou Babincovou.

27. 1. PONDELOK 

Herňa pondelok - 9.30 – 11.30

29. 1. STREDA 

Herňa streda - 9.30 – 11.30

30. 1. ŠTVRTOK

Poobedné tvorivé dielničky - 16.30 
- 18.00. Zahráme sa a niečo si spolu 

vytvoríme.

31. 1. PIATOK 

BabyHerňa - 9.30 – 11.30. Hernička 
určená pre ešte „nechodiace“ deti (od 0 
do 12 mesiacov) a tiež pre ich rodičov.

PRAVIDELNÉ KRÚŽKY 
A KURZY RC MACKO

PRE DETI – BÁBÄTKÁ, 
PREDŠKÔLKARI I ŠKÔLKARI

Masáže dojčiat
piatky doobeda,  pre deti vo veku 

5 týždňov až 10 mesiacov

Cvičenia pre deti 
utorky doobeda, pre deti vo veku 

3 až 15 mesiacov
Veselé krôčky 

stredy doobeda, pre deti, ktoré 
už samostatne chodia až do 3,5 rokov

Montessori hernička 
pondelky doobeda, pre deti vo veku 

1 až 3 roky
Angličtina pre deti

pondelky poobede, pre deti od 3 rokov
Spevácky krúžok Spievajko

utorky poobede, pre deti vo veku 
4 až 8 rokov

Folklórny súbor Zvonček
utorky poobede,  pre deti vo veku 

4 až 8 rokov
Krúžok hudobnej prípravy Prvé krôčky 

hudby s Aničkou Notičkou
utorky poobede, pre deti vo veku 

4 až 8 rokov
Dance up Kloky – detský moderný tanec

utorky poobede, pre deti vo veku 
6 až 10 rokov

PRE DOSPELÝCH

Angličtina pre mamičky i oteckov
štvrtky doobeda

Šperkársky krúžok
stredy poobede

Cvičenia pre ženy
pondelky a štvrtky poobede

Brušné tance
stredy poobede

Cvičenie pre mamičky s deťmi
štvrtky doobeda

Podporná skupina dojčenia
druhý piatok v mesiaci doobeda

J A N U Á R

www.centrumrodiny.sk
Kontakty: info@centrumrodiny.sk | 0940 333 894 | 0944 834 313

P O N D E L O K

9:30-10:30 - Ranné cvičenie
pre každého - pod.lipou@gmail.com

14:00-15:30 
- Arteterapeutické stretnutie

15:00-17:00 - Keramický krúžok
15:00-16:00 - Francúzska konverzácia

pre začiatočníkov - info@centrumrodiny.sk
16:00-17:00 - Francúzska konverzácia

pre pokročilých- info@centrumrodiny.sk
16:00-17:00 - Pingpong pre všetkých 

- info@centrumrodiny.sk
17:00-18:30 

- Háčkovanie pre každého 
- silvia.bodlakova@dobre-napady.sk
17:30-19:00 - Joga - cvičenia, práca 

s dychom, relaxácia – pokračujúci 
- pod.lipou@gmail.com

U T O R O K

9:30-11:30 - Hernička pre mamičky 
s deťmi -  komunita@centrumrodiny.sk

15:00 - 18:00 - Maľovanie pri hudbe 
pre mentálne postihnutých dospelých

pre pokročilých- info@centrumrodiny.sk
17:30-18:15 - Taekwon-do 
- horangi@taekwondoitf.sk

17:00-19:00 - Astronomický krúžok
- info@centrumrodiny.sk

18:00-20:00 - Šitie na šijacom stroji 
pre začiatočníkov: Uši si svoju eko tašku 

- info@centrumrodiny.sk
18:30-19:30 - Strečing a sebaobrana pre 

ženy- horangi@taekwondoitf.sk

S T R E D A

10:30-11:30 - Africké 
tance pre maminy s deťmi 
- info@centrumrodiny.sk

14:00-16:00 - Pletenie košíkov
15:00-16:00 - Africké tance pre všetkých

- info@centrumrodiny.sk
15:30-17:00 - Divadelný krúžok

- info@centrumrodiny.sk
16:30-17:30 - Anglická 
konverzácia s Davidom

Š T V R T O K

10:00-13:00 - Pletenie košíkov
14:00-17:00 - Funny poobedia 

s Naoir - info@centrumrodiny.sk
16:00-17:00 Maľovanie 

pre autistické deti
16:00-19:30 - Šachové 

klubové dni ŠK Dúbravan
17:30-19:00 - Relaxačné 

cvičenie pre zdravý chrbát pre 
začiatočníkov - pod.lipou@gmail.com

P I A T O K

14:00-17:00 - Voľné klubové aktivity
- info@centrumrodiny.sk

17:00-19:00 - Pletenie košíkov

Pomôž nám jednorazovo 
alebo pravidelným  príspevkom 

SK78 1100 0000 0000 2625 1260 08

C entrum rodiny ďakuje 
všetkým dobrovoľníkom 

a podporovateľom, ktorí nám 
počas roku 2019 pomáhali pri 
rozvoji komunitného centra.

Ďakujeme za finančnú podpo-
ru Nadácii Zurich Foundation, 
Bratislavskému samosprávnemu 
kraju za podporu projektu  „Šan-
ca rozvíjať svoj talent“, Nadačné-
mu fondu Mercedes Benz Finan-
cial Services za podporu projektu 
„Tvoríme komunitu, spájame ge-
nerácie“, Nadácii Henkel Sloven-
sko za podporu projektu „O krok 
bližšie“, Nadácii Orange za pod-
poru projektu „V komunite mi 
je dobre“, Magistrátu Hlavného 
mesta SR Bratislava za podpo-
ru projektu „Astronómia očami 
detí“, Nadácii ZSE za podporu 
projektu „Žijeme hudbou, žijeme 
tancom“, mestskej časti Bratisla-
va-Dúbravka za podporu projek-
tu „Letné dobrodružstvo pokra-
čuje“ a Nadácii Pontis za podporu 
projektu „Oddych pre každého“.

Taktiež ďakujeme všetkým fi-
remným dobrovoľníkom zo spo-
ločností Dell, At&T a SLSP nielen 
za ich dobrovoľnícku prácu, ale aj 
za ich finančnú podporu. A ostat-
ným  firemným dobrovoľníkom 
z rôznych spoločností, napríklad 
Immofinanz, KPMG, EY , IKEA... 
za ich čas venovaný  našej orga-
nizácii.

Všetkým prajeme požehnané 
sviatky a v novom roku 2020 sa 
na vás opäť tešíme. 

Poďakovanie
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Obrovská pohoda. Mož-
no práve týmito dvoma 

slovami by sa najlepšie dali 
charakterizovať tohtoročné 
adventné dielne v Domove 
sociálnych služieb profesora 
Karola Matulaya. V poslednú 
novembrovú sobotu praskali 
budovy zariadenia na Lipské-
ho ulici vo švíkoch. A to nielen 
pre hojnú účasť, ale hlavne 
pre radosť, ktorá sršala zo 
všetkých strán.
 TEXT A FOTO

MARTINA ČÁPOVÁ

Už tradične sú Adventné tvorivé 
dielne  Domova soc. služieb prof. Ka-
rola Matulaya na Lipského ulici mies-
tom, kde sa stretávajú mnohí rozdielni 
ľudia, ktorí sú si zároveň aj veľmi po-
dobní. To, čo ich spája, je chuť stret-
núť sa na začiatku vianočného obdo-
bia pri tvorivej činnosti s výnimočnou 
atmosférou.

„Už dlho som sa na túto akciu tešil,“ 
hovorí Janko, klient DSS profesora 
Karola Matulaya. „Vedel som, že tu 
stretnem kamarátov a budem si môcť 
vyrobiť niečo pekné vianočné.“ Aktivít 
na výber bolo viac než dosť.

IKEBANY, MEDOVNÍKY, OZDOBY

V jedálni je najväčší ruch. Ikebany 
majú obrovský úspech. Všade vonia 
ihličie a farby v miestnosti sa nedajú 
spočítať. O chvíľu sa pred jedálňou 

Dúbravka organizuje 
už štvrtý rok komorné 

vianočné trhy. Chce podporiť 
spoločné trávenie voľného 
času s priateľmi, so susedmi.

 TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Trvali len dva dni, no stihli takmer 
všetko. Mrazivé počasie, kvapky daž-
ďa, slniečko, speváčku so zborom, det-
ské piesne a tance, mladých umelcov 
zo školy aj skúsené kapely. Vianočné 
trhy v Dúbravke. Mestská časť ich or-
ganizuje už štvrtý rok, tradične s pódi-
om a stánkami pred Domom kultúry 
Dúbravka. Tento rok to nebolo inak. 
Teda bolo, trhy boli ekologickejšie. 
Mestská časť myslela pristavením 
triediacich nádob na separovanie a  
v stánkoch ponúkala vratné keramic-
ké hrnčeky s dúbravským dizajnom.

Piatkový program otvorila  hudbou 
Základná umelecká škola Eugena Su-
choňa a po nej slovom starosta Martin 
Zaťovič, zaželal všetkým obyvateľom 
príjemné sviatky. Potom už pódium 
patrilo charizmatickej Anke Repkovej 
so svojím zborom a štvorici hudobní-
kov združenej pod menom Mix kvar-

tet. Teplejšiu sobotu otvoril program 
pre deti a potom hudba pre každého. 
Mia, skupiny Salamander a Oukey.

K sprievodným podujatiam patrilo 
piatkové tvorenie s Centrom voľného 
času Klokan, a v oba dni Minizoo z De-
vína so sovičkami, ovcou i lamou a tiež 
Živý Betlehem. Počas trhov sa dala 

prezrieť aj výstava insitného maliara 
Martina Papa v Galérii Villa Rustica.

Niektorí návštevníci trhov hovorili 
o slabej ponuke a malom počet stán-
kov, dúbravské komorné trhy však 
neboli len o jedle či nakupovaní, ale 
najmä stretnutí s priateľmi, susedmi 
pri hudbe či varenom víne.

Keď trhy nie sú len o nakupovaní
 VIANOČNÉ TRHY TRVALI DVA DNI.  STÁNKOV BOLO MÁLO

nazbiera množstvo krásnych výtvorov 
so sviečkami, a menovkami autorov. 
Adventné svietniky, aké len tak nekú- 
pite. 

Vôňou sa nedá zahanbiť ani ku-
chyňa, medovníky sú predsa neodmy-
sliteľným symbolom Vianoc. Pečenie 
bolo výborne zorganizované a medov-
níky si záujemcovia mohli aj ozdobiť. 

Vianočné dekorácie mali v dielňach 
tiež svoje miesto, pomáhala aj dob-
rovoľníčka Nicol. „Bolo pekné vidieť, 
ako každé jedno dieťa tvorí niečo iné 
a že každé je kreatívne svojím vlast-
ným spôsobom,“ priblížila dojmy. 

Maľovalo sa aj na textil, sklo, či na 
usmiate tváre. 

KOMUNITA

Tohtoročné tvorivé dielne nás znova 
utvrdzujú v tom, že sú to práve podob-
né podujatia, ktoré búrajú múry med-
zi komunitami. Priateľská atmosféra 
a prepájanie tak vzácnej rôznorodosti 
nás všetkých je kľúčom k väčšiemu 
vzájomnému rešpektu. Spôsob, akým 
si všetci ľudia bez rozdielu dokážu užiť 
chvíle plné inšpirácie a radosti je pred-
sa stále ten istý. K tomu výborná or-
ganizácia, bezlepkový chlieb a vegeta- 
riánska nátierka. Myslelo sa naozaj na 
všetko a tvorivé dielne boli skvelým za-
čiatkom vianočného obdobia, ako si ho 
všetci želáme: plného pokoja a pohody. 

Keď tvorenie rúca múry
 ADVENTNÉ DIELNE SPÁJAJÚ KOMUNITY
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Keď prišla pozvánka na 
vianočnú besiedku Centra 

voľného času Klokan, netušili 
sme, že besiedka nebude len 
o samotnom centre a jeho 
žiakoch, ale že predstaví 
oveľa viac. Školská budova 
na Batkovej ulici sa mení na 
umelecko-voľnočasový objekt. 

„Čížiček, čížiček, vtáčik maličký, 
povedz mi, čížiček, ako sejú mak?“ 
Spev a známa detská pieseň nás ví-
tala už pred vstupom. Predviedol ju 
Folklórny súbor Zvonček pre deti od 
4 rokov. Dejiskom Vianočnej besied-
ky Centra voľného času Klokan bola 
telocvičňa niekdajšej základnej školy 
na Batkovej.  Dnes tu sídlia viaceré 
umelecké a voľnočasové centrá. Zá-
kladná umelecká škola Eugena Su-
choňa, Muzikálové divadlo Alkana, 
Tanečný klub Danube či Centrum 
voľného času Klokan, ktoré združu-
je viaceré krúžky, aktivity. Na jednej 
besiedke sme tak mohli sledovať nie- 
len krúžky a skupiny, ktoré pôsobia 
v Klokane, od malých tanečníkov cez 
gitaristov až k športovcom, ale pozva-
nie prijali aj tanečníci z TK Danube, 
z klubu, ktorý je známy aj trénovaním 
integrovaných tanečných párov, či 
malí veľkí hudobníci zo ZUŠky.

Pestrosť, talenty, vystúpenia. Bolo 
na čo pozerať a aj si vychutnávať 
predvianočnú atmosféru. Veď ako 
písalo Centrum voľného času Klokan 
na pozvánke na besiedku, „Nech sa 
otvorí cesta ľudskosti...“

Lucia Marcinátová

Klokan predstavil 
svoju pestrosť

Janko (vpravo) hovoril o tom, ako sa na dielne a tvorenie tešil.



Tanec, báseň, spev, kole-
da aj rock'n'roll, sloven-

sky i anglicky. To všetko 
na jednom pódiu v podaní 
jednej materskej školy.  Vý-
nimočný Mikuláš v Domove 
pri kríži.
 TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ

„My sme vločky iskieročky, šaty 
máme snehové,“ ozvalo sa na úvod 
od dievčat v bielom. „V divom tanci 
roztočíme celučičký svet.“

Po pár slovách a otočke taneční-
čok sa jedáleň seniorov v Domove 
pri kríži premenila na divadelnú 
sálu. Spolu s malými vločkami z Ma-
terskej školy Cabanova „napadala“ 
do priestoru radosť, úprimné taneč-
né kreácie a predvianočná atmosfé-
ra zároveň. 

Sovičky a Včielky z materskej 
školy predviedli asi polhodinový 
program, na záver ktorého zaznela 
Tichá noc. Asi najznámejšia vianoč-

Cez dvanásť materských 
škôl k Domu kultúry 

Dúbravka. Mikuláš mal 6. 
decembra svoj deň a púť aj po 
mestskej časti. 
TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Mikuláááš, Mikulááááááš, Miku-
láááááááš. Ozývalo sa Materskou 
školou Ušiakova. A nebola v piatok 6. 
decembra jediná. Privolávanie muža 
s bielou bradou, červeným kabátom 
a veľkým bruchom prebehlo postupne 
aj v škôlkach na Cabanovej, Ožvoldí-
kovej, Pri kríži, Fedákovej, Galbavého, 
Švantnerovej, Bullovej, Damborského, 
Bazovského, Nejedlého i Sekurisovej. 
A okrem ozveny mena čarovného muža 
bolo počuť aj piesne, koledy, rýmy, bás-
ne.

Dúbravský Mikuláš spolu so svojimi 
pomocníkmi, na ktorých sa 6.decemb-
ra, premenili starosta Martin Zaťovič 
so svojím zástupcom Ľubošom Krajčí-
rom, navštívili všetky materské školy. 
A návštevy neboli márne. 

Mikulášska posádka spoznala ni-
elen dúbravských škôlkarov, ale aj ich 
činnosť, tanečné a spevácke talenty 
i niekoľké veselé príhody.

Kým Mikuláš chodil po škôlkach 
doobedia, poobede pozdravil deti pri 
Dome kultúry Dúbravka. Skôr než 
prišiel, deti zabávala Barbora Chleb-

cová, ktorá privítala veselú Funny a 
jej zvieracích kamarátov opičku Gu-
-Gu a zajka Jo-Ja. Nechýbal spoločný 
spev, tanec, kúzelník a spolu s Mikulá-
šom samozrejme sladká nádielka. Ku 
kultúrnemu domu si so sebou zobral 
aj čerta a anjela. A spolu s nimi prišlo 

aj svetlo. Na programe bolo totiž aj 
rozsvietenie dúbravského vianočného 
stromčeka, ktorý rastie do výšky a krá-
sy pred kultúrnym domom.

Dúbravka sa tak ponorila do vianoč-
ného osvetlenia a pripravila sa na naj-
krajšie sviatky roku...

ná koleda spevom spojila malých 
vystupujúcich a divákov seniorov. 
Nechýbali slzy šťastia i dojatia a na 
záver veľký potlesk.

Odrazu bolo jasné, že hodiny, dni, 
týždne nacvičovania programu mali 

zmysel, rovnako ako výroba origi-
nálnych 178 balíčkov z materskej 
školy pre každého seniora v Domove 
pri kríži. 

Aby si na Vianoce našli niečo od 
svojej škôlkarskej rodiny z Cabanky.

Vločky vyčarovali sviatky

Púť muža s bielou bradou

 DETI  PRIPRAVILI  MIKULÁŠ PRE SENIOROV

 MIKULÁŠ SA OBJAVIL NA VIACERÝCH MIESTACH
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Vpredvianočnom období 
ukončila mestská časť 

zbierky. Hračky od Dúbra-
včanov putovali deťom zo 
sociálnej slabších rodín, 
vyzbierané pomôcky zas 
chlpáčom do zvieracieho 
útulku.

 TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Mesiac ľudia nosili, miestnosti 
miestneho úradu sa plnili hračka-
mi, knižkami, potom Oddelenie so-
ciálnych vecí a zdravotníctva týžd-
ne triedilo a pripravovalo balíčky 
tak, aby potešili. Aby si každé dieťa 
našlo to svoje... K tomu sa pridali 
spev, básne a úprimné vystúpenie 
od detí k deťom.

Zbierka hračiek, ktorá prebieha-
la od 21. októbra do 21. novembra 
na miestnom úrade, sa šťastlivo za-
končila odovzdaním hračiek, tým, 
ktorých budú tešiť.

Taký bol Mikuláš pre deti zo so-
ciálne slabších rodín v Kultúrnom 
centre Fontána. Pásmom potešili 
prváci zo Základnej školy Pri kríži 
a samozrejme nefalšovaný dúbrav-
ský Mikuláš. 

Zbierku hračiek opakovala mest-
ská časť už piaty rok. Tradične je 
sprevádzaná veľkým záujmom ve-
rejnosti a aj veľkou radosťou detí.

Podobne piaty rok prebehla 
v Dúbravke aj zbierka pre zvierací 
útulok. Organizovala ju mestská 
časť Bratislava-Dúbravka v spo-
lupráci s Občianskym združením 
Dúbravčan. Vyzbierané deky, staré 
koberce, krmivá aj hračky pre chl-
páčov odovzdalo pred Vianocami 
vedenie mestskej časti do blízkeho 
útulku Slobody zvierat na Polian-
kach.

Keď hračky 
tešia dvakrát

ďakuje Bratislavskému samospráv-
nemu kraju za podporu projektu na 
obnovu parku pri Horánskej studni:

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - DÚBRAVKA

"Zachráňme 
symbol Dúbravky"

Mikuláša sme stretli aj v cukrárni.

Deti po vystúpení prekvapil Mikuláš.

Potešil deti vo všetkých materských školách.
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ZHOVÁRALA SA

DANKA ŠOPOROVÁ

 Janais, je tento pseudonym iba 
akousi ľahšie zapamätateľnou skrat-
kou (aj) pre zahraničné publikum ale-
bo má tiež iný, hlbší význam?

Malo to mať skôr praktický význam. 
Jana je u nás veľmi časté meno, pre-
to som hľadala niečo, čo ma od tých 
ostatných Ján odlíši, ale zostane mu 
podobné. Páčilo sa mi francúzske 
meno Anaïs a pekne znelo aj v spoje-
ní s Jana - Janais. Neskôr som zistila, 
že meno Janais v anglicky hovoriacich 
krajinách naozaj existuje, je už ale skôr 
archaické.

 Patríte k  ľuďom, ktorí sa živia 
tým, čo ich baví. Myslíte si o sebe, že 
si typickou umelkyňou? 

Pod pojmom typická umelkyňa si 
predstavujem éterickú bytosť neu-
stále niečo tvoriacu, bez problémov 
každodenného dňa, takže určite nie 
(smiech). Okrem toho, že spievam 
a skladám svoje piesne, som najmä 
mama dvoch detí. Svoj čas na tvorbu 
si uchmatnem buď doobeda, keď sú 
deti v škole alebo po večeroch, keď už 
spia. Ani z ďaleka to nie je bohémsky 
život umelca. Som skôr organizovaný 
typ človeka.

 Ak je reč o vašich doposiaľ naj-
väčších životných míľnikoch ... Ktoré 
najviac ovplyvnili súkromný i pracov-
ný život?

Asi prvým míľnikom bolo rozhod-
nutie venovať sa francúzštine a odchod 
na vysokú školu do Bratislavy. Spieva-
la som od malička, ale až na internáte v 
Bratislave som si založila prvú kapelu 
a začala hrať koncerty. Druhým bola 
svadba s gitaristom z mojej kapely, z 
ktorého sa postupne stal aj môj ma-
nažér. Tretím míľnikom bolo narode-
nie dcéry, keď sa mi život úplne zmenil 
a v mnohom to ovplyvnilo moje sme-
rovanie. 

 V kapele máte samých chlapov - 
ste šéfka? Máte hlavné slovo?

V kapele šéfujeme dvaja - ja a môj 
muž, takže potrebná je zhoda medzi 
nami. Až potom predostrieme veci 
zvyšku kapely. Po rokoch spolužitia 
i hudobnej spolupráce sme s man-
želom dobre zohratí a máme na veci 
poväčšine rovnaký názor. Ale viem 
si aj dupnúť, aby bolo po mojom. 
(smiech)

 Ak je reč o hudbe, akú najlepšiu 
radu ste doposiaľ dostali a  držíte sa 

Slovenská speváčka JANA 
JANAIS KOTHAJOVÁ 

nepotrebuje pútať pozornosť 
škandálmi a umelo vytvo-
renými kauzami. Možno aj 
práve vďaka tomu si rokmi 
pôsobenia na hudobnej scéne 
vybudovala veľmi silnú fanú-
šikovskú základňu. A tá urči-
te ešte narástla po jej vianoč-
nom koncerte v Dúbravke.

jej dodnes?
Nepamätám si, aby mi niekto rozdá-

val rady týkajúce sa hudby. Život ma 
naučil. Akákoľvek štylizácia do nie-
čoho, v čom sa necítim dobre, je zlá a 
nebude mať úspech. A stále sa snažím 
naučiť samú seba neporovnávať sa s 
inými v tejto našej hudobnej branži. 

 Máte za sebou niekoľko al-
bumov, množstvo koncertov, hudbou 
doslova žijete. Čo si však predstavu-
jete pod pojmom 
dokonalá skladba? 
Ktorú z  tých vlast-
ných za takú pova-
žujete?

Ťažko povedať, 
ale mám piesne, v 
ktorých by som ne-
menila ani notu, ani 
jediné slovo. Na-
príklad Bledý svet 
z albumu SVETABOJ, Untold z albu-
mu EUFÓRIA alebo pieseň Vianočná 
z albumu VIANOČNÁ JANAIS. Ak sa 
mi podarí napísať skladbu, ktorá je po 
hudobnej aj textovej stránke pre mňa 
dokonalá, je to malé víťazstvo samej 
nad sebou. 

 Spevák Ed Sheeran svojho času 
priznal, že keď sa na istý čas zbavil 
telefónu, jeho život bol zrazu úžasný. 
Do akej miery sú podľa teba sociálne 
siete a Internet dôležité pri budovaní 
kariéry?

Sociálne siete aj internet všeobec-
ne majú obrovský význam v budovaní 
akejkoľvek značky, určite aj tej hudob-
nej. Škoda len, že požierajú enormné 
množstvo času, najmä ak si to všetko 
spravuje hudobník sám ako ja. Kdesi 
som čítala, že na promo cez sociálne 
siete stačí efektívne využitá hodina de-

nne... To je môj cieľ. 
 Hudbe sa venujete už celú de-

kádu. Spievate, koncertujete, na-
hrávate albumy, s manželom si sami 
organizujete koncerty a  pod. Podľa 
čoho si vyberáte mestá, kde odohrá-
te koncerty?

Prvé vlastné koncerty sme organizo-
vali v mestách, kde sme cítili najsilnej-
šiu fanúšikovskú podporu, no dôležité 
je hrať čo najviac. Nie v každom mes-

te sme schopní 
z o r g a n i z o v a ť 
vlastný koncert, 
vtedy sa snaží-
me spolupraco-
vať s kultúrou v 
danom meste. 
Napríklad aj te-
raz v decembri, 
viaceré naše via- 
nočné koncerty 

sa uskutočnia len vďaka spolupráci s 
kultúrnymi referentmi.

 Ste známa nielen ako výborná 
speváčka, ale aj skladateľka. Myslí-
te si, že kvalitu hudobníka určuje aj 
schopnosť skladať si vlastné piesne 
alebo spevák dokáže uveriteľne za-
spievať i skladbu, ktorú mu niekto 
zloží?

Ak je pieseň pre interpreta napísaná 
vhodne, nemal by mať problém zžiť sa 
s textom a podať ju verne. Predsa len 
si však myslím, že schopnosť zložiť si 
vlastnú pieseň, je obrovskou výhodou. 
Je to aj o tréningu, najmä, čo sa textov 
týka. Nepovažujem sa za profesionál- 
neho textára, ktorý napíše pieseň za je-
den večer, u mňa to býva dlhší proces. 
Mám ale možnosť vyjadriť svoje pocity 
prostredníctvom svojich skladieb a to 
stojí za ten čas.

 Čo si myslíš o hudobnom vkuse 
Slovákov?

Hudobný vkus ľudí je do značnej 
miery ovplyvnený médiami, najmä 
rádiami. Ale to je pochopiteľné. Rá-
dio počúvam iba v aute alebo ráno 
pri raňajkách, ako speváčka chcem 
byť v obraze. Ja si však na počúvanie 
a inšpiráciu vyberám zahraničných 
pesničkárov ako sú James Bay, John 
Mayer, Lauren Daigle, Passenger, či 
môj najnovší objav Gavin James. Mám 
rada hlbšie piesne a melancholickejšie 
melódie.

 Každého človeka v živote niečo 
poháňa, dajme tomu aj životné mo-
tto. Ako znie to tvoje? 

Hmm, ja vlastne žiadne motto ne-
mám. Ako každý človek mám v sebe 
túžbu niečím do spoločnosti prispieť, 
niečo tu po sebe zanechať. Pre mňa sú 
to moje piesne, to ma poháňa.

 Pamätáte si na darček, ktorý si u 
teba nekompromisne drží svoje NAJ?

Ako dieťa som bola vychovávaná na 
dedine a skromne. Myslím, že práve 
preto nekladiem dôraz na materiálne 
darčeky. No jeden darček si budem asi 
navždy pamätať. Bolo to pred pár ro-
kmi a dostala som vytúžený handkový 
(bezkáblový) mikrofón. Tešila som sa 
z neho iba chvíľu, keďže mi ho vzápätí 
na jednom festivale ukradli. Ale odke-
dy som matka, Vianoce pre mňa dosta-
li tú najkrajšiu podobu. Uvedomujem 
si, že mať vlastnú rodinu je ten najväč-
ší dar a som zaň nesmierne vďačná. 

 Aké hudobné projekty ste si pre 
fanúšikov pripravila v novom roku?

Mám rozrobené nové piesne a rada 
by som ich začiatkom roka začala na-
hrávať v štúdiu. Verím, že sa k poslu-
cháčom dostanú čo najskôr.

  SPEVÁČKA JANAIS SI  PRE SVOJ VIANOČNÝ KONCERT VYBRALA DÚBRAVKU

 „Stále sa snažím 
naučiť samú seba 
neporovnávať sa 

s inými v tejto našej 
hudobnej branži.“

Mojím
mottom
sú piesne
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Vsobotu 7. decembra sa 
v Dúbravke opäť ko-

nal Mikulášsky beh. Na 2. 
diel pretekov ČSOB Zimnej 
Série prišlo rekordných 866 
bežcov, ktorí aj napriek už 
chladnému a sychravému 
počasiu, boli v dobrej nálade, 
odhodlaní podať čo najlep-
šie výkony. Bojovali až do 
posledného úseku na trati a 
pocit šťastia v cieli, že urobili 
niečo pre seba, bol zaslúžený.

Seniorov z Domova pri 
kríži prišli v rámci ad-

ventného obdobia a Mikuláša 
pozdraviť mladí nádejní 
športovci z dúbravského 
hokejového klubu HOBA.

  MIKULÁŠSKY BEH V REKORDNOM POČTE BEŽCOV

  HOBÁCI NAVŠTÍVILI  SENIOROV V DOMOVE PRI KRÍŽI

Na trati sa objavili aj čert s anjelom

Hokejisti zahrali na klavíri a gitare

TEXT A FOTO

JANA BAČÍKOVÁ

Preteky v Dúbravke sú aj divácky 
veľmi atraktívne, bežali sa na 5 kilo-
metrovom okruhu, kombinoval sa beh 
cez park s prebehom pod lesom a úse-
kom okolo kúpaliska Rosnička, kde 
bolo aj celé zázemie podujatia. „De- 
siatkári“ tento okruh bežali dvakrát. 

Na Mikuláša sa nedali zahanbiť ani 
deti, ktoré si odbehli 300, 600 a 800 
metrov podľa vekovej kategórie. Celé 
preteky mali veselú mikulášsku atmo-
sféru, okrem Mikuláša bežal aj čert s 
anjelom, takže deti mali o zábavu po-
starané. 

Streda 4. decembra bola pre na-
šich seniorov v Domove pri kríži 
neobyčajná. Dostali výnimočnú ná-
vštevu. Mladých hokejistov z klubu 
HOBA s riaditeľom klubu Branisla-
vom Semančíkom. Spoločne s nimi 
prišiel aj dúbravský starosta Martin 
Zaťovič s manželkou a mestskou po-
slankyňou Zdenkou Zaťovičovou.

Hobáci sa predstavili športovo, se-
niori obdivovali ich dresy. Všetci boli 
plní očakávania, čo si mladí hokejisti 
pripravili. Boli sme milo prekvapení 
a potešení zároveň, ako celé stretnu-
tie prebiehalo.

Na úvod riaditeľ klubu poroz-
prával o klube a jeho myšlienkach, 
predstavil prítomných trénerov. To, 
čo nasledovalo potom, prekvapilo 
všetkých. 

Chlapci ukázali, že vedia dobre na-
rábať nielen s hokejkou a pukom, ale 
že majú aj šikovné ruky a zmysel pre 

O DVESTO 
BEŽCOV VIAC

Na štart sa na-
koniec postavilo 
90 detí, 257 bežcov 
na 5-kilometrovú 
trať a 336 bežcov 
na 10-kilometrovú 
trať. V porovnaní 
s rokom 2018 sa v 
Dúbravke prihlá-
silo skoro o 200 

hudbu. Dokázali to hrou na klavír a 
gitare. 

V ich podaní odzneli  známe sklad-
by skupiny Beatles , ale i vážna hud-
ba.  Ich mladosť, úprimnosť, spon-
tánnosť a darčeky potešili všetkých. 
Mladí športovci sa predstavili ako 
úctiví, milí a úprimní ľudia.

Stretnutie obohatilo všetkých. Se-
niori nemajú veľa možností debato-
vať s deťmi a mládežou,  rozhovory 

bežcov viac, čo je 
jasným potvrde-
ním, že táto bežec-
ká akcia má svojich 
priaznivcov. 

„Dúbravka bola 
novým miestom, 
kde sa minulý rok 
ČSOB Zimná Séria 
konala premiérovo. 
Myslím, že všetci 
bežci si túto trať, 
ale aj predvianoč-

im zvyšujú sebavedomie, prinášajú 
úsmevy i konverzáciu. Na strane 
druhej, deti si kreujú pozitívne po-
stoje k starším ľuďom, majú kontakt 
so starobou a naučia sa ju vnímať 
ako prirodzenú súčasť života.

Deti tak vďaka tejto skúsenosti 
zároveň prichádzajú do kontaktu s 
ľuďmi so zdravotnými obmedzenia-
mi a naučia sa ich vhodne prijímať. 
Mladí zas vnesú do života seniorov 

nú atmosféru veľmi dobre zapamätali 
a podľa reakcií vieme, že sa na ňu tešili 
aj tento rok. Trať je špecifická miernym 
prevýšením za Iuventou, kde si každý 
bežec mohol otestovať svoju kondíciu 
a kopček bol pre mnohých aj perfekt-
nou výzvou,“ hovorí riaditeľ ČSOB 
Zimnej Série Erik Baláž z organizujú-
ceho Bratislava Marathon Team.

TISÍCKA BEŽCOV O ROK?

Organizátori z Bratislava Marathon 
Team mysleli aj na obete nedávnych 
tragických udalostí v Prešove a za kaž-
dého prihláseného účastníka posielajú 
na transparentný účet symbolických 
0,50 eur. Celková pomoc dosiahne 
čiastku 433 eur. V Dúbravke tak v 
predvianočnom čase pomohol ozaj 
každý, kto sa zapojil.

Členovia Bratislava Marathon Team 
veľmi pekne ďakujú všetkým Dúbravča-
nom, starostovi Martinovi Zaťovičovi, 
seniorom - dobrovoľníkom a všetkým 
tým, ktorí im pomohli zorganizovať túto 
perfektnú akciu a vytvoriť tak predvia-
nočnú bežeckú atmosféru. Opäť sa te-
šia na budúci rok a vyzývajú všetkých 
Dúbravčanov, aby spolu pokorili hrani-
cu  1000 bežcov.

 Foto: Be Cool

novú energiu a iné témy, na aké sú 
so svojimi rovesníkmi v izolovanom 
prostredí zvyknutí. 

Na záver sme poďakovali klubu 
HOBA a celému tímu zaželali veľa 
športových úspechov a čo najmenej 
úrazov, zároveň naším prianím ostá-
va, aby sa naša spolupráca rozvíjala 
i naďalej.

Lýdia Ďurajová,Domov pri kríži

Hobáci pri „príprave“ návštevy Domova pri kríži. Foto: Klub HOBA

VÍŤAZI 10 KILOMETROV

 MUŽI
 Marek Ondrovič (0:34:06)
 Ondrej Kubo (0:34:38)
 Peter Stilla (0:34:54)
 
 ŽENY

 Zuzana Durcová (0:40:10)
 Jana Blštáková (0:44:07)
 Soňa Zajíčková (0:44:09)
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Dúbravský bedmintono-
vý klub (ďalej len DBK) 

založil Vladimír Uhrín v roku 
2014. Klub začínal v štvrtej 
lige, kde pri svojej premiére 
skončil na štvrtom mieste. 
Družstvo sa pred ďalšou 
sezónou posilnilo a postúpilo 
do tretej ligy, ktorú vyhralo 
a postúpilo do druhej. V nej 
bojovalo o popredné priečky, 
ale až v druhom roku pôsobe-
nia súťaž vyhralo. O úspechu 
DBK, ako aj o tom, akú súťaž 
bude hrať, sme hovorili s Vla-
dimírom Uhrínom.

 DÚBRAVSKÝ BEDMINTONOVÝ KLUB VYHRAL BEZ PREHRY DRUHÚ LIGU, SKUPINU ZÁPAD

 DO DÚBRAVKY PRIVIEZLI STRIEBRO A TRI BRONZOVÉ KOVY

Budú hrať najvyššiu súťaž?

Juniorský titul Vojtekovej

TEXT A FOTO

JOZEF PETROVSKÝ

 Aký cieľ ste si dali pred touto 
sezónou v druhej lige?

Ciele boli tie najvyššie. Bojovať o 
prvenstvo a postúpiť do baráže. Po 
kvalitnej sezóne sa nám to podarilo. 
Celkove sme odohrali desať stretnutí, 
z toho sme osem vyhrali a dva remi-
zovali.

 Ani sa nemusím pýtať, ako hod-
notíte minulú sezónu?

Pred sezónou  sme poskladali 

Zlato síce nezískali, ale zásluhou žien 
priviezli do Dúbravky jedno striebro 
a tri bronzové kovy. Striebornú medailu 
v štvorhre žien získala Vojteková so svo-
jou tradičnou partnerkou A. Peruňskou.  
V 32-kovom pavúku mixu boli nasade-
nými jednotkami Miroslav Haring s Lu-
ciou Vojtekovou, no v semifinále prehra-
li s neskoršími víťazmi a to s dvojicou M. 
Dratva – A. Peruňská.

Príjemne prekvapila Bálintová. 
V dvojhre žien ako piata nasadená ob-
sadila tretiu priečku. Rovnaké umiest-

kvalitné družstvo. V prvom meraní 
síl s minuloročným víťazom BK MI 
Trenčín sa nám podarilo zvíťaziť, čo 
nám dalo výhodu do ďalších kôl. Do 
finálového kola sme išli s náskokom 
dvoch bodov. Náskok sme si udržali 
a vyhrali ligu bez prehry.

 Ktoré hráčky a hráči sa zaslúžili 
o prvenstvo v druhej lige?

Lucia Vojteková, Nikoleta Bálinto-
vá, Barbora Viestová, Jana Marková, 

nenie dosiahla aj v štvorhre žien spolu 
s E .Pelachovou. Bálint sa v dvojhre 
a v štvorhre mužov spolu s A. Horákom 
prebojoval do štvrťfinále. Menovci Bá-
lintovci skončili v mixe v osemfinále.

Lucii Vojtekovej sa všetko vynahra- 
dilo o týždeň neskôr na majstrovs-
tvách Slovenska juniorov do 19 rokov. 
V štvorhre žien sa predstavila s Miou 

Tarcalovou, nakoľko jej tradičná part-
nerka A. Peruňská už prekročila vekový 
limit. Vo finále proti dvojici J- Chmuro-
vičová – N.Tomšová prehrali prvý set, 
ale ďalšia dva suverénne vyhrali a za-
slúžene si vybojovali titul majsteriek 
Slovenska. Vojteková získala aj bronz 
v mixe spolu s V. Turcsanyim.

 (pej)

Dárius Bálint, Boris Brozman, Roman 
Pardupa, Alex Chudíc, Matej Jáno-
šík a Lukáš Konárek. Chcel by som 
všetkým menovaným poďakovať za 
odvedené výkony. Veľké poďakovanie 
patrí Róbertovi Vojtekovi za pomoc,  
ktorú som od neho počas celej sezóny 
mal. Bez jeho pomoci by som ja, ako 
vedúci družstva, túto sezónu nezvlá-
dol.

 Vyhrali ste bez prehry druhú 

ligu, skupinu západ a postúpili do 
baráže o prvú ligu. Keď budete mať 
možnosť hrať prvú ligu, budete ju 
hrať?

Po skončení súťaže mala nasledo-
vať baráž o postup do prvej ligy. Baráž 
sa tento rok neuskutoční a máme prá-
vo v tomto roku  štartovať v extralige. 
Momentálne zvažujeme všetky mož-
nosti, či budeme môcť extraligu hrať. 
Výkonnostný rozdiel medzi extraligou 
a druhou ligou je totiž  veľký. Pravde-
podobne bude mať ďalší ročník ex-
traligy osem účastníkov a možnosť 
prebojovať sa do play off je reálna. 
Samozrejme družstvo sa musí posil-
niť o kvalitnejších singlových hráčov. 
Na týchto postoch nemáme až takú 
kvalitu.

 DBK mal svoje družstvá aj v 
tretej a štvrtej lige. Ako hodnotíš ich 
umiestnenie?

Béčko pod vedením Mateja Mošov-
ského si dalo za ciel udržať sa v tretej 
lige. Tento ciel sa im podarilo dosia-
hnuť. Céčko nemalo dobrú sezónu. 
Napätá atmosféra v družstve viedla 
k odchodu niekoľkých hráčov a sezó-
na sa lepila ako to šlo. Pre nový ročník 
máme pripravené zmeny, aby sa už 
podobná atmosféra nezopakovala.

 Koľko reprezentantov má mo-
mentálne DBK?

Lucia Vojteková je v reprezentácii 
do 19 rokov a Timon Gunda do 17 ro-
kov.

Začiatkom decembra sa 
konali v Trenčíne majstrov-

stvá Slovenska v bedmintone 
jednotlivcov. Na šampionát sa 
kvalifikovala aj trojica hráčov 
z Dúbravského bedmintonové-
ho klubu a to Lucia Vojteková, 
Nikoleta Bálintová a Dárius 
Bálint.

DBK - víťaz druhej ligy. Horný rad zľava: predseda klubu V. Uhrín, R. Pardupa, 
A. Chudic, D. Bálint, L. Konárek, M. Jánošík. Dolný rad: L. Vojteková, N. Bálintová

BEDMINTON

BEDMINTON

PODMIENKY SÚŤAŽE: Pred vstupom do 
pristaveného bazéna sú súťažiaci povin-
ní osprchovať sa a potom sa ponoria do 
studenej vody v bazéne. Bude sa im merať 
čas, ako dlho zotrvajú vo vode ponorení po 
krk. Pokiaľ prítomný lekár usúdi, že pobyt 
vo vode je ohrozujúci zdravie alebo život, 
je súťažiaci povinný bazén opustiť. Teplota 
vody sa bude pohybovať medzi 5 - 10oC.

SÚŤAŽ PRE 

DOSPELÝCH 

POD ZÁŠTITOU 

STAROSTU 

MARTINA ZAŤOVIČA

26. Január 2020
o 15.30 pred Domom
kultúry Dúbravka
ŠTARTOVNÉ JE BEZPLATNÉ

    úbravský 
ladový 
medved



Kvalitná práca s hokejovou 
mládežou v dúbravskej 

HOBE je všeobecne známa. 
Z množstva odchovancov sa 
viacerí presadili v sloven-
ských prvoligových a extra-
ligových mužstvách. Najzná-
mejší z nich sú Marek Sloboda 
a Matej Tomek. Obaja sa v ne-
dávnej minulosti predstavili 
na svetových šampionátoch 
do 18 aj 20 rokov.

 ODCHOVANEC HOBY POCHVÁLENÝ OD MIROSLAVA ŠATANA A JÁNA LAŠÁKA

Vydarený debut Mateja Tomeka

TEXT A FOTO

JOZEF PETROVSKÝ

Marek v súčasnosti oblieka dres 
bratislavského Slovana, druhý je dnes 
oporou Dukly Trenčín a v decembri 
si po prvý raz obliekol reprezentačný 
dres Slovenska aj u mužov.

Matej Tomek, ktorý je naďalej hrá-
čom HOBY, pôsobil päť rokov v junior- 
ských súťažiach NAHL a USHL a tiež 
univerzitnej NCAA. Začiatkom roka 
bol oporou družstva Slovenska, ktoré 

získalo v tomto roku na svetovej uni-
verziáde striebro. Pred touto sezónou 
prijal ponuku Trenčína, kde vytvoril 
dvojicu s o jedenásť rokov starším Va-
lentom. 

NÁDEJNÝ BRANKÁR

Do polovice decembra odchytal 
dvanásť zápasov s výbornými šta-

tistikami a mal najvyššiu úspešnosť 
zákrokov v extralige (94,8 %). Ka-
nadský tréner reprezentácie Craig 
Ramsay označil dvadsaťdvaročného 
odchovanca HOBY Mateja Tomeka 
za veľmi nádejného a perspektívne-
ho brankára a preto ho neváhal no-
minovať na Švajčiarsky pohár. A ten 
sa mu za dôveru odvďačil výborným 
výkonom.

Tomek dostal šancu chytať hneď 
v úvodnom zápase turnaja proti 
olympijskému výberu Ruska. Sloven-
sko síce viedlo v 14. minúte 2:0, ale 
nakoniec po nájazdoch prehralo 2:3.

Pri svojom reprezentačnom de-
bute bol Tomek vyhlásený za posta-
vu zápasu. Napriek prehre Matej na 
svoju úspešnú premiéru určite do 
konca života nezabudne, rovnako 
celá hokejová rodina HOBY na čele 
so športovým riaditeľom Branisla-
vom Semančíkom, ktorá mu veľmi 
drží palce.

OCENENÝ LEGENDAMI

Tomekov debut vysoko ocenili aj 
legendy slovenského hokeja. Pre-
zident SZĽH a generálny manažér 
slovenskej hokejovej reprezentácie 
Miroslav Šatan:  „Matej podal veľmi 
dobrý výkon. Správne sa chytil šance. 
Má veľký potenciál do budúcnosti. 
Určite ešte dostane šancu.“ 

Tréner brankárov v reprezentácii 
Ján Lašák: „Tomek bol proti Rusom 
vynikajúci. Veľa šancí chytil takým 
spôsobom, že to vyzeralo ako jedno-
duché  strely, pritom to tak nebolo. 
Bol som s ním veľmi spokojný.

Tenisová hala - prenájom  
od 8 € / hod.

0905 109 378

Tenisová škola
Mgr. Michal VAVRO 

0905 240 532

     w w w.miso.ofirme.sk    

ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Dúbravka - Lysáková ulica

Celoročné objednávky:
2019 / 2020  

0905 240532
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Ponuka: Prenájom 5-izb. 
rodinného domu, terasová zástavba, 

Talichova ulica – Dúbravka.
Tel.: 0905 403 407

Brankár Matej Tomek. Foto: HK Dukla Trenčín

HOKEJ

HOKEJ

● 1. LIGA JUNIOROV (U20), 
Nadstavbová časť „O play out EXJ“ – 1. 
kolo: HK Ružinov – HOBA Bratislava 7:0. 
2. kolo: HOBA – HK Ružinov 1:7. 3. kolo: 
HOBA Bratislava – Dubnica n/V 0:6. 4. kolo: 
HOBA Bratislava – Dubnica n/V 3:2. 5. kolo: 
Michalovce - HOBA 4:3. 6. kolo: Michalovce 
- HOBA Bratislava 8:3. 7. kolo: HOBA – ŠHK 
Piešťany 4:5. 8. kolo: HOBA – ŠHK Piešťany 
2:3. Priebežné poradie: 1.HK Mládež 
Michalovce 20,... 6.HOBA Bratislava 3.

● 1. LIGA DORASTU, K-Classic (U18), 
základná skupina, 15. kolo: HK Havrani 
Piešťany – HOBA 4:3 sn. 16. kolo: HOBA – 
voľný žreb. 17. kolo: HK Havrani Piešťany 
– HOBA Bratislava 2:5. 18. kolo: N.  Zámky 
- HOBA Bratislava 1:6. 19. kolo: HOBA 
Bratislava – Topoľčany 4:2. 20. kolo: 

HOBA – Partizánske 5:2.  21. kolo: HOBA – 
Ružinov 2:3 pp. 22. kolo: Ružinov - HOBA 
6:0. Priebežné poradie: 1.Ružinov  44,... 
3.HOBA Bratislava 42,... 7.Havrani Piešťany 
11.

● LIGA KADETOV, regionálna skupina 
západ (9. ŠHT, U15) – 17. kolo: HOBA – 
Slovan Bratislava 1:4. 18. kolo: HK Ružinov 
- HOBA 2:2.  Konečné poradie:1.Slovan 
Bratislava 29,... 4.HOBA Bratislava 18, 9.HK 
Havrani Piešťany 4.  TOP 14 - 1. kolo: Trnava 
– HOBA 4:1, 2. kolo: HOBA – Trnava 3:5. 
3. kolo: HOBA – Michalovce 2:8. 4. kolo: 
HOBA – Košice 2:3. Priebežné poradie: 
1.MŠK Púchov 7,... 14.HOBA Bratislava 0.

 ● 1. LIGA, STARŠÍ  ŽIACI (8. ŠHT, U14), 
Región ZÁPAD, TOP 6 – 1. kolo: HOBA 
– Trnava 10:3. 8. kolo: Slovan Bratislava 
– HOBA 7:0. Priebežné poradie: 1.Dukla 
Trenčín 6,... 4. HOBA 2. 6.Partizánske 0.

● 1. LIGA, STARŠÍ  ŽIACI (7. ŠHT, U13), 
Región ZÁPAD – O  pohár Jozefa Gubalu, 

1. kolo: HOBA – Trnava 5:1. Priebežné 
poradie: 1.Hamuliakovo 2,... 3.HOBA 2, 
8.Levice 0. 

● 1. LIGA, MLADŠÍ  ŽIACI (6 ŠHT, U12), 
), Región ZÁPAD, TOP 6 – 1. kolo: HOBA – 
Ružinov 6:4. Priebežné poradie: 1.Slovan 
Bratislava 2, 2.HOBA 2,... 6.Topoľčany 0. 

● 1. LIGA, MLADŠÍ  ŽIACI (5 ŠHT, U11), 
), Región ZÁPAD, TOP 6 – 1. kolo: Ružinov 
-  HOBA 1:3. Priebežné poradie: 1.Slovan 
Bratislava 2,... 4.HOBA 2.6.HK Levice 9.

VOLEJBAL

● 1. LIGA JUNIORIEK, skupina západ 
– 6. kolo: Nové Mesto n/V - ŠŠK Bilíkova 
Gymnázium 0:3 a 1:3. 7. kolo:  ŠŠK Bilíkova 
– Športová škola Nitra 3:0 a  2:3. 8. kolo: 
Senica – ŠŠK Bilíkova 1:3 a  0:3. 9. kolo: 
ŠŠK Bilíkova – Levice 3:1 a 3:2. Priebežné 
poradie: 1.ŠŠK Bilíkova 49, 2.Senica 42, 

3.Levice 42,... 10.Trnava 3.
● M-SR MO KADETIEK A  JUNIORIEK, 

oblasť Bratislava, 5. kolo, skupina A: ŠŠK 
Bilíkova B – ŠŠK VIVUS 1:3, ŠŠK Bilíkova C 
– VK GAB Senec 0:3. Priebežné poradie: 1. 
ŠŠK Bilíkova A,... 3. ŠŠK Bilíkova B, 5. ŠŠK 
Bilíkova C, 6.Hamuliakovo.

● M-SR STARŠÍCH ŽIAČOK, oblasť 
Bratislava, skupina o  1. – 6. miesto, 1. 
kolo: ŠŠK Bilíkova A – VK Studienka 3:0 
a  3:1, ŠVK Pezinok – ŠŠK Bilíkova B 3:0 
a 3:0.

BEDMINTON

● 2.LIGA, skupina Západ – 4. kolo: 
Dúbravský bedmintonový klub (DBK) – 
RODON Klenovec 6:2, DBK –BK MI Trenčín 
4:4, DBK – BKR Púchov 6:2. Konečné 
poradie: 1.DBK 18, 2.Trenčín 16, 3.Púchov 
13, 4.Klenovec 7.  (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     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

P L AT E N Á  I N Z E R C I A
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