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S MHD bez prestupov na Kramáre

úbravčania si ešte pamätaD
jú na priame spojenie k nemocnici Kramáre, bez nutnosti
prestupovania na Patrónke.
Autobus MHD mal číslo 22,
išlo o spojenie Devínska Nová
Ves – Dúbravka – Kramáre.
Po sprevádzkovaní novej trolejbusovej trate z Patrónky na
Kramáre v auguste 2013 tento
autobus nahradili trolejbusy.
LUCIA MARCINÁTOVÁ

Po takmer desiatich rokoch priame
spojenie čiastočne obnovia. Tri spoje
linky 20, ktorá spája Devínsku Novú Ves
– Dúbravku a Tesco Lamač, budú zachádzať k nemocnici Kramáre a aj hore
k Národnému onkologickému ústavu na
Klenovu. Spojenie na Kramáre patrilo k prioritám mestských poslancov za
Dúbravku – Zdenky Zaťovičovej, Juraja
Káčera a Ľuboša Krajčíra.
„Prestupovanie na vyťaženej Patrónke je najmä pre starších a chorých obyvateľov problematické,“ povedal miestny a mestský poslanec za Dúbravku Ľuboš Krajčír.
Dopravný podnik vybral tri raňajšie
spoje linky – po šiestej, po ôsmej a po
deviatej hodine, ktoré budú zachádzať
až na Kramáre a k onkologickému ústavu. V ostatom čase je spojenie Dúbravky s Kramármi naďalej zabezpečené s
prestupom na Patrónke na trolejbusy liniek 42 a 45, pričom každých 6-8 minút
odchádza trolejbus smer Kramáre. Zmenu plánuje dopravca 26. marca a tieto
spoje linky 20 budú mať špeciálne označenie a pri Tesco Lamač sa číslo autobusu zmení na 45 a bude pokračovať na
Patrónku, Kramáre a onkologický ústav.
„Priame spojenie MHD na Kramáre
bez potreby prestupovania na Patrónke
patrí k častým požiadavkám obyvateľov.
Zmena na linke 20 pomôže pri priamom
cestovaní k nemocnici obyvateľom z
Dúbravky a aj Devínskej Novej Vsi,“ dodala viceprimátorka Zdenka Zaťovičová.
Viac na 5. strane

OBYVATELIA MÔŽU VYUŽIŤ NOVÉ WI-FI ZÓNY

Surfovať sa dá pri úrade či kulturáku

Na

zábavu, prácu, komunikáciu, prenos kultúrnych podujatí, koncertov, prednášok či na
vyhľadávanie slúžia nové Wi-Fi zóny
v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Vznikli vďaka podpore Európskej komisie v druhej vlne iniciatívy
WiFi4EU, o ktorú sa mestská časť
Bratislava-Dúbravka uchádzala.
Bezplatnú wifi z európskych prostriedkov s názvom WiFi4EU nájdete pri Dome kultúry Dúbravka a aj
v jeho vnútri – vo foyer, červenej,
modrej i oranžovej sále, a taktiež
na miestnom úrade na Žatevnej 2
a aj Žatevnej 4, v záhrade miestneho

WIFI4EU PRE OBYVATEĽOV
Dom kultúry Dúbravka – oranžová,
modrá, červená sála, chodby, foyer
a okolie kultúrneho domu
Budovy miestneho úradu Žatevná
2 a Žatevná 4 - záhrada miestneho
úradu a verejný priestor smerom
k hasičskej zbrojnici

úradu a na verejnom priestore pred
hasičskou zbrojnicou. Stačí medzi
ponúkanými sieťami na mobile či počítači vyhľadať ponúkané wifi siete,
vybrať WiFi4EU Bratislava Dúbravka

a pripojiť sa. Heslo na pripojenie nie
je potrebné. V rámci iniciatívy WiFi4EU Európska komisia pripojila
vo verejných priestoroch v miestnych komunitách po celej Európe tisíce hotspotov Wi-Fi, ktoré umožňujú bezplatné pripojenie na internet.
Cieľom iniciatívy je poskytnúť
občanom a návštevníkom v celej Európskej Únii vysokokvalitný
prístup k internetu prostredníctvom
bezplatných hotspotov Wi-Fi na verejných priestranstvách, akými sú
parky, námestia, verejné budovy,
knižnice a zdravotné strediská.
(lum)
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PRIJÍMANIE NA STREDNÉ ŠKOLY
Prihlášky na strednú školu sa dajú
podať do 20. marca.
Žiak si môže podať prihlášku na
maximálne štyri odbory, z toho
najviac dva, ktoré si nevyžadujú
overenie nadania a talentu a najviac dva odbory, na ktoré sa robia
talentové skúšky. Poradie škôl na
prihláške nie je rozhodujúce.
Prihlášku je možné podať elektronicky alebo v listinnej podobe
s podpismi zákonných zástupcov.
Prihláška je platná aj s podpisom
jedného z rodičov, ak sa zákonní
zástupcovia dohodli, že prihlášku
podpisuje iba jeden z nich, a ak o
tejto skutočnosti doručia riaditeľovi
strednej školy písomné vyhlásenie, alebo o tomto fakte existuje
rozhodnutie súdu.
Prijímacie konanie bude v dvoch
termínoch. V prípade odborov, v
ktorých sa nevyžaduje overenie
špeciálnych schopností, zručností
a nadania, bude prvý termín 2. mája
(v prípade potreby aj 3.5.) a druhý
9. mája (v prípade potreby aj 10.5.).
Pri odboroch, v ktorých sa vyžaduje
overenie špeciálnych schopností
(takzvané talentové odbory), sa
bude prvý termín konať 4. mája (v
prípade potreby 5.5. aj 6.5.) a druhý
11. mája (prípadne 12.5. a 13.5.).
Overenie špeciálnych schopností,
zručností a nadania v odboroch
vzdelávania sa na stredných
športových školách bude konať v
dvoch fázach. Overenie športového
výkonu od 21.3. do 14.4.2022 pre
všetky druhy športov a psychodiagnostické vyšetrenie 4. 5. 2022
(prípadne aj 5. a 6. 5. 2022)
v prvom termíne a 11.5.2022 (prípadne aj 12. a 13.5.2022) v druhom
termíne. Druhé kolo prijímacích
skúšok na neobsadené miesta bude
21.6.2022.
(Zdroj: ministerstvo školstva)

STREDNÁ PRE MŇA
Špeciálnu podstránku v súvislosti
so strednými školami a výberom
štúdia pripravil aj Bratislavský
samosprávny kraj.
Na stránke www.bratislavskykraj.
sk v sekcii stredná pre mňa je
zoznam stredných škôl v kraji,
prehľad odborov a aj možnosti
školských internátov a ubytovaní.
Pre nerozhodnutých, premýšľajúcich či nevyhranených je pripravený
aj kvíz s názvom – Končíš základku
a nevieš, čo ďalej?
Bratislavský samosprávny kraj má
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 54 stredných škôl, z toho 14
gymnázií, 35 stredných odborných
škôl, 2 konzervatóriá a 3 školy
umeleckého priemyslu. Ponúkajú
možnosť štúdia pre 6990 žiakov.
Najväčší záujem je tradične o bilingválne gymnázia, viac žiakov sa
uchádzalo aj o štúdium grafického dizajnu na Škole umeleckého
priemyslu či odbor zubný asistent
na Strednej zdravotníckej škole na
Záhradníckej.

Kam na strednú š
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
PEDAGOGICKÁ – BULLOVA
Bullova 2
tel.: 02/6436 5940
email: sos.bullova@region-bsk.sk
www.psabuba.sk
Termíny prijímacích skúšok:
Talentový odbor – 4. máj a 11. máj
Netalentové skúšky 2. máj a 9. máj
Stredná odborná škola pedagogická má za sebou viac než 40-ročnú
tradíciu. Situovaná je v tichej časti na
Bullovej ulici v blízkosti Základnej školy
Beňovského a Parku Družba. Denné
štúdium navštevuje 290 žiakov, spolu
tvoria 12 tried v 4 ročníkoch. V diaľkovom štúdiu je 180 žiakov, sedem tried
v dvoch ročníkoch.
Od roku 2018 funguje priamo v priestoroch školy aj Materská škola Bullova,
jej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka.
„V materskej škole v našej budove
ponúkame prax našim žiakom,“ približuje Simona Janovičová, zástupkyňa riaditeľky školy. „Stredoškoláci majú k dispozícii vlastnú žiacku zónu s kuchynkou,
wifi a oddychovou časťou, k dispozícii je
aj školské átrium. Naša škola sa dlhodobo umiestňuje na najvyšších priečkach
hodnotenia INEKO, vyučujú sa jazyky
angličtina a nemčina. Pre našich žiakov
organizujeme plavecký, lyžiarsky a turistický kurz. V ponuke je množstvo krúžkov a mimoškolských aktivít, exkurzií
a dobrovoľníckej činnosti.“
Stredná odborná škola je tiež cvičnou
školou pre Pedagogickú a Filozofickú
fakultu UK, získala tiež titul Angažovaná škola 2021. Škola má dve telocvične
a jednu novo vybavenú posilňovňu. Aktuálne škola prechádza modernizáciou,
prebehla výmena okien. Všetky učebne
sú vybavené projektorom a počítačom.
V škole dobre funguje aj žiacka školská rada, organizuje mnoho aktivít pre
žiakov, napríklad e-shop s oblečením
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Od

začiatku februára do 20. marca môžu deviataci
podávať prihlášky na stredné školy. Termín podania
prihlášky na vzdelávanie v strednej škole sa zjednotil a pre
všetky odbory je rovnaký. Niekoľko stredných škôl máme aj
v Dúbravke či v jej tesnom susedstve. Pozreli sme sa na ne bližšie. Informácie o každej škole sme rozdelili do troch častí:

1

PREDSTAVENIE ŠKOLY

2

PRIJÍMACIE SKÚŠKY A ŠTUDIJNÉ ODBORY

3

ZNÁMI ABSOLVENTI

s logom školy, školské rádio, súťaže a online platformu @bulloviny a podobne.
Pre záujemcov o štúdiu škola pri2 pravuje aj dni otvorených dverí.
V utorok 8. marca to bude deň zameraný
na ukážku talentovej skúšky denného
študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a v stredu 9. marca bude prehliadka priestorov
školy, predstavia sa tiež netalentované
študijné odbory školy.
Škola ponúka štúdium v 4-ročných
študijných odboroch ukončených maturitou. Ide o učiteľstvo pre materské
školy a vychovávateľstvo (talentová prijímacia skúška), animátor voľného času
(písomná prijímacia skúška – test zo SJL
a DEJ), pedagogický asistent (písomná
prijímacia skúška – test zo SJL a BIO),
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
(písomná prijímacia skúška – test zo
SJL a BIO), učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium (talentová
prijímacia skúška).
Kritéria pre prijatie študentov do
jednotlivých odborov sú zverejnené na
stránke školy v časti prijímacie skúšky.
K známym absolventom školy pat3 ria napríklad herci Juraj Loj a Marián Viskup, muzikálová herečka Marta
Potančoková, moderátorka Kvetka Horváthová, „Spievanka“ Mária Podhrad-

ská, alebo bývalá MISS a riaditeľka súťaže Lucia Hablovičová.
GYMNÁZIUM NA BILÍKOVEJ
Bilíkova 24
tel.: 02/6029 7558
email: gymbil@gymbilba.sk
www.gymbilba.edupage.org
Termíny prijímacích skúšok:
4-ročné štúdium: 1. termín - 2. alebo 3.
mája, 2. termín - 9. alebo 10. mája
5-ročné - bilingválne štúdium: 1. termín - 4., 5. alebo 6. mája, 2. termín - 11.,
12. alebo 13. mája
8-ročné štúdium: 1. termín - 2. alebo 3.
mája, 2. termín - 9. alebo 10. mája
„Gymnázium Bilíkova je modernou
školou s tradíciou a ponukou kvalitného vzdelávania pre všetkých, ktorí
plánujú úspešne pokračovať v štúdiu na
vysokých školách nielen na Slovensku ale
aj v zahraničí,“ predstavuje školu jej riaditeľ Daniel Kasala. „Naše školské vzdelávacie programy sú flexibilné a otvorené
netradičným metódam i formám výuky,
učitelia podporujú slobodný, prirodzený
rast žiakov, rozvíjajú ich schopnosti tvorivo a kriticky myslieť spolu s tímovou
prácou na spoločných projektoch.“
Cieľom vzdelávania je, aby na konci
každého typu štúdia absolventi získali
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Stredná škola pripravuje v súčasnosti na budúce povolanie podľa
školského vzdelávacieho programu špecialista IT v odbore 2675M elektrotechnik v oblastiach: POS - počítačové systémy, PIN - priemyselná informatika,
OBZ - obrazová a zvuková technika.
Poskytuje vzdelávanie v programe
CNA (Cisco Certified Networking Associate) s možnosťou získania medzinárodne platného certifikátu o odbornej
spôsobilosti v oblasti sieťových technológií (e-vzdelávanie, CISCO SYSTEMS).
Po absolvovaní maturitnej skúšky majú
študenti možnosť získať osvedčenie o
odbornej spôsobilosti elektrotechnikov.
Súčasťou vzdelávania je aj praktické
vyučovanie v dielňach školy, či spolupráca s rôznymi firmami a organizáciami. Škola ponúka tiež diaľkové pomaturitné štúdium. Od školského roka
2021/2022 je pre študentov k dispozícii
aj nový odbor - Technické lýceum - bilingválne štúdium.
Dokopy má škola tri študijné odbory – 2675 N elektrotechnika (počítačové systémy, priemyselná informatika,
obrazová a zvuková technika, 2561M
informačné a sieťové technológie (IKT
systémy a ich správa) a najnovší odbor
3918M03 bilingválne technické lýceum:
bilingválne štúdium v anglickom jazyku.
K známym absolventom školy pat3 ria napríklad: zakladateľ ESETU
Miroslav Trnka, premiér Eduard Heger,
minister dopravy Andrej Doležal, pracovník CERN vo Švajčiarsku Daniel
Valúch či jeden z kajakárov K4 Samuel
Baláž (bronz na olympiáde).
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školu?
dôkladnú prípravu na maturitné skúšky, spojenú s úspešným pokračovaním v
štúdiu na vysokých školách. Gymnázium
sa zameriava na ovládanie cudzích jazykov, spojené s možnosťou získania štátnej
skúšky z anglického a nemeckého jazyka
na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, spolu
s jedinečnou možnosťou získať Nemecký
jazykový diplom 1. a 2. stupňa (Deutsches
Sprachdiplom – DSD I, DSD II).
Na gymnáziu môžu žiaci študovať
2 v štyroch študijných odboroch:
4-ročné štúdium – najuniverzálnejší typ
štúdia, 5-ročné slovensko-anglické štúdium, 5-ročné slovensko-nemecké štúdium
a 8-ročné štúdium, ktoré sa zameriava na
talentovaných žiakov základnej školy.
Škola plánuje v školskom roku
2022/2023 otvoriť jednu triedu pre 25
žiakov v rámci 4-ročného štúdia, do ktorého sa prihlasujú žiaci 9. ročníka základnej školy, dve triedy 5-ročného štúdia bilingválneho štúdia s vyučovacím jazykom
slovenským a anglickým, dve triedy 5-ročného štúdia bilingválneho štúdia s vyučovacím jazykom slovenským a nemeckým,
ale aj dve triedy osemročného štúdia pre
58 žiakov, do ktorého sa prihlasujú žiaci
5. ročníka základnej školy.
Riaditeľ gymnázia Daniel Kasala dodáva, že prijímacie skúšky sa pre jednotlivé študijné odbory líšia. Pri 4-ročnom
a 8-ročnom štúdiu ide o písomnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a
z matematiky, pri 5-ročnom bilingválnom štúdiu ide o talentovú písomnú
skúšku - test všeobecných študijných
predpokladov a test z jazykových predpokladov.
K známym absolventom gymnázia
3 patria napríklad Zdenka Zaťovičová - viceprimátorka hlavného mesta,
Martin Zaťovič - starosta Dúbravky, Ivan
Korčok- diplomat a súčasný minister zahraničných vecí, Dárius Rusnák - slovenský hokejový útočník a majster sveta
1985, Adela Vinczeová-Banášová - televízna a rozhlasová moderátorka, Ivan

Husár – volejbalový reprezentačný tréner, Marián Zeman – futbalový reprezentant, komentátor, Peter Celec – lekár
a vedec či herečka Ivana Kubáčková.
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ
ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Karola Adlera 5
tel.: 02/6436 1041, 02/6436 6526
email: office@adlerka.sk
www.adlerka.sk
Termíny prijímacích skúšok: 2. a 9. máj;
bilingválne štúdium – 4. a 11. máj
Stredná priemyselná škola elektrotechnická na ulici Karola Adlera,
takzvaná Adlerka, sídli na súčasnej adrese od roku 1976. V tomto školskom
roku ju navštevuje 430 žiakov.
„Vznik školy sa datuje do roku
1968, keď sa rozdelila pôvodná škola
na Zochovej ulici,“ približuje riaditeľ
Adlerky Daniel Adamko. „Najskôr škola sídlila na Palisádach, v roku 1976 ju
presťahovali do novej budovy 18-triednej základnej školy v Dúbravke.“
Zameranie školy sa v priebehu rokov
menilo z oznamovacej techniky, meracej a silnoprúdovej elektrotechniky na
výpočtovú a automatizačnú techniku.
„Od školského roku 1993/94 sme zaviedli nové odborné zameranie Obrazová a zvuková technika, ktoré pripravuje
technikov pre televízne a rozhlasové
štúdiá, ako aj pre všetky pracoviská využívajúce audio alebo video techniku,“
dodal riaditeľ Adamko.
Školský rok 1997/98 bol prvým pre
odbor Informačné a telekomunikačné
systémy. Ten je zameraný na automatizáciu kancelárskych prác a informatických služieb v rozľahlých sieťach.
Škola nemenila len odbory, viacerými premenami prechádzala aj budova,
pribudli a upravili sa elektrotechnické laboratóriá, laboratóriá výpočtovej
techniky, vznikli multimediálne učebne, ako i rozhlasové a obrazové štúdiá.
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ŠKOLA UMELECKÉHO
PRIEMYSLU JOSEFA VYDRU
Dúbravská cesta 11
tel.: 02/5930 6220
email: sekretariat@supkaba.sk
www.supkaba.sk
Termíny prijímacej talentovej skúšky
1. termín – 5. máj 2022 (štvrtok)
2. termín – 12. máj 2022 (streda)
Neďaleko Dúbravky v smere na
Patrónku oproti Mokrohájskej nájdeme najstaršiu umeleckú školu na Slovensku.
Ide o Školu umeleckého priemyslu
Josefa Vydru, ktorá vznikla ako Škola
umeleckých remesiel a jej zriaďovateľom bola Obchodná a priemyselná
komora mesta Bratislavy. Najskôr
škola otvorila večerné kurzy kreslenia
a reklamného aranžovania v rokoch
1928/1929, v školskom roku 1930/1931
už začala s dennou výučbou v novootvorenom školskom komplexe na Vazovovej ulici. Metodikou a zameraním
programu škola vedome nadviazala
na nový európsky prúd, ktorý vytýčil
avantgardný nemecký Bauhaus.
Zakladateľom, organizátorom a
prvým riaditeľom Školy umeleckých
remesiel sa stal Josef Vydra, maliar,
historik a teoretik umenia, významný
etnograf a pedagóg. Spolu s ním tu svoje schopnosti a skúsenosti odovzdávali
osobnosti slovenskej a českej umeleckej
avantgardy: Ľudovít Fulla, Mikuláš Ga-
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landa, Jaromír Funke, Ladislav Kožehuba, Karel Plicka, František Tröster,
Júlia Horová, František Reichental,
Zdeněk Rossmann, Ferdinand Hrozinka, Emanuel Margold, František Kalivoda a ďalší.
Po skončení vojny tradícia školy pokračovala, činnosť sa obnovila v roku
1945 v budove bývalého Evanjelického
lýcea na Palisádach. V roku 1993 sa názov školy zmenil na Školu úžitkového
výtvarníctva Josefa Vydru.
Škola plánuje v školskom roku
2 2022/2023 prijímať študentov na
deväť odborov. Ide o priemyselný dizajn
(prijíma 9 žiakov), grafický dizajn (prijíma 18 žiakov), fotografický dizajn (prijíma 9 žiakov), textilný dizajn (prijíma 9
žiakov), dizajn a tvarovanie dreva (prijíma 8 žiakov), keramický dizajn (prijíma
8 žiakov), propagačné výtvarníctvo
(prijíma 9 žiakov), konzervátorstvo
a reštaurátorstvo (prijíma 8 žiakov), kameňosochárstvo (prijíma 8 žiakov).
Okrem týchto odborov škola otvára
v školskom roku 2022/2023 aj 3-ročné
pomaturitné štúdium Sklárskeho dizajnu.
Prihlášky na talentové skúšky na
Školu umeleckého priemyslu treba posielať do 20. marca.
Škola umeleckého priemyslu vy3 chovala niekoľko generácií významných umelcov a odborníkov. Sú to
také významné osobnosti ako Albín
Brunovský, Andrej Rudavský, Jozef
Jankovič, Anton Cepka, Vladimír Popovič, Vladimír Gažovič, Július Koller,
Stano Filko, Róbert Bielik, Daniel Brogyányi, Daniel Brunovský, Matúš Cepka, Judita Csáderová, Ivan Csudai, Michal Czinege, Dávid Čársky, Michal
Černušák, Anton Čierny, Jana Farmanová, Milan Ferenčík, Veronika Filová-Rónaiová, Mária Fulková, Juraj Gavula, Martin Gerboc, Jozef Gertli-Danglár,
Ladislav Guderna, Ašot Haas, Boris
Hanečka, Milota Havránková, Vladimír
Havrilla, Pavol Hlôška, Xénia Hoffmeisterová, Táňa Hojčová, Jana
Hojstričová, Ľudovít Hološka, Roman
Hrčka, Viliam Chmel, Eva Chmelová,
Svetozár Ilavský, Róbert Jančovič, Martin Kállay, Jaroslav Kočiš, Peter Kľúčik,
Vojtech Kolenčík, Tamara Kolenčíková-Klimová, Patrik Kovačovský, Martin
Kubina, Jozef Kurinec, Ľubica Lauffová,
Ľubomír Longauer, Róbert Makar, Erna
Masarovičová, Ľubomír Mikle, Zuzana
Mináčová, Svetozár Mydlo, Dušan Nágel, Peter Ondrejička, Peter Ondrušek,
Marek Ormandík, Viktor Oravec, Ladislav Pagáč, Milan Pagáč, Ambróz Pajdlhauser, Zora Palová, Pavol Tóth, Anton Podstranský, Peter Roller, Júlia
Sabová, Dorota Sadovská, Tono Stano,
Ján Strieš, Ján Šicko, Martin Štrba, Miro
Švolík, Rastislav Trizma, Miroslav Trubač, Emöke Vargová, Ivica Vidrová-Langerová, Michal Zdravecký, režiséri Juraj
Herz, Juraj Jakubisko, Jozef Bednárik,
Elo Havetta, mím Milan Sládek, herečka
Zdena Studenková, scénografi Ján Zavarský, Aleš Votava, a mnohí ďalší.
Na škole pôsobilo tiež množstvo významných pedagógov, známych umelcov a tvorcov.

Pripravila: Lucia Marcinátová
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Školu obnovujú
na etapy

M

estská časť postupne
počas víkendov a voľných
dní modernizuje Základnú
školu Beňovského. Práce majú
trvať do júla.
Výmena podláh, obnova tried,
modernizácia. Základná škola Beňovského prechádza výraznou zmenou.
Mestská časť Bratislava-Dúbravka
získala dotáciu vo výške 200-tisíc eur
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na modernizáciu
interiéru školy. V rámci nej obnoví
13 tried, chodby, podlahy, čiže celé
spodné podlažie.
Práce sa už začali a prebiehať budú
na etapy počas víkendov a dní bez
školského vyučovania až do júla tohto
roku. „Naplánované sú tak, aby nenarušili chod školy a vyučovací proces žiakov,“ vysvetlil starosta Martin
Zaťovič.
Mestská časť postupne rekonštruuje školské objekty vo svojej
správe, už šesť rokov po sebe na to využíva prevažne letné obdobie prázdnin, pokračovať plánuje aj počas toho
najbližšieho júla a augusta.
Základná škola Beňovského začala
písať svoju históriu v roku 1971. Je
výnimočná svojou polohou v Parku
Družba, ktorý ju obklopuje, a tiež
svojimi anglickými triedami. Známymi absolventmi tejto školy sú herci
Robert Roth, Marián Labuda ml. či
Henrieta Mičkovicová, operná speváčka Dáša Livorová, spisovateľ Pavol Rankov; kajakárka a olympijská
reprezentantka Slovenska Martina
Kohlová, Igor Jurišica, profesor na
katedre počítačovej vedy a lekárskej
biofyziky na Torontskej univerzite,
či súčasný starosta Dúbravky Martin
Zaťovič. 
(lum)

AKTUALITY

R E Z O R T H O V O R Í , Ž E R I E Š E N I E B U D O V Y Z A B R Z D I L A PA N D É M I A

Dom holubí stále čaká...

ýšková budova sa roky rozV
padáva, okrem poškodenej
fasády sú rizikom aj vandali

a nocľažníci. O rekonštrukcii
objektu ministerstvo vnútra
hovorilo už v roku 2008, teraz
informuje o analýze v súvislosti
s nehnuteľnosťou.
TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ
Vlaňajší nočný požiar, ktorý sa
skončil obhorenou fasádou, otvoril
otázky, čo s chátrajúcou budovou pri
hlavnej ceste ďalej. Dúbravčania ju
pre jej lietajúcich operencov i neporiadok nazývajú – Dom holubí.
Po požiari v minulom roku starosta Dúbravky Martin Zaťovič inicioval
stretnutie s ministerstvom vnútra,
ktorému bývalá ubytovňa na Saratovskej ulici patrí. Rezort vtedy hovoril
o rokovaniach o využití prázdneho
výškového objektu. Od leta sa však nič
nezmenilo. Ministerstvo tvrdí, že riešenie pribrzdila pandémia.
„Pre pandemickú situáciu nie sú
dosiaľ ukončené všetky potrebné rokovania,“ odpovedal nám na otázky
tlačový odbor ministerstva vnútra.
„Až po absolvovaní všetkých rokovaní
a ich následnej analýze ministerstvo
vnútra ako správca v tejto veci zaujme záväzné stanovisko.“
Rezort dodáva, že v súvislosti s nehnuteľnosťou prebiehajú analýzy. „Zvažujeme možnosti nakladania s budovou v zmysle zákona o správe majetku
štátu.“
POZEMKY AJ PARKOVACÍ DOM
Okolo ubytovne plot, za ním stále
zvyšujúca sa tráva, rastúca zeleň, rozbité fľaše, plechovky, neporiadok. Po
výzve mestskej časti rezort ministerstva upratal plochu pri rozpadajúcej
sa ubytovni, situácia sa však opakuje
a poriadok sa hromadí opäť...

POZOR NA INTERNETOVÝCH PODVODNÍKOV

P

olícia vystríha pred internetovými podvodníkmi. Eviduje
viac prípadov podvodov na
internetových bazároch v kraji.
Neznámi páchatelia vylákajú od
ľudí údaje k bankovým účtom
a následne ich pripravia o ich
životné úspory. Za jeden víkend
prišlo až k siedmim prípadom,
keď podvodníci prostredníctvom
internetových bazárov predávali
rôzny tovar. Bratislavská krajská
polícia radí neposkytovať žiadne
zo svojich autentifikačných a
verifikačných údajov k žiadnym
bankovým službám či produktom.

IHRISKÁ SA PRIPRAVUJÚ
NA SEZÓNU

O

pravy, úpravy, novinky. S
príchodom jari ožívajú aj ihriská.
Ihrisko pri lekárni na Nejedlého má
nový bezpečnostný povrch pod preliezačkou, pieskovisko v multifunkčnom
areáli na Hanulovej novú kryciu
plachtu na pieskovisko a ihrisko na
Bilíkovej opravený hrací prvok.

Foto: Peter Považan

Ohorená niekdajšia ubytovňa pri hlavnej ceste.

CHÁTRAJÚCA UBYTOVŇA
2008 – ministerstvo vnútra hovorilo
o nutnej rekonštrukcii, vytvorený bol
projekt opravy;
2020 – vysťahovanie ubytovaných,
v marci zatvorenie ubytovne;
2021 – požiar na horných poschodiach a poškodenie fasády ubytovne;
2022 – ministerstvo vnútra analyzuje,
čo s objektom.

Pre bezpečnosť pribudla pred pár
rokmi nad chodníkom konštrukcia,
ktorá má chrániť ľudí pred časťami
padajúcej fasády. Budúcnosť budovy,
či jej prípadný predaj, komplikujú aj
pozemky. Priľahlé parkovisko totiž
nepatrí ministerstvu, ale hlavnému
mestu, ktoré tu plánuje parkovací
dom. V správe ministerstva je pozemok pod stavbou, príjazdová cesta
a spevnená plocha pri nej.
UBYTOVANIE AŽ PRE 600 ĽUDÍ
Výšková chátrajúca budova bola
v minulosti robotníckou ubytovňou s
názvom Nitra, neskôr prešla do správy

TABLETY ZO SČÍTANIA
BUDÚ SLÚŽIŤ

M

estská časť Bratislava-Dúbravka iniciovala minulý
rok návrat tabletov, respektíve
ich využitie po skončení sčítania
obyvateľov. Listom vtedy žiadala
štatistický úrad a teraz sa to podarilo. Využívané tablety v sčítaní
štatistický úrad poskytne obciam
Slovenska. Dúbravka dostane okolo 20 tabletov. Pomôžu a zrýchlia
prácu takzvaným terénnym
zamestnancom miestneho úradu,
ktorí často riešia podnety v teréne
– padnutý strom, otvorený kanalizačný poklop, parkovanie, opravy
komunikácií či dopravu.

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Centra podpory Bratislava a bývali tu policajti. Objekt mal kapacitu
640 lôžok, roky sa však neopravoval,
do mnohých izieb zatekalo, v niektorých netiekla voda, nefungovalo
kúrenie. Ubytovaných postupne presťahovali a nových neprijímali. Objekt
je prázdny od marca 2020.
O rekonštrukcii ministerstvo hovorilo už v roku 2008, vydalo vtedy
aj tlačovú správu, v ktorej plánovanú
investíciu vyčíslili na 7,14 milióna eur.
Dôvodom rekonštrukcie objektu s 12
nadzemnými a jedným podzemným
podlažím bol už vtedy, podľa ministerstva, nevyhovujúci technický stav. Rezort poukazoval na časté havárie rozvodov, kanalizácie a ústredného kúrenia.
Denník SME poukázal na projekt
opravy, ktorý vláda schválila v roku
2008. Za projekt opravy, ktorý sa nikdy nevyužil, ministerstvo zaplatilo
takmer 175-tisíc eur. Vlaňajší júnový
požiar vznikol nedbanlivým konaním
neznámej osoby. Rezort vnútra tvrdí,
že budovu pred podobnými udalosťami
zabezpečil.

PÁNTIKOVA ULICA
NIE JE OFICIÁLNA

P

očas januára uplynulo 100 rokov
od narodenia divadelného,
filmového herca a pedagóga Júliusa
Pántika. V médiách sa objavila správa, že po umelcovi je v Dúbravke pomenovaná ulica. Hoci ju nájdete aj
internetových mapách, ulica nikdy
nebola oficiálne pomenovaná.

AKTUALITY

ČO UKÁZALI VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

Bez vyznania aj storoční
V

edeli ste, že takmer 53 percent Dúbravčanov sú ženy?
Že 35 percent všetkých obyvateľov má vysokoškolské vzdelanie, a že v mestskej časti žije
až šesť storočných? Vyplýva to
z výsledkov minuloročného sčítania obyvateľov, domov a bytov.
Pozreli sme sa na ne bližšie.
TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ
Bratislava má podľa zverejnených
údajov minuloročného sčítania 475 503
obyvateľov, čo je asi o 20-tisíc obyvateľov menej, než predpokladali odhady
vládnych analytikov, bratislavských samospráv a aj samotného Štatistického
úradu. Najľudnatejšou mestskou časťou je Petržalka, najmenej obyvateľov
má Čunovo.
Dúbravka má 36 206 obyvateľov, z
toho viac než 19-tísic je žien, čo je 52,
75 percenta.
Najviac ľudí v skupine 100 plus sčítali v bratislavskom Starom Meste, v
okrese Bratislava IV to bolo šesť seniorov, pričom všetci sa evidujú v Dúbravke.
V mestskej časti Bratislava-Dúbravka je takmer 22 percent obyvateľov
v takzvanom poproduktívnom veku,
čiže starších než 65 rokov. Ide o 7 952
seniorov. Dúbravčanov do 15 rokov
je 5 512, niečo cez 15 percent. V produktívnom veku, čiže medzi 15 – 65
rokov, žije v Dúbravke 22 742 ľudí, necelých 63 percent.
Celkovo na Slovensku sú to viac než
dve tretiny obyvateľov, približne 67
percent.
RÍMSKOKATOLÍKOV
NAJVIAC, NO MENEJ
V rámci sčítania obyvatelia vypĺňali
aj údaje o náboženskom vyznaní. Bez
náboženského vyznania je v Dúbravke
až 44 percent obyvateľov, viac než 16-ti-

ROZŠÍRENIE PSIEHO
VÝBEHU NA DRAŽICKEJ

Č

istenie pozemku, oplotenie
a neskôr aj prípojka na vodu.
Mestská časť rozširuje psí výbeh
na priestranstve na Dražickej
ulici. Jeden tu už funguje niekoľko
rokov. Dúbravka tu pripravuje pre
psičkárov ďalšiu plochu. Lokalita na Dražickej je pre psičkárov
známa. Okrem výbehu sa tu dá
navštíviť aj oplotené cvičisko.
Venčisko by malo byť k dispozícii
v jarných mesiacoch. Mestská časť
eviduje 1875 štvornohých miláčikov. Zoznam registrovaných psov
sa dá nájsť na stránke mestskej
časti www.dubravka.sk.

SČÍTANIE – DÚBRAVKA (VÝBER)
POČET OBYVATEĽOV - 36 206 obyvateľov (z toho 19 097 žien)
VEK - 5512 (0 – 14 rokov), 22 742
(15 - 65 rokov), 7952 (65 a viac
rokov)
CUDZINCI – 772 ľudí
Rodinný stav – slobodný (15 798),
vydatá, ženatý (13 673), rozvedený
(4 050), vdova, vdovec (2 461)
MATERINSKÝ JAZYK – päť najpočetnejších - slovenský (31 487),

síc ľudí. Najviac veriacich sa prihlásilo
k rímskokatolíckemu náboženskému
vyznaniu. Ide o 13 848 Dúbravčanov,
druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria
evanjelici 1 504 obyvateľov.
Na Slovensku sa k rímskokatolíckemu náboženskému vyznaniu hlási viac
než 3,04 milióna obyvateľov, tento počet je síce v rámci vyznania najvyšší, no
podiel oproti roku 2011 poklesol. Ide
o vyše šesť percentuálnych bodov, čo
predstavuje viac ako 308 700 ľudí.
SLOVÁCI, MAĎARI, ČESI
V Dúbravke sa sčítalo 772 cudzincov, niečo cez dve percentá obyvateľov,
k slovenskej národnosti sa prihlásilo

PRE ČISTEJŠÍ
VEREJNÝ PRIESTOR

R

oky už neslúžil, chátral, zavadzal. Mestská časť odstránila
začiatkom februára niekdajší predajný stánok na zastávke Drobného
v smere do mesta. Viac priestoru pre
chodcov i ľudí čakajúcich na MHD.
Odstraňovanie podobných stánkov
brzdia väčšinou majetkové vzťahy.

maďarský (695), český (456), ruský
(149), rusínsky (85)
NÁRODNOSŤ – päť najpočetnejších slovenská (31 910), maďarská (671),
česká (372), ukrajinská (112), ruská
(95)
NÁBOŽENSKÉ VYZNANIE – päť najpočetnejších - bez vyznania (16 004),
rímskokatolícke (13 848), evanjelické
(1504), gréckokatolícke (454), reformovaná kresťanská cirkev – kalvíni
(109)

necelých 32-tisíc obyvateľov, viac než
88 percent. Druhá najpočetnejšia národnosť v rámci sčítania v Dúbravke je
maďarská - 617 obyvateľov, potom česká - 312 Dúbravčanov.
V súvislosti so vzdelaním, je
v Dúbravke viac obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním, a to 12 690 ľudí,
než obyvateľov s úplným stredným
vzdelaním s maturitou, spolu 8375
Dúbravčanov.
Základné výsledky vlaňajšieho sčítania obyvateľov, domov a bytov si možno pozrieť na webovej stránke - www.
scitanie.sk, navoliť sa tu dá obec, ktorú
si chcete prezrieť i jednotlivé ukazovatele, ako vek, národnosť, počet obyvateľov či vzdelanie.

PÁTRAČSKÉ BROŽÚRKY
V DÚBRAVKE

P

átrač Tino, čiže vzdelávacia
hra, rozširuje ponuku distribučných miest v Bratislave. Ide
o miesta, kde sa dajú pátračské
brožúrky prelistovať a aj zakúpiť a
po individuálnom absolvovaní zábavno-vzdelávacej hry i vyzdvihnúť odmeny. V Dúbravke je takýmto novootvoreným distribučným
miestom Kaviareň Biely Kocúr na
Žatevnej 2. Kaviareň je otvorená
od pondelka do piatka od 10.00 do
12.30 a od 14.00 do 17.00. Zoznam
všetkých distribučných miest je na
webovej stránke www.patractino.
sk v časti Kontakty.
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K nemocnici
pôjde 45-ka

P

re bežných cestujúcich
zväčša žiaden problém, pre
seniorov, chorých či invalidov
komplikácia. Nastúpiť, vystúpiť,
prestúpiť. K nemocnici dnes z
Dúbravky nejazdí žiaden priamy spoj MHD. Na dopravu tak
využívajú mnohí aj taxíky.

Dúbravku by mal s nemocnicou
spojiť autobusom MHD. Zámer už
schválilo hlavné mesto. Dopravný
podnik spustenie prevádzky špeciálnych spojov k nemocnici a k Národnému onkologickému ústavu na
Klenovu naplánoval na 26. marca.
Pôjde o tri raňajšie spoje linky
20, ktorá spája Devínsku Novú Ves
– Dúbravku a Tesco Lamač. Tri spoje po šiestej, po ôsmej a po deviatej
hodine budú zachádzať k nemocnici Kramáre a aj hore k Národnému
onkologickému ústavu na Klenovu.
Tieto autobusy linky 20 budú
mať špeciálne označenie a pri Tesco
Lamač sa číslo autobusu zmení na
45 a bude pokračovať na Patrónku,
Kramáre a Národný onkologický
ústav.
Dopravca chystá na linke 20 od
26. marca aj ďalšiu zmenu, ranné
nevyužívané vybrané linky, ktoré
nejazdili až k Tescu, ale otáčali sa
v Dúbravke na Žatevnej ulici hneď
do Devínskej Novej Vsi, budú po
zastávke Podvornice smerovať cez
Saratovskú naspäť do Devínskej.

(lum)

SPOJENIE NA KRAMÁRE
6:10 DNV– 6:32 Dúbravka, Alexyho
– 6:47 Nem.Kramáre (na 7.h) – cca
6:53 NOU
8:20 DNV– 8:42 Dúbravka, Alexyho
– 8:57 Nem.Kramáre (na 9.h)– cca
9:03 NOU
9:20 DNV– 9:42 Dúbravka, Alexyho
– 9:57 Nem.Kramáre (na 10.h)– cca
10:03 NOU
Označenie autobusu v úseku DNV
– Dúbravka – Tesco, kde zmení
číslo na 45 a plynule pokračuje >
Patrónka a Kramáre

ODIŠIEL VÝZNAMNÝ
SLOVENSKÝ ARCHITEKT

B

ol autorom Študentského
domova Jura Hronca aj budovy
Istropolisu, ktorú predčasom začali
búrať. Podieľal sa na vzniku Dúbravky, urbanistického konceptu Ružovej
doliny a Štrkovca. Začiatkom februára nás navždy opustil slovenský
architekt Iľja Skoček starší.
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INZERCIA

Nakupuj aj cez E-SHOP

ento.sk

E-SHOP

.com
/ento.zeleziarstvo

Repašského 14

ento.sk

Odborný malopredaj
Predajňa Dúbravka:

Repašského 14
Po-Pia.: 8.00 - 18:00
Sobota: 8.00 - 13:00

02 / 6428 5243

... široký sortiment železiarskeho tovaru
nájdete v našich predajniach aj na našom

e-shope

A
A

B

AT

ISL

Ú
AVA - D

BR

PREDAJ BYTOV

Nové
vzorové byty
v Čerešniach
Príď te si pozrieť moderné bývanie

VK

MČ
R

www.dubravka.sk

Denisa Kria
+421 918 111 011
kria@itb.sk

www.ceresne.sk

REDIA

ODDEL

ST

EN

O

I

Hľadáme posily do terénu.
Šofér, zamestnanec pre prácu vonku.
Pridaj sa do skvelého tímu pre životné
prostredie v Dúbravke.
VOTNÉHO
PR
ŽI
E
Volaj na 0940 509 330
alebo príď na Miestny
úrad Pri kríži 14

D O P R AVA
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A K É P R I E C H O DY V Y U Ž Í VA C Y K L I S TA ? K T O M U S Í N O S I Ť P R I L B U ?

Cyklista: Kadiaľ áno, kadiaľ nie

Z

ažili ste už niekedy situáciu,
že spolu s ďalšími chodcami
prechádzate cez priechod pre
chodcov a z ničoho nič vedľa vás
prefrčí cyklista? Kto vlastne sú
cyklisti, a ako sa majú správať v
cestnej premávke?
TEXT A FOTO

FILIP RICHTER
Bicykel je podľa zákona o cestnej
premávke a zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke nemotorové
vozidlo, ktoré je poháňané ľudskou
silou pomocou pedálov alebo ručných
kľúk. Nemotorovým vozidlom je aj bicykel s pomocným motorčekom alebo
pomocným elektrickým motorčekom,
pokiaľ spĺňa zákonom predpísané limity. Vedie ho cyklista, ktorý je podľa zákona o cestnej premávke vodičom a zároveň aj účastníkom cestnej premávky.
Pravidlá cestnej premávky platia
teda nielen pre vodičov motorových
vozidiel, ale aj pre cyklistov. Svetelná signalizácia a dopravné značenia
nie sú výnimkou. Zákon o cestnej
premávke však upravuje aj pravidlá,
ktoré platia osobitne len pre cyklistov.
CYKLOTRASA, KRAJNICA
Cyklisti majú jazdiť hlavne po cyklotrasách (cestičkách pre cyklistov).
Na mieste, kde cyklotrasa nie je, majú
cyklisti jazdiť pri pravom okraji vozovky, a pokiaľ neobmedzia ani neohrozia
chodcov, môžu jazdiť po pravej krajnici. Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za
sebou. Na cyklotrase, po poľnej ceste,
lesnej ceste a v obytnej zóne môžu
cyklisti ísť aj dvaja vedľa seba, ak tým
neohrozujú a neobmedzujú ostatných
účastníkov cestnej premávky. Ak ide
skupina najmenej šiestich cyklistov,
môžu jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba.
Po cyklotrase sa môže jazdiť naprí-

CYKLISTI A ZÁKON O CESTNEJ PREMÁVKE
Majú jazdiť po cyklotrasách, tu
môžu ísť aj dvaja vedľa seba, pokiaľ
neohrozujú a neobmedzujú ostatných
účastníkov cestnej premávky. Na
cyklotrasu môžu - aj jazdci na korčuliach, kolobežke, skejtborde, ak to
neobmedzuje a neohrozuje cyklistov.
Kde cyklotrasa nie je, tak cyklisti môžu jazdiť pri pravom okraji
vozovky, a pokiaľ neobmedzia ani

klad aj na korčuliach, kolobežke alebo
skejtborde, ak to neobmedzuje a neohrozuje cyklistov.
Cyklisti nesmú jazdiť po chodníku,
výnimku majú cyklisti mladší než desať rokov, osoby, ktoré ich sprevádzajú a osoby, ktoré ich vezú, ak tým neohrozujú ani neobmedzujú chodcov.
Nesmú tiež prechádzať cez priechody
pre chodcov, ktoré môžu využívať len
chodci. Pre cyklistov na tento účel

neohrozia chodcov, môžu jazdiť po
pravej krajnici, musia ísť za sebou
jednotlivo.
Cyklisti nesmú jazdiť po chodníku, výnimku majú cyklisti mladší než desať
rokov, osoby, ktoré ich sprevádzajú
a osoby, ktoré ich vezú, ak tým neohrozujú ani neobmedzujú chodcov.
Cyklisti tiež nesmú prechádzať cez
priechody pre chodcov, môžu zosadnúť a tlačiť bicykel pri sebe.

slúžia priechody pre cyklistov. Ak cyklista zosadne z bicykla a bude si bicykel tlačiť, stáva z neho podľa zákona o
cestnej premávke chodec, ktorý môže
tlačiť bicykel po chodníku a využívať aj
priechod pre chodcov.
SVETLÁ A PRILBA
Každý bicykel by mal byť vybavený povinnou výbavou, ktorú nájde-

me vo vyhláške Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky č.
134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prevádzke vozidiel v
cestnej premávke.
Ide napríklad o dve od seba nezávislé funkčné brzdy, riadidlá zaslepené najmä zátkami, rukoväťou, ďalej
zadné odrazové sklo červenej farby,
predné odrazové sklo bielej farby, odrazové sklá oranžovej farby na oboch
stranách pedálov a na lúčoch predného a zadného kolesa najmenej jedno
bočné odrazové sklo oranžovej farby
na každej strane kolesa. Pneumatiky
a ráfiky nesmú mať trhliny, praskliny
ani iné zjavné poškodenia, ktoré by
narúšali bezpečnosť jazdy a vonkajší
povrch bicykla, nesmie mať žiadne
ostré ani špicaté výčnelky smerujúce
von, na ktorých by sa mohol niekto
poraniť.
Za zníženej viditeľnosti bicykel
musí byť vybavený predným aj zadným svietidlom. Predné musí svietiť
bielym a zadné červeným svetlom. Potrebný je aj zdroj elektrického prúdu,
aby obe svietidlá vydržali svietiť najmenej 1,5 hodiny bez prerušenia.
Od 1. decembra 2019 sa zmenila povinnosť cyklistov nosiť ochrannú prilbu. Dovtedy boli všetci cyklisti povinní nosiť ochrannú prilbu počas jazdy
mimo obce a cyklisti mladší ako 15
rokov a prepravované osoby aj počas
jazdy v obci. Dnes sú povinní nosiť počas jazdy ochrannú prilbu iba cyklisti
mladší ako 15 rokov a prepravované
osoby.
Na záver treba dodať, že je úplne
jedno, či ste cyklisti, chodci alebo vodiči motorových vozidiel. V cestnej
premávke je dôležité, aby sa všetci jej
účastníci navzájom rešpektovali, nech
každý dorazí do svojho cieľa bez ujmy
na zdraví.

PA R KO VA N I E N A C H O D N Í KO C H B U D E M O Ž N É TA M , K D E T O P O V O L Í Z N A Č E N I E

Mesto žiada posun novely o rok

P

odľa navrhovanej novely
cestného zákona môžu autá
parkovať na chodníkoch len tam,
kde to povolí dopravné značenie.
Jej platnosť sa možno posunie.
Do hlavného mesta jazdí denne viac
než 33-tisíc áut. Okrem parkovacej
politiky čaká vodičov aj zmena v súvislosti s parkovaním na chodníkoch.
Minulý rok poslanci národnej rady
schválili zákaz parkovania na chodníkoch. Cieľom tejto novely zákona je
odstrániť autá z chodníkov, prenechať
ich chodcom.
„Hlavné mesto podporuje a víta

nedávnu novelu zákona o cestnej premávke, ktorá zakazuje parkovanie
na chodníkoch, mimo vyznačených
miest,“ vraví Dagmar Schmucková,
hovorkyňa hlavného mesta. „Po dlhých
rokoch, kedy Slovensko umožnením
síce legálneho, ale de facto neregulovaného parkovania na chodníkoch, bolo
dočasnou výnimkou medzi okolitými
krajinami a vyspelými mestami, sa
chodníky konečne znovu stanú bezpečnejším miestom pre chodcov.“
Mesto však dodáva, že nie je reálne,
aby samosprávy do začiatku marca
2022 stihli vyznačiť všetky parkovacie
miesta, ktoré budú vyhovovať novým

pravidlám. Ide o stovky parkovacích
miest na desiatkach ulíc, pričom v
niektorých prípadoch bude nutné
zjednosmerniť ulice, aby bol zachovaný dostatok parkovacích miest pre
rezidentov.
„S aktuálnym návrhom skupiny
poslancov národnej rady, podľa ktorého by sa plošný zákaz parkovania na
chodníkoch odložil o viac ako dva roky,
a to do apríla 2024, však tiež nemôžeme súhlasiť,“ dodala Schmucková.
Hlavné mesto spolu so starostami
a starostkami mestských častí analyzovali rozsah potrebných zmien v doprave a značení a spoločne, aj s Úniou

miest Slovenska, navrhujeme, aby zákaz parkovania na chodníkoch začal
platiť najneskôr od 14. apríla 2023.
Dlhší odklad platnosti nových pravidiel by podľa hovorkyne už len zbytočne odďaľoval zmenu, ktorú Bratislava, jej ulice a hlavne obyvatelia
jednoznačne potrebujú. Podľa novely
zákona môžu šoféri parkovať časťou
vozidla na chodníkoch len tam, kde to
umožní dopravné značenie. Výnimku
majú iba bicykle a motorky.
Na časti chodníkov parkuje
v Dúbravke odhadom asi 500 áut,
v Ružinove je to až okolo 3000 áut.

(lum)
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D Ú B R AV K A VA R Í S VOJ TO M A RT ZO M

Cez pôst s chuťou a ľahko
P

opolcovou stredou, ktorá tento rok pripadla na 2. marca,
sa začalo pôstne obdobie. Šéfkuchár, prezident Slovenského
zväzu kuchárov a cukrárov, Dúbravčan VOJTO ARTZ, pripravil dva recepty ľahších a zdravých jedál zároveň. Kuskus aj
baklažán trošku inak. Vyskúšate?

Tapas z pečeného
baklažánu a jogurtu
POČET PORCIÍ: 500 G
O B T I A Ž N O S Ť: * *
Č A S P R Í P R AV Y: 6 0 M I N Ú T

Kuskusový šalát Tabbouleh
POČET PORCIÍ: 4
O B T I A Ž N O S Ť: * *
Č A S P R Í P R AV Y: 3 0 M I N Ú T
ČO POTREBUJEME:
400 g kuskusu
500 - 600 ml zeleninového vývaru
(alternatívne vody)
1 červená cibuľa
4-5 PL extra panenského
olivového oleja
150 g cherry paradajok
150 g šalátovej uhorky
2 vetvičky petržlenovej vňate
2 vetvičky čerstvej mäty
šťava z jedného citróna alebo podľa chuti
čierne korenie
soľ

Postup prípravy:
1. Kuskus zalejeme horúcim vývarom a zakryjeme fóliou, prípadne pokrievkou. Voda
by mala siahať cca 0,5-1 cm nad kuskus.
2. Necháme cca 10-15 minút napučať (spariť) a rozhrabeme vidličkou.
3. Zeleninu umyjeme a nakrájame na drobné
kúsky, spolu s nasekanou petržlenovou
vňaťou a mätou zmiešame s kuskusom.
4. Ochutíme soľou, korením, citrónovou
šťavou a kvalitným olivovým olejom.
Šéfkuchár radí: Ak na sparenie kuskusu
použijete vývar namiesto vody, jeho chuť
bude oveľa intenzívnejšia a lepšia. Namiesto
kuskusu môžete použiť aj bulgur.
Tip šéfkuchára: Ku kuskusovému šalátu
Tabbouleh sa perfektne hodí ryba, tu je jednoduchý recept:
4 filety čerstvej ryby
(sumček , treska....)
80 g masla
šťava z 1 citróna
olej na potretie
soľ, korenie, mletá paprika,
mletá rasca
1. Porcie ryby potrieme olejom, osolíme a
okoreníme (mletá paprika, mletá rasca, soľ
a korenie).
2. Na každú rybu pridáme kúsok masla
a dáme piecť na 180 °C asi na 8-12 minút
(podľa hrúbky i veľkosti porcie ryby).

ČO POTREBUJEME:
1 väčší alebo 2 malé baklažány (250g)
1 väčšia cibuľa
biely vínny ocot na dochutenie(podľa
chuti)
50 ml extra virgin olivový olej
5 strúčikov cesnaku
drvená rímska rasca
150 g smotanového jogurtu (grécky typ)
125 g pochúťkovej smotany
2 PL nasekanej petržlenovej vňate
soľ
mleté čierne korenie
Podávame s:
4 mrkvy, uhorka, stonkový zeler,
reďkovka a upečené bagetky

1. Baklažán umyjeme, osušíme, popicháme
tenkou ihlicou a pečieme v rúre na rošte
na 210-220 °C asi 30-40 minút (podľa
veľkosti baklažánu).
2. Baklažán rozkrojíme a upečenú dužinu
vydlabeme.
3. Dužinu ešte teplú nasekáme a dáme do
hlbokej misy.
4. Pridáme najemno nasekanú cibuľu, biely
vínny ocot, olivový olej, roztlačený alebo
nastrúhaný cesnak, drvenú rímsku rascu,
najemno nasekanú petržlenovú vňať a
smotanový jogurt so smotanou.
5. Zamiešame a pridáme soľ i čerstvo mleté
čierne korenie podľa chuti.
6. Necháme v chlade odstáť aspoň 2 hodiny.
7. Pres servisom ešte navrchu polejeme
kvalitným olivovým olejom.
8. Servírujeme s rôznou zeleninou nakrájanou na väčšie hranolčeky (mrkva, uhorka,
stonkový zeler, špargľa či reďkovka) alebo
do chrumkava upečenou bagetkou.

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
prijme do pracovného pomeru

UČITEĽKU DO MATERSKEJ ŠKOLY
Požadované vzdelanie:
úplne stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie
ustanovené vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti učiteľa materskej školy,
uchádzač musí spĺňať podmienky na výkon pedagogickej činnosti
aj podľa zákona č. 317/2009 Z.z. Osobnostné predpoklady: vzťah k deťom, presnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, empatia, kreativita, tvorivosť Miesto výkonu
práce: MČ Bratislava-Dúbravka
Nástup: dohodou Pracovný pomer: Pracovný pomer: plný pracovný úväzok, doba neurčitá.
Odmeňovanie: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. plat od 850,00 brutto/mesačne
pri plnom pracovnom úväzku.
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom môžete zasielať písomne na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava alebo e-mailom na
adresu: maria.frtusova@dubravka.sk. Dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovať budeme len
vybraných uchádzačov, ktorí budú spĺňať naše požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor.

INZERCIA
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RADY ZÁHRADKÁROM

Prevetráme
trávniky,
vysejeme karotku

▪ Predám 2,5 izbový byt na M. Sch. Trnavského, poschodie 1/3,cena 177-tisíc eur
Kontakt:ibt@post.sk
▪ Predám lacno rôzne značkové tenisky
pánske, veľkosť 8/42/ Tel.: 0905 129 454
▪ Hľadám prácu na trvalý pracovný pomer
upratovanie v Bratislava IV, vlkovaevka@
gmail.com, Tel.: 0948 439 306

Aj

vy sa už tešíte? Na
viac slnka a svetla?
Jar sa blíži. „Deň a noc sú
rovnako dlhé, nastáva jarná
rovnodennosť,“ hovorí o záhradkách v marci MILAN
TRSTENSKÝ, člen komunitnej Vodárenskej záhrady o.
z. Živica.
ZÁHRADKÁR V MARCI: Keď
februárové slniečko nestihlo rozmraziť a vysušiť pôdu musíme
v marci dohnať všetky zameškané
práce.
KVETY: Vyčistíme a upravíme trvalky a jarné cibuľoviny. Striháme
kríčkové ruže, slabšie rastúce hlbšie, silnejšie necháme dlhšie. Odhrnieme korene, v suchom predjarí
aplikujeme prvú zálievku.
DROBNÉ OVOCIE: Vysadíme sadenice jahôd a zalejeme ich. Kompostom prihnojíme černice a maliny. Striháme vinič.
OVOCNÉ STROMY: Za suchého
počasia dokončíme presvetlenie
a zmladzovanie ovocných stromov.
Ošetríme mrazové trhliny, pri pretrvávajúcich nočných mrazoch
a slnečných dňoch bielime kmene
stromov, aby sme zabránili ich prehrievaniu a následne popraskaniu
kôry.
ZELENINA: Na záhony vysievame karotku, petržlen, pór, reďkvičky, špenát a hrášok. V parenisku vysejeme šalát, ktorý neskôr
vysadíme na záhony.
Železnými hrabľami prevetráme
trávniky, dôkladne zalejeme ihličnany. Striháme živé ploty.

OZNAM

História pošty v Dúbravke

MESTSKÁ ČASŤ
B R AT I S L AVA - DÚBRAVKA

Miestne zastupiteľstvo
– marec
Miestne zastupiteľstvo bude 22. marca 2022 o 15.00 v Dome kultúry Dúbravka. Zasadnutie dúbravských poslancov
sa bude dať sledovať aj online prostredníctvom Dúbravskej televízie.

Opravy, vŕtanie, montáž svetiel,
nábytku, vod. batérií, zapojenie
spotrebičov. servis plast.okien.
Tel.: 0948 727 605

Ako zmenil vírus
vaše podnikanie?
Dúbravskí podnikatelia,
kaviarne, reštaurácie Propagácia
vám pomôže. Píšte na

pr@dubravka.sk

(Stromová 16) oznamuje zmenu
pracovnej doby od 15.00 – 21.00.
Ošetríme každého bez čakania,
kto nám zavolá. Tel.: 0905 662 407

MALIARSKE PRÁCE
MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
NATIERANIE
BENÁTSKY ŠTUK
RADOSLAV OSUSKÝ
0911 128 116

Máte doma
staré fotografie
Dúbravky?
podeľte sa o tieto jedinečné obrázky
s dúbravčanmi a kontaktujte nás

tlacove@dubravka.sk

P O D N I K AT E Ľ S K Á
INZERCIA
▪ Vodoinštalácie, oprava, montáž.
Ján Dobrý. Tel: 0904 572 977
▪ Glazúrovanie vaní za prijateľnú cenu so
zárukou. Tel.: 0905 983 602.
▪ Vodoinštalácie a údržba.
Ján Polák, Tel.: 0905 627 321.
▪ Kvalitne doučím nemčinu a španielčinu,
pripravím na maturitu, certifikát, štúdium a prácu
v zahraničí. Tel.: 0910 943 286
▪ Servis a opravy PC,
Kontakt: 0915 720 730, www.aatuh.sk
▪ Doprava, sťahovanie, odvoz a likvidácia.
Tel: 0915 741 475
email: ba-tranzit@centrum.sk

Vladimír MATRKA, RSc.
CERTIFIKOVANÝ REALITNÝ MAKLÉR

Stiahni si novú aplikáciu
SOM správy o meste - Dúbravka
www.spravyomeste.sk

ZUBNÁ AMBULANCIA NA KRAMÁROCH

WWW.CVICIMEPSOV.SK

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

0917 173 665

Bezplatná právna
poradňa - marec
Bezplatná právna poradňa po pauze
opäť funguje v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej. Počas marca bude
k dispozícii v stredu 9. marca od 9.00
– 11.30 a v stredu 23. marca od 13.00
– 16.00.
Bezplatná právna poradňa začala v
Dúbravke fungovať v roku 2015, obyvatelia sem chodia najčastejšie s otázkami
okolo rodinných vzťahov, dedičského
konania či problémami majetkovej povahy, najčastejšie ohľadom bytu či susedských vzťahov.
Najväčší záujem o rady mali seniori
nad 70 rokov. Počas pandémie a obmedzení v súvislosti s Covid-19 dlhší čas
nefungovala, teraz sa jej služby obnovujú v KC Fontána.

VÝCVIK PSOV

V súvislosti s prípravou štúdie o histórii pošty v Dúbravke, prosíme obyvateľov
o spoluprácu. Požičanie akýchkoľvek písomností, fotografií, dokladov v súvislosti
s poštovými pečiatkami, spomienkami a
podobne. Osobitne by nás potešila informácia o umiestnení poštového úradu v obci
v rokoch 1883-1919. Kontakt: tecons77@
gmail.com, 0918 422 806

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

Rýchlo, hladko a transparentne.

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

matrka@dubrawareal.sk
Sprostredkujem
kúpu, predaj
predaj
Sprostredkujem
kúpu,
alebo
prenájom nehnuteľností.
www.dubrawareal.sk
alebo
prenájom
nehnuteľností.
Rýchlo, hladko a transparentne.
Rýchlo, hladko a transparentne.
Dubrawa
Real,
s. 310
r. o.
0917
052
0917
310
Klincová
35,052
821 08
Bratislava
matrka@dubrawareal.sk

www.dubrawareal.sk

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

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

www.dubrawareal.sk
www.dubrawareal.sk

Platí do 31. 3. 2022
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Na

Vzdelaní výpalníci

Slovensku nebol len
Jánošík, ale napríklad
aj Fedor Golovatý. Poznáte
tohto zbojníckeho kapitána?
Zoznámte sa s ním, výhražným
listom zbojníkov mestu Bardejov či s výpalníckymi a mafiánskym praktikami minulosti.
Ak vezmeme do úvahy aj texty
veľkomoravskej proveniencie, najstaršími súvislými slov(i)enskymi
textami sú nepochybne Súdny zákonník pre svetských ľudí (Zakon
sudnyj ľjudem ), dielo Konštantína
a Metoda - preklad byzantského
zákonníka a samozrejme Proglas
(Predslov k evanjeliu) pravdepodobne z Konštantínovho „pera“, ktorým
Filozof oslávil dokončenie prekladu
štyroch evanjelií. Čiže začiatok druhej polovice 9. storočia.
NAJSTARŠÍ SLOVENSKÝ TEXT
Samozrejme, tieto dve diela sú
pokladané za pamiatky všetkých
Slovanov. Najstarší latinský doklad
národných práv Slovákov (a teda aj
ich existencie), Privilégium Slovákov v Žiline (Privilegium pro Slavis)
pochádza zo 7. mája 1381. Žilina je
prvým mestom v Uhorsku, kde sa zachoval doklad o existencii a rovnosti
práv slovenského obyvateľstva. Táto
skutočnosť býva spochybňovaná
preto, že latinské pomenovanie pre
Slávov, Slovanov a Slovákov malo
dlho rovnakú podobu (Sclavus, Slavis), takže možno polemizovať, či sa
hovorí všeobecne o Slovanoch, alebo
už o samostatnom etniku Slovákov.
Za najstarší zachovaný slovenský
súvislý text sa najčastejšie pokladá Žilinská kniha z roku 1473. Nachádza sa v nej 117 rôznych záznamov z rokov 1380 - 1561 v latinčine,
nemčine a (od roku 1451) aj slovakizovanej češtine. Záznamy v slovakizovanej češtine obsahujú veľa prvkov súvekého slovenského nárečia
z okolia Žiliny. Záznam z roku 1451
niektorí autori považujú za najstarší
zachovaný "knižný zápis" v slovenčine. Preklad textu Magdeburského
mestského práva do slovakizovanej
češtiny pochádza z roku 1473.

súdobým životom kypiaci Výhražný list zbojníkov mestu Bardejov,
ktorého presný dátum vydania bol
určený na 25. júl (deň svätého Jakuba) 1493, teda len pár desaťročí po
zápise v Žilinskej knihe.
K dôvodom napísania drzého výpalníckeho listu treba vedieť, že obchodné cesty do Poľska v tom čase už
niekoľko desaťročí vážne ohrozovali
zbojníci. Slávne a mocné mesto Bardejov ich stíhalo tvrdo a nekompromisne. Roku 1454 popravilo 46 zbojníkov a roku 1493 dvoch zbojníkov z
50-člennej družiny Fedora Hlavatého (Golovaty). Ich vodca výhražným
listom pohrozil mestu vypálením,
ak mu na dohodnutom mieste nezložia 400 zlatých. Pod textom listu

je nakreslená šabľa, oheň a ručnica, pod ktorými sú mená: Orawa,
Muran, Dunajec, Senok, Rimanow,
Premisl, pod tým ako symbol spečatenia je vypálených 6 dier. V ľavom
rohu je nakreslený sťatý človek, nad
ktorým je napísané Vasko nevinný.
Vedľa toho je nakreslená šibenica,
na ktorej sú obesení traja muži. Nad
šibenicou je napísane Crov (Krv)
nevinná a vpravo od šibenice Timko nevinný. Na prostriedku dolného
okraja listu je namiesto voskovej pečate priviazaný zväzok prútov, zrejme ako znak svornosti zbojníkov.
Preklad textu by mohol byť nasledovný: „Vy zlí a nespravodliví
ľudia bardejovskí, vy ste našich bra-

VÝPALNÍCI NA SKLONKU
STREDOVEKU
Mojím najobľúbenejším textom
už od rokov vysokoškolských štúdií
je však plnokrvný, neoficiálny a

Veľmi zaujímavou pamiatkou slovenského jazyka v písanej podobe je list zbojníkov mestu
Bardejov. Presný dátum vydania tohoto listu sa určil na 25. júl (deň svätého Jakuba) 1493.

V roku 1956 lamačský rodák profesor
Alexander Húščava, pozitivistický historik stredovekých dejín Slovenska,
uverejnil vedeckú štúdiu o činnosti
zbojníckych družín na severovýchodnom Slovensku na konci 15. storočia.
Autor na základe podrobného štúdia
dobových písomností poskytol čitateľom objektívny obraz o zlodejstvách
vtedajších zbojníkov. Neskôr marxisticky orientovaní historici v rámci teórie o permanentnom triednom boji
poddaných proti feudálom popisovali
zbojstvo a zbojníkov ako ľudových
hrdinov a ochrancov práv poddanského ľudu, ktorý sa postavili na odpor
feudálnej vrchnosti. Zbojníctvo bolo
vnímané ako forma protifeudálneho
boja poddaných a jánošíkovská tradícia ako ľudová revolučná tradícia.
Hlavným znakom zbojníctva v tomto
ponímaní teda nebola programovaná,
organizovaná krádež hnuteľných vecí
ich vtedajším vlastník ale spravodlivý
triedny revolučný boj. Zdá sa, že na
Slovensku má toto chápanie veľmi hlboké korene a neotriasol ním ani kultový a nezabudnuteľný film Martina
Ťapáka Pacho, hybský zbojník.
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na sklonku stredoveku
tov povešať dali, chlapcov dobrých a
nevinných, ako mordierov (vrahov)
nečestných, ktorí ani vám ani iným
nijako neublížili. A preto, ak nám,
ich priateľom a rodinám nezložíte
štyristo zlatých v zlate do troch týždňov v kláštore v Mogili v Krakove
alebo v kartúze v Lechnici, tak na
vašich hrdlách a na vašom majetku
a na vašich poddaných sa buď dlho
alebo krátko mstiť budeme, dokedy
živí budeme. Tento list bol napísaný
v horách na deň svätého Jakuba.“
Pre zaujímavosť uvádzame aj prepis pôvodnej podoby textu, kde sa
ešte nepoužíva diakritika:
„Vy zly a nespravedlivy lvde Bardiowcy, vi ste naszych bratow daly
zveszaty, lvdy dobrich a nevinnich,
iako mordere necno(s)tlyvy, ktory
any vam, ani zadnomv nicz nebili
vinni. A pretos, gestli nam priatelom a rodovi ich za nich nepolozite czeteri sta zolotich ve zoloce do
troch nedeli v klastore v Mogili v
Cracova alebo v cartvsov v Lechniczi, tedi na vaszych hordlech y na
vaszym ymaniv y na vaszich podanich se bvd dvlvho, bvd cratko takto se mstiti budemy pocvd naszeho
rodv stava. Tot list pysan s hor dzen
svateho Jacvba."
VZDELANEC MEDZI ZBOJNÍKMI
Ako je z listu zrejmé, zbojníci sa v
ňom vyhrážajú mešťanom Bardejova

bohatému mestskému patriciátu.
Zbojnícka družina Fedora Hlavatého z Ruskej Volovej postupne
nestačila odolávať tlaku naverbovaných žoldnierov a začala sa rozpadávať. Jej členov postupne pochytali
a nakoniec „polapali“ aj Fedora Hlavatého, ktorého potom v Trebišove
popravili. Hlavatý tak prišiel o život
podobne ako jeho bratia, nasledovníci či nástupcovia. Aj napriek tomu
sa o ňom dochovalo množstvo legiend.
BALVAN S HIEROGLYFMI

Dobová kolorovaná kresba stredovekej popravy lámaním v kolese a sťatím.

za to, že dali popraviť ich druhov, o
ktorých tvrdia že boli nevinní. Na
texte udivuje samotná skutočnosť,
že je písaný v dobovej slovenčine a
pomerne úhľadným štýlom.
Jazykovedci sa po preskúmaní
tohto prameňa zhodli, že na vtedajšie dobové pomery ho musel napísať vysoko vzdelaný pisár. Listina je
dodnes uložená v Šarišskom múzeu
v Bardejove.
KTO BOL FEDOR GOLOVATÝ?

Zakon sudnyj ľjudem, po slovensky
Súdny zákon(ník) pre svetských ľudí je
najstarší (zachovaný) slovanský právny spis. Je to starosloviensky občiansky a trestný zákonník v 32 článkoch,
ktorý vznikol v druhej polovici 9. storočia, podľa použitého jazyka na Veľkej Morave. Autorom je Konštantín-Cyril, možno spolu s Metodom.

Fedor Golovatý (Hlavatý) ako
zbojnícky kapitán úspešne viedol
takmer päťdesiatčlennú zbojnícku
družinu, ktorá operovala v okolí
Humenného, Sniny, Medzilaboriec,
Svidníka, Stropkova a Bardejova.
Ak si situácia vyžadovala, dokázala sa premiestniť aj na Zakarpatie
a do Poľska. Družina sa prvýkrát
spomína 30. marca 1492 na panstve
Štefana Rozgáňa v terajšom okrese
Svidník, ktorému družina spôsobila
škodu za 400 zlatých.
Po prvých úspechoch sa družina
pustila do rozsiahlejších lúpeží a
takto vzbudila strach v širokom
okolí svojho pôsobiska. V roku 1494
pri jednom lúpežnom prepadnutí
panského majetku pandúri chytili

jeho dvoch druhov Vaska a Timka,
ktorých následne popravili. Za ich
smrť všetci členovia družiny vyhlásili pomstu a nepriateľstvo mestu Bardejov. Poznáme dokonca aj
mená chlapov, ktorí tvorili tvrdé
jadro partie. Boli to Synovia Lanovitého z Hostovíc, Štec z Pčoliného,
spomínaní Vasko a Timko, Brenza
a Tadera zo Sniny, Ivan z Kolbasova, Roman a Klíma z Uliča a Hric zo
Stakčína.
Pre lepšie a hlavne účinnejšie
osvetlenie tejto pomsty tam zbojníci dokreslili aj nástroje, ktorými ju
chceli realizovať -- šabľu, oheň, ručnicu, jednoznačné symboly ublíženie
na zdraví, životoch a statkoch. Skupina výpalníkov napokon po vyhrážkach a nesplnených podmienkach,
ktoré mestu položila, naozaj prepadla Bardejov. Obyvateľov okradli
o majetky a mesto vypálili.

V Nastaze, jednom z masívov
Bukovských vrchov, sa na vrchu
zvanom Kopyto nachádza balvan
s vyrytými hieroglyfmi, ktoré vedú
k pokladu patriacemu práve Hlavatému a jeho družine. Ku kameňu sa
možno dostať po náročnom turistickom chodníku. Dodnes sa hieroglyfy
nikomu nepodarilo rozlúštiť a nik
zatiaľ nedokázal prísť na to, čo vlastne znamenajú. Legendy dokonca
hovoria, že tento poklad je prekliaty.
Takže všeslovanské i naše najstaršie dokumenty svedčia nielen o tom,
že právo, po vzore toho byzantského,
fungovalo na tomto území už pred
príchodom starých Maďarov, ale aj o
slušnej jazykovej a štylistickej úrovni bežných zbojníkov, a, žiaľ, aj o
tom, že nebezpečné vyhrážanie, výpalníctvo a mafiánske praktiky majú
v našich končinách veľmi hlboké
korene, ako dokazuje i list Fedora
Golovatého – Hlavatého.
S použitím viacerých prameňov
spracoval Ľubo Navrátil
Foto: Dúbravské múzeum

ARMÁDA ŽOLDNIEROV
Odpoveďou bola účasť niekoľkých
desiatok (vraj až 400) žoldnierov,
ktorých najala šľachta z Košíc proti
Hlavatého družine. Vo všeobecnosti
sa vedelo, že jeho aktivity sú namierené proti vysokým cirkevným hodnostárom, mocným zemepánom a

Proglas alebo Predspev je prvá staroslovienska báseň a zároveň predhovor k slovanskému prekladu evanjelií.
Autorom je s veľkou pravdepobnosťou Konštantín Filozof.
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Mesto zavádza zber k

esto Bratislava a spoločnosť
Odvoz a likvidácia odpadu
a.s. (OLO) zavedú v apríli zber
kuchynského bioodpadu aj v našej mestskej časti. Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava
povinná zaviesť najneskôr k
1. januáru 2023. Z údajov z roku
2020 vyplýva, že jeden obyvateľ
Bratislavy vyprodukuje v priemere až 120 kilogramov bioodpadu z
kuchyne. Aktuálne ide v Bratislave o takmer 60-tisíc ton kuchynského odpadu ročne.

Cieľom zberu kuchynského odpadu
je znížiť, ideálne odstrániť kuchynský
bioodpad zo zmesového komunálneho
odpadu - ten tvorí 20 – 25 % objemu
čiernych zberných nádob. Spolu so záhradným odpadom je to až 45 % komunálneho odpadu.
Ak zozbierame tento druh odpadu
zvlášť, môžeme ho spracovať a opätovne
vrátiť do pôdy ako hodnotný kompost.
Obyvatelia približne 90 domácností bytového domu by tak mohli za rok
vytriediť také množstvo kuchynského
bioodpadu, ktoré by postačovalo na obohatenie jedného hektára pôdy. Na takejPrečo zavádzate zber kuchynského
odpadu?
Mesto Bratislava je povinné zaviesť
zber kuchynského odpadu od 1. januára
2023. Mesto rozhodlo o postupnom zapájaní mestských častí, nakoľko pri zavádzaní zberu kuchynského odpadu ide o tvorbu komfortného systému pre obyvateľov,
ktorý si vyžaduje dlhší čas na implementáciu. Aby si mesto splnilo povinnosť so
zavedením zberu kuchynského odpadu
na celom svojom území, muselo s prvou
etapou začať už v októbri 2021. Spomedzi
17 mestských častí sme začali v Lamači.
Bude sa zvyšovať miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady?
Náklady na zber kuchynského bioodpadu z bytových aj rodinných domov sú
súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Prečo ste začali so zavádzaním zberu
kuchynského bioodpadu práve v Lamači?
Mestská časť Lamač bola v rámci
štúdie o kuchynskom odpade vyhodnotená ako vhodná časť na začatie zavádzania
celého systému. Lamač je mestská časť,
ktorá má nižšiu hustotu obyvateľstva,
nachádzajú sa tu rodinné domy aj bytovky (malé aj veľké). Vieme tak aplikovať
zber v rôznych variantoch a zistiť, čo najlepšie funguje/nefunguje.

to zelenej ploche môže vyrásť približne
40 - 70 ton mrkvy alebo 30 ton melónov.
Triedením kuchynského bioodpadu znižujeme objem umelých hnojív na našich
poliach a podporujeme rozvoj cirkulárnej ekonomiky – odpad používame ako
zdroj. Preto je dôležité, aby ste sa do zberu zapojili aj vy.
Ako bude prebiehať distribúcia košíkov a kompostovateľných vreciek na
zber kuchynského bioodpadu v našej
mestskej časti?
Všetky domácnosti zapojenej mestskej časti dostanú bezplatne jeden 10
l odvetrávací kuchynský košík (rodinné domy aj 20 l hnedú zbernú nádobu
označenú nálepkou „kuchynský biologický rozložiteľný odpad“), certifikované
kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov
v počte 150 ks (2-3 vrecká na týždeň) a
informačný leták.
Domácnostiam v rodinných domoch
bude spoločnosť OLO roznášať balíčky
na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu od dverí k dverám
a bude ich o čase distribúcie vopred informovať SMS-kou. Prevzatie balíčka
je potrebné potvrdiť podpisom. Ak sa
nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti,
prineste so sebou vyplnené splnomocnenie (nemusí byť potvrdené notárom),

Z A P OJ E N I E SA D O Z B E R U V D Ú B R AV K E
Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek
“door to door” (od dverí k dverám): 5. - 23. 4. 2022
Kuchynský bioodpad začnite zbierať: 18. 4. 2022
Prvý odvoz kuchynského bioodpadu: od 25. 4. 2022
Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

DISTRIBUČNÉ CENTRÁ:
16. 4. 2022

23. 4. 2022

30. 4. 2022

10:30-13:00

10:00-13:00

10:00 – 13:00

Dom služieb,
M. Sch. Trnavského
– vonkajší priestor

Kaufland Harmincova
– parkovisko

Dom kultúry Dúbravka
– námestie pred DK

14:00- 17:00

14:00 – 17:00

14:00 – 17:00

OD Saratov
– vonkajší priestor

Potraviny Kraj,
Homolova 2 – parkovisko

Žatevná ul. – parkovisko
pri požiarnej zbrojnici

ktoré nájdete na www.olo.sk/kbro.
- Distribúcia v bytových domoch prebehne v súčinnosti so správcovskými
spoločnosťami. Obyvateľom bytových
domov budú balíčky na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu
odovzdávať distribučné skupiny spoločnosti OLO na určených miestach pred
bytovkami. Obyvatelia budú informovaní o čase a mieste distribúcie oznamom

na vchodových dverách do bytovky.
Všetky potrebné informácie sa obyvatelia dozvedia od vyškoleného personálu
spoločnosti OLO pri osobnom prevzatí.
Ak si nemôžete prevziať balíček počas
distribúcie, môžete si ho vyzdvihnúť v
distribučných centrách. Harmonogram
distribúcie a všetky dôležité informácie
nájdete na webovej stránke www.olo.sk/
kbro.
(olo)

Č O Ľ U D Í T R Á P I A A K É M A J Ú O TÁ Z K Y K T R I E D E N I U K U C H Y N S K É H O O

Pýtali ste sa, my odpove
Kde zoženiem ďalšie vrecká, keď sa
mi 12-mesačná zásoba minie? Prvých
150 je zdarma, ďalšie si budem platiť?
Mám si ich niekde vyzdvihnúť?
150 ks vreciek (cca 2 až 3 vrecká na
týždeň) dostali obyvatelia na obdobie 12
mesiacov. Ďalšie certifikované kompostovateľné vrecká s logom “OK compost”
si môžu obyvatelia zakúpiť v obchodoch.
Čo, ak vlastním viac nehnuteľností?
Mám nárok na viac košíkov s vreckami?
Ak je nehnuteľnosť zapojená do systému zberu komunálneho odpadu na území hlavného mesta, má nárok na balíček.
V prípade, že v 1 nehnuteľnosti je viacero
evidovaných zapojení, každé zapojenie
má nárok na balíček. Balíček pre rodinné domy obsahuje 10 l kuchynský košík,
20 l zberná nádoba, 150 ks kompostovateľných vreciek a informačný leták.
Balíček pre bytové domy obsahuje 10 l
kuchynský košík, 150 ks kompostovateľných vreciek a informačný leták.
Potrebujem pri prevzatí košíka nejaké doklady?

Áno, ak ste poplatníkom, stačí vám občiansky preukaz. Ak nie ste poplatníkom,
je potrebné predložiť splnomocnenie od
vlastníka nehnuteľnosti (nemusí byť potvrdené notárom).
Môže vyzdvihnúť za mňa košík
niekto iný? Čo k tomu bude potrebovať?
Ak nie ste poplatníkom, je potrebné predložiť splnomocnenie od vlastníka nehnuteľnosti (nemusí byť potvrdené notárom).
Mám nárok na košík s vreckami, ak
vlastním v MČ rekreačnú nehnuteľnosť?
Áno, každá nehnuteľnosť je samostatne zapojená do systému zberu komunálneho odpadu na území hlavného mesta
SR Bratislavy.
Čo ak mám vlastný košík/vedierko
na zber K-BRO?
Môžete používať aj vlastný košík na
zber kuchynského bioodpadu, dôležité je,
aby ste používali kompostovateľné vrecká, v ktorých budete kuchynský odpad
vhadzovať do nádoby na zber.
Ako kombinovať zber kuchynského
bioodpadu a domáce kompostovanie?

Obe metódy sa efektívne dopĺňajú,
čím je možné zabezpečiť zhodnotenie
čo najväčšieho množstva potravinového
odpadu. Odpad z ovocia a zeleniny je
možné kompostovať doma, podobne ako
kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu,
malé kusy konárov, lístie, burinu. Pozor! Mäso, ryby a mliečne výrobky spolu
s akýmkoľvek vareným jedlom môžete
uložiť do zberu kuchynského odpadu,
no nemali by ste ich kompostovať doma.
Bežný domáci kompostér, ktorý je umiestnený na záhrade, ich nedokáže plnohodnotne spracovať.
Mám záhradku a všetko si kompostujem, potrebujem košík?
Každý, kto kompostuje vie, že pri
kompostovaní je dôležité, aké odpady
do kompostéra vhadzujeme, nakoľko
to ovplyvní kvalitu kompostu. Preto do
kompostéra nepatria pokazené ani plesnivé potraviny a takisto potraviny živočíšneho pôvodu (mliečne výrobky, kosti a
pod). Práve na toto slúži zber kuchynského odpadu, aby sa obyvatelia zbavili aj

OLO
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kuchynského odpadu
A KO T O B U D E P R E B I E H AŤ V B Y T O V K Á C H A A KO V R O D I N N Ý C H D O M O C H ?

Ako na triedenie kuchynského bioodpadu?
OBYVATELIA RODINNÝCH DOMOV
Budú kuchynský bioodpad triediť do
kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a umiestnia ho do 20 l
hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný
odpad“. Iba túto 20 l zbernú nádobu budú
vykladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu do 7:00 hod.
Nevykladajte 10 l kuchynský košík, ten
slúži na zber odpadu priamo v kuchyni.
OBYVATELIA BYTOVÝCH DOMOV
Budú kuchynský bioodpad triediť do
kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení
vrecko zauzlia a vynesú ho do 120 l alebo
240 l hnedej zbernej nádoby (podľa počtu
obyvateľov v bytovom dome) označenej
nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“, ktorá bude umiestnená
v blízkosti bytového domu na obvyklom
mieste kontajnerového stojiska.

O D PA D U

edáme
biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý
nie je možné kompostovať v záhradnom
kompostéri.
Aký je rozdiel medzi zbernou nádobou na kuchynský bioodpad a záhradný
bioodpad?
Obyvatelia bytových aj rodinných domov budú kuchynský bioodpad doma
triediť do kompostovateľného vrecka
umiestneného v 10 l kuchynskom košíku.
Naplnené uzatvorené vrecko vložia obyvatelia bytových domov do 120 l alebo
240 l zbernej nádoby, ktorá sa bude nachádzať v blízkosti bytového domu. Obyvatelia rodinných domov vložia vrecko
do 20 l zbernej nádoby, ktorú budú vykladať pred dom podľa harmonogramu v
deň naplánovaného odvozu kuchynského
bioodpadu. Zber kuchynského odpadu
bude prebiehať počas celého roka. Záhradný bioodpad bude naďalej vyvážaný
sezónne od marca do novembra, 1x za
dva týždne, tak ako doteraz. Prosím, nevhadzujte kuchynský bioodpad do nádob
na záhradný bioodpad. Tieto druhy od-

ČO PAT R Í A ČO N E PAT R Í D O V R E C I E K
NA KUCHYNSKÝ BIOODPAD?
ČO NEPATRÍ
jedlé oleje a tuky,
obaly z potravín,
obaly po konzumácii jedál,
vrecká bez certifikátu
na kompostovanie,
kávové kapsule, cigaretové ohorky,
odpad zo záhrad a iný
komunálny odpad,
tekuté zložky kuchynského odpadu
(napr.polievky, omáčky, mlieko),
veľké kosti (napr. rebrá,
špikové kosti),
nepotravinové výrobky ako plienky,
obsah vysávača a pod.

padu majú rozdielne spracovanie. Hnedá
nádoba na záhradný bioodpad a hnedá
nádoba na kuchynský bioodpad sú navyše odlíšené nálepkami.
Kde môžem nájsť viac informácií
ohľadom zberu kuchynského odpadu?
• informačný leták, ktorý bude súčasťou
distribučného balíčka
• www.olo.sk
• www.bratislava.sk
• miestne médiá vašej mestskej časti,
• sociálne siete OLO, vašej mestskej
časti a mesta Bratislava
Nebude mi odpad doma zapáchať?
Tým, že odpad vhadzujete do kompostovateľného priedušného vrecka, ktoré je
uložené v odvetrávanej nádobe, jeho vlhkosť a biologické procesy sa eliminujú a
predchádzate tak tvorbe zápachu. Odpad
teda nemá tendenciu hniť alebo plesnivieť. V prípade, že do košíka vhadzujete
potraviny živočíšneho pôvodu (kosti,
zvyšky mäsa), odporúčame ich vopred
zabaliť do novinového (nie letákového!) papiera, aby sa zachytili vlhkosť a
zápach. Potraviny s vysokým obsahom
vlhkosti (napr. melón) odporúčame vyhadzovať v kompostovateľných vreckách
do vonkajších zberných nádob, a to čo
najskôr. Kuchynský odpad treba vložiť
do kompostovateľného vrecka, držať
pri izbovej teplote, nevystavovať slnku

ČO PATRÍ
všetky tuhé, pevné zvyšky z prípravy
jedál rastlinnéh a živočíšneho pôvodu,
nespotrebované zvyšky jedál
a potravín, vrátane pokazených,
resp. po záruke - bez obalov,
vrecká z čajov a usadeniny z kávy,
potraviny po záruke, vrátane mäsa a
malých kostí (napr. z hydiny alebo rýb),
chlieb, pečivo, cestoviny, ryža,
strukoviny, obilniny a pod.,
zaváraniny bez sklenených, plechových,
resp iných oblaov - bez tekutej časti,
ovocie a zelenina, vrátane
šupiek - aj pokazené,
vajcia a škrupiny z vajec,
použivé papierové vreckovky,
certifikované kompostovateľné vrecká
(označené logom? OK compost, OK
home compost a papierové vrecká.

a uchovávať v tme. Po naplnení vrecko
zauzlite a umiestnite ho do zbernej nádoby.
Nebudú nádoby zapáchať? Nehrozí
prítomnosť hmyzu, hlodavcov?
Zápach je eliminovaný už pri nakladaní s odpadom v domácnosti. Tým, že
odpad vhadzujete do kompostovateľného priedušného vrecka. S cieľom vyhnúť
sa nepríjemnému zápachu v domácnosti,
odporúčame jeho včasné vynášanie. Kuchynský odpad treba vložiť do kompostovateľného vrecka, držať pri izbovej teplote, nevystavovať slnku a uchovávať v tme.
Po naplnení vrecko zauzlite a umiestnite
ho do zbernej nádoby.
Nebude odpad vytekať?
Do nádob na kuchynský biologicky
rozložiteľný odpad sa nesmú vyhadzovať
tekuté potraviny. Ak budete napríklad
vyhadzovať polievku, odporúčame ju najprv scediť, pevnú časť hodiť do košíka na
kuchynský biologicky rozložiteľný odpad
a tekutú do výlevky. Potraviny, ako sú
jogurty, smotana, môžete vyhadzovať v
malých množstvách, ale neodporúčame
do vreciek vhadzovať veľké množstvo
takýchto potravín. Ak by mal Váš košík
obsahovať potraviny, ktoré môžu zvyšovať vlhkosť, odporúčame košík podložiť
kúskom kartónu, ktorý vlhkosť zachytí.
Kam putuje vyzbieraný kuchynský

Ako bude prebiehať
zber kuchynského
bioodpadu?

Z

ber
kuchynského
bioodpadu
v Dúbravke bude prebiehať od 25.
apríla podľa harmonogramu. Harmonogram distribúcie košíkov a zberných
nádob bude zverejnený a priebežne
dopĺňaný na stránke www.olo.sk/kbro
Zber kuchynského bioodpadu bude
prebiehať počas celého roka. V období
od začiatku marca do konca novembra
bude realizovaný 2x do týždňa. V období od začiatku decembra do konca
februára bude 1x do týždňa.
Prosíme obyvateľov, aby kuchynský
bioodpad začali doma triediť najskôr
týždeň pred prvým zberom, ktorý je 25.
apríla. Predídete tak zápachu a vytekaniu bioodpadu zo zberného košíka.
Všetky dôležité informácie nájdete
na webovej stránke www.olo.sk/kbro,
kde nájdete aj najčastejšie otázky a odpovede. V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Zákaznícke centrum
spoločnosti OLO na 02/50 110 550
alebo na zakazka@olo.sk.

odpad a čo sa s ním bude ďalej robiť?
Dobre vytriedený kuchynský biologicky rozložiteľný odpad je užitočným
a hodnotným materiálom, ktorý však
musí byť ďalej spracovaný. Koncovým
zariadením pre úpravu tohto materiálu je bioplynová stanica Bošany. Mesto
Bratislava plánuje v roku 2024 vybudovanie vlastného zariadenia na zhodnocovanie, mestskej kompostárne, ktorá nám
pomôže efektívne a ekologicky nakladať
s kuchynským bioodpadom. Najmodernejšia a najväčšia kompostáreň na
Slovensku by mala vzniknúť v mestskej
časti Podunajské Biskupice v lokalite Vlčie hrdlo.
Nie je mi jasné prevzatie balíčka na
zber kuchynského odpadu.
V prípade rodinných domov obyvatelia budú informovaní o čase distribúcie
aj prostredníctvom SMS. Prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom. Ak sa nemôže
dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste
so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré
nájdete https://www.olo.sk/kbro/ (nie
je potrebné overenie notárom).
V prípade bytoviek ak má nájomca
záujem prevziať balíček za majiteľa bytu,
postačí ak v čase distribúcie príde na stanovené miesto a povie meno majiteľa a
číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú
zmluvu predkladať nemusí.
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R O Z H O D N U T I E P R E S ŤA H O VAŤ S A D O D Ú B R AV K Y P R I Š L O C E L KO M P R I R O D Z E N E

Ak mi niekto želá smrť, hľadám
za tým nešťastného človeka

ôj príbeh je o pádoch a
„M
veľkom sebazaprení. O
momentoch, keď som sa nevzdal,

hoci okolnosti mi vôbec nepriali. O vnútornej sile, ktorá je v
každom z nás, ale treba ju vedieť
využiť v ten správny moment.
Pokiaľ má človek svoj sen a
chce niečo dosiahnuť, nikdy to
nepôjde bez pracovitosti a istej
obety,“ myslí si uznávaný vedec
a Dúbravčan Pavol Čekan, PhD.,
B. Sc., jeden z najskloňovanejších
odborníkov počas pandémie koronavírusu (nielen) na Slovensku. My vám ho však predstavíme trošku inak.

ZHOVÁRALA SA

DANKA ŠOPOROVÁ
Keď som sa pripravovala na dnešný rozhovor, veľmi ma prekvapilo, že
máte iba 42 rokov. Neboli ste pre toľké
úspechy, a to relatívne v mladom veku,
paradoxne diskriminovaný či vnímaný
protekčne?
Určite ani jedno, ani druhé, no je
pravda, že ešte stále počúvam, aký mám
veľký potenciál. No úprimne, sám cítim,
že niektoré veci prišli priskoro.
Budete aj konkrétnejší?
Napríklad, všetky tie ocenenia, štátne
vyznamenania, Krištáľové krídlo, Zlatá
medaila chemickej spoločnosti. Mám
pocit, že takéto uznanie patrí skôr starším profesionálom v odbore, a že mám
toho ešte veľa pred sebou. Pripadám si
príliš mladý minimálne na to množstvo
cien, ktoré som už získal. (úsmev)
Študovali ste na gymnáziu a počas štúdia sa zúčastňovali mnohých
chemických olympiád. Ani na moment
vás to nezlákalo k inej oblasti pôsobenia?
Určite áno, ja som mal totiž vždy blízko k hudbe. Skončil som ľudovú školu
umenia, na Islande som študoval operný spev na konzervatóriu a v podstate
poloprofesionálne som sa spevom aj
živil. Či už na Islande alebo dokonca v
USA, kde som spieval v zbore katedrály
sv. Patrika v New Yorku, ktorý je považovaný za najlepší cirkevný zbor v USA.
Bol som tiež osem či deväť rokov primášom v ľudovej hudbe, istý čas sa muzika
stala aj mojím vedľajším zamestnaním.
Priznám sa, nastali momenty, keď som
mal 23 alebo 24 rokov, a rozhodoval
sa, čo ďalej. Vtedy som mal nastúpiť do
posledného ročníka konzervatória na
operný spev a čelil dileme, či zostanem
pri opernom speve a pôjdem študovať
povedzme do Talianska, alebo sa vydám vedeckým smerom a prihlásim sa
na doktorandské štúdium. Nedalo sa to
plnohodnotne skĺbiť, pretože jednému i

druhému sa musíte venovať na sto percent. Vtedy som sa rozhodol pre vedu a
verte mi, že v mojom živote prišli chvíle,
keď som to tak trošku oľutoval. (úsmev)
Keď ste sa uchádzali o štúdium
medicíny, na Slovensku vás neprijali,
takže ste sa zamerali na Island. Uspeli
ste. Prečo to tu nevyšlo, ale tam áno?
Na Slovensku to nevyšlo najmä z
dôvodu, že som z generácie tzv. Husákových detí - takže úplne bežné bolo, že
na medicínu v Bratislave sa hlásilo 1400
ľudí a zobrali 300. Zároveň samotný
prijímací proces bol o memorovaní odpovedí na súbor tisícky otázok, pričom
ja som sa tej memorizácii nevenoval až
tak, ako možno ostatní, ktorí sa pripravovali na medicínu nie jeden, ale dva,
tri a podaktorí aj štyri roky. Na Islande
bol úplne iný systém. To znamená, že
na medicínu zobrali takmer všetkých a
to pomyselné sito nastávalo až v prvých
semestroch štúdia.
Vás ale obišlo...
..áno, racionálne som zhodnotil
vlastné schopnosti. Uvedomil som si,
že pravdepodobne by som to sito nebol
prežil hlavne pre jazykové zdatnosti.
Takže som sa rozhodol pre biochémiu.
(úsmev) Rozdiel medzi Islandskou
univerzitou a napríklad Univerzitou
Komenského bol na začiatku (v roku
2000) veľmi malý, vlastne takmer žiadny. Osobne si myslím, že úroveň výuky
biochémie na prírodovedeckej fakulte
UK a na Islande bola v tom čase rovnaká. Najmä, čo sa bakalárskeho alebo magisterského štúdia týka. Treba tiež spomenúť je, že Island profitoval z toho, že
má lacnú geotermálnu energiu a spracovával sa tam bauxit na hliník. Rovnako
získaval z toho, že tam sídlili veľmi silné
banky, úspešné na finančných trhoch,

takže veľa peňazí sa dalo investovať do
univerzity a zároveň sa zamerať na návrat svojich najlepších docentov a profesorov zo zahraničia. Od roku 2004-2005
bol v krajine jasne stanovený plán, ako
univerzitu zlepšiť a dostať medzi najlepšie na svete. Dnes sa Islandská univerzita úplne bežne pohybuje v rebríčku
do 500 najlepších vysokých škôl sveta,
zatiaľ čo z našich univerzít tam nie je zastúpená ani jedna.
Pokračovali ste v štúdiu ďalej...
Na doktorandské štúdium som nastúpil v roku 2003, takže som videl všetky premeny zblízka. Ako úplne mladí
doktorandi sme dostali peniaze na vybudovanie nového laboratória, mali sme
nádherné priestory, mohli sme si vyberať nábytok i prístroje, ktoré budeme potrebovať. Skutočne sme mali rozpočet,
ktorý nám umožnil nakúpiť čokoľvek
sme potrebovali. Tým, že sme nemali
problémy s infraštruktúrou a financovaním, stíhal som urobiť toľko práce,
že moje PhD. štúdium vygenerovalo
18 vedeckých článkov. Toto sú dôvody,
vďaka ktorým sa ako študent doktorandského štúdia dostanete do najlepších vedeckých kruhov. Neviem, či by
bolo možné absolvovať PhD. štúdium na
Slovensku v takejto kvalite.
Vraciate sa niekedy na Island?
Máte tam isto mnoho známych.
Poviem vám to ako prvým, nik to zatiaľ nevie, ale ja som zároveň honorárny konzul Islandu, čiže s Islandom som
úzko spätý. Zároveň na Island odišla
celá moja rodina, mama i sestra. Mám
tam veľa známych a udržiavam vrúcne
kamarátstva, aj s mojím školiteľom
sme stále v úzkom kontakte. Na Island
možno necestujem často, no myslím si,
že som minimálne dobrým reprezentan-

tom – propagoval som Islandskú univerzitu v celosvetovom meradle a aj na
Slovensku častokrát hovorím o Islande.
Mám tam naďalej silné väzby a Island
jednoznačne zanechal nezmazateľnú
stopu v mojom srdci.
Istú etapu života ste strávili aj v
New Yorku. Ťahalo vás to vždy späť na
Slovensko? Určite ste mali veľa ponúk
ostať v zahraničí.
V zahraničí som žil zhruba 20 rokov
a zrejme každý, kto bol preč tak dlho,
zažíval rôzne etapy. Sú chvíle, keď odchádzate a nechcete o Slovensku ani
počuť. Potom prídu etapy, že sa čiastočne vraciate domov, no túžite žiť inde, a
rovnako nastanú situácie, keď je vám za
Slovenskom smutno, a deje sa tak z rôznych dôvodov. Ako aj v mojom prípade.
Kde a prečo nastal u vás zlom?
U mňa zlomový moment nastal v období, keď nám náš prvorodený syn, na
ktorého hovoríme po slovensky, odpovedal výlučne po anglicky, čo sa nám z
dlhodobého hľadiska nepáčilo. Druhý
moment bol fakt, že s manželkou milujeme folklór a v rámci slovenskej komunity sme s ním úzko spojení. Mimochodom, mnoho ľudí netuší, že som aktívne
hrával na husliach. No a tretí impulz
prišiel po informácii, že Slovensko plánuje investovať do vedy a výskumu, čo
ma pochopiteľne ihneď zaujalo. Nemožno zabudnúť ani na fakt, že keď dosiahnete veľký progres v kariére, uvažujete
nad tým, či chcete byť súčasťou úspechu
danej krajiny (v mojom prípade Islandu
a USA) alebo predsa len „zastupovať“
svoje rodisko. Je to veľmi individuálne,
ponúk som mal veľa. Napokon však zavážil fakt, že sme sa rozhodli skúsiť návrat na Slovensko z vyššie spomenutých
dôvodov. Deti boli stále dostatočne malé
na to, aby presun prebehol jednoducho.
Dnes má Ivan (najstarší syn) 10 rokov,
Nikolaj 8 a Alex 6 rokov, čo by bolo podstatne náročnejšie.
Vaším novým domovom je už pár
mesiacov Dúbravka. Prečo?
Keď sme sa v roku 2017 vracali na
Slovensko, najstarší syn Ivan mal problém so slovenčinou. Hľadali sme preto
bilingválnu školu a našli základnú školu Wonderland, ktorá je v Dúbravke, a
poskytuje možnosť výuky v angličtine i v
slovenčine. Zároveň blízko od školy sídli
Dom kultúry Dúbravka, v ktorom pôsobí folklórny súbor Klnka, kde v súčasnosti tancuje najstarší syn a druhý syn
zas hrá florbal v Dúbravke v klube Galaktikos. Manželka si našla prácu učiteľky slovenského jazyka v British International School, ktorá je zhodou okolností
taktiež v Dúbravke, čiže náš každodenný
program sa dlhodobo koncentroval práve tu. Z toho, celkom prirodzene, vzišlo
rozhodnutie presťahovať sa sem.

ROZHOVOR
v týchto situáciách som pocítil, že ľudia
návistné. Zverejňujete prieskumy, rôznás majú radi a vážia si nás i našu práne vedecké články, štúdie, a aj tak sa k
cu. Presne v takýchto momentoch som
vám dostáva negatívna spätná väzba.
pochopil, že virtuálny svet sociálnych
Nie je to frustrujúce?
sietí nie je tým ozajstným životom, ktorý
K prvej časti otázky. Robil som to a
žijeme. Že množstvo nenávisti na sociálvždy budem, pretože dôvera vo vedu sa
nych sieťach vychádza z toho, že ľudia sú
získava aj cez dlhodobý vzdelávací pronešťastní, unavení, frustrovaní a často,
ces. Pandémia je neskutočne komplexkeď chcete ísť do hĺbky problému, zisná a komplikovaná záležitosť, pričom
títe, že buď tí ľudia prišli o prácu alebo
my chceme poukázať na to, že aj vedci
majú zdravotný problém, prípadne strana Slovensku sú konkurencieschopní a
tili v pandémii niešpičkoví. Vedec musí
koho blízkeho, resbyť schopný priblížiť
Virtuálny svet sociálpektíve sú nešťastní,
vedu aj „obyčajným“
nych sietí nie je tým
pretože sa cítia byť
ľuďom tým najvhodozajstným životom,
izolovaní v tejto sponejším
spôsobom.
ktorý žijeme. Množstvo
ločnosti. Ak mi niekAvšak, do tohto priesnenávisti na sociálto nadáva alebo praje
toru vstúpili nieksmrť, hľadám za tým
torí politici šírením
nych sieťach vychádza
v podstate nešťastnérôznych hoaxov a
z toho, že ľudia sú
ho človeka, ktorý sa
konšpirácií, takže je
nešťastní, unavení,
potreboval vyventiloprirodzenou úlohou
frustrovaní....
vať a poslúžil som mu
vedcov odkomunikoako ten pomyselný,
vať ľuďom pravdu i
boxovací mech. Nepripúšťam si to, prevedecké fakty jednoducho, a vysvetliť
tože viem, že po pandémii sa všetci vráim, ako tá-ktorá vedecká metóda fungutime do svojich zaužívaných koľají, polije. Tu ide predsa o život, pandémia nie je
tický boj a útoky ustanú a na Slovensku
žiadna banalita, Covid nie je chrípôčka,
zavládne oveľa pokojnejšia atmosféra.
a presne preto sme sa spoločne s Petrom
Keď si náš článok bude čítať náSabakom, Richardom Kollárom, Boridejný vedec, čo musí urobiť, aby sa stal
som Klempom a Sašou Bražinovou posúčasťou vášho tímu? Vyberáte si vy
dujali na vystupovanie v rôznych typoch
osobne ľudí, s ktorými spolupracujete?
mediálneho priestoru, kde sme sa snaPokiaľ je niekto nádejný vedec, ako
žili našej verejnosti empaticky, vedecky
prvé mu radím, aby sa vôbec nezameriaa zrozumiteľne vysvetľovať súvislosti.
val na MultiplexDX, ale radšej pestoval
No druhá vec je, že aj ja pociťujem únasvoju lásku k vede. Pokojne i desiatky
vu. Teraz je tu ďalšia vlna Omikron, ale
rokov. Rozvíjal ten zápal a snahu objaviť
podľa mňa už ľudia počuli všetko. Že sa
niečo nové, byť tým prvým, ktorý objamusia chrániť na individuálnej úrovni,
R-O-R (rúško-odstup-ruky) je základ,
že vakcína stále chráni pred ťažkým
priebehom, to všetci vedia a počúvajú
zo všetkých strán. Po dvoch rokoch som
unavený neustále vysvetľovať, že Covid-19 je závažná systémová choroba a
nie „iba“ respiračná infekcia a podobne.
Stačilo. Nadišiel čas venovať sa rodine,
práci, vlastným koníčkom a zvyšok nechať na ľudí. Na ich individuálnej zodpovednosti a spolupatričnosti.
Na internete je dnes každý hrdinom. Stalo sa vám, že sa vás ľudia snažili konfrontovať aj osobne?
Zo sto prípadov som sa stretol s jedným negatívnym, a aj to boli skôr humorné situácie, keď ľudia na mňa pokrikovali, kde mám rúško. (úsmev) Tak
som ho vytiahol z vrecka, ukázal im ho
a išiel ďalej. Nezažil som prakticky nič
závažné, práve naopak, ľudia ma často
zastavovali, pýtali sa na pandémiu, ďakovali mi za cenné informácie, a presne

Stanovili ste si pred príchodom na
Slovensko aj nejaký čas či obdobie, ako
dlho to tu „skúsite“? Predsa len, návrat
domov po dvadsiatich rokoch nemusí
byť jednoduchý.
Nie, nemali sme vytýčený žiadny horizont a priznám sa, že keď sme prišli na
Slovensko, jediné, čo som vedel, bolo, že
MultiplexDX potrebuje nájsť investíciu,
aby naša firma mohla ďalej rásť a pokračovať vo svojej činnosti. K tomu bolo potrebné úspešne ukončiť investičné kolo
v hodnote zhruba milión eur. To bol môj
primárny cieľ. Občas mi však napadne,
že tým, že sa všetci traja synovia narodili v USA, možno ich to tam bude ťahať. Uvidíme. Mojím prirodzeným míľnikom ostáva, že v roku 2029 oslávim
päťdesiatku, takže sa zrejme budeme
rozhodovať, ako ďalej.
Pri vašej práci asi nie je veľa priestoru na improvizáciu, spontánnosť.
Ako je to v súkromí? Máte nejakú vlastnosť, o ktorej bežný človek netuší?
Myslím, že o mojom živote vedia
už všetci všetko. No som jednoznačne
veselý, sociálny, emotívny, športujem
(respektíve športoval som), hrával som
veľa muziky. Myslím si, že vo všeobecnosti som už toho o sebe povedal viac
než dosť. (úsmev)
Ako vnímate ostatné dva roky z
pohľadu času venovanému sebe a vášmu osobnému životu?
Posledné dva roky nebol čas na nič. A
to nepreháňam. Zasvätil som ich pandémii a mojej firme, ktorá sa zamerala na
vývoj PCR testov a LAMP testov. Naďalej pokračujeme v projektoch, ktorých
nosnou témou je výskum rakoviny, paralelne s tým som vystupoval v rôznych
kampaniach a sústavne vysvetľoval fakty o očkovaní, testovaní či samotnom
víruse, a to nielen na sociálnych sieťach,
ale tiež na ďalších online platformách.
Snažil som sa pomáhať aj v rámci našej
skupiny Veda pomáha, ktorá dlhodobo
radí Ministerstvu zdravotníctva i našej
vláde. Jediné, na čo mi ostávalo aspoň
kúsok času, bolo venovať sa mojim deťom. Veď sú to traja chalani, plní energie, ktorú si musia niekde vybiť. Preto sa
ich snažím vziať počas voľna niekam do
prírody, radi trávime čas vonku, napríklad počas vianočných sviatkov sme dva
týždne lyžovali v Tatrách. Tento rok plánujeme aj dovolenku v Grécku, pretože
prostredný syn je fascinovaný gréckou
mytológiou.
Vždy ma zaujalo, ako trpezlivo
odpovedáte na všetky komentáre k
vašim statusom, dokonca aj na tie ne-

ZBER
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

12. MAREC 10.30 -

ŽATEVNÁ ULICA PR
I
ZBER JE URČENÝ PR

12.30

POŽIARNEJ ZBRO
JNIC

E OBYVATEĽOV, NIE

I

PODNIKATEĽOV
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ví čosi významné a tým pomôže svetu.
Nech je to hoc nový mobil, inovatívne
poľnohospodárstvo či závratný objav v
biomedicíne. No ak sa predsa len zameriame na MultiplexDX, náš budúci kolega musí vyštudovať odbor v prírodných
vedách - to sa týka molekulárnej biológie, biochémie, biomedicíny či biotechnológií. Je pravda, že zatiaľ je nás 35 a
mám dosah na všetky interview, pričom
doteraz som si vyberal každého nového
človeka obzvlášť citlivo. Až časom som si
nechal poradiť aj od kolegov. Naša firma
je rozdelená na tri divízie.
Ktoré sú to?
Jednu divíziu tvorí vývoj a validácia diagnostických testov pre rakovinu
– ide o našu najväčšiu divíziu. Druhá
divízia je vývoj a produkcia RT-PCR
testov a LAMP testov, ktorých máme
v dnešnej dobe desať variantov. Tretia
divízia je oligo-house, kde pôsobia chemici nukleových kyselín, ktorí vyrábajú
syntetické DNA alebo RNA, detailmi asi
nebudem čitateľov zaťažovať. (úsmev)
Ak je reč o prijímacích pohovoroch, tie
boli vždy náročné. Adepti museli disponovať patričnými znalosťami v odbore
a vynikajúcou znalosťou angličtiny.
Nesmelo im chýbať kritické a ani kreatívne myslenie. Publikácie k vybranej
téme boli veľké plus. Som nesmierne
rád, že niektorí ľudia k nám prišli ako
junior vedci a vyrástli do pozície riaditeľov. Som nadšený, že v našej firme je
možnosť napredovať a ľudia sa navzájom motivujú. A presne takýchto kolegov hľadáme.
Foto: archív Pavol Čekan

strana 16

INFO

SUDOKU

VEĽKOKA PACITN É KONTA JNERY MA R EC
3. marec

Saratovská 17 pri
parkovisku

10. marec

Tranovského 14,
pri bytovom dome

24. marec

17. marec

Nejedlého 13, pred
bytovým domom

Fedáková 16 - roh
s ulicou K. Adlera

3. marec

Drobného 20 , pred
bytovým domom

17. marec

Pod záhradami 40,
parkovisko

31. marec

Pod záhradami 2A, pred
bytovým domom

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

10. marec

V. Valachovej 2,
pri parkovisku

24. marec

Lipského 9-11 pred
bytovým domom

31. marec

Bujnáková 3-5, pred
bytovým domom

TI PY Z D Ú B R AVS K EJ K N I Ž N I C E

Slovenské krimi pre milovníkov zimomriavok

POČUJEŠ
VOLANIE JARI?
NESEĎ DOMA...

S

tráviť posledné zimné dni slovenskou krimi literatúrou vôbec nie je zlý nápad. Najmä ak si
užívate pocit mrazivého a nikdy nekončiaceho napätia. Miestna knižnica Dúbravka pre vás
pripravila výber troch kníh od slovenských autorov, ktoré spĺňajú podmienky aj náročných
milovníkov detektívnej beletrie.

VYRAZ, ODFOŤ,
POPÍŠ, POŠLI.
Poraď iným, kam na výlet,
túru, prechádzku v okolí
Dúbravky. My tipy spracujeme
do rubriky Kam v Dúbravke –
Ruksak na plece. Najzaujímavejšie oceníme drobnosťou
pre dúbravského turistu :)

Píšte nám na
tlacove@dubravka.sk

BREMENO MINULOSTI
Dominik Dán

F

anúšikov takzvaných „dánoviek“
je mnoho a neostali sklamaní ani jedným z jeho posledných
románov o detektívovi Krauzovi
a oddelení vrážd. Vo svojej 32. knihe
zo série Krimi Dominika Dána sa
rozvíja vyšetrovanie záhadnej smrti
vysokoškolského profesora, ktorá
sa nešťastným spôsobom spája
s hriechom minulosti jedného z jeho
kolegov – vyšetrovateľov. Čo na nás
zase Dominik Dán prichystal?

PSYCHOLÓGIA SÉRIOVÝCH
VRAHOV – Andrej Drbohlav

Z

aujíma vás téma páchateľov
zločinu, najmä toho najzávažnejšieho, do hĺbky? Potom je pre vás
kniha tohoto skúseného behaviorálneho patológa a psychopatológa
ako stvorená. Predstavuje základy
psychológie sériových vrahov a do
tohoto fenoménu uvádza pomocou
príbehov najbrutálnejších sériových
vrahov od ich detstva až po vyšetrovanie ich činov. Ako vzniká páchateľ,
kde zlyháva justícia.

Kontakt: Miestna knižnica Dúbravka
Sekurisova 12 | 841 02 Bratislava
kniznica@dubravka.sk | kultura@dubravka.sk

ČIERNY ROK: VOJNA MAFIE
Jozef Karika

K

niha obľúbeného Jozefa Kariku
je voľným pokračovaním jeho
bestselleru Čierna hra: Vláda mafie.
Ocitáme sa v najhoršom roku života
mafiánskeho bossa Petra Štarcha,
ktorý sa v náruživej ceste za mocou
zošmykol a čaká ho strmý pád. Príbeh
mužov, ktorí túžili po lepšom živote,
vplyve a bohatstve sa zákonite obracia k násiliu, smrti a temnote. Karika
ako majster napätia šikovne rozpletá
nitky podsvetia. 
Veronika Frtúsová

V prípade, že chcete knihy podarovať, napíšte email, my sa
na tituly pozrieme, bohužiaľ, máme obmedzené skladovacie kapacity
a nemôžeme poskytnúť domov všetkým knižkám. Ďakujeme.
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KRÍŽOVKA

Každý pondelok a stredu (ak nie je
sviatok, či prázdniny) sme pre vás
pripravili herničky a každý piatok
podpornú skupinu alebo babyherňu.
Pokiaľ to nie je uvedené, netreba sa
vopred hlásiť. Ďalšie aktivity, krúžky
a semináre, ako aj aktuálne zmeny v
programe a podrobnejšie informácie, nájdete na www.rcmacko.sk a
facebookovej stránke pod profilom
„Rodinné centrum Macko“.
Prosíme o dodržiavanie aktuálnych
hygienických predpisov a odporúčaní.

MAREC
1. 3. - 4. 3.
Jarné prázdniny, RC Macko je zatvorené
7. 3. PONDELOK
9.30 – 11.30 - Herňa
9. 3. STREDA
9.30 – 11.30 – Herňa
11. 3. PIATOK
9.30 – 11.30.- Podporná skupina dojčenia Príďte sa porozprávať o aktuálnych
témach s dulou a laktačnou poradkyňou
Martou Babincovou.
14. 3. PONDELOK
9.30 – 11.30 - Herňa
16.3. STREDA
9.30 – 11.30 - Herňa
18. 3. PIATOK
9.00 – 11.00 BabyHerňa Hernička určená pre
ešte „nechodiace“ deti (od 0 do 12
mesiacov) a tiež pre ich rodičov.
21. 3. PONDELOK

P E L I K Á N B I E LY - Pelikán biely vyniká svojím výrazným plochým
zobákom dlhým 50 cm, pod ktorým sa nachádza rozšírený vak. ......
(tajnička 1) v súťaži o najdlhší zobák na svete. Okrem toho je aj najťažší
aktívne lietajúci vták, jeho hmotnosť môže dosiahnuť až 15 kíl. Partnerské zväzky väčšinou trvajú len jednu sezónu. Tento.... (tajnička 2)
rýb používa zobák ako rybársku sieť.

Páči sa vám táto krížovka?
Spolu s mnohými ďalšími
ju nájdete v publikácii Krížovky
pre celú rodinu. ktorú vydalo
Ottovo nakladatelství.

DÚBRAVKA POZÝVA JUBILANTOV NA SPOLOČNÉ POSEDENIE DO DK DÚBRAVKA

Prihláste sa a oslavujte

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

Dátum nar.:

Adresa:

Kontaktná osoba:

Tel.:

Návratku prosím odovzdať alebo poslať na Oddelenie sociálnych vecí
a zdravotníctva Miestneho úradu Dúbravka, Žatevná 4, 844 02 Bratislava. Osobné údaje budú spracované v zmysle GDPR.

9.30 – 11.30 - Hernička
so stretnutím nosiacich rodičov
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?
23. 3. STREDA
9.30 – 11.30 - Herňa
25. 3. PIATOK
9.30 – 11.30 - Herňa
28. 3. STREDA
9.30 – 11.30 - Herňa
30. 3. STREDA
9.30 – 11.30 - Herňa
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“.
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Zapísali sa do
srdca Dúbravky

Na

Valentína prebiehali
tvorivé dielne v dome
kultúry a pred vchodom stálo
aj červené srdce v rámci malého podujatia Zapíšte sa do
srdca Dúbravky.

Bola to otázka a neľahká úloha
zároveň, ako zorganizovať oslavu
tohto sviatku tak, aby nespadla do
klišé či gýču. Bola to však aj možnosť, príležitosť priniesť trošku
radosti, tónov, piesní, bubliniek
aj srdiečok Dúbravčanom v tomto
neľahkom čase odlúčenia. Na mieste, kde sa obyčajne vztyčuje „máj“,
„vyrástlo“ veľké červené srdce. Na
neho mohli Dúbravčania písať svoje odkazy, vyznania či priznania
zároveň.
A srdce sa postupne zaplnilo,
prišli menší aj väčší odvážlivci,
jednotlivci, dvojice. Vidieť bolo aj
seniorov z denných centier i dvojicu Zdenka a Martin, čiže viceprimátorku Zdenku Zaťovičovú s dúbravským starostom.
K tomu všetkému zahral a zaspieval zo srdca zopár „srdcových“
piesní Richard Chovan.
Slnečné lúče dotvorili atmosféru pohody, predzvesti jari i milého
stretnutia, ktoré ozaj nebolo gýčové.
(lum)

Do srdca sa zapísali aj manželia Zaťovičovci. 
Foto: Lucia Marcinátová

VIDELI SME

KRE AT Í VN E K R Ú Ž K Y V D Ú B R AVS KOM K U LTUR Á KU

Ako zahnať nudu aj stres? Tvoriť

D

om kultúry vám ešte na jeseň 2021 priniesol pestrú ponuku krúžkov pre deti aj dospelých
zameraných na ručné práce, remeslá a kreativitu. A síce sme sa s vami pár mesiacov pre
pandémiu nemohli stretávať, nadväzujeme na úspešný septembrový rozbeh a tešíme sa, že
s vami strávime jarné mesiace rôznymi tvorivými aktivitami. Ktoré sú to?

TEXT A FOTO

VERONIKA FRTÚSOVÁ

Výtvarno-remeselný krúžok

Keramický krúžok

Krúžok pletenia košíkov

Vlastné šperky z rôznych materiálov, domáce voňavé mydlá, pletené
šále či všakovaké výtvarné techniky. Každý si príde na svoje a odnesie
si domov milé výrobky ideálne ako
malý darček či pozornosť pre rodičov,
priateľov alebo známych. Krúžok je
vhodný pre deti a plánované aktivity
sa dohadujú na základe preferencii
skupiny. Na výtvarno-remeselnom
krúžku sa uvidíme každý pondelok od
15:00 do 16:30.

Zaboriť prsty do hliny a vymodelovať niečo krásne. Toto hypnotické
umenie zaujíma ľudstvo už odpradávna a keď skúsite, pochopíte prečo. Krúžok je vhodný pre všetky vekové kategórie a okrem ručného modelovania
sa naučíte, ako točiť na kruhu, alebo sa
dozviete, ako prebieha proces pálenia
hliny a následného glazovania vašich
výrobkov. Modelovaním môžete stráviť
popoludnie každý utorok od 15.30 do
17.00 v našej keramickej dielni.

Umenie pletenia z pedigu učaruje
ako deťom, tak dospelým. A keďže nejde o žiadnu vedu, krúžok je vhodný pre
všetky vekové kategórie. Naučíte sa
pliesť košíky, zvončeky, indiánske lapače snov a mnoho iných zaujímavých
dekorácií a doplnkov z tohoto šikovného prírodného materiálu. Ideálna
antistresová aktivita pre pracujúcich,
aj motoriku cvičiaca zábava pre deti.
Krúžok košíkovania prebieha každý
utorok od 15:00 do 17:00.

KONTAKT NA LEKTORA:

silvia.morafcicova.buckova@dubravka.sk

KONTAKT NA LEKTORA:

ceramicsnerd@gmail.com

KONTAKT NA LEKTORA:

lubomir.navratil@dubravka.sk

D Ú B R AV KO U K R Á Č A L FA Š I A N G O V Ý S P R I E V O D . O Ž I V O VA L T R A D Í C I U

Hasiči s parochňou aj rohmi

N

iektorí prekvapene pozerali, usmiali sa, zakývali,
alebo sa aj pridali k piesni či
prispeli niečím do košíka. Jeden nákupný bol totiž i súčasťou netradičného fašiangového
sprievodu, ktorý v Dúbravke
po prvýkrát organizovali dúbravskí dobrovoľní hasiči. Jeho
cieľom bolo oživiť a pripomenúť tradíciu fašiangov.

Kožušinová čiapka, vesta, čertovské
rohy, no aj farebná parochňa, pančušky či uniforma. Dúbravskí dobrovoľní
hasiči zmenení na nepoznanie.
Už krátko pred desiatou hodinou dopoludnia ich bolo počas prvej

Veselá skupinka dúbravských dobrovoľných hasičov. 

februárovej soboty vidieť v okolí hasičskej zbrojnice na Žatevnej ulici.
Objavil sa aj nákupný košík, hudobníci a úsmevy. A postupne i ľudia,

Foto: Lucia Marcinátová

ktorí sa prišli pozrieť na podujatie
s názvom Od zbrojnice ku zbrojnici.
Práve tu na Žatevnej ulici pri zbrojnici
štartoval, a v poobedňajších hodinách

aj končil, veselý fašiangový sprievod.
Viedli ho dúbravskí dobrovoľní hasiči,
Dúbravčania sa pridávali, sprevádzali
ich časť trasy, zakývali, zaspievali.
Fašiangová púť hasičov v sprievode
hudby mala osem zastavení, akými
boli Park Horanska studňa, Park Pekníkova, Zlatá Lipa, Kaplnka Ružencovej Panny Márie či okolie Saratova.
Sprievod bol dúbravskou premiérou, jeho cieľom bolo oživiť i pripomenúť tradíciu fašiangov v Dúbravke.
Fašiangy, po dúbravsky “fašang”,
trvali od 7. januára do začiatku pôstu,
to znamená až do škaredej, popolcovej stredy - tento rok 2. marca. Zakaždým to bývalo obdobie, na ktoré sa v
Dúbravke tešila celá dedina.

(lum)

PROGRAM

1.

UTOROK

KOŠIKÁRSKY KRÚŽOK

Krúžok sa koná pravidelne v utorky od 15:00 do 17:00.

15:00
Mesačný poplatok pre nahlásených účastníkov 12 €. mesačne 12,- 

1.

UTOROK

KERAMICKÝ KRÚŽOK

Krúžok sa koná pravidelne v pondelky
a utorky od 15:30 do 17:00.

15:30
Mesačný poplatok pre nahlásených účastníkov 12 €. mesačne 12,- 

1. a 2.

UTOROK a STREDA

8:00 -12:00

PRÁZDNINOVÉ DOOBEDIE
Prázdninová činnosť počas doobedia
pre deti 6 -14 rokov.

Prihlasovanie: silvia.morafcicova.buckova@dubravka.sk vstupné 8,- 

3. a 4.

ŠTVRTOK a PIATOK

8:00 -12:00

PRÁZDNINOVÉ DOOBEDIE
Prázdninová činnosť počas doobedia
pre deti 6 -14 rokov.

Prihlasovanie: silvia.morafcicova.buckova@dubravka.sk vstupné 8,- 

3.

ŠTVRTOK

PING PONG SENIOROV
Pravidelne pondelky 9:00-16:00 a štvrtky 9:00-16:00.

9:00-16:00
Organizovaná pravidelná činnosť seniorov. Pre prihlásených z JDS.

7.

PONDELOK

VÝTVARNO-REMESELNÝ KRÚŽOK
Krúžok sa koná pravidelne v pondelky
od 15:00 do 16:30.

15:00
Mesačný poplatok pre nahlásených účastníkov 12 €. mesačne 12,- 

8.

UTOROK

MDŽ

Podujatie organizované ku medzinárodnému dňu žien.
Vystúpia: DFS KLNKA a kapela KOCHANSKI.

17:00
Vstup voľný len so vstupenkou, ktorú si môžu osobne vyzdvihnúť
ženy s trvalým pobytom v Dúbravke, zadarmo v pokladni DKD.

9.

STREDA

10:00

JARNÁ VÝZDOBA
A PRIVÍTANIE VEĽKEJ NOCI

Tvorivé dielne pre dúbravských seniorov.

11. a 12.

PIATOK a SOBOTA

10:00 -18:00

vstupné 3,- 

13.

Burza kníh v dome kultúry
so sprievodným programom.

ZAJKO LAJKO

14.

PONDELOK

16:30

10:00

PEDIGOVANIE

Tvorivé dielne pre dúbravských seniorov.

Organizované podujatie.

16.

STREDA

vstupné 3,- 

MOJE NAJ OBĽÚBENEJŠIE
Tvorivé dielne pre deti z dúbravských škôl.

13:30
Organizované podujatie.

17.

ŠTVRTOK

18:00

GALAVEČER OSOBNOSTÍ
DÚBRAVKY

Podujatie je organizované, vstup len na pozvánky.

19.

SOBOTA

8:00

TURNAJ SENIOROV
V STOLNOM TENISE

Organizované podujatie pre dúbravských seniorov.

20.

PINOKIO

Detské nedeľné divadielko.
Účinkuje divadlo ZO ŠUFLÍKA.

NEDEĽA

10:30

vstupné 3,- 

Vstupenky zakúpite v pokladni DKD.

21.

PONDELOK

18:00

FRAGILE KONCERT

Vystúpenie známeho hudobného zoskupenia
bez použitia hudobných nástrojov, teda a cappella.
vstupné 19,- 

Vstupenky zakúpite v pokladni DKD.

23.

STREDA

KERAMIKA PRE SENIOROV

10:00
Organizované podujatie pre dúbravských seniorov. vstupné 3,- 

26.

SOBOTA
16:00 a 18:00

ĎAKUJEME VÁM...

Vystúpi DFS ČEČINKA a FS ČEČINA
zo ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3.

Vstupenky zakúpite v pokladni DKD.

27.

NEDEĽA

dospelí vstupné 10,- 

10:30

UTOROK a STREDA

vstupné 3,- 

ZÁKLADY HÁČKOVANIA
Tvorivá dielňa pre začiatočníkov
od 8 rokov, dospelých.

vstupné 3,- 
Počet účastníkov obmedzený, odporúčame
rezervovať si miesto kúpou vstupenky v pokladni DKD.

vstupné 5,- 

AKO MALI PSÍČEK
A MAČICKA SVIATOK

vstupné 3,- 
Detské nedeľné divadielko.
Účinkuje divadlo JAJA. Vstupenky zakúpite v pokladni DKD.

29. a 30.

Detské nedeľné divadielko.
Účinkuje Divadlo ŽIHADLO.

10:30
Predaj vstupeniek v pokladni DKD.

16.

STREDA

deti

BURZA KNÍH

Vstup voľný
Tvorivé písanie, autorské čítanie a divadelné
predstavenia. Tiež tu môžete získať bezplatne členstvo
v Dúbravskej knižnici.

NEDEĽA
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18:00

PIPI DLHÁ PANČUCHA

Muzikál o dievčati, ktoré sa nikdy nenudí v podaní
talentovaných žiakov muzikálových škôl ALKANY.

Vstupenky zakúpite v pokladni DKD.

30.

STREDA

vstupné 7,- 

KVIETKOVÝ STROM

Tvorivé dielne pre dúbravských seniorov.

10:00
Organizované podujatie.

vstupné 3,- 

PREDAJ VSTUPENIEK V POKLADNI DOMU KULTÚRY DÚBRAVKA V UTOROK, VO ŠTVRTOK A V PIATOK 16:00 - 19:00 A 1 HODINU PRED PODUJATÍM. POKLADŇA TEL.Č.: 02/69 20 30 31. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.
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KOMUNITY

H L AV N É M E S T O P O D P O R Í KO M U N I T Y, R Ô Z N E A KC I E A K U LT Ú R N E P O D U J AT I A

Grantové výzvy ešte otvorené

menie, podujatia aj koU
munitné aktivity. Hlavné
mesto má, podobne ako župa

vládne neziskové organizácie, ktoré oživujú nevyužívané verejné priestranstvá
a snažia sa o vytvorenie zelenšej Bratislavy, renovujú vnútrobloky a sídliskové
terasy, vytvárajú komunitné záhrady s
kompostoviskami či zbernými nádobami na dažďovú vodu a podobne. Podpora bude rovnomerne rozdelená po
bratislavských mestských častiach okresov. Riešenie projektu, ako aj povolenie
k užívaniu pozemku, môžu záujemcovia
konzultovať s odborníkmi z Metropolitného inštitútu Bratislavy. Alokovaná
suma vo výzve je 120 000 eur.

či jednotlivé mestské časti,
svoje grantové výzvy. Zastrešuje ich Nadácia mesta
Bratislavy, ktorá vznikla
v roku 2020 ako nový transparentný systém grantovej
podpory mesta. O podporu
v tomto roku môžu združenia
a organizácie ešte žiadať.
LUCIA MARCINÁTOVÁ
Výzvy ako Tvorba a uvedenie diela
či Kultúrne priestory alebo Štipendijný
program umenie sú už po termíne uzávierok žiadostí, no do väčšiny výziev
v grantom programe hlavného mesta sa
dá ešte zapojiť.
V Nadácii mesta Bratislava sú od
1. februára do 15. marca otvorené tri
grantové výzvy v programe Komunity. Ide o Komunitné aktivity, Komunitné priestory a Funkčnejšie verejné
priestory. O granty môže žiadať široká
verejnosť - mimovládne neziskové organizácie aj neformálne iniciatívy zastúpené fyzickou osobou, ktoré sa venujú
komunitným aktivitám. Vo výzvach je
spolu alokovaných 230 000 eur. Minimálna výška podpory nie je stanovená -

KULTÚRA
O finančnú podporu môžu žiadať združenia na rôzne podujatia.

vo všetkých výzvach sú vítané aj menšie
projekty, ktoré žiadajú o nižšie sumy.
KOMUNITY
Hlavné mesto sa svojimi grantmi
snaží v tomto roku podporiť komunitný život Bratislavčanov. Navýšilo preto
alokáciu v programe Komunity o 55 000
eur. V oblasti Komunitné aktivity Nadácia mesta Bratislavy podporí komunitné
a susedské iniciatívy, občiansku angažovanosť, aktívnu účasť ľudí na spravovaní
komunity, organizovanie kultúrno-komunitných podujatí v susedstvách, ako

Foto: Ľubo Navrátil

aj vlastný rozvoj rôznorodých mestských
komunít. Alokovaná suma vo výzve je vo
výške 50 000 eur.
Výzva Komunitné priestory je určená
na budovanie udržateľnosti a rozvoja
bratislavských komunitných priestorov,
pre všetky sociálne skupiny, od materských a seniorských centier po komunitné dielne a miesta pre mladých ľudí.
Grant je možné použiť na programové
aktivity, ako aj prevádzkové a mzdové
náklady. Alokovaná suma vo výzve je
60 000 eur.
Oblasť Funkčnejšie verejné priestory
podporí neformálne iniciatívy a mimo-

Podobne otvorené sú od 14. februára
do 15. marca výzvy v grantovom programe kultúra. Ide o Kultúrne podujatia či
Rozvoj kapacít organizácií.
Výzva podujatia je určená pre mimovládne neziskové organizácie, privátne spoločnosti aj podnikateľov.
O podporu v rámci Rozvoja kapacít
organizácii sa môžu uchádzať mimovládne organizácie.
Podrobné informácie o grantových
výzvach mesta v roku 2022 www.nadaciamesta.bratislava.sk
a facebooku Nadácia mesta Bratislavy.
Otvorené výzvy sa uzatvárajú 15. marca.

P O D P O R A P R E V Z D E L ÁVA N I E A Š P O R T M Á V L A S T N Ý G R A N T O V Ý P R O G R A M

Kluby majú šancu v druhom kole

rantové výzvy Nadácie
G
mesta Bratislavy nie sú
jedinou podporou združe-

hlavného mesta v časti granty. Celková alokovaná suma pre rok 2022 je
100-tisíc eur.

ní, komunít a organizácií
zo strany hlavného mesta.
Šport a vzdelávanie má svoj
grantový program so štyrmi
podprogramami.
Agenda školstva a športu spadá pod
viceprimátorku Zdenku Zaťovičovú,
opýtali sme sa jej na podrobnosti a možnosti podpory v týchto oblastiach. „Inovovaný Grantový program pre rozvoj
športu a vzdelávania v Bratislave funguje v štruktúre štyroch podprogramov,
z čoho sú momentálne aktívne tri,“ priblížila.
PODPROGRAM 1
Grantový program na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Hlavné mesto motivuje organizátorov
rôznych podujatí o uchádzanie sa podpory do výšky 3320 eur, pričom ide o
aktivity na lokálnej úrovni za účelom zapojenia čo najširšieho počtu obyvateľov
s dôrazom na deti a mládež k ich aktívnemu využívaniu voľného času. Výz-

PODPROGRAM 4

Z grantového programu podporilo hlavné mesto napríklad nové hokejbalové ihrisko na Pekníčke.
Foto: Lucia Marcinátová

va skončila 28.februára 2022. Pre tých,
ktorí toto kolo nestihli, tu však bude aj
druhé kolo, v ktorom je možné podať žiadosť do 31. augusta 2022. Celková alokovaná suma pre rok 2022 je 200-tisíc
eur.
„Tento podprogram sa teší veľkej
obľube aj v Dúbravke, do výziev sa každoročne zapájajú a využívajú ju naše
športové kluby, občianske združenia,
združenia vytvorené rodičmi pri materských alebo základných školách, rôzne
tanečné kluby, komunitné centrá a iné,
z čoho mám veľkú radosť,“ dodala Zaťovičová.

PODPROGRAM 2
Ide o grantový program na podporu
športových a vzdelávacích podujatí. Tu
je možné žiadať o grant nad 3320 eur
do 10 000 eur. Ide najmä o jednorazové športové a vzdelávacie podujatia,
ktoré disponujú celonárodnou, medzinárodnou, respektíve i celosvetovou úrovňou. Žiadosti bolo možné podávať od 25. októbra 2021 - 31. januára
2022.
Mesto zatiaľ nezverejnilo ďalšie
termíny, a preto pre tento účel odporúčame sledovať webovú stránku

Grantový program na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste. Cieľom tohto podprogramu
je podpora činností realizovaných vo
verejnom záujme prostredníctvom investovania financií do športovej infraštruktúry. Minimálna výška dotácie je
10 000 eur a maximálna až 150 000 eur.
Momentálne odborní pracovníci z oddelenia školstva spracovávajú už podané
žiadosti na realizáciu projektov v roku
2022, na rok 2023 ešte nie sú stanovené
termíny, v ktorých bude možné podať
ďalšie žiadosti. Celková alokovaná suma
pre rok 2022 je 1 000 000 eur. Z tohto
programu boli podporené napríklad aj
dva známe projekty v Dúbravke. V roku
2020 sa vybudovalo hokejbalové ihrisko
v parku Pekníkova s podporou hlavného
mesta vo výške 80 000 eur a v roku 2021
bola mestom podporená pumptracková
dráha Talichova vo výške 45 000 eur.
Tento rok sa mestská časť opätovne
zapojila do výzvy s projektom atletickej
dráhy v areáli ZŠ Sokolíkova.
(mag)

DOBROVOĽNÍCTVO
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N E J D E L E N O D O U Č O VA N I E , A L E A J O B E Z P E Č N Ý P R I E S T O R P R E M L A D Ý C H

Deťom: Rešpekt a vypočutie

atvorené, otvorené, online,
Z
dištančne, hybridne. Neustále zmeny v školách a ich
fungovaní. Jeden z vplyvov
pandémie. To všetko sa odzrkadľuje na deťoch, rodičoch
aj učiteľoch. Centrum rodiny na Bazovského už pred
koronovým obdobím otvorilo
priestor pre doučovanie detí
a teraz v ňom pokračuje. Pre
pandémiu sa pridal aj jeho
nový rozmer, zmysel. V septembri minulého roka preto
centrum neváhalo a zapojilo
sa do programu Som tu pre
teba. Organizuje ho Bratislavské dobrovoľnícke centrum. Vďaka spomínanému
programu môže centrum aj v
tomto neľahkom čase pomáhať s pravidelnou prípravou
piatich detí. O projekte Som
tu pre Teba, jeho zámere,
fungovaní a prínose sme sa
porozprávali s koordinátorkou programu z Bratislavského dobrovoľníckeho centra
KAROLÍNOU MLYNKOVOU.

Doučovanie je časom, pri ktorom nejde len o vzdelávanie.

Foto: Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Kde všade váš program doučovania funguje?
Program aktuálne funguje v šiestich
zariadeniach v Bratislavskom samosprávnom kraji. Okrem Centra rodiny spolupracujeme s Fortunáčikom z
Dúbravky, Ichtysom z Devínskej Novej
Vsi, Repulsom z Petržalky, Dúhou z
Vrakune, a Centrom pre deti a rodiny
Bernolákovo. Ide o zariadenia prevažne
ZHOVÁRALA SA
s nízkoprahovým charakterom, ambuJANKA LASKOVSKÁ
lantné či pobytové, zamerané na sociálne služby pre deti, prípadne deti a roAko funguje program Som tu pre
diny, ktoré sa ocitli v náročnej životnej
teba a pre koho je určený?
situácii.
Program funguje už od roku
Podľa akých kritérií ste vyberali
2016/2017. Hlavnou motiváciou jeho
dobrovoľníkov?
vzniku bol zámer Bratislavského dobroHlavným kritériom pre výber dobrovoľníckeho centra zastrešiť zmysluplný
voľníkov je čas a odhodlanie venovať sa
dobrovoľnícky program, ktorý by bol
dieťaťu v programe. Keďže Som tu pre
zameraný na prácu s deťmi, mládežou.
teba je systematický doučovací proJeho myšlienkou bola podpora vzdegram, ktorého cieľom je vytvorenie si
lávania detí v krízových zariadeniach,
vzťahu s dieťaťom, vyžaduje istú dávku
centrách pre rodiny a deti, ktoré majú
odhodlania, záväzku a časového prieszhoršený prístup k vzdelávaniu. Tieto
toru zo strany dobrovoľníkov. Náplňou
deti mávajú horší prospech, nedosahuprogramu nie je len každotýždenné
jú potrebné študijné
doučovanie v rozpätí
výsledky a dostávajú
hodiny či dvoch, ale
Veľkou výzvou pre nás tiež pravidelné škosa tak do začarovanéje rozšírenie programu lenia, supervízie, inho kruhu, v ktorom
do ďalších a ďalších
strácajú motiváciu a
tervízie a každého pol
zariadení tak, aby
prepadajú. Program
roka spoločná aktivita
mieri priamo na deti,
všetkých zapojených
čo najviac detí malo
ktoré vyrastajú bez
dobrovoľníkov a detí.
možnosť zažiť prijatie
rodiny, alebo ktoré v
Z uvedeného dôvodu
a bezpečný priestor,
rodine nie sú podporopri samotnom nábore
v ktorom je tu “niekto
vané, ich rodičia riešia
zdôrazňujeme najmä
pre neho”.
existenčné problémy,
prehodnotenie si čanevedia alebo nechcú
sových možností dobsa učiť s deťmi, prípadne na to nemajú
rovoľníkov. Veľmi dôležitým kritériom
čas, napríklad pri mnohopočetných ropre výber dobrovoľníkov je aj spôsob,
dinách.
akým sa pozerajú na program, realisPrečo ste sa rozhodli pre spolutické očakávania od seba a od dieťaťa,
prácu s Centrom rodiny?
ako i celková kompatibilita s dieťaťom,
Centrum rodiny považujeme za subktoré je zaradené v programe. Konkrétjekt so širokou agendou, ktorý poskyne výberové stretnutia prebiehajú už v
tuje služby rôznorodému spektru klijednotlivých zariadeniach, v ktorých
entov. Spolupracuje s rodinami a jeho
pracujú naše koordinátorky a koordipriestory slúžia pre rôzne záujmové
nátori dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.
skupiny.
Tí majú najväčší prehľad a vedia zladiť

konkrétne dvojice dieťa - dobrovoľník.
Prijímate nových dobrovoľníkov
na doučovanie, respektíve, aký je postup, ak by mal niekto záujem?
Dobrovoľnícke nábory a výberové
stretnutia prebiehajú vždy v septembri na začiatku školského roka. Leto je
prelomové obdobie, počas ktorého dobrovoľníci prehodnocujú svoje záväzky
a časové možnosti. No rovnako je to aj
čas, keď sa deti zo zariadení sťahujú na
iné miesta, takže fluktuácia oboch je
najväčšia. Občas sa stane, že sa dieťaťu alebo dobrovoľníkovi zmení životná
situácia a v programe už pokračovať

nevedia, preto priebežne nahrádzame
dobrovoľníkov z náhradníkov, prípadne
robíme nábory aj v druhom polroku. Za
čo sme naozaj vďační, je, že o program
býva veľký záujem. Svedčí o tom aj fakt,
že nemáme problém s obsadením dvojíc
a každé dieťa, ktoré by sa rado doučovalo, dostáva túto možnosť. Záujemcovia o dobrovoľníctvo sa môžu ozývať
priebežne na somtupreteba@dobrovolnictvoba.sk, nezabúdame na nich, a
akonáhle otvárame náborové kolá, ozývame sa im.
Čo považujete za najväčšie plus v
programe?
Najväčším plusom programu je jeho
dlhodobosť a systematickosť. Deti, ktoré
nevyrastajú v podnetnom prostredí, často nemajú vo svojom živote vzory, alebo
nie sú v kontakte s ľuďmi z bežného
prostredia. Tá pravidelnosť doučovania
im vytvára priestor na vytvorenie si veľmi pekného vzťahu s konkrétnou dobrovoľníčkou či dobrovoľníkom. Prostredníctvom tohto vzťahu sa tak vedia
realizovať, na doučovaniach sú vypočuté, rešpektované a v bezpečnom prostredí, v ktorom dobrovoľníci prihliadajú na ich aktuálnu náladu a potreby.
Aké sú plány programu do
budúcna?
Veľkou výzvou pre nás je rozšírenie
programu do ďalších a ďalších zariadení tak, aby čo najviac detí malo možnosť
zažiť prijatie a bezpečný priestor, v ktorom je tu “niekto pre neho”.
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Podpísané ilustrácie formátu A4 možno priniesť v obálke na vrátnicu
miestneho úradu na Žatevnej 2, alebo odfotené vo formáte jpg
spolu s údajmi zaslať mailom na tlacove@dubravka.sk.
Ku každej ilustrácii pripíšte, k akej knižke bola nakreslená.
Osobné údaje budú spracované v zmysle GDPR.
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INZERCIA

Využite
akciu*

30%

na servis
vášho vozidla

*Akcia platí len na služby v pobočke
Todos Bratislava, len pre vozidlá
staršie ako 10 rokov a nie je možné
ju kombinovať s inými zľavami.

Autorizovaný predaj
a servis vozidiel
Škoda a Volkswagen

www.todos.sk
0800 102 103
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Začiatok patrí turnaju k MDŽ

Na

pandémiu doplatili v minulom roku aj dúbravskí
športujúci seniori. Z plánovaných športových súťažných
podujatí sa odohral iba tretí
ročník Dúbravskej bowlingovej
ligy seniorov (ďalej DBLS) a petangová súťaž denných centier.
Podarila sa taktiež obľúbená
turistická vychádzka, na ktorej
sa zúčastnilo vyše 100 seniorov.

MDŽ turnaj mužov a žien, venovaný
práve tomuto sviatku. Na turnaji bude
za každé denné centrum hrať päť hráčov bez rozdielu pohlavia. Z kvalifikácie
postúpi do finále päť najlepších mužov
a žien. Výkony v kvalifikácii sa hráčom
vo finále nebudú rátať.
Na Jozefa, čiže 19. marca, sa bude po
prestávke konať v nových priestoroch
stolnotenisový turnaj mužov a žien
o majstra Dúbravky seniorov. O podujatí píšeme na inom mieste.
Koncom marca odštartuje prvým
kolom štvrtý ročník DBLS, v ktorom
sa oproti predchádzajúcim ročníkom
bude hrať šesť kôl, namiesto piatich.
Minulý ročník bol dramatický doslova do posledného hodu v súťaži. Šancu
na celkové prvenstvo mali až tri denné centra. Nakoniec trojnásobný víťaz
DBLS zvíťazil len o tri body pred trojkou. Posledné tohtoročné šieste kolo je
na programe začiatkom októbra, keď sa

JOZEF PETROVSKÝ
Spomínané akcie naplánovala Rada
seniorov v Dúbravke aj na tento rok,
rovnako ako aj tie, ktoré sa nemohli
v minulom roku uskutočniť. Športovú
sezónu naši seniori začnú novou súťažou v bowlingu. Stály organizačný športový výbor pri Rade seniorov v Dúbravke organizuje 8. marca pri príležitosti

uskutočnia aj majstrovstvá Dúbravky
seniorov. Koncom novembra by sa mal
konať už dva razy zrušený Vianočný
turnaj mužov a žien v bowlingu seniorov.
V máji sú zas naplánované Športové hry seniorov Dúbravky – Memoriál
Františka Švábu v Parku Pekníkova.
Podujatie sa zakaždým teší veľkému
záujmu súťažiacich, ale i ostatných seniorov. V polovici augusta sa má konať
tradičná súťaž denných centier v petangu. Koncom septembra sa seniori opäť
vydajú na turistickú vychádzku, zakončenú opekačkou a často i spevom.
Okrem týchto organizovaných akcií
si všetky denné centrá chodievajú zahrať bowling, stolný tenis a dokonca
niekoľkokrát v týždni aj petang. Kto
môže, vyrazí dva razy do týždňa s turistami do prírody. Obľube sa teší i
cvičenie senioriek. Naši seniori skrátka
milujú šport.

Seniori za zelenými stolmi
R

O postup a zotrvanie

K

onečne dobrá správa aj pre
bedminton. Nová sezóna sa
začne až prvého apríla, no počas
marca by sa mali dohrať súťaže,
presunuté z minulého roka. Týka
sa aj dvoch družstiev Dúbravského bedmintonového klubu (DBK).
Prvé družstvo klubu bude v nedeľu
20. marca bojovať o postup do Extraligy, druhé o deň skôr o zotrvanie v tretej lige, skupine západ.
(pej)

ada seniorov v Dúbravke, Jednota
dôchodcov a Komisia športu mestskej časti usporiadajú po dvojročnej
prestávke, zavinenej pandémiou, už
piaty ročník stolnotenisového turnaja
seniorov. Podujatie sa vracia späť do
domu kultúry. Tentoraz sa nebude hrať
vo vestibule, ale v modrej sále.
Turnaj sa uskutoční pod záštitou
starostu Martina Zaťoviča v sobotu
19. marca od 10.00 h. Seniori
z Dúbravky, ktorí oslávia v tomto roku
najmenej 62 rokov, sa na podujatie

VÝSLEDKOVÝ SERVIS

HOKEJ
● 1. LIGA JUNIOROV (U20), skupina
Západ – 31. kolo: HK Ružinov – HOBA
Bratislava 8:1. 32. kolo: HOBA Bratislava –
HK Ružinov 3:5. 35. kolo: HOBA Bratislava
– HK Levice 2:0. Priebežné poradie: 1. HK
Ružinov 48, 2.HK Gladiators Trnava 44, 3.
MŠK Púchov 42... 5. HOBA Bratislava 24, 7.
HK Levice 6.
● 1. LIGA DORATU, K-Classic (U18),
skupina Západ – 17. kolo: HOBA Bratislava
– HK Havrani Piešťany 6:1. 18. kolo: HOBA
Bratislava – HK Havrani Piešťany 3:5. 21.
kolo: HOBA Bratislava – DUKLA Trenčín
B 1:6. 22. kolo: HOBA Bratislava – Dukla
Trenčín B 7:4. Priebežné poradie: 1.Slovan
Bratislava B 65,... 5. HOBA Bratislava 35, 11.
HC Petržalka 0.
● LIGA KADETOV (9. ŠHT, U15), skupina

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
C – 1. kolo: HO HAMIKOVO Hamuliakovo
-HOBA Bratislava 16:0. 2, kolo: HO
HAMIKOVO Hamuliakovo - HOBA Bratislava
14:1. 3. kolo: HK Havrani Piešťany - HOBA
Bratislava 1:9. 4. kolo: HOBA Bratislava – HC
Topoľčany 11:1. 5. kolo: HOBA Bratislava HK Pov, Bystrica 6:1. 6. kolo: HK Lokomotíva
N. Zámky - HOBA Bratislava 10:3. 7. kolo:
HOBA Bratislava – Iskra Partizánske 9:5.
8. kolo: HOBA Bratislava – HAMIKOVO
Hamuliakovo 2:10. 9. kolo: HK. Levice
HOBA Bratislava 1:6. Priebežné poradie:
1.HAMIKOVO Hamuliakovo 12,... 3.HOBA
Bratislava 10. 8. HC Topoľčany 2.

VOLEJBAL
● 1. LIGA JUNIORIEK, skupina západ – 1.
kolo: ŠŠK Gymnázium Bilíkova – PALAS VK
Levice 2:3 a 1:3. 2. kolo: VM Senica - ŠŠK
Gymnázium Bilíkova 0:3 a 0:3. 3. kolo: ŠŠK

môžu prihlásiť na adrese: radaseniorov@gmail.com, a to najneskôr do 15.
marca. Budú sa hrať dvojhry mužov
a žien na dva víťazné sety. Prezencia
prihlásených začne o 9.15 a potrvá do
9.45. Prvenstvá v poslednom ročníku
získali Marián Gajdoš, ktorý triumfoval po prvý raz, a Mária Raffayová.
Tá bola najlepšia vo všetkých štyroch
ročníkoch turnaja a doteraz neprehrala ani jeden zápas. V turnaji môžu
nastúpiť len hráči s teniskami, ktoré
majú s bielu podrážku. (pej)

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
Gymnázium Bilíkova – VK Slávia UK Dráčik
Bratislava 3:0 a 3:1. 4. kolo: ŠVK Pezinok ŠŠK Gymnázium Bilíkova 0:3 a 0:3. 5. kolo:
ŠŠK Gymnázium Bilíkova – SŠŠ Volejbal
Nitra 3:2 a 0:3. 7. kolo: ŠŠK Gymnázium
Bilíkova – HIT UCM Trnava 3:0 a 3:0.
Priebežné poradie: 1. SŠŠ Volejbal Nitra 39,
2. VK PALAS Levice 32, 3. ŠŠK Gymnázium
Bilíkova 27,... ŠVK Pezinok 1.
● 2. LIGA JUNIORIEK, oblasť Bratislava–
1. kolo: ŠŠK Gymnázium Bilíkova B - VK
IMA Bratislava 3:1. 2. kolo: VK TAMI
Bratislava - ŠŠK Gymnázium Bilíkova B 0:3.
Priebežné poradie: 1. ŠK Hamuliakovo 6, 2.
ŠŠK Gymnázium Bilíkova B 6,... 4. VK TAMI
Bratislava 0.
● M-SR MO KADETIEK, oblasť Bratislava
– 1. kolo: ŠŠK Gymnázium Bilíkova A –
VK GAB Senec 3:0, ŠVK Pezinok - ŠŠK
Gymnázium Bilíkova B 3:0. 2. kolo: ŠŠK
Gymnázium Bilíkova A – VKP Bratislava

DÚBRAVSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Lysáková ulica 1, Bratislava - Dúbravka

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. MICHAL VAVRO
0905 240532

KONDIČNÉ TRÉNINGY • POHYBOVÁ PRÍPRAVA
ŠPORTOVÉ HRY • FITNESS@WORKOUT
TRAMPOLÍNY • LETNÉ TÁBORY

TENISOVÁ HALA
od 8 eur/hod.
0905 109 378

w w w.dubravskesp o r tovecent rum.sk
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Bronz veteránom

N

aši hokejoví veteráni sa zúčastnili na turnaji v Abú Zabí za
účasti 5 družstiev. Hokejový turnaj
sa odohral v luxusnom komplexne
v hlavnom meste v Spojených arabských emirátoch systémom každý
s každým. Naši hokejisti vyhrali dva
zápasy, rovnaký počet prehrali a obsadili tretiu priečku. Dres slovenských veteránov si obliekli napríklad
M. Horváth, R, Pavlikovský, A. Rajčiak, Školiak, S. Vorobel, brankár K.
Križan, ale i Erik Weissmann, ktorý
je asistentom trénera starších žiakov
HOBY Bratislava. Naši veteráni si vo
voľnom čase pozreli miestne pamiatky, navštívili EXPO a užili si aj more.

(pej)

Dva góly Mišky

V

hokejovom klube HOBA Bratislava sú zväčša len chlapci, ale
trénuje s nimi i niekoľko dievčat.
Treba povedať, že veľmi šikovných.
Niektoré to dotiahli až do reprezentácie do 16 rokov. Pred dvoma rokmi
dokonca reprezentovala Slovensko
na MS hráčok do 16 rokov brankárka
HOBY Tamara Fabriová. V polovici
februára slovenské hokejové reprezentantky do 16 rokov zdolali v priateľských stretnutiach svoje rakúske
rovesníčky v sobotu 4:0 a v nedeľu
7:4. V odvete strelila dva góly aj útočníčka HOBY Michaela Paulínyová.
Za slovenský výber nastúpila i jej bývalá spoluhráčka Simona Macková.
Nakoľko dievčatá môžu hrať v družstvách s o dva roky mladšími chlapcami, Miška nastupuje v HOBE za
mladších žiakov. 
(pej)

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
A 3:1, VK GAB Senec - ŠŠK Gymnázium
Bilíkova 3:0. 3. kolo: Slávia UK Dráčik
A - ŠŠK Gymnázium Bilíkova A 2:3, ŠŠK
Gymnázium Bilíkova B – VKP Bratislava
B 3:0. 4. kolo: ŠŠK Gymnázium Bilíkova
A – Slávia UK Dráčik A 3:0, VK Slávia UK
Dráčik B - ŠŠK Gymnázium Bilíkova B 3:0.
Priebežné poradie: 1. ŠVK Pezinok 12,
2.ŠŠK Gymnázium Bilíkova A 12,... 8. ŠŠK
Gymnázium Bilíkova B 3, 9. VKP Bratislava
B 0.
● M-SR STARŠÍCH ŽIAČOK, oblasť
Bratislava – 1. kolo: ŠŠK Gymnázium
Bilíkova A – Slávia UK Dráčik A 3:0 a 3:0,
VK Slávia UK Dráčik B - ŠŠK Gymnázium
Bilíkova B 3:0 a 3:0. 2. kolo: ŠŠK Gymnázium
Bilíkova B - ŠŠK Gymnázium Bilíkova A 0:3
a 0:3. 3. kolo: ŠŠK Gymnázium Bilíkova – VK
Studienka 3:0 a 3:0, VK IMA Bratislava - ŠŠK
Gymnázium Bilíkova B 3:0 a 3:0. 4. kolo: ŠŠK
Gymnázium Bilíkova B . ŠK Hamuliakovo
0:3 a 0:3, ŠVK Pezinok - ŠŠK Gymnázium
Bilíkova A 0:3 a 1:3. 5. kolo: ŠŠK Gymnázium
Bilíkova A – VKP Bratislava 3:0 a 3:0. 6.
kolo: ŠŠK Gymnázium Bilíkova B – VK Slávia
UK Dráčik A 0:3 a 0:3, VK Slávia UK Dráčik
B - ŠŠK Gymnázium Bilíkova A 0:3 a 0:3. 7.
kolo: ŠŠK Gymnázium Bilíkova A . VK GA B
Senec 3:0 a 3:0, VK Slávia UK Dráčik C - ŠŠK
Gymnázium Bilíkova B 3:0 a 3:0. Priebežné
poradie: ŠŠK Gymnázium Bilíkova A 42,...
12. ŠŠK Gymnázium Bilíkova B 0. 
(pej)
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Nezaznamenali žiadne straty

onečne sme sa dočkali, poK
vedali si v polovici januára
športujúce deti a mládež do 18
rokov, pretože už mohli začať
trénovať v režime OTP. Okrem
očkovaných a prekonaných
bola možná ich prítomnosť aj
na základe negatívneho RC-PCR alebo LAMP testu, ktorý
nebol starší ako 72 hodín. Ako
v kluboch prežívali posledné
týždne minulého roka, prvé
v tom aktuálnom, a čo očakávajú v ďalších mesiacoch, nám
prezradili Športový riaditeľ
FK Dúbravka JURAJ GAŽI
a predseda FKP Bratislava
ŠTEFAN GUBRICA.
PRIPRAVIL

JOZEF PETROVSKÝ

FUTBALOVÝ KLUB
DÚBRAVKA
K Horánskej Studni 31,
www.fkdubravka.sk, 0904 442 334,
gazi.juraj@gmail.com
V úvode by som sa chcel vrátiť ešte
na začiatok sezóny, kde sme otvorili
15 kategórií, z tohto počtu bol tucet
súťažných. Od septembra sa naplno
rozbehol tréningový proces všetkých
tímov od najmenších 4- ročných, cez
špecializované brankárske tréningy,
až po najstarších dorastencov. Koncom novembra bol totiž vyhlásený
lockdown a s ním aj prerušenie tréningového procesu. Našťastie, všetky
mládežnícke kategórie, až na starších
dorastencov, stihli odohrať svoje majstrovské zápasy jesene.
Tento zákaz trval presne do začiatku vianočných prázdnin. Počas tohto
obdobia niektoré kategórie trénovali
online, iné dostali od trénerov individuálne plány. V klube máme momentálne 17 licencovaných trénerov, ktorí
presne vedeli, čo a ako ich zverenci
potrebujú trénovať individuálne. Som
veľmi rád, aká sme tu super partia.
OBNOVENIE TRÉNINGOV
Začiatok prípravy a obnovenie tréningového procesu bol naplánovaný
na desiateho januára za dodržania
všetkých platných pandemických opatrení. Naše najmenšie deti v U5 až U7
začali prípravu v hale, všetky ostatné
kategórie trénujú naďalej na umelej
tráve s osvetlením a nezastavili nás
ani dažde či snehová nádielka. Môj
názor je, že tréningy vonku na ihris-

Tím z Futbalového klubu polície Bratislava.

ku posunú našich hráčov v ich rozvoji
oveľa ďalej. Som veľmi rád, že po tejto vynútenej pauze sa vrátili späť do
tréningu všetci hráči a dokonca sa ku
nám pripojilo aj niekoľko nových. Momentálne evidujeme 220 detí a môžem spomenúť jednu zaujímavosť, že
naša najpočetnejšia kategória je U13
(roč. 2009 a 2010) má na súpiske 42
hráčov. V rámci zimnej prípravy sme
už odohrali niekoľko priateľských zápasov, no veľká časť z nich nás ešte len
čaká. Takmer všetky stretnutia odohráme u nás doma. Majstrovskú jarnú
časť odštartujú starší dorastenci už 12.
marca, o týždeň neskôr sa k nim pridajú žiacke kategórie a prvý aprílový
víkend sa vrátia do zápasového kolotoča prípravky. Na jar verím v lepšie
výsledky kategórie U19, starší žiaci sa
budú už pomaly chystať na prechod
do mladšieho dorastu a mladší žiaci
sa pokúsia nadviazať na predvedené
výkony z jesene. Čo sa týka prípraviek,
tam som presvedčený, že ich tréningy
či zápasy budú naďalej plné radosti,
zábavy a skvelých individuálnych či
kolektívnych výkonov.
UKONČENIE SEZÓNY
Ukončenie sezóny je predbežne naplánované na 24. júna. Potom by sme
radi zorganizovali už 6. ročník letného
futbalového kempu, na ktorom sme
mali minulý rok v dvoch turnusoch
spolu okolo 100 účastníkov.
Mojím želaním je otvoriť opäť všetkých 15 kategórií a na základe počtov
prihlásiť do súťaže navyše jeden tím
dorastencov a druhý tím starších žiakov. Už dve sezóny po sebe máme ako
cieľ postup do druhej ligy U15. Verím,
že budúcu sezónu by sa to mohlo podariť. Túto kategóriu budú tvoriť ročníky
2009 a 2008, väčšina z týchto detí je
u nás v klube od mala a práve oni môžu
byť to mužstvo, ktorému sa podarí vy-

Foto: FKP

Ihrisko nad Dúbravkou futbalistov FK Dúbravka. 

bojovať tento historický úspech.
Čo sa týka dlhodobých plánov,
v hlave mám už dlhšie jeden veľký,
ktorý by mohol posunúť náš klub
a dúbravský futbal oveľa vyššie. Rád
by som na ňom začal pracovať už
túto jar. Viac zatiaľ ale nechcem prezrádzať. Na záver mám už iba jeden
odkaz: Baví Ťa futbal a chceš ho hrať?
Tak sa pridaj k nám. Pozývame chlapcov aj dievčatá, ročníky narodenia
2008 – 2017. Nábor prebieha v našom
novovybudovanom areáli. Juraj Gaži

FUTBALOVÝ KLUB
POLÍCIE BRATISLAVA
Ľuda Zúbka 25,
www.fkp.sk, 0903 434 035,
s.gubrica@gmail.com
Po zimnej prestávke, zapríčinenej
zhoršujúcou sa pandemickou situáciou Covid/19, začal FKP Bratislava
pred niekoľkými týždňami opäť tréningovú činnosť. Jesennú časť súťaží
sa nám až na jeden zápas v druhej žiackej lige podarilo odohrať. Koncom novembra sa športové súťaže a tréningová činnosť pre obmedzenia súvisiace
so šírením pandémie opäť prerušili.
Kolektívna športová činnosť bola zakázaná a online forma nie je ani zďaleka postačujúca. Plnohodnotný tréning
sa cez počítač nedá nahradiť.
MULTIFUNKČNÉ IHRISKÁ
AJ TELOCVIČNE
Deti a mládež mali možnosť trénovať len individuálne, a to po dodržaní
všetkých nariadení i opatrení ÚVZ.
Trénovať na jarnú časť sme začali po
zimných prázdninách. Nakoľko nám
klimatické podmienky nedovoľovali
trénovať na prírodnej tráve, prenajali
sme si multifunkčné ihriská s umelým

Foto: FK Dúbravka

povrchom a pre najmladšie kategórie
telocvične na ZŠ. Očakávali sme, či
po pandemických opatreniach, ktoré
zatvorili športové kluby a kolektívnym organizovaným športom vystavili
stopku, deti a mládež nestratili motiváciu pokračovať v športovej činnosti,
ktorej sa dlhodobo venovali.
S radosťou môžeme konštatovať,
že aj napriek rôznym opatreniam a
dlhým prestávkam si športovci, ktorí
sú pre svoj šport zapálení, svoju cestu k športu opäť našli. Niektorým to
možno bude trvať s návratom dlhšie,
ale na druhej strane evidujeme tiež
deti, ktoré by chceli so športom práve
v tomto období začať.
NÁVRAT NA ŠTADIÓN
V polovici tohto mesiaca sa plánujeme vrátiť na štadión ŠCP a 19. marca
budeme hrať prvý majstrovský zápas.
V jarnej časti súťaže máme cieľ umiestniť sa čo najlepšie vo všetkých súťažiach. Naše deti chcú hrať futbal. Snažíme sa im pre to vytvoriť tie najlepšie
podmienky. Možno o pár rokov viaceré deti od futbalu odídu, ale zostanú
im nádherné spomienky na časy, keď
spolu hrali futbal, zažívali víťazstvá,
ale aj prehry, spoznali nových kamarátov, žili nádhernou atmosférou futbalových turnajov a hrali s najlepšími
mužstvami Slovenska.
Našou úlohou je a bude pracovať
tak kvalitne a zodpovedne, aby naši
hráči nenašli dôvod k odchodu, ale naopak, aj tí, ktorí ešte neobliekajú naše
dresy, mali záujem vstúpiť do FKP!
Zodpovednosť, dôvera, zanietenosť
a odhodlanosť, kvalitný tréningový
proces, individuálny prístup a bohatý
program plný turnajov a zápasov sú
našou vizitkou. Nábor do všetkých
kategórii futbalového klubu prebieha
celoročne.
Štefan Gubrica
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