
Prázdniny v mestskej časti nemusia byť nudné 

Leto: Hudba, tábory, kino i šport 
Text: Lucia Marcinátová 

Už v máji teploty ako v lete, osviežujúce hmlovisko, ležadlá v Parku Pekníkova, atmosféra 
prázdnin. Aký bude jún a letné mesiace? Leto doma nemusí byť nudné. Pripravili sme prehľad 
denných táborov, nazreli do programom Kultúrneho leta.  

Akýmsi predskokanom Kultúrneho leta v mestskej časti bude vynovený Retro deň, zábavné 
športovo- spoločenské podujatie v Parku Pekníkova pre celú rodinu. Autá aj hudba z minulosti 
prídu do parku spolu s hrami, s ktorými sa ľudia zabávali kedysi, v sobotu 4. júna. Hneď na ďalší 
víkend, presne v piatok a sobotu 10. a 11. júna, má remeslami i čerešňami zaplniť priestor 
pred kultúrnym domom  Dúbravský festival remesiel. 

„Festival sme spojili tak ako vlani s Čerešňovým juniálesom,“ približuje Ľubo Navrátil vedúci 
oddelenia kultúry, ktorý patrí i k hlavným organizátorom denného letného tábora umeleckých 
remesiel ÚLET. Počas prázdnin zaplní ÚLET deťmi a tvorením Dom kultúry Dúbravka. Napláno-
vané sú štyri týždňové turnusy. Kapacity sú takmer naplnené. 

Futbalové, atletické, tanečné, gymnastické i akrobatické či parkourové. Ponuka denných let-
ných táborov v mestskej časti je pestrá. Organizujú ich počas prázdnin jednotlivé kluby či cen-
trá. Dúbravské noviny pripravili prehľad ponuky denných táborov v mestskej časti. Stačí pre-
zrieť a vybrať si. 

Počas leta nebude chýbať ani premietanie pod hviezdami. Na letné kino sa už tradične zmení 
plocha pred domom kultúry. Počas Kultúrneho leta mestská časť pripravuje aj koncerty v am-
fiteátri na Valachovej, chýbať nemá ani šport, ako obľúbený turnaj seniorov v petangu či atle-
tická miniliga. 

Viac na 14. a 15. strane 

 

Dúbravčania debatovali o lúke Pod záhradami 

Zeleň za kostolom nemá istotu 
Bude či nebude na lúke Pod záhradami park? Bude sa či nebude na zelenej ploche v tejto 

lokalite stavať? Otázky, na ktoré stále nie sú jasné odpovede. Nie sú zrejmé ani po zámene 
pozemkov, ku ktorej prišlo pred viac než piatimi rokmi, a ani po spracovaní urbanistickej štúdie 
či jej verejnom prerokovaní. Dúbravčania debatovali o lokalite za Kostolom Ducha Svätého. 

Prvé prerokovanie urbanistickej štúdie tejto oblasti prebehlo vlani a pre protipandemické 
opatrenia bolo online, po roku ho na žiadosť obyvateľov i niekoľkých miestnych poslancov 
mestská časť zopakovala aj s obstarávateľmi štúdie v Dome kultúry Dúbravka. 



Cieľom urbanistickej štúdie je zachovať v lokalite verejnú zeleň. Tú ohrozoval stavebný zá-
mer spoločnosti Strabag-Zipp, ktorá na lúku preniesla výstavbu polyfunkčného objektu z par-
číka Belopotockého zo Starého Mesta. 

Aby sa lúka v centre Dúbravky ochránila, mestská časť presadila zámenu pozemkov, ktorá 
musela prejsť schválením miestneho i mestského zastupiteľstva. Odvtedy uplynulo viac než 
šesť rokov. Pre ochranu zelene pred možnou výstavbou, je však potrebné zmeniť územný plán. 
Preto dala Dúbravka vypracovať urbanistickú štúdiu. Teraz prebiehalo jej verejné prerokova-
nie..  

(lum)  

Viac na 7. strane 

 

Predstavujeme Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva 

Od ciest cez parkovanie po miesto na trhovisku 
Text: Lucia Marcinátová 

Kde-čo vybavím, kedy mi postačí kliknúť na web, a kedy musím ísť na úrad vybavovať 
osobne? Pre sprístupnenie úradníckej práce Dúbravčanom predstavujeme v malom seriáli 
Dúbravských novín postupne jednotlivé oddelenia miestneho úradu. V druhej časti sme zašli 
na rozhovor o parkovaní, chodníkoch, cyklotrasách, no aj územných plánoch či trhovníkoch. 
Navštívili sme rozmanité oddelenie územného rozvoja a porozprávali sa s jeho vedúcim PAV-
LOM GAŠPAROVIČOM. 

Oddelenie územného rozvoja Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka nájdete 
v objekte na ulici Pri kríži 14. Podnety aj otázky na toto oddelenie sú časté, dôvodom je jeho 
široký záber, rôzne témy a problematika, ktorej sa venuje. Od otázok o cestách, chodníkoch, 
zimnej údržbe, cez podnety k parkovaniu, vyhradeným miestam, po otázky k územnému plánu 
či povolenia trhového predaja. 

 

Parkovanie: miesta i politika 

 

Samostatný úsek oddelenia, takzvaný úsek vyhradených parkovacích miest, sa venuje par-
kovaniu. Vybavuje, zrušuje či predlžuje platnosť vyhradeného parkovacieho miesta. Oddelenie 
okrem tohto navrhuje a pripravuje podklady pre projekty parkovacie zóny v Dúbravke, ktoré 
majú byť súčasťou parkovacej politiky mesta.  

Mestská časť by mala byť rozdelená na štyri zóny rezidenčného parkovania. Ako prvé sa má 
spustiť rezidenčné parkovanie v zóne od Harmincovej po Alexyho. Predpokladaný termín je 
apríl či máj budúceho roka. 



V posledných rokoch sa mestská časť snaží aj v súvislosti s plánovaným zavedením parkova-
cej politiky vytvárať nové parkovacie miesta, vznikli najmä z ekologických tvárnic. Od roku 
2015 pribudlo takmer 600 nových miest. 

V roku 2020 vzniklo napríklad 60 nových miest v štyroch lokalitách a mestská časť tiež pri-
pravila odstavnú plochu pri križovatke Dúbravčická - Na vrátkach s 55 parkovacími miestami. 
Táto plocha by mohla v budúcnosti slúžiť aj ako odstavná pri pripravovanej cyklolávke Dúb-
ravka-Lamač. 

Nové odstavné plochy z vegetačných tvárnic mestská časť vytvorila aj v roku 2019,  na Ho-
molovej ulici, Bazovského a M. Sch. Trnavského, dokopy išlo v tomto roku o 124 miest. 

 

Od výtlkov po zimnú údržbu 

 

Diery na cestách, v chodníkoch, neúplné schodisko, zničené obrubníky, chýbajúce zábradlie. 
Časté podnety i práce v teréne. 

Len počas minulého roku mestská časť pracovala na 20 uliciach, celkovo zrekonštruovala 
osem chodníkov a deväť kanalizačných vpustí, obnovila tiež priechody pre chodcov pred ma-
terskými a základnými školami, či vodorovné dopravné značenie vyhradených parkovacích 
miest na viacerých uliciach. 

Tento rok pokračuje. Vedúci oddelenia územného rozvoja Pavel Gašparovič hovorí, že okrem 
výtlkov a opráv má mestská časť v pláne i práce na dvoch zvýšených priechodoch, a to na Ta-
lichovej pred križovatkou so Švantnerovou a na Bazovského ulici 16. Na Tranovského sa do-
končuje oprava schodov.  

V roku 2020 mestská časť opravila viac než tritisíc metrov štvorcových opravných asfaltových 
povrchov na chodníkoch a cestách v správe mestskej časti a vymenila 88 metrov štvorcových 
zámkovej dlažby. 

Výraznou zmenou prešli tiež v roku 2019 schody na pešej trase k Bazovského ulici, spojova-
cie chodníky v Alexyho - M. Sch. Trnavského, zvýšené priechody na Trhovej či Švantnerovej, 
k tomu výtlky, výtlky, výtlky. 

Keď začne mrznúť či padnú prvé vločky je častou témou zimná údržba. Mestská časť ju za-
bezpečuje na komunikáciách, priestranstvách a chodníkoch zverených do jej správy. Pri prob-
lémoch so zimnou údržbou funguje aj špeciálna mobilná či pevná telefónna linka. 

 

Územné plánovanie i študenti 

 



Na oddelení osobne alebo elektronicky vybavíte územno-plánovaciu informáciu o budúcom 
využití územia, respektíve parcely z hľadiska platného územného plánu mesta. Stačí vyplniť 
žiadosť, ktorá je zverejnená na stránke mestskej časti (www.dubravka.sk – v sekcii Potrebujem 
vybaviť), a podať písomne na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Ža-
tevná 2, 844 02 Bratislava, elektronicky na podatelna@dubravka.sk či osobne v podateľni 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka počas úradných hodín. Podobne tu vy-
bavíte aj povolenie rozkopávkových prác či zaujatie verejného priestranstva. 

V oblasti územného plánovania oddelenie územného rozvoja pripravovalo podklady pre sú-
ťaž pre výber spracovateľa územného plánu zóny Dúbravka – západ. Súťaž však bola podľa 
Gašparoviča anulovaná z dôvodu vysokej ceny. „Následne boli oslovené architektonické kan-
celárie pre stanovenie novej ceny. Nereagovala žiadna oslovená kancelária.“ Spracovaná bola 
aj urbanistickú štúdia zóny Pod záhradami, slúžiť má ako podklad pre zmenu územného plánu 
hlavného mesta. Cieľom je zmeniť územný plán v zóne tak, aby sa zachovala zeleň, čiže zmeniť 
funkciu bývania a občianskej vybavenosti na funkciu parkovo upravené plochy - mestský park. 
Zaujímavosťou bola v roku 2019 spolupráca mestskej časti s Katedrou architektúry Slovenskej 
technickej univerzity. S ideou návrhov od mladých architektov prišiel dúbravský poslanec a 
vicežupan Juraj Štekláč, ktorý oslovil katedru architektúry Stavebnej fakulty STU. Študenti 6. 
ročníka pod vedením Ing. arch. Dušana Mellnera, PhD. riešili Centrálnu mestskú zónu Dúb-
ravky. Prezentáciu návrhov, predstavenie vízií a možných riešení sprevádzala diskusia v Dome 
kultúry Dúbravka. 

 

Trhy aj prevádzky 

 

Oddelenie územného rozvoja, presnejšie Referát obchodu a podnikateľských aktivít, povo-
ľuje tiež predaj na trhových miestach v mestskej časti. Potrebné je vypísať žiadosť o povolenie 
predaja, ktorá je zverejnená na stránke mestskej časti (www.dubravka.sk – v sekcii Potrebu-
jem vybaviť). Tento referát vybavuje aj Záväzné stanovisko k zriadeniu neštátneho zdravotníc-
keho zariadenia, nevyhnutná je žiadosť o vydanie tohto stanoviska.  

Referát je nutné kontaktovať aj pri ohlásení alebo zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne 
či oznamovaní o zrušení prevádzkarne. 

 
 

Vynáška 

Udalosti posledných rokov 

597 nových parkovacích miest   

- v rokoch 2015 – 2022 

Najvýraznejšie opravy ciest a chodníkov - Dúbravčícká, Alexyho - chodník, Dúbravčická – 
Drobného – chodník, Drobného – DKD – chodník,  Štepná, Tulipánová,  Ľ. Zúbka - vybudovanie 
chodníkov v okolí ihriska,  Kpt. Rašu - oprava chodníka, Plachého - oprava cesty, Nejedlého 21 



- oprava chodníka, Pri kríži 12 - oprava vozovky, Červenákova- oprava vozovky, Gallayova a 
Ožvoldíkova - oprava chodníka, K. Adlera- oprava parkoviska, Pod záhradami 1 - pri kostole 
vybudovanie chodníka, Nejedlého - oprava plôch + areál ZŠ, Valachova+ Alexyho -  prístupové 
plochy na nové ihrisko a amfiteáter, Cabanova - rekonštrukcia chodníka, Hanulova - rekon-
štrukcia schodiska, Nejedlého  (pri pivárni) - oprava chodníka, Lipského 1  (pri ZŠ), Bujnákova 
1 – 11- oprava chodníka, Saratovská 1-3 - oprava chodníka, Gallayova- vybudovanie chodníka 
(osmička), Saratovská (pri Orime) - rekonštrukcia schodiska, Valachovej 2- oprava chodníka, 
Nejedlého 16 - vybudovanie chodníka v zeleni, Nejedlého 37 (pri polícii) - vybudovanie chod-
níka v zeleni, Nejedlého - oprava plôch na detskom ihrisku (okolie) 

 Oprava schodov – Hanulova 3, Cabanova 36, Talichova, Bazovského, Považanova 

 
 

Čo vybavíte na oddelení územného rozvoja? 

 Územno-plánovaciu informáciu 

 Rozkopávky a zaujatie verejného priestranstva 

 Zriadenie vjazdu na susednú nehnuteľnosť 

 Parkovanie 

 Povolenie predaja na trhových miestach 

 Záväzné stanovisko k zriadeniu neštátneho zdravotníckeho zariadenia 

 Ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne 

 Oznámenie o zrušení prevádzkarne 

 Registrácia samostatne hospodáriaceho roľníka 

 Zimná údržba 

 

Oddelenie územného rozvoja 

Kontakty: 

 

Oddelenie územného rozvoja,  

Pri kríži 14, 844 02 Bratislava 

 

Úradné hodiny: 

 



Pondelok 

 

8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00  

 

Streda 

 

8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 

 

Štvrtok 

 

13.00 - 16.00 

 

Vedúca oddelenia:  

 

Ing. arch. Pavel Gašparovič,  

02/60101140 

uzemny.rozvoj@dubravka.sk,  

pavel.gasparovic@dubravka.sk 

 

sekretariát oddelenia  

 

Eva Szegényová Kissová, 02/60101171 

eva.szegenyova@dubravka.sk 

 

referát obchodu  

a podnikateľských aktivít: 



 

PhDr. Monika Procházková   

02/ 60101161,  

monika.prochazkova@dubravka.sk  

 

referát dopravy: 

 

Úsek opráv ciest a chodníkov, zimná údržba: 

Karol Zrůnek – 02/60101159,  

karol.zrunek@dubravka.sk 

 

Úsek vyhradených parkovacích miest: 

Martina Poláková, 02/ 60101165,  

martina.polakova@dubravka.sk   

Mgr. Dáša Chalupková, 02/ 60101186,  

dasa.chalupkova@dubravka.sk 

Ing. Jana Myglysová, 02/60101187, jana.myglysova@dubravka.sk – referát dopravy  

  

referát územného plánu: 

 

Úsek územnoplánovacích činností a informácií o územnom rozvoji mestskej časti: 

Ing. Marcel Ceccato, 02/60101162,  

marcel.ceccato@dubravka.sk 

Ing. arch. Ivo Kollárik, 02/60101167,  

ivo.kollarik@dubravka.sk 

 

Cyklotrasa od Harmincovej po Bory 



 

Parkovanie má štyri zóny 
Text: Lucia Marcinátová 

Chodníky, diery v cestách, no aj vyhradené miesto či parkovacia politika. Najčastejšie otázky, 
ktoré smerujú na Oddelenie územného rozvoja mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Jeho ve-
dúci PAVOL GAŠPAROVIČ hovorí, že rezidenčné parkovanie by sa mohlo v mestskej časti spus-
tiť v apríli budúceho roka. 

 Činnosť vášho oddelenia je dosť široká, s akými podnetmi sa na vás obyvatelia obracajú naj-
častejšie? 

Najviac podnetov dostávame ohľadom opravy chodníkov, schodov a nevyhovujúceho do-
pravného značenia, či už vodorovného alebo zvislého. Veľa otázok máme aj v súvislosti s vy-
hradeným parkovaním či prípravou rezidenčného parkovania v mestskej časti Bratislava-Dúb-
ravka. 

 Pri opravách ciest a chodníkov býva častou brzdou vlastníctvo, ľudia veľakrát netušia, ktoré 
cesty vlastní mesto, a ktoré mestská časť. Existuje nejaká rada, ako zistiť vlastníka komuniká-
cie? 

Všetky komunikácie I. a II. triedy sú vo vlastníctve hlavného mesta a v správe magistrátu, 
a to vrátane chodníkov prislúchajúcich k týmto komunikáciám. V našej mestskej časti ide o ko-
munikácie - M. Sch. Trnavského, Saratovská, Janka Alexyho, Pri kríži, Štepná, Žatevná, Repaš-
ského a ulica  Pod záhradami v pôvodnej zástavbe Dúbravky. Tak zjednodušene povedané ide 
o komunikácie, po ktorých sú trasované linky MHD. Ostatné komunikácie III., IV. triedy sú vo 
vlastníctve hlavného mesta a zverené do správy mestskej časti. Komunikácia Martina Granca 
a Pri hrubej lúke sú v správe súkromníka, zatiaľ neboli prevzaté hlavným mestom. 

 Častou témou verejnosti sú cyklotrasy. Ako je to s nimi, kto ich má stavať – mesto či mestská 
časť? Aké cyklotrasy či cyklopruhy by mohli v Dúbravke pribudnúť v blízkom čase? 

V súčasnosti hlavné mesto pripravuje cyklotrasu od Harmincovej ulice až do Borov. Mestská 
časť zabezpečila projekt napojenia cyklomostu od Dúbravčickej ulice. Jej realizáciu, ako aj vy-
sporiadanie pozemkov pod trasou, bude realizovať hlavné mesto. 

 Veľa sa opravilo, upravilo, no stále veľa treba. Diery na chodníkoch, v cestách. Aké opravy 
chodníkov a ciest má mestská časť v pláne tento rok? 

V najbližšom období plánujeme dva zvýšené priechody pre chodcov, a to na Talichovej pred 
križovatkou so Švantnerovou a na Bazovského ulici 16. Aktuálne robíme schody na Tranov-
ského 31. Opravovať sa budú najmä výtlky v chodníkoch a komunikáciách podľa naliehavosti 
a bezpečnosti premávky i chodcov. 

 V Bratislave sa dlho hovorilo o parkovacej politike a postupne sa začína zavádzať v prvých 
zónach. Kedy by mohla prísť na rad Dúbravka? 



Mestská časť je rozdelená na štyri zóny rezidenčného parkovania. Ako prvé sa uvažuje spus-
tiť rezidenčné parkovanie v zóne od Harmincovej po Alexyho. Predpoklad spustenia je apríl - 
máj 2023. V tomto roku pripravíme projekčne aj ďalšie zóny, aby sme budúci rok mohli plynule 
pokračovať s vyznačovaním rezidenčného parkovania v Dúbravke. 

 Objavila sa kritika, že mestská časť nespracovávala žiadne územnoplánovacie dokumenty, 
územné plány zón. Ako to je? Pracuje mestská časť na územnoplánovacích dokumentoch? 
Akých? Čo je vlastne ten územný plán zóny?  

Územný plán zóny je plán v mierke 1:1 000 alebo max. 1:2 000,  v ktorom sú rozpracované, 
resp. spodrobnené záväzné regulatívy stanovené pre dané  územie v územnom pláne sídla, 
v našom prípade územný plán hlavného mesta. Územný plán zóny už podrobnejšie rieši naprí-
klad komunikačný systém v napojení na nadradené komunikácie, umiestňuje stavebné ob-
jekty, väzby medzi nimi, zastavené plochy, výškové zónovanie, vymedzuje jednotlivé plochy 
pre zeleň, spevnené plochy a podobne. Rieši aj konkrétne zásobovanie energiami, napríklad 
vodovod, odkanalizovanie či elektrinu. Schválený územný plán zóny je možné meniť len zme-
nami a doplnkami, ktoré schvaľuje orgán územného plánu, ktorý tento plán schválil. V našom 
prípade je to miestne zastupiteľstvo mestskej časti. V predchádzajúcom období sme vyhlásili 
verejnú súťaž na vypracovanie územného plánu zóny v severozápadnej časti Dúbravky. Bo-
hužiaľ, neprihlásil sa ani jeden spracovateľ, a to ani na opakovanú výzvu. 

 

Mestská časť pokračuje v úprave zóny na M. Sch. Trnavského 

Aby zóna bola aj pre chodcov 
Text: Lucia Marcinátová 

Pribudli parkovacie miesta, upratalo sa živelné státie áut, vysadili sa nové stromy, bezpečné 
a pohodlné prechádzanie pre peších však stále chýbalo. Mestská časť Bratislava-Dúbravka za-
čala s prácami na novom promenádnom chodníku pre peších a úprave verejného priestranstva 
v okolí takzvaných „modrých“ domov. Ide o druhú fázu revitalizácie na ulici Mikuláša Schnei-
dra -Trnavského a dotvorenia tunajšej pešej zóny. Projekt vznikol v spolupráci s hlavným mes-
tom. 

Mnohí si ešte pamätajú na verejnú debatu o premene lokality na ulici M. Sch. Trnavského. 
V máji 2019 v oranžovej sále Domu kultúry Dúbravka obyvatelia diskutovali o zámere revita-
lizácie. Mestská časť zapracovala relevantné pripomienky a potom sa začala prvá etapa prác. 

Počas nej pribudli nové parkovacie miesta - dokopy viac než 80, vysadili sa nové, vzrastlé 
stromy. 

 

Dlažba i stromy 

 



V máji tohto roku mestská časť spustila druhú etapu, ktorej súčasťou je peší chodník od reš-
taurácie až po ulicu Janka Alexyho a aj dopravno-technická organizácia. 

V pondelok 16. mája začala s výstavbou chodníka. Postavený bude z bratislavskej dlažby. Ide 
o dlažbu, ktorá je určená do významných bratislavských verejných priestorov.  

„Cieľom je vytvoriť bezpečnejší pohyb chodcom, segregovať peších a dopravu,“ približuje 
vedúci oddelenia územného rozvoja, Pavol Gašparovič. Dodáva, že v každom zo štyroch vyso-
kých domov v lokalite je cez 80 bytov, dokopy okolo 320 bytov.  

Pre obmedzenia parkovania majú práce prebiehať na etapy tak, aby bol zabezpečený prístup 
k bytovým domom, a trvať budú do konca práz- 
dnin. Úpravám lokality nebude musieť ustúpiť žiadny strom, naopak pribudnú ďalšie stromy 
v priestore medzi bytovými domami v závere pešieho chodníka. Súčasťou prác je i dočasné 
dopravné značenie, ktoré usmerňuje dopravu i parkovanie. Po ukončení predĺženia pešej zóny 
bude osadené trvalé dopravné značenie, ktoré usmerní dopravný pohyb v danom verejnom 
priestore. 

 

Plán pokračovať 

 

Plochu medzi štyrmi vežiakmi a priľahlého územia pešej zóny na ulici M. Sch. Trnavského 
rieši mestská časť Bratislava-Dúbravka už dlhšie. Okrem spomínanej verejnej debaty v roku 
2019, mestská časť  zorganizovala v roku 2017 v blízkosti reštaurácie a pešej zóny takzvané Na 
slovíčko so starostom, čiže stretnutie s vedením mestskej časti v teréne. Šlo o prvú neformálnu 
debatu o tejto lokalite.  

Ľudia vtedy žiadali ihrisko, ktoré je už dnes súčasťou pešej zóny. Medzi podnetmi sa opakoval 
chýbajúci chodník, ktorý bude mimo pohybu áut, zeleň i parkovacie miesta. Objavil sa tiež 
návrh psieho venčiska. Táto lokalita však bola pre tesnú blízkosť bytových domov označená 
pre tento zámere ako nevhodná.  

Druhou etapou úpravy lokality sa však revitalizácia pešej zóny v Dúbravke nekončí. Do bu-
dúcna mestská časť plánuje pokračovať v obnove smerom nadol, prepojiť peší ťah až po Har-
mincovu ulicu. Vyriešiť by sa mal aj prejazd cyklistov či kolobežkárov, ktorí sa často vo veľ-
kej rýchlosti spúšťajú promenádou smerom nadol, čím ohrozujú chodcov a deti smerujúce na 
blízke ihrisko. 

 

Vynáška 

Pešia zóna – 2. etapa 

- Prebieha na etapy, ukončenie počas letných prázdnin. 



- Zahŕňa - peší chodník od reštaurácie až po ulicu Janka Alexyho a dopravno-technickú orga-
nizáciu. 

- Výsadba nových stromov v závere nového pešieho chodníka. 

 

Víkendové výlety s MHD 
S príchodom jari spustil dopravný podnik takzvanú rekreačnú dopravu. Tento rok prišiel aj 

s novinkou, linkou 79 do lužných lesov oblasti Topoľové. 

 

Od 27. marca až do konca októbra premávajú všetky linky do lesoparku počas voľných dní 
od 8:30 do 19:30. V oblasti Železnej studničky funguje každoročná sezónna doprava na Kačín. 
Linka 43 tak od zastávky Železná studnička premáva striedavo každých 40 minút do Lesoparku 
a na Kačín. Medzi Patrónkou a Železnou studničkou je interval medzi spojmi 20 minút. Na linke 
52, ktorá premáva z Vajnôr do Rače na Potočnú, odkiaľ sa dá dostať k výletnému miestu Biely 
kríž, je zabezpečený interval 30 minút od 8:30 do 19:30. Časy odchodov sú nastavené tak, aby 
cestujúci stíhali prípoj na električkovú linku 3 na zas- 
távke Detvianska. Aj linka 144, ktorá spája Kolibu a Kamzík, premáva dlhšie, od 8:30 do 19:30, 
a na Kolibe má prípoje na linky 203 a 145, čiže linka, ktorá nahradí pôvodný spoj 44. 

Toto vylepšenie nenavýši dopravnému podniku počet vozidiel vo výprave, na linke 43 do-
konca ušetrí jedno vozidlo vzhľadom na efektívnejšie obehy naftových autobusov oproti elek-
trobusom. 

Tohtoročnou novinkou sú spoje linky 79 do lužných lesov oblasti Topoľové.  (lum) 

 

TIPY S MHD 

29 - Hrad Devín, Devínska Kobyla, Sandberg 

43 - Železná studnička, Kačín, lanovka, Lesopark 

44 - Koliba, Horský park 

52 - Biely Kríž, Červený Kríž, Veľká Baňa 

79 - Topoľové, Gajc, Poľovnícky les, lužné lesy 

144 - Kamzík, lanovka 

154 - Pekná cesta, Horáreň Krasňany 

 

DOTÁCIA MESTA NA STOJISKÁ 



Mesto pripravuje dotáciu pre rok 2022. Pozrite si zatiaľ Manuál pre stavbu a rekonštrukciu 
kontajnerových stanovíšť a pripravte si dokumenty k žiadosti o dotáciu. Nezabudnite, že pre 
udelenie dotácie je potrebné mať majetkovoprávne vysporiadaný pozemok pod stojiskom (vo 
vlastníctve, respektíve v nájme od mestskej časti, mesta). O nájom pozemku si už teraz môžete 
jednoducho požiadať na webe www.bratislavskisusedia.sk. Môžete využiť jednu z troch ponú-
kaných projektových dokumentácií stojísk. 

 

IHRISKO, NIE JE SMETISKO 

Hoci je susedské požičiavanie hračiek na ihriskách milé a prospešné, prospešné je aj zvážiť, 
čo na ihrisko nepatrí a čo nie. Istotne nie rozpadajúce sa hračky. Nielen, že znečisťujú verejný 
priestor, ale môžu byť nebezpečné. Privítame, ak ich vytriedite a odstránite. 

 

JAZDENIE NIČÍ TRÁVNIK 

Stĺpiky. Až k takému riešeniu musela pristúpiť mestská časť Bratislava-Dúbravka, aby záso-
bovacie autá jazdením po chodníku i mimo neho neničili trávnik. Po odobrení Krajským do-
pravným inšpektorátom tak prišlo k osadeniu stĺpikov na Nemčíkovej ulici zo strany Ľuda 
Zúbka. Jazda po trávniku nie je v raritou. Stĺpikmi proti jazde áut musela mestská časť brániť i 
trávnik nového parčíku pre Brestovke. Ďakujeme všetkým, ktorí sú ohľaduplní k životnému 
prostrediu. Svoje okolie si tvoríme sami... 

 

ŽIVÝ PLOT SA UŽ VYFARBUJE 

Parčík Brestovka dotvoril farebný živý plot. Doplnil tak nový parčík,  verejný priestor, ktorý 
sa dokončil vlani na jeseň. Vzniklo námestíčko s výsadbou, chodníkmi, fontánkou. Išlo o pro-
jekt spolupráce mesta, mestských poslancov za Dúbravku a mestskej časti. 

 Právnici radia dvakrát do mesiaca v KC Fontána 

 

Bezplatná poradňa niečo stojí 
Text: Lucia Marcinátová 

Prvýkrát začala bezplatná právna poradňa fungovať v apríli roku 2015 a až na prestávku v sú-
vislosti s pandémiou a opatreniami proti šíreniu koronavírusu pokračuje dodnes. Zmenila 
miesto, no nezmenila svoje poslanie, ktorým je právne radiť a pomáhať obyvateľom Dúbravky. 

Bezplatná právna poradňa funguje aktuálne dvakrát do mesiaca v budove Kultúrneho centra 
Fontána na Ožvoldíkovej ulici. Prvú stredu v mesiaci je k dispozícii doobeda a tretiu stredu 
v mesiaci je k dispozícii poobede. Striedajú sa v nej dvaja až traja právnici, ktorí radia občanom 
bez nároku na honorár v rámci svojho voľného času, prípadne na úkor svojho pracovného 



času. Počas poradne sa však právnici stretli aj s mylnými názormi obyvateľov, že ich úrad platí, 
a preto by mali poskytovať rady aj po prevádzkových hodinách poradne.  

Pre veľký počet záujemcov o poradňu a rôznych podnetov, otázok, problémov, ktoré často 
nemajú právny charakter, právnici odporúčajú pripraviť sa na návštevu poradne už vopred. To 
znamená doniesť si listinné podklady, ktorých sa právny problém týka a pripraviť si otázky, 
ktoré občania potrebujú zodpovedať.  

Prečo? Právnici tak budú vedieť zefektívniť svoje poradenstvo a pomôcť viacerým Dúbravča-
nom za kratší čas.  

Ideálne by podľa právnikov bolo, aby ľudia aj na poradni mysleli na druhých, teda na tých, 
ktorí čakajú na poradenstvo, no rovnako aj na tých, ktorí prišli radiť bez nároku na odmenu. 
„Problémom je, že klienti diskutujú veľmi dlho, mnohí viac ako pol hodinu, neraz sa skôr po-
trebujú vyrozprávať ako poradiť, prípadne majú väčší právny problém, časovo náročný, vyža-
dujúci si skôr využitie služieb advokáta a nie poradne,“ komentovala jedna z právničiek. „Ak 
príde na poradňu desať a viac klientov, každý je vo vnútri "iba" 30 minút, už to je päť hodín, 
pričom poradňa má byť tri hodiny.“ 

Organizačné oddelenie miestneho úradu preto spísalo na podnet pomáhajúcich právnikov 
pravidlá fungovania bezplatnej právnej poradne, ktoré prosí záujemcov o poradňu rešpekto-
vať a dodržiavať. 

Poradňa pomáha pri problémoch s exekúciou, dedičstvom, pracovných i zmluvných vzťahov, 
ale i otázkach majetkovej povahy. Neposkytuje poradenstvo v trestných veciach a nezastupuje 
klientov v konaniach pred súdmi či inými orgánmi.  

Právne poradenstvo sa poskytuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti Brati-
slava - Dúbravka. V prípade záujmu o právne poradenstvo záujemcovia predložia občiansky 
preukaz, aby bolo možné overiť adresu ich trvalého pobytu. 

Počas letných prázdnin plánuje dovolenkovať aj poradňa, pokračovať chce potom opäť 
v septembri. 

 

Bezplatná právna poradňa pravidlá 

Bezplatná právna poradňa funguje od roku 2015, momentálne v KC Fontána dvakrát do me-
siaca - každú prvú stredu v mesiaci od 9:00 hod. - 12:00 hod. a každú tretiu stredu v mesiaci 
od 13:00 hod. - 16:00 hod. 

1. Príďte na poradňu pripravený. Doneste si so sebou listinné podklady, ktorých sa váš 
právny problém týka a vopred si pripravte otázky, ktoré potrebujete právne zodpovedať.  

2. Buďte ohľaduplný. Pre veľký počet záujemcov vychádza v priemere na každého záujemcu 
cca 10 až 15 minút právneho poradenstva. Preto využívajte svoj čas na poradni čo najefektív-
nejšie a usilujte sa v krátkom čase vysvetliť váš právny problém a skonzultovať právne pora-
denstvo, berúc pritom ohľad na ďalších čakajúcich záujemcov a na prevádzkovú dobu bezplat-
nej právnej poradne. 



3. Dodržiavajte prevádzkovú dobubezplatnej právnej poradne tak, aby najneskôr 15 minút 
pred koncom prevádzkovej doby išiel do vnútra poradne posledný záujemca. 

 

Parkovacích zón je viac 
Systém regulovaného parkovania sa rozšíril do ďalšej zóny hlavného mesta – Staré Mesto 

časť Hlavná stanica – Blumentál. 

Paas, čiže Bratislavský parkovací asistent, sa rozšíril počas mája do ďalšej zóny. Bratislava 
spustila systém regulovaného parkovania už aj v Starom Meste v časti Hlavná stanica – Blu-
mentál. 

Zóna sa tak pridala k prvým, ktoré začali s regulovaným parkovaním. Ide o lokality Krasňany 
v Rači, Dvory IV v Petržalke, Tehelné pole v Novom Meste či neskôr takzvaný Starý Ružinov. 

Rezidenti zaparkujú s rezidentskou kartou v celej zóne neobmedzene a bez ďalšieho po-
platku. Nerezidenti platia v pracovné dni v čase 8:00-24:00 za parkovanie podľa hodinovej 
sadzby 1,50 alebo 2 eurá za hodinu. Na úsekoch parkovania, kde je sadzba 1,50 eura, môžu 
obyvatelia s trvalým pobytom kdekoľvek v Bratislave využiť na parkovanie bonusovú kartu, s 
ktorou parkujú každý deň dve hodiny zadarmo.  

Do systému na www.paas.sk sa tak môžu zapojiť už všetci Bratislavčania, aj z lokalít, ktoré 
nie sú ešte súčasťou zón regulovaného parkovania.  

(lum) 

 

Typy parkovacích kariet - PAAS 

rezidentská (39 eur / rok na prvé auto) 

bonusová (10 eur/rok) 

návštevnícka (zdarma) – karta k rezidentskej parkovacej karte s možnosťou poskytnúť svojim 
návštevám 100 hodín/rok na bezplatné parkovanie 

abonentská týždenná od 12,50 po 50 eur, mesačná od 50 do 200 eur a ročná od 500 do 2 
000 eur podľa tarifného pásma 

Viac na www.paas.sk 

 

Hasiči si pripomenuli svojho patróna 

Slávnostná omša, sprievod, hudba, oceňovanie, posedenie aj ukážky hasičskej techniky. Dúb-
ravskí dobrovoľní hasiči si druhú májovú nedeľu pripomenuli svojho patróna sv. Floriána. Od 
zbrojnice kráčali cez Jadranskú už tradične na omšu do Kostola Kozmu a Damiána, do kroku 
hrala dychová hudba Záhorienka. Po skončení omše sprievod smeroval späť najskôr k soche 



sv. Floriána, kde veliteľ hasičov Matej Filípek ocenil tých, ktorí pomáhajú zboru, a na záver 
podujatia opäť k zbrojnici, k hudbe i pohosteniu. 

 

Viac možností na petang 

Pri novom vstupe do Parku Pekníkova prekvapí hneď niekoľko noviniek. Pred vstupom sa dá 
obzerať nový farebný živý plot a neďaleko za ním začalo počas mája vznikať nové petangové 
ihrisko. Mestská časť ho pripravila pre veľký záujem Dúbravčanov a vyťaženosť miestneho ihri-
ska. 

 

Generácie spojil výlet do Martina 

Miestny odbor Matice slovenskej v Dúbravke zorganizoval vlastivedný zájazd pre vybraných 
žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl. Okrem žiakov sa ho zúčastnili aj učitelia ako pedago-
gický dozor. A aj aktívni seniori či členovia miestneho odboru Matice. V Martine žiaci spoznali 
vznik i sídlo Matice slovenskej, hovorilo sa o jej histórii, činnosti i prvom predsedovi, rímsko-
katolíckom biskupovi Štefanovi Moyzesovi. Nechýbala ani prechádzka po národnom cintoríne, 
ktorý bol založený v roku 1868. 

 

Nové oplotenie, bezpečnejšia hra 

Najskôr pribudli bránky so závažím proti prevráteniu, ku koncu mája začala mestská časť 
osádzať oplotenie za bránkami na ihrisku Karola Adlera. Lopta nebude už viac počas hier ohro-
zovať deti na blízkych hojdačkách. Na ihrisku mestská časť plánuje aj workoutové prvky. 

 

Zmena územného plánu má ochrániť zeleň Pod záhradami  

Budú byty, park či pastoračné centrum? 
Text: Lucia Marcinátová 

Namiesto posielania otázok cez sociálnu sieť či mail mikrofón, namiesto počítača projektor 
a prednášková sála. Po roku Dúbravčania opäť rokovali o urbanistickej štúdii zóny Pod záhra-
dami. Otázky i odpovede sa zväčša opakovali, pribudli však nové informácie o zámeroch na 
lúke za Kostolom Ducha Svätého. 

Urbanistická štúdia je územnoplánovací podklad pre zmenu územného plánu hlavného 
mesta. Vysvetlila na úvod verejného prerokovania v Dome kultúry Dúbravka zámer obstará-
vania urbanistickej štúdie mestskou častou jej spracovateľka, architektka Jela Plencnerová. 
Dnes sa v lokalite Pod záhradami, čiže na lúke za Kostolom Ducha Svätého, môže stavať.  Mest-
ská časť Bratislava-Dúbravka chcela zelenú plochu ochrániť pred výstavbou a mať z nej park. 
Aj preto pristúpila k vypracovaniu urbanistickej štúdie, ktorá by mala byť pokladom pre zmenu 
súčasne platného územného plánu hlavného mesta. Územný plán v lokalite by sa mal zmeniť 
zo zmiešaného bývania a občianskej vybavenosti na park a verejnú, parkovo upravenú zeleň.  

 



Verejný park  

Vedúci oddelenia územného rozvoja Pavol Gašparovič vysvetlil, že štúdia musí byť vypraco-
vaná vo variantoch. Jedna z alternatív nepočíta s umiestnením bytového domu, druhá alter-
natívna pripúšťa výstavbu bytového domu so štyrmi podlažiami. „Navrhnutá podzemná garáž, 
parkovanie či hracie prvky pre deti v urbanistickej štúdii sú len varianty toho, čo by mohlo 
v území byť. Podzemná garáž, ktorá je veľkou investíciou, odzrkadľuje potreby statickej do-
pravy v lokalite,“ dodal vedúci oddelenia. Verejný park na ploche viac než 20-tisíc metrov 
štvorcových by mal byť tichým miestom, so snahou o minimalizovanie dopravy. 

 

Pastoračné centrum 

 

Vlastníkov pozemkov v lokalite je viac. Jedným je rímskokatolícka cirkev, ktorá tu už dlho 
plánuje postaviť pastoračné centrum v nadväznosti na Kostol Ducha Svätého. „Ide o pozemok 
v strede územia, stavba by ukrojila asi 900 metrov štvorcových parku,“ priblížila architektka 
Jela Plencnerová. Aby stavba neovplyvnila vznik parku, urbanisti hľadali možnosti presunutia 
objektu pastoračného centra v rámci lokality. 

Druhým vlastníkom pozemkov je hlavné mesto. V minulosti tu plánovalo stavbu nájomných 
bytov. 

„Čo sa týka rokovaní s hlavným mestom, pokiaľ mi je známe, zatiaľ nás v tomto smere nikto 
z hlavného mesta neoslovil. Sme však toho názoru, že presun nášho objektu do inej časti pred-
metného územia, nie je z urbanistického, respektíve funkčného pohľadu potrebný,“ povedal 
o možnom presune pastoračného centra Vendelín Pleva, ekonóm Bratislavskej arcidiecézy. 

 

Nájomné byty inde 

 

Hlavné mesto nemá v tejto chvíli pripravený investičný zámer výstavby nájomného bytového 
domu v tejto lokalite, povedala námestníčka primátora Lenka Antalová Plavuchová. Hovorí, že 
v Dúbravke chcú nájomné byty stavať v inej lokalite. 

„V rámci pripravovaného balíka Zmien a doplnkov územného plánu 08 je v zozname lokalít, 
kde sa predpokladá zmena územného, aj pozemok mesta na ulici Na vrátkach. Tento pozemok 
je určený na výstavbu nájomných bytov v budúcnosti. V detailnejšej projektovej príprave in-
vestičného zámeru nájomného bývania v tejto lokalite budeme pokračovať až po schválení 
zmien územného plánu.“ 

Na zmenu územného plánu čaká aj lokalita Pod záhradami, kde chce mestská časť zachovať 
zeleň. Spracovatelia urbanistickej štúdie zóny teraz spracujú čistopis, do ktorého zapracujú aj 
vyhodnotené pripomienky Dúbravčanov. Prejde tiež rokovaním miestneho zastupiteľstva. 



Potom bude čistopis slúžiť ako podklad pre zmeny a doplnky súčasne platného územného 
plánu Bratislavy, následne ich budú schvaľovať mestskí poslanci. 

 

Zámeny pozemkov 

 

Na lúke Pod záhradami chcela stavať spoločnosť Strabag. Pozemok v centre mestskej časti 
získala zámenou ako súčasť náhrad za parčík na Belopotockého ulici, ktorý vlastnila. Súhlas s 
ňou miestni poslanci vyslovili ešte v bývalom dúbravskom zastupiteľstve starostu Jána 
Sandtnera na siedmy pokus. Zámenu potom potvrdili v marci v roku 2014 ešte mestskí pos-
lanci. Staromešťania bojovali za záchranu parčíka Belopotockého takmer 18 rokov.  

Boj sa zámenou pozemkov presunul zo Starého Mesta do Dúbravky. A podobne ako v Sta-
rom Meste, aj tu sa stavba developera podarila stopnúť zámenou pozemkov.  V roku 2018 
dveloperský projekt firmy Strabag zmenil miesto. Mestskí poslanci jednomyseľne odobrili zá-
menu pozemkov. Výstavba sa z lúky Pod záhradami presunula do lokality Na vrátkach, kde by 
mala byť pre zeleň a Dúbravku menej zaťažujúca. Okrem výstavby bolo tiež plánom plochu na 
ulici Na vrátkach neďaleko sociálnej ubytovne hlavného mesta Fortuna skultivovať a k vý-
stavbe na okraji Dúbravky pridať i park. 

Momentálne sa stavebný projekt na Vrátkach nehýbe, stavebný úrad neeviduje žiadnu žia-
dosť spoločnosti Strabag o povolenie. 

 

S veterinárom Alexandrom Baxom sme sa rozprávali o kliešťoch a ich nástrahách 

Kliešte trápia aj zvieratá. Sezóna vrcholí! 
Text: Danka Šoporová 

N 

ajväčší výskyt kliešťov je zaznamenaný v mesia- 
coch máj a jún. Aj preto je najvyšší čas povedať si o nich čosi viac. Tieto slová potvr- 
dzuje aj skúsený veterinár, ktorý pôsobí v Dúbravke, MVDr. Alexander Baxa: „Hlavná sezóna 
trvá v našich končinách zhruba od marca do októbra, no nie je výnimkou, že kliešťa vyberáme 
už v januári. Tým pádom sa u nás kliešte stávajú celoročnou záležitosťou.“ 

 

„Útulkáč chutí kliešťom rovnako dobre, ako ktorýkoľvek psík od renomovaných chovateľov. 
V praxi sa neraz stretnem s tým, že majiteľ príde a povie, že pipetu ani obojok nechce, pretože 
minulý rok psíkovi nezabrali. Po krátkom rozhovore sa ale dozviem, že išlo o produkty kúpené 
v supermarkete, s obsahom „účinnej látky“, ktorá môže len ťažko odpudiť nejakého kliešťa,“ 
prezrádza MVDr. Baxa svoje skúsenosti s majiteľmi domácich zvierat.  



Ako ďalej zdôrazňuje, stáva sa, že spomínané prípravky bývajú ešte i zle použité. Príliš voľne 
nasadený obojok, prípadne jeho odopnutie v domácom prostredí, nesprávna aplikácia pipety 
alebo preceňovanie doby jej účinku, patria takisto k častým problémom. 

 

Prečo sú nebezpečné? 

 

Pre človeka kliešte predstavujú riziko, pretože infikované prenášajú závažné ochorenia, 
hlavne lymskú boreliózu a kliešťovú encefalitídu. Ide o infekčné ochorenie, ktoré postihuje 
centrálny nervový systém. Priemerná inkubačná doba infekcie je 7 až 14 dní, ale neraz i celý 
mesiac. Lymská borelióza je infekčné ochorenie, postihujúce viac systémov - a to prioritne 
kožu, nervovú sústavu, kĺby a srdce. 

„Medzi najčastejšie príznaky lymskej boreliózy u psa patrí zvýšená teplota, apatia, nechuť do 
jedla, krívanie, ale aj opuch kĺbov,“ vysvetľuje skúsený veterinár a zároveň dodáva, že u mno-
hých psíkov prebieha nepozorovane, bez zjavných symptómov. „Klinické príznaky neprichá-
dzajú do pár dní po odpadnutí kliešťa, no v skutočnosti môže trvať týždne, ba až mesiace, kým 
sa ochorenie naplno prejaví. Treba však podotknúť, že lymská borelióza nie je vôbec jedinou 
chorobou, prenášanou kliešťami. Z môjho pohľadu existujú i ďaleko závažnejšie ochorenia - 
babezióza, anaplazmóza, ehrlichióza či krvné mykoplazmy,“ vymenúva zdravotné riziká odbor-
ník. 

 „Výskyt kliešťov z roka na rok rastie. Ochrana pred nimi, čiže aj ochrana pred chorobami, 
ktoré prenášajú, by mala byť preto samozrejmosťou. A to nie iba v meste, ale i na dedine. Táto 
osveta začína celkom dobre fungovať, hoci stále nájdeme majiteľov, ktorí takúto ochranu pod-
ceňujú, respektíve sa spoliehajú na domáce recepty. Tie ale vonkoncom nefungujú,“ hovorí 
MVDr. Baxa. V tejto súvislosti vás možno prekvapí spôsob, akým si kliešť obyčajný, ktorý je u 
nás najrozšírenejším druhom, selektuje vhodné obete. Na prvom páre končatín má totiž zmys-
lové detektory. Nimi zachytáva vyššiu koncentráciu oxidu uhličitého, ktorý vydychuje človek 
aj zvieratá. Dôležité je upozorniť na fakt, že napadnúť a infikovať nás môžu i larvy alebo nymfy 
kliešťa. Tie sú dokonca najčastejším vývojovým štádiom kliešťov, napádajúcim ľudí.  

 

Odstraňovanie 

 

Pred odstránením sa odporúča poliať ho dezinfekčným prípravkom, najlepšie s obsahom al-
koholu z lekárne. Postačí ale i domáci (biely, tvrdý) alkohol, prípadne alpa. Následne kliešťa 
uchopte pinzetou, ideálne špeciálne navrhnutým háčikom, čo najbližšie k napadnutému 
miestu a pokúste sa ho vykývať (nie točiť). Po vytiahnutí ranku opäť dôkladne vydezinfikujte. 

„Ponechaná hlavička/časť ústneho ústrojenstva kliešťa v koži zvyšuje riziko infekcie aj zápalu 
v mieste prisatia. Preto sa ju snažte vždy vybrať, doslova vyšpárať, za pomoci ihly. Ak by sa 
vám to nepodarilo, telo si vie pomôcť aj samo, no zápalová reakcia je potom väčšia a miesto 



sa dlhšie hojí. Preto odporúčam navštíviť veterinára, ten vám s tým ochotne a jednoducho 
pomôže,“ radí MVDr. Alexander Baxa. 

 

Dobré rady majiteľom 

Repelenty pomalšie vyprchajú z látky než z kože, preto sa osvedčilo nasprejovať si oblečenie. 

Účinok repelentov zhoršujú horúčavy aj fyzická aktivita, keď sa človek potí.  

Použitie repelentu oslabuje účinnosť UV filtra v prípravku na opaľovanie. Odporúča sa naj-
skôr natrieť telo produktom na opaľovanie a až v ďalšom kroku použiť repelent. 

Medzi úhlavných nepriateľov kliešťov patria mravce, pavúky, draví chrobáci, ale tiež lietavý 
hmyz ako vážky alebo muchy. Netreba zabúdať na drobnú osičku z rodu Ixodiphagus. Napriek 
malinkej veľkosti (pár milimetrov) je paradoxne najväčším nepriateľom. Svoje vajíčka kladie 
do lariev kliešťov, ktoré sa tým stanú potravou pre vyliahnuté osie larvy. Kliešte majú nepria-
teľov i medzi obojživelníkmi a plazmi. Jedia ich žaby, jašterice aj hrabavé vtáky: sliepky, jara-
bice či bažanty.  

V slinách kliešťa, ktoré vylučuje pri saní do krvi napadnutého, sú okrem iného obsiahnuté 
látky brzdiace zápalovú reakciu. To znamená, že svrbenie vyvolané prisatím a znamenajúce 
výskyt kliešťa sa dostavuje až po niekoľkých hodinách. 

Kliešť sa môže pohybovať po tele hostiteľa aj niekoľko hodín a prichytiť sa neskôr. Určite 
platí, že čím skôr ho vyberiete, tým lepšie. Včasné odstránenie kliešťa je potrebné tiež preto, 
že v jeho slinách sa nachádza zložka, ktorá vytvorí okolo sacieho ústrojenstva pohrúženého do 
kože po dlhší čas tzv. cementový obal. V tejto fáze býva uvoľnenie kliešťa ťažšie ako hneď po 
prichytení, keď sa v ranke drží mechanicky - zúbkami. 

 

Rady záhradkárom 

Zbierame egreše i ríbezle 
Leto je za dverami a s ním aj stále teplejšie a slnečnejšie dni. V záhrade sledujeme aj výskyt 

hmyzu. Na odstraňovanie vošiek používame výluh zo žihľavy radí MILAN TRSTENSKÝ člen ko-
munitnej Vodárenskej záhrady o. z. Živica. 

Záhradkár v júni: sledujeme výskyt hmyzu a hubovitých chorôb, monitorujeme sucho . Sna-
žíme sa odstraňovať hniezda húseníc, pásavku zemiakovú a vošky mechanicky, respektíve vý-
luhom z orechov a žihľavy.  

Kvety: Puky ruží a georgín napadnuté voškami postrekujeme výluhom zo žihľavy alebo výva-
rom z orechových listov. Po odkvitnutí striháme ruže na 2 – 3 očká. Presádzame kosatce. Vy-
viažeme georgíny. Vysádzame čínske klinčeky. Po odkvitnutí tulipánov a narcisov odlamujeme 
semenníky, aby neoslabovali cibuľky. 

Drobné ovocie: Zbierame postupne egreše, maliny a ríbezle 



Ovocné stromy: Vylamujeme výhony napadnuté múčnatkou, predovšetkým pri odrode jo-
natán. V prípade malého opadu plodov môžeme pretrhať menšie a choré plody jabĺk a hru-
šiek, aby sa zvyšné mohli lepšie vyvíjať. Keď novovysadené stromčeky nezačali pučať, vybe-
rieme ich z pôdy zostriháme korene a namočíme na deň dva do vody. Potom znovu vysadíme. 
Po ukončení rastu letorastu urobíme letný rez.  

Zelenina: Po zbere skorých hlúbovín vyčistíme záhony a vysievame kríčkovú fazuľku prí-
padne neskoršie druhy hlúbovín. Kolíkové rajčiaky vyštipujeme na jeden najviac dva výhony, 
vylamujeme zálistky. 

Striháme živé ploty. Pokosenú trávu nastieľame okolo stromov. 

 
 

Pri priamej komunikácii s nevidiacim je dôležité pripomenúť meno 

Krásy som sa naučila vnímať inak než očami 
Zhovárala sa: Danka Šoporová 

 Dúbravčania, ktorí vás poznajú, vedia, že s vaším pánom manželom tvoríte nerozlučnú dvo-
jicu už desiatky rokov. No aký je váš príbeh lásky? 

(Úsmev) S Brankom sme sa spoznali počas môjho štúdia pedagogiky v Modre. Mala som spo-
lužiačku, s ktorou sme sedeli spolu v lavici a ona mi rozprávala o svojom bratrancovi. Jej rodi-
čia vlastnili vinohrad a tam sme sa napokon i všetci stretli. Jedného dňa som išla totiž mojej 
spolužiačke pomáhať a s Brankom sme si padli do oka. Bolo to v štvrtom ročníku štúdia. Bol 
mojou prvou, veľkou láskou.  

 Čím si vás už v tom čase váš pán manžel získal? 

Zo začiatku som ho vlastne odmie- 
tala. (smiech) Pýtala som sa samej seba, prečo za mnou stále chodí?! No bol, a stále je, nesku-
točne sčítaný, vedel ma na každom stretnutí zaujať, okrem toho je od prvého momentu vý-
borný spoločník. Netrvalo dlho a zaľúbili sme sa do seba. Randili sme tri roky a potom sa zo-
sobášili.  

 Mnohí čitatelia taktiež netušia, či sa ako nevidiaci už narodil, alebo išlo o postupnú stratu 
zraku počas života. 

Branislav sa narodil ako slabozraký, bol aj operovaný. Jedno oko sa mu podarilo zachrániť do 
takej miery, že do dospelosti naň ostal slabozraký. Vedel týmto spôsobom fungovať, aj počas 
štúdia zvládal učivo, v Prahe navštevoval špeciálnu školu pre nevidiacich a slabozrakých. Ná-
sledne prestúpil do Bratislavy, konkrétne do školy v Líščom údolí v Karlovej Vsi, kde dokončil 
7., 8. a 9. ročník. Strednú školu navštevoval opäť v Prahe a vysokoškolské štúdium absolvoval 
v Bratislave – odbor Teoretická fyzika. Niekoľko rokov pôsobil v tomto sektore, no potom pre-
šiel do Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Stal sa tu predsedom a na tejto pozícii pô-
sobí dodnes.  



 Bok po boku žijete celé desaťročia. Máte šesť vnúčat a v rámci vašich nabitých dní sa venu-
jete i ručnej tvorbe naozaj nádherných výrobkov. Išlo odjakživa o vašu vášeň? 

Ani zďaleka. Moja mama mi vždy vravievala, že také ľavé ruky ešte nevidela. (úsmev) Moja 
sestra totiž háčkovala, vyšívala, štrikovala. Môj záujem o tento typ ručných prác sa prejavil až 
na strednej škole. Vtedy som začala štrikovať. Na vysokej škole už aj vyšívať, no a keď prišli 
deti, takmer denne som šila, veď oblečenia bolo nedostatok. V súčasnosti sa venujem hlavne 
pedigovaniu a navštevujem krúžok drôtovania v našej mestskej časti. 

 Vaše výrobky však nie sú na predaj. Prečo? 

Áno, máte pravdu. Zvyčajne ich darujem kamarátkam. Uplynulé Vianoce som vyrábala zvon-
čeky, ktoré sa stali súčasťou darčekových balíčkov pre členov Únie nevidiacich a slabozrakých. 
Takto má pre mňa moja práca najväčší zmysel. Nezištne obdarovať ľudí, ktorým maličkosti odo 
mňa urobia radosť. 

 Podľa všetkého sa ani zďaleka nenudíte. Návšteva krúžkov, vnúčatá, starostlivosť o manžela, 
členstvo v Únii ... ako to všetko stíhate? 

Dá sa to. (úsmev) Drôtovanie máme raz za dva týždne, a čo sa pedigovania týka, navštevujem 
krúžok, no doma si vyrábam i vlastné výrobky. Samozrejme, dosť času mi zaberá starostlivosť 
o domácnosť, hoci sme s manželom už iba dvaja. No veľmi mu pomáham. Prečítam mu všetko, 
čo treba, triedim materiály, robím mu doprovod, kamkoľvek je nutné ísť. Je to časovo náročné, 
keďže všade s ním i čakám a potom ideme naspäť domov. Ak je reč o mojej práci v Únii nevi-
diacich a slabozrakých Slovenska, ide o nepravidelné aktivity. Nie som zamestnankyňou únie, 
ale členkou. I tu jednotlivcom pomáham, ako len viem. Niekomu treba pomôcť viac, inému 
menej. No faktom je, že táto práca je zároveň aj mojím poslaním.  

 Je pre vás v rámci starostlivosti jednoduchšie, že váš manžel bol do dospelosti slabozraký? 

Asi áno. Zažil ten pestrofarebný svet farieb. Má výbornú predstavivosť, ale i pamäť. Bez pre-
háňania musím zdôrazniť, že veľa z toho, čo viem, ma naučil on. Vysvetlil mi dosť, predovšet-
kým teoretických vecí. Krásy života som sa naučila vnímať aj inak, než očami. Nebudem ďaleko 
od pravdy, keď poviem, že máme úžasný, obohacujúci a vyvážený vzťah. Manžel sa odjakživa 
zaujíma o históriu, prírodu, dejiny, v rámci svojich funkcií precestoval veľký kus sveta. Je ob-
rovský perfekcionista. Všetko musí klapnúť, inak to nejde. Vždy ma učil tolerancii, vzájomnému 
rešpektu a pochopeniu. Je úžasný diplomat a nedám na neho dopustiť. 

 Zvyknú sa na vás obracať i páry s rovnakým osudom? 

Na nás ako jednotlivcov ani nie, skôr na ÚNSS. Tam sú zamestnanci, ktorí odborne radia, 
organizujú školenia, semináre, aktivity i kurzy práce s hovoriacimi počítačmi a telefónmi, kurzy 
varenia, sebaobsluhy, rekondičné pobyty. Nestačím sa diviť, aké techniky zrakovo indispono-
vaní ľudia ovládajú. Našou primárnou snahou je uľahčiť život nevidiacim v čo najväčšej možnej 
miere. Aby si život vychutnávali rovnako, ako aj jedinci, ktorí si ich diskomfort azda ani len 
nevedia predstaviť.  

 S nevidiacimi ste v každodennom kontakte. Na čo by ste chceli poukázať, respektíve upria-
miť pozornosť ľudí, ktorí takýto hendikep nemajú? 



Ja napríklad veľmi zreteľne vnímam, že mnohí ľudia netušia, že nevidiaci potrebuje priestor. 
Ak človek komunikuje priamo s nevidiacim, je dôležité, aby sa mu pripomenul menom. Nevi-
diaci musí vedieť, s kým sa rozpráva. Nie vždy ľudí spozná podľa hlasu. Často sa stáva, že člo-
vek, hoci v dobrej viere, zdrapne nevidiaceho za ruku. To je „nešťastný pohyb“, hoci vyzerá 
nevinne. Práve preto naň treba upozorniť.  V Dúbravke stretávam  nevidiacich s bielou  pali-
cou. Slepecká palica  im pomáha bezpečne sa pohybovať  aj v neznámom teréne. To je fajn. 
Ale rada by som apelovala na Dúbravčanov – môže sa vyskytnúť zmena, výkop, neupravený 
terén, dopravné obmedzenie, kolobežka alebo bicykel na chodníku. Treba, aby boli ohľaduplní 
a pomohli, ak to situácia vyžaduje.  

 Nevidiacich neraz vídať i so psím pomocníkom. Tvrdíte, že i v tomto ohľade sa veľa ľudí 
dopúšťa, možno nevedome, rôznych chýb. 

Presne tak! Mať po boku takúto psiu oporu nie je vonkoncom lacný špás, psík pre nevidiacich 
stojí približne osemtisíc eur. Výcvik, akým prechádza, asi netreba konkretizovať, koniec kon-
cov, nahrádza ľudské oči. No neverili by ste, koľko rušivých faktorov spôsobujú majitelia psov, 
ktorí sa správajú maximálne nezodpovedne. 

 Čím? 

Začnú takéhoto psíka kŕmiť, prihovárajú sa mu, nebodaj k nemu pustia svojho psa, ktorý ich 
môže napadnúť alebo provokovať na hranie a podobne. Neuvedomujú si pritom skutočnosť, 
že tento pes je „v práci“ a akékoľvek rozptýlenie môže mať pre nevidiaceho človeka neželané 
následky. 

 Vyrovnať sa so stratou zraku je nepochybne náročnou životnou skúškou. Kto ju, podľa vašich 
skúseností, zvláda lepšie? 

Sú deti, ktoré sa narodili nevidiace a tento fakt vnímajú celkom prirodzene. Veď nič iné ani 
nepoznajú. Oveľa horšie prijímajú takýto údel ľudia, ktorí zrak stratili počas života. Niektorí 
nechcú nikam chodiť, nedôverujú cudzím ľuďom. Tu sa naplno prejaví osobnosť človeka a veľa 
závisí od toho, ako rýchlo vyhľadá a dostane odbornú pomoc.  

 Elenka, vy ste rodenou Dúbravčankou? 

Nie, nie, ale bývam tu od roku 1974. Vydala som sa sem. (úsmev)  

 Kde v Dúbravke najradšej trávite voľný čas? 

Máme tu kvantum pamiatok, s manželom sme pochodili všetky. Na jar chodievame k Tech-
nickému sklu zbierať medvedí cesnak. Milujeme Devínsku kobylu i celú Tavaríkovu osadu. To, 
čo sme v minulosti pochodili my, o to radšej teraz ukazujeme našim šiestim vnúčatám.  

 Pred pár týždňami ste boli navrhnutá na ocenenie Osobnosť Dúbravky a mysleli ste si, že 
nominácia súvisí s vašou pedagogickou činnosťou. Nie je tajomstvom, že učíte celý život. 

Bola som šokovaná. Netušila som, čo osožné som vlastne urobila. Myslela som si, že to bolo 
práve kvôli mojej práci v školstve. V mojej učiteľskej práci mi totiž prešlo rukami určite viac 



ako  600 malých Dúbravčanov. Únia mi,  pravdu povediac, ani nenapadla. O to dojímavejšie 
bolo pre mňa toto zistenie. 

 V Dúbravke vás pozná veľa ľudí. Máte pre nich aj špeciálny odkaz?  

Aby mali našu Dúbravku radi a starali sa aspoň o svoje najbližšie okolie. Prajem si, aby ľudia 
boli k sebe ohľaduplní a empatickí. Keď je reč o nevidiacich, platí to obzvlášť. Na zrakovo zne-
výhodnených ľuďoch nie je veľakrát vidieť, že majú takýto hendikep. Potom vznikajú zbytočné 
nedorozumenia. Verte mi, s manželom o tom vieme svoje… 

 

Citát: 

Začnú takéhoto psíka kŕmiť, nebodaj k nemu pustia svojho psa. Neuvedomujú si pritom sku-
točnosť, že tento pes je „v práci“ a akékoľvek rozptýlenie môže mať pre nevidiaceho človeka 
neželané následky. 

 

Pred osemnástimi rokmi sa konala prvá súťaž v pečení čerešňovej štrúdle 

Bude sa hľadať kráľovná juniálesu 
Text: Ľubo Navrátil 

S 

nápadom usporiadať kulinársku súťaž v pečení tejto stredoeurópskej špeciality, čiže čereš-
ňovej štrúdle, prišla vtedajšia riaditeľka domu kultúry Henrieta Dóšová a pre myšlienku nad-
chla aj mladého moderátora Andreja Bičana. Možno to bol prvý krôčik k tomu, aby sa z An-
dreja stal uznávaný odborník na kulinárske programy. Vtedy však sotva tušil, že Dúbravka bola 
svetová veľmoc v pestovaní čerešní a že je teda logicky dodnes aj čerešničkou na torte Brati-
slavy.  

 

Je už všeobecne známe, že po I. sve- 
tovej vojne sa stali čerešne najvýznamnejšou dúbravskou obchodnou komoditou, ktorá vylep-
šovala rozpočet mnohých rodín. Dúbravčania zo železničnej stanice v Lamači v sezóne dokázali 
denne vypraviť jeden až jeden a pol vagóna čerstvých čerešní do Prahy, Brna či Viedne. Če-
rešne sa zbierali z rebríka, ktorý sa v Dúbravke nazýval „ostrobica“ a vážili sa na dvore v hos-
tinci U Zajíčka.  

Večer sa prvotriedne zrelé čerešne naložili na vlak a skoro ráno sa už predávali na pražských 
trhoch.  

 

Lekváre, kompóty, slíže, štrúdle 



 

Samozrejme, tie menej pekné no rovnako chutné čerešne tvorili aj súčasť jedálnička Dúbrav-
čanov ako hlavná zložka sladkých múčnych jedál. Z čerešní sa pripravoval skvelý lekvár či kom-
pót, ale jedli sa aj so slížami či haluškami s makovou či orechovou posýpkou, nuž a samo-
zrejme, v sezóne bola najväčšou pochúťkou čerešnová štrúdľa s makom, orechami, tvarohom 
či sladkou strúhankou. O tom, či sa z čerešní pálila aj čerešňovica, oficiálny záznamy nemáme, 
ale vôbec o tom nepochybujeme.  

 

Májovky, srdcovky, chrupky a kompanové strešne 

 

Za najlepšie čerešne, po dúbravsky strešne, sa v Dúbravke považovali tzv. kompanové. 
Zrejme nešlo o nejakú špeciálnu odrodu, podľa ústnej tradície, ktorú nám vyrozprával Staro-
dúbravčan Víto Granec,  štepy čerešní doniesol istý pán Pokorný z Moravy, ale zabudol názov 
odrody. Pamätal si však, že ich dostal od pána Kompana, tak boli nazvané „kompanové“. Sa-
mozrejme, obľúbené boli aj klasické odrody ako májovky, srdcovky či chrupky a v lesoch okolo 
Dúbravky sa dodnes vyskytuje aj divo rastúca čerešňa mahalebková, ktorej tvrdé drevo sa 
v minulosti používalo na výrobu fajok a píšťaliek. 

 

Originálna čerešňová výstava 

 

V Dúbravke sa v júni vždy konali aj čerešňové slávnosti, čerešňový strapec sa niesol po Jad-
ranskej ulici v sprievode a v roku 1946 sa dokonca uskutočnila výstava čerešní. V školskej kro-
nike sa dočítame. „Z podnetu miestnej odbočky Slovenskej ovocinárskej spoločnosti bola 
usporiadaná v dočasnej telocvični tunajšej školy čerešňová výstava, ktorú navštívilo mnoho  
obyvateľov okolitých obcí a najmä z Bratislavy. Známe „dúbravské čerešne“ boli veľmi dobre 
propagované. Na vzorné usporiadanie a organizovanie bolo poukázané i v dennej tlači,“ hovorí 
správa. A podporuje ju aj celostránková reportáž z československého populárneho časopisu 
Pestrý týden z tridsiatych rokov minulého storočia, ktorá okrem toho, že vymenúva vtedajšie 
novostavby ako obecnú ľudovú školu (dnes miestny úrad) a Kultúrny dom (neskôr Kino Odboj), 
uvádza doslovne, že „význam Dúbravky spočíva v tajnej čerešničke a pre jej výbornú akosť je 
veľmi vyhľadávaná, a preto Bratislavčania radi si zájdu do Dúbravky na dobré čerešničky, ktoré 
Dúbravku živia a zadovažujú jej dobré meno medzi slovenskými obcami.“ Verme, že dobré 
meno sme si uchovali a že aj čerešniam sa bude v Dúbravke dariť, ale vráťme sa k našej téme.   

 

Zo štrúdle dieru 

 



Na spomínanom prvom šampionáte súťaže sa zúčastnilo 16 súťažiacich, medzi nimi aj jeden 
muž, zhodou okolností autor tohto príspevku. Po zasadnutí šesťčlennej poroty a dlhých úva-
hách si prvú cenu vo forme pečeného prasiatka odniesla Mária Rusinová, kávovar za druhé 
miesto dostala Marta Barátová a tustovač za tretie miesto získala Emília Špilajová. Spomínaný 
mužský účastník dostal „zo štrúdle dieru a z opice oné, chvost“. Dodnes spomína, že to od 
toho Bičana bolo nespravodlivé a kruté, aspoň symbolickú cenu by si snaživý fotograf a ama-
térsky cukrár bol zaslúžil. (Preto tento rok všetci mužskí účastníci majú poldeci zadarmo už pri 
odovzdávaní súťažného výrobku.)  

 

Kráľovná juniálesu 

 

V rámci tohoročného Remeselného festivalu a Čerešňového juniálesu by mala znova byť zla-
tým klincom programu súťaž v pečení dúbravskej čerešňovej štrúdle. Pravidlá sú celkom jed-
noduché.  

V sobotu predpoludním treba doniesť do domu kultúry dve súťažné „nohy“ štrúdle štan-
dardného rozmeru. Jedinou podmienkou pre recept je použitie čerešní v čerstvej, kompóto-
vanej, sušenej či inej podobe. Všetko ostatné, čiže voľba cesta, prísad, ingrediencií či ozdôb sa 
necháva na autora produktu.  

V druhej kategórii budú súťažiť iné čerešňové „mňamky“ čiže sa budú porovnávať čerešňové 
dobroty „neštrúdľového“ typu. Tu sa fantázii medze naozaj nekladú.  

Štrúdľu (závin) a dobroty bude ochutnávať a vyhodnocovať viacčlenná porota, do ktorej po-
zývame aj Andreja Bičana ako pamätníka prvého ročníka. Aj ceny pre víťazov sa budú ponášať 
na tie spred osemnástich rokov. Rozdiel bude iba v tom, že víťazka štrúdľovej súťaže sa stane 
súčasne kráľovnou juniálesu a víťazka kategórie čerešňových dobrôt bude princezná.  Alebo 
sa dúbravskí muži pochlapia a budeme mať kráľa a princa? Uvidíme.  

Foto: Archív Dúbravského múzea 

 

DOBROVOĽNÍČKY POTEŠILI BÁSŇOU AJ UPRAVILI KVETINOVÝ ZÁHON V SOCIÁLNOM ZARIADENÍ 

Hlas mamy a májové krídla pre seniorov 
„Taký máš hlas mama moja ako zvonky na úbočí...,“ nesú sa slová vyznania poetky ich mla-

dosti Eleny Čepčekovej. Pripomínajú ľúbezný hlas mamy i radostné chvíle životných etáp.  Za-
zneli aj v plnej sále Domova jesene života na Hanulovej ulici. To si dobrovoľníčky z Miestneho 
spolku Červeného kríža a Miestneho odboru Matice slovenskej mestskej časti pripravili pro-
gram pre seniorov v zariadení. 

Modlitba za starkú, krehké slová lásky s Modlitbou za Slovensko z citlivého pera Milana 
Rúfusa  prihovárajú sa už im a hovoria o človečenstve v nás. Slová sú umocnené aj piesňami, 



ktoré dokážu najprv nesmelo, potom rezkejšie rozozvučať celý seniorsky  priestor. Na jemných 
krídlach mája si tu pripomínajú Deň matiek s prianím i rezaným čerstvým kvetom. 

Aj keď aktivistky Miestneho spolku Červeného kríža neboli v domove po prvýkrát, ich stret-
nutie po dlhých „pandemických“ mesiacoch sa nedá opísať inak než veľmi emočné i vzájomne 
obohacujúce. Svoju medzigeneračnú štafetu spolupráce opäť uchopili v  spoločných aktivitách 
s  kolektívom sociálneho úseku domova. Členky spolku sa chopili aj starostlivosti o vyvýšené 
záhradné kontajnery, zívajúce prázdnotou. Posadili tu farebné letničky, ktoré dostali v rámci 
podujatia Letničky pre dúbravské mamičky. 

Janka Drobová 

 

S uvoľnením a príchodom jari sa rozcestovali aj seniori 

Prezreli baziliku, vyšli na hrad 
Bazilika, klenotnica, krypta, hrad i voskové figuríny. To všetko stihli navštíviť seniori z Den-

ného centra 1 počas výletu do Štúrova, maďarského Ostrihomu a Vyšehradu.  

V stredu 4. mája sa najskôr odviezli autobusom do Štúrova, neskôr sa previezli turistickým 
vláčikom do Ostrihomu a spolu so sprievodkyňou navštívili Baziliku, vrátane klenotnice 
a krypty.  

Potom zavítali do Vyšehradu, starobylého mesta na severe Maďarska, kde si prezreli Horný 
hrad i scenériu voskových figurín. Tie ilustrujú historické stretnutie kráľov z roku 1335, ktorého 
sa zúčastnili uhorský kráľ  Karol Robert I. z Anjou, poľský kráľ Kazimír III. Veľký a český kráľ Ján 
Luxemburský. 

(red) 

 

Kostoly, zámok aj žrebčín 

Seniori Denného centra 3 spoznávali Záhorskú nížinu. Cieľmi ich autobusového výletu boli 
mestá  Holíč, Skalica a Kopčany.  

V Holíči sme si pozreli zámok, ktorý sa momentálne renovuje.  Ďalšou našou zastávkou bolo 
krásne mesto Skalica, kde sme obzreli kultúrne pamiatky - kostoly a Rotundu svätého Juraja. 
Nechýbal dobrý obed i kávička v miestnej cukrárni.  

Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v dedinke Kopčany, kde sme navštívili známy miestny 
žrebčín, v ktorom prebieha rekonštrukcia. Taktiež  sme si dali prestávku pri obnovenom sta-
rom kostolíku sv. Margita Antiochijskej. „Vrátili sme sa domov obohatení o nové poznatky,“ 
hodnotili seniori po vydarenom výlete. 

(bž) 

 
 



Športové, tanečné, umelecké. Prehľad denných táborov v mestskej časti 

 

Leto doma, žiadna nuda. Ako prázdninovať v Dúb-
ravke? 

Aký tábor, pre koho a kde? Kde sa hrá futbal s profesionálmi, kde sa zabáva pri varení či 
umení, a kde zas behá či tancuje? Dúbravské noviny oslovili kluby, tanečné školy, organizácie 
a pripravili sme prehľad denných letných táborov v mestskej časti. Vyzerá to tak, že prázdniny 
na dúbravskom sídlisku nemusia byť vôbec nudné. Vyskúšate? 

 

Letný atletický tábor HNTN 

Kde: Ihrisko a areál Britskej školy,  

Dom kultúry Dúbravka  

Pre koho: 6 – 15 rokov  

Kedy: 4. - 8. júl, 11. - 15. júl, 15. - 18. august,  

22. - 26. august 

www.hntn.sk, radek.saticka@gmail.com, 0911 707 010 

 

Letný atletický tábor s klubom Hraj na tie nohy hovorí o piatich dňoch športovej zábavy. Tá-
bor prebieha najmä vonku a na ihriskách v mestskej časti. Základňu budú mať športovci v 
Dome kultúry Dúbravka. Na deti čaká bohatý program, okrem atletiky tiež rôzne pohybové 
hry, turistika, opekačka, výlety, kúpalisko. Tábor má štyri turnusy a prebieha od pondelka do 
piatka, v čase od 8.00 do 16.30. Každý z piatich dní je rozdelený na doobedňajší blok, ktorý sa 
venuje športu, poobedie je už viac o zábave, ale aj učení sa nových vedomostí a zručností. 
Každý absolvent tábora získa certifikát. Poplatok za tábor je 99 eur pre členov klubu HNTN a 
139 eur pre nečlenov.  

 

Denný Break Dance tábor 

Kde: Škola Breaku Karola Adlera 19  

Pre koho: Od 6 rokov, pre začiatočníkov 

 aj pokročilých 

Kedy: 4. - 8. júl, 22. - 26. august 



Kontakt: www.skolabreaku.sk, info@skolabreaku.sk 

 

Denné tábory organizuje už siedmy rok aj Škola Breaku. Môžu sa do nich prihlásiť začiatočníci 
aj pokročilí. Prebiehajú v sídle školy na ulici Karola Adlera, v priestoroch niekdajšej tanečnej 
školy Jagermajster. Každý deň v tábore organizátori avizujú iný program, prispôsobený má byť 
tak, aby si každý odniesol plno nových skúseností a zážitkov - poctivé break dance tréningy, 
sprievodný program (športové aktivity, balónová vojna, kráľovské hry, break kino, atď…), 
skvelý kolektív, špeciálni hostia, darček a mnoho iného. Cena - vrátane stravy, programu, ma-
teriálu, trička za jeden turnus je 159 eur. 

 

Tábor umeleckých remesiel – ÚLET 

Kde: Dom kultúry Dúbravka  

Pre koho: Od 7 rokov  

Kedy: štyri týždne - od 18. júla do 12. augusta 

Kontakt: www.dkdubravka.sk,  

navratil@dubravka.sk, 0918 422 806 

 

Letný tábor umeleckých remesiel má v Dúbravke už svoju tradíciu. Prebieha v Dome kultúry 
Dúbravka a tento rok ponúkne štyri týždňové turnusy v termíne od 18. júla do 12. augusta. 
Určený je pre deti od 7 rokov, program prebieha v jednotlivých ateliéroch, v ktorých sa deti 
striedajú, aby si vyskúšali a naučili sa rôzne techniky a postupy – navštívia keramický, košikár-
sky, šperkársky, maliarsky, fotografický a žurnalistický ateliér. Poplatok za tábor je 100 eur,  
zahŕňa obedy, materiál a program, cestovné, poistné. V jednom turnuse má byť okolo 30 detí, 
ktoré pracujú a tvoria v piatich skupinkách. Tábor je už naplnený. 

 

 

Denné tábory so Športovkom 

Kde: Základná škola Pri kríži 

Pre koho: 5 – 13 rokov 

Kedy: Päť turnusov – v týždňoch od 18. júla  

do 19. augusta  

Kontakt: www.sportovkovo.sk,  



info@sportovkovo.sk, 0944 618 956 

 

Futbal, florbal, volejbal, ping-pong, hádzaná, bedminton, basketbal. Všetky tieto športy 
a ešte niečo navyše avizuje vo svojom programe Denný športovo-náučný tábor pre deti od 5 
do 13 rokov so Športovkovom. Chýbať nemajú ani hry, orientácia v prírode, výlety, pozná-
vačky. Počas piatich týždňov bude základňou tábora Základná škola Pri kríži. Prvý turnus sa 
začína 18. júla a tábory potrvajú do 19. augusta. Denný program má začať o 7.30 a trvať do 
16.30. Cena za 5-dňový turnus je 109 eur, vrátane kompletnej stravy, pitného režimu, zapoži-
čania športového náčinia. Organizátori odporúčajú prihlásiť sa do konca júna, kým sú ešte 
miesta. 

 

 

Letný tábor La Portella  

Kde: Tanečná škola La Portella Koprivnická 9/E 

Pre koho: 4 – 10 rokov  

Kedy: šesť turnusov - 11.7. - 15.7., 18.7. - 22.7., 25.7. - 29.7., 1.8. - 5.8., 8.8. - 12.8., 15.8 - 
19.8. 

Kontakt: www.laportella.sk,  

laportellask@gmail.com 

 

Pravidelné letné tábory organizuje aj Tanečná škola La Portella. Do tábora prijíma deti už od 
4 rokov, pričom prihlásiť sa môžu tanečníci aj netanečníci. Denný tábor sa orientuje na tvorivú 
zábavu, hudbu, tanec. Deti zistia rozdiely v tanci vo svete a možno sa naučia aj to, aký bol 
najväčší hrdina Ameriky či iného svetadiela. Zažijú si piknik, zorganizujú karaoke šou v maskách 
a každý deň príde tanečný hosť. Tábor plný hudby a pohybu bude v Dúbravke prebiehať v 
priestoroch tanečnej školy La Portella na Koprivnickej. Cena za turnus, vrátane programu a 
stravovania, je 175 eur, v jednom turnuse má byť 10 až 25 detí.  

 

Letný futbalový kemp FK Dúbravka 

Kde: Ihrisko a areál FK Dúbravka (K Horánskej studni) 

Pre koho: 6 – 14 rokov 

Kedy: 4. – 8. júl, 11. – 15. júl  

Kontakt: www.fkdubravka.sk, gazi.juraj@gmail.com, 0904 442 334 



 

Letný futbalový kemp FK Dúbravka organizuje klub už od roku 2017. Určený je pre všetkých 
milovníkov futbalu, naučí nové veci a posilní sebadôveru. Prebieha v areáli FK Dúbravka v blíz-
kosti prírody. Organizátori zbierajú prihlášky do 17. júna. Prezradili, že popri náročnom futba-
lovom programe ostane priestor aj na iné aktivity. Kemp bude prebiehať v dvoch júlových tur-
nusoch, určený je chlapcov aj dievčatá narodených v rokoch 2008 – 2015. Poplatok za tábor je 
145 eur, cena zahŕňa program, starostlivosť, profesionálne tréningy na ihriskách, stravu, pitný 
režim, táborové tričko, medailu či diplom. 

 

Denný športový tábor Tomáša Kuťku 

Kde: Základná škola Nejedlého  

Pre koho: 4 – 13 rokov  

Kedy: 25. – 29. júl, 1. – 5. august    

Kontakt:  tomaskutka111@gmail.com, 0902 834 949 

 

Už niekoľkú sezónu Tomáš Kuťka mladší, známy ako tanečník rock'n'rollu, organizuje denné 
tábory. Športový tábor plný pohybu bude mať dva turnusy a určený je pre deti od 4 do 13 
rokov. Program sa zameriava na pohybové a loptové hry, gymnastiku, tanec, športové súťaže, 
nebude však chýbať ani hľadanie pokladu, súťaže v tímoch, čítanie a pozeranie rozprávok či 
riešenie logických a vtipných úloh... V cene 115 eur je zahrnutý kompletný týždenný trénin-
gový program, strava, pitný režim, odmeny i ceny pre deti, prenájom priestorov, kvalifikovaní 
tréneri a pomôcky. Prihlásiť sa dá najneskôr do 18. júla mailom aj telefonicky.  

 

Tábory s tanečným klubom District Dance 

Kde: Priestory klubu Harmincova 1  

Pre koho: 4 – 12 rokov 

Kedy: 4. – 8. júl, 11. – 15. júl 

Kontakt: www.districtdance.sk, 0911 162 162 

 

Pohyb v lete je znamením denných táborov tanečného klubu District Dance. Sú určené pre 
deti od 4 do 12 rokov a prebiehajú počas dvoch júlových termínov v budove tanečného klubu 
na Harmincovej. Okrem tanečných a gymnastických tréningov deti absolvujú aj kreatívne 
dielne, zahrajú si tiež rôzne športové hry. Každý dostane tričko na pamiatku a na konci každého 
turnusu je naplánované malé vystúpenie pre rodičov ako ukážka toho , čo sa deti v tábore 



naučili. Súčasťou poplatku 10 eur je celodenný program a tréningy, stravovanie 3xdenne či 
pitný režim. Táborový deň sa začína o 7.30 a v klube District Dance na Harmincovej a trvá do 
17.00. 

 

 

Leto v Ariwe 

Kde: Priestory klubu Harmincova 1 

Pre koho: od 5 rokov 

Kedy: šesť letných turnusov – 4. – 8. júl, 11. – 15. júl, 18. – 22. júl, 8. – 12. august, 15. – 19. 
august 

Kontakt: www.ariwafit.sk,  

diana.ariwafit@gmail.com, 0902 494 412 

 

Vo svojich priestoroch na Harmincovej organizuje gymnastické tábory, letné akrobatické 
školy aj parkour camp pohybové centrum pre deti a dospelých Ariwa Fit. Ide už o 11. ročník 
denných Ariwáckych táborov plných lietania, cvičenia, pohybu a zábavy. Prvý júlový  turnus 
ponúka denný gymnastický tábor, od 11. júla má prebiehať letná akrobatická škola od 8 rokov 
pre začiatočníkov, parkour príde na rad od 18. júla. V auguste pokračuje letná akrobatická 
škola pre pokročilých a od 15. augusta opäť aj pre začiatočníkov. Cena za denný týždenný tá-
bor sa pohybuje od 135 do 150 eur, pričom okrem tréningov a programu cena zahŕňa kom-
pletné stravovanie. 

 

Letný florbalovo-hokejbalový kemp Galaktikos 

Kde: ZŠ Pavla Horova + hala ZŠ 

Pre koho: 6 – 18 rokov 

Kedy: 15.- 19. august 

Kontakt: www. galaktikos.sk.sk,  

marian.polak@gmail.com, 0905 560 348 

 

Florbalový klub a športová škola Galaktikos, ktorá trénuje a je v Dúbravke dobre známa, or-
ganizuje počas leta florbalovo-hokejbalový kemp. Ide už o 7. ročník letného športového 
kempu, prebieha vo vonkajšom areáli a v hale Základnej školy Pavla Horova v Devínskej Novej 



Vsi. Doobedňajší program tvoria florbalové a hokejbalové tréningy i súťaže, poobede sa pri-
dáva aj futbal, tenis, šach, stolný tenis, exkurzie, výlety a cyklovýlety pre najstarších. Chýbať 
nemajú ani atletické súťaže na rýchlosť a vytrvalosť na štadióne. Každý účastník dostane 
vlastnú hokejku. Cena kempu je 170 eur pri prihlásení sa do konca júna. 

Spracovala: Lucia Marcinátová 

 

Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencov 

Podmienkou vyplatenia je zmluva 
Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022  upravuje poskytovanie príspevku 

za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok vyplácajú uby-
tovateľom samosprávy z prostriedkov poukázaných z Ministerstva vnútra SR.  

Výška príspevku za ubytovanie sa vypláca v závislosti od veku ubytovaných, pričom za malo-
letých do 15 rokov je tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške. Príspevok sa poskytuje vo 
výške: 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 
rokov, 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila 
vek 15 rokov. 

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania 
medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, 
teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odíden-
com zmluvu predloží obci. Obci zároveň do 5 pracovných dní po skončení každého kalendár-
neho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytova-
nie. 

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke. K výplate finančných pro-
striedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od 
Ministerstva vnútra SR. 

Mestská časť zabezpečuje vyplácanie príspevku len pre nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú 
v katastrálnom území mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Na vyplatenie príspevku je potrebné 
odovzdať na podateľni miestneho úradu vyplnené a podpísané nasledovné doklady: 

● Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi – 1x originál za každého dos- 
pelého ubytovaného. 

Medzi oprávnenou osobou a odídencami, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu, postačuje uzatvo-
riť jednu zmluvu, v ktorej sú uvedení všetci odídenci. 

● Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi – 1x 
originál. 

● Kópia dokladu o tolerovanom pobyte – za každého ubytovaného odídenca. 



● Výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca (pokiaľ je to možné 
prosím zaslať aj emailom na adresu organizacne@dubravka.sk). 

Odporúčame na všetky potrebné dokumenty použiť tieto vzory, ktoré sú schválené Minis-
terstvom vnútra SR, vyplniť ich vopred elektronicky, vytlačiť a podpísané priniesť na miestny 
úrad do podateľne. Všetky dokumenty nájdete na www.dubravka.sk v časti Pomoc Ukrajine. 

(red) 

 

Pozor aktualizácia! 

V súvislosti s vyplácaním príspevku prišlo k aktualizácií výkazov oprávnenej osoby o výške 
príspevku za ubytovanie odídenca aj fyzických aj právnických osôb. 

Nájdete ich aktualizované na stránke mestskej časti www.dubravka.sk, časť Pomoc Ukrajine. 

 

Kde vybavíte? 

Organizačné oddelenie  

miestneho úradu, Žatevná 4, 02/6920 2543 

organizacne@dubravka.sk 

Pondelok 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 

Utorok 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 

Streda 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 

Štvrtok 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 

Piatok 07:00 – 12:30 

 

Asistenčné centrum na Bottovej ulici č. 7 otvoreného non-stop (24/7) 

 

(priestory bývalej dočasnej autobusovej stanice) 

 

25 ľahko dostupných pracovísk cudzineckej polície, ktorá vydáva štatút dočasného útočiska. 

Právne poradenstvo. 

Psycho-sociálna a zdravotná pomoc 

Dôstojné priestory na oddych, vrátane zázemia pre deti, občerstvenie a zázemie pre hygienu. 



ÚPSVAR bude priamo na mieste spracovávať žiadosti o dávky v hmotnej núdzi. 

Centrum je nadimenzované tak, aby dôstojne zvládlo poskytnúť prvotnú podporu pre 2500 
ľudí denne. 

 

Dôležité kontakty 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zriadilo na pôde Akadémie Policajného zboru v Bra-
tislave v spolupráci so sekciou krízového riadenia a sekciou informatiky, telekomunikácií a bez-
pečnosti MV SR infolinky pre osoby hovoriace ukrajinským jazykom. 

 

Sú to linky: 

+421 513 816 111,  

+421 259 765 111 

 

Linky sú dostupné aj z Ukrajiny a slúžia pre informovanie občanov v núdzi hovoriacich po 
ukrajinsky. Žiadame preto verejnosť, aby tieto linky zbytočne nevyužívali, pretože sú určené 
pre pomoc občanom Ukrajiny. 

 

Ukrajinská Linka dôvery Nezábudka.  

Bezplatná anonymná linka pomoci pre občanov Ukrajiny k dispozícii denne od 13:00 do 
21:00. 0800 222 450. 

Важливі контакти 

Міністерство внітрішніх справ Словацької республіки створило на території 
Поліцейської академії в Братіславі в співпраці із секцією кризового менеджменту та 
секція інформатики, телекомунікації та безпеки інфолінку (гарячу лінію) для осіб, які 
розмовляють українською мовою. 

 

Це номери: 

+421 513 816 111,  

+421 259 765 111 

 



Лінії також доступні з України і служать для інформування громадян, які потребують 
україномовної допомоги, тому мипросимо населення не використовувати ці лінії без 
потреби, оскільки вони спрямовані на допомогу громадянам України. 

Телефонна лінія довіри НЕЗАБУДКА 

Безкоштовна анонімна лініядопомогі та інтервенції для людей у кризових ситуаціях 
доступний щоденний з 13:00 до 21:00. 0800 222 450. 

 

SKLÁRSKA PREVÁDZKA MEDICAL GLASS PRIJÍMA NOVÝCH ZAMESTNANCOV 

Ampulky od nás až do Japonska 
Zhovárala sa: Lucia Marcinátová 

Č 

asy dávnej slávy takzvaného Technického skla - fabriky, ktorá fungovala medzi Dúbravkou 
a Devínskou ešte pred rokom 89, sú už dávno preč, industriálny areál však ožíva výrobou aj 
dnes. Nazreli sme do firmy Medical Glass, ktorá sa zaoberá produkciou sklenených obalov. 
Netušili sme, že ide o jednu z najväčších prevádzok v Európe s viac než tristo zamestnancami, 
ktorá dodáva výrobky aj do Afriky či Japonska. Porozprávali sme sa s jej riaditeľom Marcellom 
Finettim. 

 Medical Glass už názov vašej firmy, spoločnosti napovedá, čomu sa venujete. Priblížte nám 
vašu výrobu aj históriu podrobnejšie. 

Medical Glass je závod na výrobu sklenených obalov so sídlom v Bratislave – Dúbravke. Od 
roku 2005 je súčasťou skupiny Stevanato Group, globálneho poskytovateľa obalových riešení 
liekov, dodávok liekov a diag- 
nostických riešení pre farmaceutický, biotechnologický a biologický priemysel. Akvizícia zá-
vodu Medical Glass predstavovala prvý krok v procese internacionalizácie skupiny Stevanato 
Group. 

 Čo presne vyrábate a pre koho?  

Závod Medical Glass je dnes jedným z najväčších v Európe s viac ako 300 zamestnancami a 
zákazníckou základňou vo východnej Európe i ďaleko za jej hranicami. Slovenský výrobný zá-
vod v Bratislave poskytuje farmaceutickým spoločnostiam, ale aj nemocniciam a súkromným 
laboratóriám, vysokokvalitnú výrobu sklenených fľaštičiek a ampuliek. 

 Ovplyvnil či pozmenil vašu výrobu Covid? Ako? 

Od vypuknutia pandémie COVID-19 skupina Stevanato Group celosvetovo pracuje na posky-
tovaní podpory a pomoci svojim zákazníkom prostredníctvom mohutného dodávateľského re-
ťazca, ktorý im umožňuje pokračovať v poskytovaní liečby pacientom. Výroba sklenených vý-
robkov v Taliansku a na Slovensku, ako aj v Brazílii a Číne, nebola počas pandémie nikdy pre-
rušená. Z hľadiska výroby sme okamžite spolupracovali s farmaceutickými firmami, najprv v 



rámci dodávania sklenených fľaštičiek používaných na liečbu vírusov, a následne v klinickej 
fáze v rámci dodávania fľaš- 
tičiek pre vakcíny. Napokon, keď sa rozbehla priemyselná výroba vakcín, skupina Stevanato 
Group uskutočnila veľké investície do nových liniek na tvarovanie skla za účelom uspokojenia 
rastúcej potreby sklenených obalov. 

 Sídlite vo fabrike alebo v areáli bývalého Technického skla. Navonok ťažko odhadnúť, čo 
funguje za bránami areálu. Pôsobí tam okrem vás ešte niekto, kto má blízko k výrobe skla, 
sklárstvu? 

Sme v areáli jedinou spoločnosťou so sklenenými výrobkami. 

 Aká veľká je vaša výroba? Asi u vás nerobia sklári, kto u vás pracuje, ako vyzerá výroba?  

Naša výroba sa rozprestiera na viac ako 7000 metroch štvorcových a venuje sa ampulkám a 
fľaštičkám. Ide o automatizovaný proces, ktorý zahŕňa stroje a špecializovaných zamestnan-
cov, pričom musí spĺňať vysoké štandardy kvality a bezpečnosti. 

 Pracujú u vás aj Dúbravčania?  

Áno, viacero obyvateľov Dúbravky.  

 Prijímate prípadne nových zamestnancov?  

Hľadáme predovšetkým zamestnancov do výroby, pánov na technické pozície a dámy na 
kontrolu a balenie našich výrobkov. Ale posudzujeme každú žiadosť o zamestnanie, či kandidát 
vyhovuje požiadavkám na aktuálne obsadzované pozície.  

 Spomínali ste, že ste talianskou firmou, ako sa Taliani dostali podnikať na Slovensko? Ako to 
začalo? 

Závod v Piombino Dese nadviazal prvý kontakt so slovenským závodom v roku 1995. V tom 
čase pracovalo v závode Medical Glass takmer 80 pracovníkov. Záležitosti nabrali vážnejší ob-
rat v roku 1997, keď závod Medical Glass kúpil od spoločnosti Stevanato Group  počiatočný 
rad strojov na výrobu fľaštičiek. Po tejto dodávke nasledovala druhá dodávka v roku 2002 a 
tento vzťah sa vyvinul až do pevného partnerstva. V roku 2005 táto dobrá obchodná aliancia 
viedla k akvizícii závodu, čím sa otvorili dvere expanzie spoločnosti Stevanato Group do 
východnej Európy. Musím povedať, že Slovensko máme radi. Cítime sa tu dobre. 

 Pre aké krajiny vo svete vyrábate a dodávate výrobky? 

Na Slovensku sa naša kvalitná výroba sklenených fľaštičiek a ampuliek sústreďuje na  zákaz-
níkov vo východnej Európe aj mimo nej. Stopa Stevanato Group je globálna a hlavné refe-
renčné trhy sú Európa, USA, Latinská Amerika, Japonsko, Čína a Afrika. 

 

Blíži sa festival Kultúrne leto 



Koncerty, rozprávky, divadlo, diskusie, šach či kvízy o Bratislave. Leto v Bratislave je už ne-
odmysliteľne spojené s otvorením obľúbeného festivalu Kultúrne leto, ktoré tento rok odštar-
tuje už svoj 47. ročník. 

Minulý rok predstavil organizátor a dramaturg festivalu - Bratislavské kultúrne a informačné 
stredisko, novú kultúrnu mestskú scénu v Sade Janka Kráľa. Tento rok bude pokračovať. Stredy 
budú patriť exotickým kútom sveta v rámci Cestovateľského kina, ale aj filmom rôznych žánrov 
Túlavého kina. V nedeľu pozývame rodiny s deťmi na rozprávky v podaní rôznych divadielok. 
Rozprávky sú pripravené vždy o 11.00 v Klariskách a o 15.00 v Sade J. Kráľa. Nebudú chýbať 
ani pravidelné koncerty či diskusie. Vedomosti návštevníkov preverí obľúbený Kvíz o Bratislave 
s moderátorom Ludwigom Baginom a sprievodcom Martinom Zánim. Vstup na podujatia je 
zadarmo. Celoročný cyklus vychádzok BKIS – Rande s mestom ponúkne aj počas letných me-
siacov zaujímavé témy a obľúbených sprievodcov.  Viac na www.kulturneleto.sk  

 
 

Tipy z dúbravskej knižnice 

Romantická príprava na bezstarostné leto 
Mesiac lásky je za nami a my sme sa našich čitateľov pýtali, ktoré romantické knižné príbehy 

im navždy ostanú zapísané v pamäti. Nazbierali sme nemálo skvelých tipov a inšpirácií a tri 
z nich sme sa vám rozhodli posunúť ďalej. Aké zamilované čítanie teda odporúča Miestna kniž-
nica Dúbravka a jej čitatelia? 

BÚRLIVÉ VÝŠINY - Emily Brontë 

Temná, no stále romantická klasika z pera tej divokej sestry Brontëovej rozbúchala nejedno 
tínedžerské srdiečko. Príbeh Heatcliffa a Catherine nebol žiadnym sladkým gýčom a dodnes 
dostáva nové a nové filmové spracovania. Ponorte sa do nestarnúcej klasiky pustých vresovísk 
yorkshirského panstva a zoznámte sa s obyvateľmi dvoch usadlostí a ich búrlivo prepletenými 
osudmi. 

ANGELIKA - Anne Golon 

Kto nepozná dobrodružný príbeh mladej a krásnej šľachtičnej odohrávajúci sa na pozadí dra-
matických udalostí rozbúreného Francúzska 17. storočia? Joffrey de Peyrac a Angelika sa na-
vzájom nachádzajú a strácajú a ich fantastické cesty a peripetie nezabránia kvitnutiu lásky me-
dzi nimi. Anne Golon kladie dôraz na historickú autentickosť a čitatelia s Angelikou spoznávajú 
aj každodenný život rôznych spoločenských vrstiev v starom Francúzsku. 

QUO VADIS - Henryk Sienkiewicz 

Ľúbostný príbeh rímskeho patricija a vojaka Vinicia a kresťanky Lýgie je skúšaný vládou po-
lošialeného cisára Nera. Najznámejší román Sienkiewicza prispel k jeho získaniu Nobelovej 
ceny za literatúru a činy Vinicia, ktorý musí neraz riskovať všetko, aby zachránil ženu, ktorú 
nadovšetko miluje, vás nenechajú chladnými. Romantika sa rozhodne nerovná iba brakovej 
literatúre. 



Veronika Frtúsová 

 

Spoločné tvorenie na Základnej škole Pri kríži 

Deti dokázali, že tieň je farebný 
Text: Lucia Marcinátová 

Viete, že tieň môže byť aj farebný? Že na školskom dvore môže vzniknúť spoločné dielo? A že 
vyučovacia hodina môže byť taká zábavná, že si ju deti sami predĺžia aj cez veľkú prestávku? 
Na všetky otázky sa dalo počas netradičného vyučovania výtvarnej výchovy na Základnej škole 
Pri kríži odpovedať, áno. 

Pri príležitosti Dňa Zeme so staršími deťmi, teraz s deťmi z prvého stupňa. Niečo sa však ne-
líšilo, nadšenie, radosť, uvoľnenie a spoločne strávený čas pri tvorení. Výtvarníčka, učiteľka 
výtvarnej výchovy, si na dvor Základnej školy Pri kríži pozvala umelca, Dúbravčana, tvorcu land-
artových diel Jaroslava Bella Beliša. Pre tvorenie s prvákmi si pripravil maľovanie tieňa.  

Do ruky pre každého nádobka, do nej malta, troška vody a materiál bol hotový. Deti pod 
vedením tvorcu prevažne lesných diel obťahovali odrazy tieňa, ktoré sa ukazovali na slnkom 
osvetlených plochách dvora Základnej školy Pri kríži.  

Pozvanie k spoločnej tvorbe prijal aj Juraj Štekláč, vicežupan, podporovateľ umenia a člen 
rady školy. „S Dúbravčanom Jaroslavom Bellom Belišom a deťmi zo Základnej školy Pri kríži 
som prežil skvelú hodinu výtvarnej výchovy na školskom dvore. Podával som, miešal „mate-
riál“, nalieval vodu, no najmä sa veľa naučil,“ hodnotil. Vyučovanie vonku strávil s dvomi pr-
váckymi triedami. 

Dúbravčan Jaroslav Bello Beliš priblížil deťom tvorbu pod holým nebom. Sám počas mája 
ukončil nevšednú inštaláciu pri gotickej veži v Sade Janka Kráľa pod názvom MY SME, bola 
venovaná obetiam vojny na Ukrajine. Tvorilo ju 400 figúrok z práchnivého dreva, akési ľudské 
postavy na troskách civilizácie. „Zlaté hlavičky ako symbol našej dôstojnosti, vlajočky zo štítkov 
z oblečenia vyjadrujú náš vonkajší status a práchnivé drevo je symbolom našej dočasnosti,“ 
dodal Jaroslav Bello Beliš. 

 

Vztyčovanie mája v Dúbravke bolo online aj naživo 

Máj privítali spevom a tancom  
Máje, pôvodne mladé stromčeky, sa stavali ako znak lásky a vernosti už v 15. storočí. Boli 

symbolom vážneho záujmu o dievča. Tradícia ich stavania ostala zachovaná dodnes, zmenili 
sa zvyky, sprievodný program. Dúbravka tento rok privítala máj, lásky čas, tradične a hudobne 
zároveň. 

Stavanie ozdobeného mája pred Domom kultúry Dúbravka sprevádzal program detí z Ma-
terskej školy Sekurisova. Bolo počuť spev, vidieť tanec, podupkávanie detí i viazanie stužiek na 
korunu „mája“.  



Kto sa popoludní prišiel pozrieť na farebný máj, zahrala mu pred Domom kultúry Dúbravka 
skupina Oukej, čiže známe rytmy v štýle country. 

Vedúci oddelenia kultúry Ľubo Navrátil pripomenul, že tradícia stavania májov je súčasťou 
ľudových zvykov. „Vysoké máje sa stavali v strede dediny, pred kostolom, richtárovým do-
mom, prípadne aj pred krčmou. Mali olúpanú kôru a zdobili sa vencom, stužkami a niekde tiež 
fľašou pálenky. Bola to spoločenská udalosť, spojená so spevom, tancom, zvykla trvať dva dni 
a zúčastňovala sa jej celá dedina.“ 

V súvislosti s protipandemickými opatreniami a obmedzeniami mestská časť Bratislava-Dúb-
ravka vyskúšala v roku 2020 vysielať stavenie mája online, keď zhromažďovanie a podujatia 
boli v tom čase zakázané. Pokračovala v tom počas pandémie aj v roku 2021 a online prenos 
zachovala i tento rok. Máj sa tak staval v Dúbravke naživo aj online zároveň. 

(lum) 

 

Potvrdené: Patria do školy 
Text: Lucia Marcinátová 

Minulý rok na skúšku, tento rok cielene a možno sa z vlaňajšieho pokusu stane tradícia. Sláv-
nostná imatrikulácia prváčikov Základnej školy Pri kríži prebehla aj tento rok pod holým ne-
bom, a to v átriu školy. 

Tradične bývalo podujatie v telocvični, do ktorej napochodovali vo farebných tričkách žiaci 
prvých tried a predviedli, čo sa počas prvého polroku v škole naučili. Už druhý rok sa však v sú-
vislosti s pandémiou a opatreniami slávnostná imatrikulácia Základnej školy Pri kríži uskutoč-
nila vonku.  

Počasie bolo ako na objednávku. Ani priveľmi teplo, ani zima, slnko dotváralo atmosféru. 
Štyri farby, štyri zástupy v tričkách, štyri triedy prváčikov. Postupne ukázali, čo sa počas prvého 
polroku naučili. Trošku spevu, trošku poézie, matematiky, tanca i slovíčok z angličtiny. 

Riaditeľka školy Iveta Mikšíková poďakovala žiakom symbolickým pasovaním na riadnych pr-
vákov a starosta Martin Zaťovič zas rozdaním imatrikulačného pamätného listu. Ďakoval nie-
len deťom, že prvácke učivo a povinnosti zvládli, ale aj pani riaditeľke a učiteľkám za to, ako 
ich vedú nielen tým školským životom. 

 

Stretnutie, hudba, program 
Stráviť spoločný čas aj osláviť. Deň matiek si pripomínali aj jednotlivé denné centrá seniorov 

podujatím v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej. 

Posedenie pre Denné centrum 3 zorganizovali počas mája vedúci denného centra Ľuboslav 
Škoviera a členka výboru Helena Horváthová.  



Pozvanie medzi seniorov prijal aj starosta Martin Zaťovič i vedúca oddelenia sociálnych vecí 
a zdravotníctva Dominika Malačinová. 

O hudbu sa postarala skupina Charlies Duo, nechýbalo vystúpenie miestnej Dúbravanky či 
detí zo základnej umeleckej školy či občerstvenie.  

(bž) 

 

V miestnej knižnici otvorili minigalériu Na schodoch 

Písmenkami pokrstili galériu 
Text: Lucia Marcinátová 

Nie po schodoch, v štýle piesne Richarda Müllera, ale na schodoch mestská časť Bratislava-
Dúbravka otvorila minigalériu. Ako už názov napovedá, jej diela sa dajú obzerať pri schodisku 
miestnej knižnice na Sekurisovej. Slávnostne ju pokrstili v piatok 6. mája, a keďže ide o priestor 
medzi knižkami, symbolicky sa „pokropil“ písmenkami z cestovín. 

Jemná hudba, drobné občerstvenie, farebné zástavky na okne, na schodoch pripravené 
„vankúše“ na sedenie. Kto zavítal v piatok ráno 6. mája do miestnej knižnice, ľahko pochopil, 
že sa niečo chystá.  

Okolo desiatej to aj prepuklo, krst novej miestnej minigalérie Na schodoch. 

Podujatie zorganizovali Dúbravské noviny a miestna knižnica pri príležitosti vyhlásenia vý-
sledkov a ocenenia najlepších diel z výtvarnej súťaže Nekreslili do knihy, ale ku knihe, ktorú 
spoločne vyhlásili pri príležitosti marca Mesiaca knihy. Mladých tvorcov prišli oceniť starosta 
Martin Zaťovič, predseda Komisie kultúry Maroš Repík a predseda Komisie školstva Marián 
Podrazil. 

Do výtvarnej súťaže sa zapojili žiaci všetkých štyroch základných škôl prvého aj druhého 
stupňa. Cieľom bolo nielen inšpirovať deti k tvorbe, ale aj premýšľaniu o knihe či práci ilustrá-
tora. Mladí tvorcovia mali totiž v rámci súťaže pod názvom Nekresli do knihy, ale ku knihe 
vytvoriť ilustráciu ku svojej obľúbenej knižke. Často sa objavovali napríklad hrdinovia ako Mimi 
a Líza, Harry Potter či knihy od Davida Walliamsa i J.R.R. Tolkiena. 

Diela v oboch kategóriách, v prvej 6 – 10 rokov – 1. stupeň ZŠ a aj druhej 10 – 15 rokov – 
kategória 2. stupeň ZŠ, posudzovala 10-členná odborná porota. V každej kategórii ocenila päť 
diel, ktoré sa dajú prezrieť na výstavke v Miestnej knižnici na Sekurisovej. 

Knižnica plánuje aj ďalšie novinky, okrem pravidelnej rubriky v Dúbravských novinách, kde 
prináša literárne tipy zo svojich políc, pripravuje aj odporúčania na letné dovolenkové čítanie 
či ďalšie výtvarno-literárne aktivity s Dúbravskými novinami. Minigalériu na schodisku si 
možno pozrieť počas otváracích hodín miestnej knižnice. 

 

Na Dolinského 40 recitátorov z deviatich škôl 



Malí majstri slova si zmerali sily 
Text: Veronika Frtúsová 

Spojená škola na Dolinského organizuje už roky jedinečnú recitačnú súťaž, ktorá dáva mož-
nosť deťom so zdravotným znevýhodnením predviesť svoje rozprávačské schopnosti a zmerať 
si sily hneď v niekoľkých kategóriách. 

Po covidovej prestávke sa recitačná súťaž vrátila v plnej sile a 27. apríla privítala škola spolu 
štyridsať šikovných recitátorov z deviatich špeciálnych základných škôl Bratislavského kraja. 
Recitátori sa na súťaž svedomito pripravili a mnohé z textov dojali, rozosmiali či priviedli pub-
likum k hlbším zamysleniam, ktoré v nich ostali aj po záverečnom silnom potlesku. Známe 
a nesmrteľné texty ostrieľaných recitátorov doplnilo aj zopár menej známych autorov, a tak 
doobedie na Dolinského inšpirovalo aj mnohých budúcich čitateľov. „Prednesy sledovala od-
borná porota, ktorá bola tento rok výhradne dámska. Členkami poroty boli Veronika Frtúsová 
z Miestnej knižnice Dúbravka, Magdaléna Schwarzová z divadelného súboru ÍVERY a predsed-
níčkou poroty bola magisterka umenia Henrieta Horáková pedagogička ZUŠ Eugena Suchoňa,“ 
priblížila riaditeľka školy na Dolinského Milena Štrbáková. 

Deti si užívali veľmi prajné konkurenčné prostredie, po opadnutí trémy sa v prednesoch 
uvoľnili a poklonili sa zväčša s už spokojným úsmevom a radosťou. Riaditeľka školy dodáva, že: 
„ocenení žiaci dostali od organizátorov a hostky Anny Gabron, z odboru školstva Regionálneho 
úradu školskej správy v Bratislave, diplomy, knižné dary, kreatívne potreby a aj niečo sladké 
pod zub.“ Tento ročník sa niesol v duchu výbornej atmosféry, vysokej kvality prednesov 
a čoraz kreatívnejšieho prístupu k recitácii. Tešíme sa na tie ďalšie. 

 

Mamičkám: Kvety, spev i tanec 
Text: Lucia Marcinátová 

Mestská časť pokračovala po dvojročnej pauze v súvislosti s protipandemickými opatreniami 
v rozdávaní letničiek. Kvetinky Dúbravka venovala symbolicky všetkým mamičkám. Okrem fa-
rebného darčeku pripravili program pre mamičky aj dúbravské materské školy. 

Ľudia prichádzali už viac než polhodinku pred začiatkom, postupne sa tvoril rad a rástol... 

„Neviete, čo sa tu deje?“ počuli sme otázky. Najskôr pri Dome služieb, potom pri Obchod-
nom centre Saratov. Mestská časť pokračovala v tradícii rozdávania letničiek, s cieľom, aby 
Dúbravka bola ešte farebnejšia, pestrejšia.  

Prvú májovú sobotu rozdávali kvetinky starosta Martin Zaťovič, mestskí a miestni poslanci. 
Podujatie písalo už štvrtý ročník, dvojročnú pauzu priniesla pandémia a opatrenie proti šíreniu 
nového koronavírusu. 

„Letničky sú naším darom Dúbravčanom, príspevkom obyvateľov je ich vysadenie v predzá-
hradkách a na balkónoch,“ priblížil zámer akcie starosta Martin Zaťovič. „Sadenie zároveň za-
pája ľudí do zveľaďovania svojho domova.“ 



Výsledkom podujatia sú tak pohľady na zasadené kvetinky v predzáhradkách, či fotografie, 
ktoré obyvatelia zo skrášľovania okolia posielajú. 

Najúprimnejší program pre mamičky? No predsa od detí. Sériu vystúpení pre mamičky, ba-
bičky i hostí pripravili ku Dňu matiek dúbravské materské školy. Veľké pódium červenej sály 
Domu kultúry Dúbravka tak patrilo malým – veľkým umelcom. Postupne sa na ňom vystriedali 
deti z materských škôl Sekurisova, Pri kríži, Švantnerova, Ožvoldíkova, Nejedlého. Básne, 
piesne, tance. Programom sprevádzal Pavol Michalka.  

Záver popoludnia v Dome kultúry Dúbravka patril symbolicky kvetom. Na záver podujatia 
nimi mamičky pri odchode prekvapili miestni poslanci a starosta Martin Zaťovič. 

 

Dúbravka varí s Vojtom Artzom 

Dozelena: Karí aj kura so špargľou 
Farby kuchyne odrážajú pestrosť jarnej zeleniny. Šéfkuchár, prezident Slovenského zväzu ku-

chárov a cukrárov, Dúbravčan VOJTO ARTZ siahol aj dnes po špargli, podelil sa s nami s ešte 
jedným receptom a taktiež prezradil, čo a ako varil počas nedávneho podujatia ku Dňu matiek 
v Materskej škole Cabanova. 

Thajské zelené karí s jazmínovou ryžou 

Počet porcií: 5 

Obtiažnosť: **  

Čas prípravy: 40  minút + pasta 

 

Čo potrebujeme: 

600 g - kuracie stehná vykostené  

(alebo prsia) 

200 g (nemusí byť) - krevety čistené väčšie 

80 ml - olej 

100g karí pasta zelená (polotovar) alebo 50 g zázvor 

50 g galangal 

20 g kurkuma čerstvá 

hrsť thajská bazalka 

hrsť koriander čerstvý 



2 strúčiky cesnak 

1 zelená čili (ideálne sa riadiť  

vlastnou chuťou) 

čili papričky čerstvé nadrobno 

1 - 2 ks citrónová tráva 1-2 ks  

4 - 5 ks kafírové listy (limetové)  

arašidy, neslané  

250 g paprika červená a žltá čerstvá  

200 g fazuľka zelená dlhá 

200 g cuketa baby kolieska (nemusí byť) 

1 ks červená cibuľa 

200 g brokolica stonková 

1 liter kokosové mlieko  

1 ks kokosový krém 

rybia omáčka podľa chuti  

50 g cukor palmový (podľa chuti alebo prisladiť cukrom) 

100 g limetky celé (na šťavu)  

alebo podľa chuti 

olej sezamový 

 

Doplnky a servis (podľa chuti a výberu): 

jarná cibuľka zelená časť 

sójové výhonky 

koriander čerstvý 

sezam čierny 

smažená cibuľka 



arašidy drvené 

Ryža jazmínová (v ryžovare) 750g 

 

Postup prípravy: 

1. Mäso pozdĺžne nakrájame na kúsky. Opečieme ich na panvici s malým množstvom 
oleja (môže byť aj sezamový) zo všetkých strán dozlatista. 

2. Nesolené arašidy vložíme do pekáča s papierom na pečenie a opečieme do zlatistej 
farby (alebo pomaličky restujeme na panvici). Potom časť vymixujeme na pastu, ktorú pridáme 
do karí, druhú časť rozdrvíme na hrubšie kúsky cca 2 mm veľké, a tie použijeme pri servírovaní. 

3. Príprava karí pasty: Čerstvý galangal, cesnak, zázvor a kurkumu olúpeme a nakrájame 
nahrubo. Čili papričky nakrájame na kolieska. Spodnú časť koriandra a bazalky použijeme do 
pasty. Otrhané lístky pokrájame na rezančeky, použijeme ich pri servírovaní.  

4. Všetky suroviny vložíme do mixéra a vymixujeme do hladkej pasty (alebo použijeme 
hotovú karí pastu).  

5. Na oleji asi 2 minúty restujeme karí pastu, pridáme opečené mäso, krevety (nemusia 
byť) citrónovú trávu (rozkrojenú pozdĺžne na polovice), nakrájanú zeleninu a restujeme. 

6. Zalejeme kokosovým mliekom, pridáme palmový (trstinový) cukor, kafírové (limetové) 
listy. Krátko povaríme.  

7. Následne ochutíme rybou omáčkou, limetkovou šťavou a polejeme sezamovým ole-
jom. Pridáme prípadne čili podľa potreby.  

8. Jarnú cibuľku - zelenú časť nakrájame na tenké rezančeky a zmiešame s klíčkami. Ko-
riander natrháme a pripravíme smaženú šalotku. 

9. Do misky navrstvíme karí a navrch poukladáme všetky doplnky podľa chuti.  

10. Podávame s uvarenou jazmínovou ryžou, ktorú sme pripravili v ryžovare alebo klasicky 
uvarili vo vode. 

 

Kuracie prsia so špargľou a holandskou omáčkou 

Počet porcií: 5 

Obtiažnosť: **  

Čas prípravy: 40 minút 

Čo potrebujeme: 

Kuracie prsia: 



1 kg - kuracie prsia s kožou  

soľ  

60 g – olivový olej 

500 g - špargľa zelená, čerstvá 

500 g - špargľa biela, čerstvá 

zeleninový vývar, vlastná výroba 500ml 

 

Holandská omáčka: 

150 g - žĺtky 

60 g - maslo 82 % 

60 ml - vývar zeleninový, vlastná výroba alebo podľa potreby  

25 ml - citrón (na šťavu) 

soľ  

petržlenová vňať  

 

Postup prípravy: 

1. Kuracie prsia očistíme, osolíme a kožou nadol opečieme dozlatista na panvici s dobre 
rozohriatym olejom.  

2. Potom ich dopečieme v rúre vyhriatej na teplotu 150 °C cca 10 minút a servírujeme. 

3. Do hrnca nalejeme vodu do výšky 1 cm a privedieme ju do varu, potom stlmíme príkon 
na minimum, na hrniec položíme antikorovú misku (najlepšie s rukoväťou), ktorá zakryje celý 
hrniec, a nalejeme do nej pripravený vývar, žĺtky, soľ a vyšľaháme ich na tuhú penu.  

4. Na dne misky nesmie ostať žiadna tekutina. Pri nedostatočnom prehriatí žĺtkov sa bak-
térie nezničia, naopak, pri prílišnom prehriatí sa omáčka zrazí. Pri 60 °C žĺtky začínajú 
emulgovať, pri 70 °C sa baktérie zničia. 

5. Následne odstavíme misku z tepla, vmiešame kocky studeného masla, dosolíme a do-
chutíme citrónovou šťavou.  

6. Čerstvú špargľu uchopíme na oboch koncoch a ohneme. Špargľa tak prirodzene 
praskne asi tak 2–3 cm od drevnatého konca stonky.  



7. Jednotlivé porcie krátko povaríme „na skus“ v zeleninovom vývare (asi 3–4 minúty 
podľa hrúbky špargle). 

8. Na nahriaty tanier preložíme vedľa seba napoly prekrojenú, čerstvo uvarenú bielu a 
zelenú špargľu. Tú prelejeme holandskou omáčkou a na to položíme upečené kuracie prsička. 
Pokrm doplníme petržlenovou vňaťou. 

 

 
 

Nie medové týždne, ale medové vyučovanie v záhrade úradu 

Školáci, poďte s nami do úľa 
Text: Lucia Marcinátová 

Pred necelým rokom stáčala Dúbravka vlastný med, teraz pripravila v spolupráci s nezisko-
vou organizáciou CEEV Živica medové vyučovanie, čiže vzdelávanie školských tried pri úľoch 
v záhrade miestneho úradu. Aktivita Poďte s nami do úľa prebehla v dvoch termínoch a nepo-
učila deti len o včelách. 

Čo je to dymák a na čo slúži? Ako pristupovať k úľom, prípadne ako správne vybrať žihadlo? 
Na tieto aj mnohé iné otázky dúbravskí žiaci dostali odpoveď pri úľoch v záhrade miestneho 
úradu na Žatevnej. Z každej dúbravskej školy dve vybrané triedy absolvovali komentovanú 
prehliadku s hrou, spoznávaním, pozorovaním včiel, vyskúšaním včelárskych klobúkov či 
ochutnaním mestského medu. 

 

Päť očí, štyri kilometre 

 

Lavice pod holým nebom a po vzdelávaní hra i praktické ukážky. Tak prebiehalo zážitkové 
vyučovanie dúbravských školákov.  

Učenia i hravého skúšania sa chopil lesník Peter Svitek, ktorého neziskovka Živica oslovila s 
projektom Mestské včely – Mestá pre opeľovače. Deťom najskôr pripomenul základné fakty 
o včelách, porozprával o tom, že včela má päť očí, že za potravou vie zaletieť až štyri kilometre, 
ale aj o tom, že kráľovná môže naklásť až dvesto vajíčok za deň, a že trúd má jedinú úlohu 
oplodniť matku a potom zomrieť.  

Zistili sme tiež, že našou najväčšou včelou je drevár fialový, ktorý patrí medzi samotárske 
včely. 

 

Žihadlo odškrabnúť 



 

Potom sa to začalo. Najskôr lesník rozdúchal dymák, aby  včely upokojil, potom nasledovalo 
vyberanie včelárskych klobúkov, ich správne nasadenie a nakoniec pozorovanie úľov. 

„Nerobte prudké pohyby, nekričte,“ zneli pokyny odborníka. „Ak včela štipne, žihadlo je naj-
lepšie nechtom zboku odškrabnúť, aby sa nevytlačilo z neho viac jedu.“  

Okrem včielok, úľov, pomôcok či chuti sladkého lesného medu, deti spoznali omnoho viac. 
Napríklad aj to, prečo treba drobnú včielku chrániť a aj prečo je potrebné podporovať včely, 
regulovať v mestách kosenie a na niektorých plochách tak nechávať potravu pre opeľovače. 

Projekt Dúbravské včielky v záhrade miestneho úradu vznikol z iniciatívy oddelenia život-
ného prostredia v spolupráci s organizáciou Živica minulý rok. Za ten čas pribudol šiesty úľ 
a pred rokom sa podarilo stočiť aj prvý dúbravský med. 

 

Zaujímavosti o včelách 

Včela má päť očí - dve veľké zložené na bokoch hlavy a tri malé jednoduché na vrchu hlavy. 

V úli je na vrchole sezóny 50 – 60 000 jedincov. 

Trúd (včelí samec) žije iba preto, aby oplodnil kráľovnú a po oplodnení zomiera. 

Vďaka svojej schopnosti opeľovať úžitkové plodiny je včela tretím najužitočnejším hospodár-
skym zvieraťom v Európe. 

 

DÚBRAVSKÁ LEKÁREŇ ALEBO KVETY NA ŽLČNÍK, REUMU, NA ČAJ  I VLASY 

Odvar zo žihľavy, listy z púpavy 
Spríchodom jari sa celá Dúbravka rozžiarila. Žltú farbu zlatého dažďa vystriedal časom biely, 

ružový a fialový orgován. Lány tulipánov a narcisov lemujúce cesty sa predvádzali každý deň 
vo svojich farbách. Zelená, upokojujúca farba vo všetkých svojich odtieňoch, prišla do našich 
záhrad a okolitých lesov. Beleli sa len kvety čerešní a do ružova sa zaodeli jablone. Pastva pre 
oči. 

 

Zlatá púpava - pampeliška 

Tento rok sa nám tu ale “vyžltili” púpavy. Sú takmer všade. Okrem zábavy, akou je vinutie  
venčekov, by sme mali využiť aj ich liečivý charakter. Listy púpavy obsahujú vitamín C, A, B, D 
a K. Stačí ich čerstvé nakrájať do šalátu a na jar pomôžu pri prečistení krvi, detoxe, so žlčníkom 
i pečeňou. Vďaka vysokému obsahu železa púpava lieči aj akné a chudokrvnosť. 



Mliečna tekutina zo stoniek púpavy je vhodná na odstránenie bradavíc. Stačí potrieť proble-
matické miesto viackrát denne a bradavica po čase odpadne sama. 

 

Pichľavá žihľava nepriateľ záhradkárov 

 

Pre svoju pichľavosť žihľava ostáva trochu v tieni v porovnaní s ostatnými liečivými bylinami. 
Využite ale túto jej vlastnosť a pomôže vám liečiť reumatizmus. Zbierajte ju holými rukami - 
trochu to páli, ale stojí to zato. Rastie takmer všade a práve na jar obsahuje najviac vitamínov. 

Na prípravu čaju sa hodí žihľavová vňať, pričom ideálne je zbierať len čerstvé listy, pretože 
mladá žihľava obsahuje najviac liečivých látok, akými sú vitamín C, B, horčík a iné.  Listy sa dajú 
sušiť, výborná je kúra 15 čajov za sebou, vtedy výborne prečistí organizmus a dodá vám 
energiu. Odvar zo žihľavy je osvedčeným prostriedkom na zlepšenie kvality vlasov. Odporúča 
sa hlavne na ošetrenie mastných a jemných vlasov, dlhšia kúra zvykne pomôcť aj pri padaní a 
lámavosti vlasov. Postupuje sa tak, že po klasickom umytí vlasov šampónom si ich ešte prep-
láchneme výluhom zo žihľavy. 

Žihľava obsahuje aj kyselinu kremičitú, ktorá výrazne prospieva nechtom a vlasom. Žihľava 
pôsobí aj močopudne, podporuje funkciu vaječníkov pri snahe o otehotnenie. 

 

Borovice na Záhorí, v zime aj v lete 

Borovice majú počas roka hneď dvojnásobné využitie. V zime ako vianočný stromček, v lete 
ako zásoba minerálov. Na jar si nazbierajte svetlozelené mladé výhonky ihličia, ktoré majú 
trochu citrónovú príchuť. Pridajte ich  do smoothies, alebo si pripravte aromatický čaj.  

Zopár mladých výhonkov prevarte v litre vody. Po vylúhovaní sceďte. Pite 2 - 3 krát denne. 
Nápoj má antiseptické a protireumatické účinky. Pri inhalovaní napomáha liečbe kašľa a as-
tmy. 

Zora Boháčová 

 

Tip na výlet:  SPOZNAŤ ZRÚCANINU, HÁMRE I OBROVSKÝ KAMEŇOLOM 

Po výstupe vás privítajú levie hlavy 
Text : Zora Boháčová 

Z Dúbravky je to do Malých Karpát na skok. S príchodom jari ožíva aj naša rubrika Ruksak na 
plece. Vydajme sa preto dnes spolu s Dúbravčankou Zorou Boháčovou objavovať krásy Záhoria 
na nenáročnej túre na hrad Pajštún. 



Zrúcanina hradu Pajštún leží na vápencovom brale na kopci nad obcou Borinka v pohorí Malé 
Karpaty. Ponúka krásny výhľad na celé Záhorie a za dobrého počasia dovidieť až na rakúske 
Alpy. V súčasnosti však, bohužiaľ, zrúcanina hradu chátra. 

Hrad bol postavený v 13. storočí a mal ochraňovať  severozápadnú hranicu Uhorska. Najväčší 
rozmach dosiahol v 17. storočí za vlády rodu  Pálffyovcov. Jeho prestavbou poverili najvýznam-
nejších talianskych staviteľov, ktorí pôsobili v habsburskej monarchii.  

Odolal všetkým vojnám. Osudným mu bol paradoxne blesk, ktorý ho zasiahol v 18. sto-
ročí.  Hrad bol čiastočne opravený a obývaný  až do roku 1908. V ruinách skončil až počas vlády 
Napoleona, ktorý ho nechal vyhodiť do povetria i napriek tomu, že podobné opevnenia nemali 
v tej dobe takmer žiadny strategický význam. 

 

Ako sa sem dostať? 

 

Ciest, ako sa dostať na Pajštún, existuje viac. Najrýchlejší je prístup z Borinky, kde sa dá prísť 
autom či autobusom. Výstup po červenej značke trvá asi 35 minút, prevýšenie je 195 metrov. 
Zo Stupavy vedie chodník po žltej značke – cez časť Obora až k hradu Pajštún. Trasa trvá asi 50 
minút, prevýšenie je 236 metrov. 

Najväčšou zaujímavosťou hradu Pajštún sú kamenné levie hlavy, ktoré sa ceria z hradného 
múru nad hlavným vchodom. Každá z nich má iný výraz tváre. Pôvodne ich bolo deväť, zopár 
sa ich zrútilo, niektoré ešte odolávajú času. 

Hrad je sprístupnený turistom, dá sa poprechádzať po ruinách nádvoria, pokochať sa nád-
hernými výhľadmi. Turisti tu zvyknú aj trampovať a za jasnej noci pozorovať hviezdy. 

Hradné múry priťahujú aj horolezcov, ktorí tu nájdu pôžitok z tohto adrenalínového športu. 
Svoje prvovýstupy tu viedli aj horolezecké legendy, akými sú Jozef Psotka, Zoltán Demjan či 
František Kele. 

Kúsok pod Pajštúnom sa nachádza takzvaná Kryštálová skala. Ide o zoskupenie viacerých vá-
pencových brál, v ktorých sa dodnes trblietajú malé, biele kryštáliky. Kedysi sa tu dali nájsť 
veľké, vzácne kusy tohto nerastu. Dnes  tu môžete  posedieť, pokochať sa výhľadmi a sledovať 
západ slnka. 

 

Hámre, Košariská 

 

Obľúbeným výletným miestom v okolí  Borinky sú i Medené hámre. Ležia v krasovom údolí 
zvanom Prepadlé, ktorým preteká Stupavský potok. Ten však často mizne v podzemí a vynára 



sa až na tomto mieste. V dvadsiatych rokoch 18. storočia tu vznikli výrobné prevádzky na spra-
covanie medi a kováčske dielne. Tie sa zameriavali na výrobu medeného riadu, kotlov, hrncov 
a iných výrobkov z tejto suroviny. Meď sem vozili zo Stupavy na osloch. 

Koncom 19. storočia sa výrobky z borinských Medených hámrov stali obľúbenými a vyhľadá-
vanými aj za hranicami monarchie. V roku 1930, po viac ako dvesto ročnej histórii  prosperity, 
hámre zanikli. Výroba bola zastavená a budovy hámrov pomaly chátrali. 

Dominantnou stavbou Medených hámrov je baroková Kaplnka svätého Michala archanjela 
z roku 1743. Dal ju postaviť zakladateľ hámrov Johann Mayer pre potreby tunajších obyvateľov 
a zamestnancov hámrov. Po zániku hámrov kaplnka, podobne ako ďalšie objekty, ktoré neboli, 
chátrala. Zachránila ju verejná zbierka na rekonštrukciu koncom 20. storočia. 

Z Medených hámrov sa dá pokračovať na Košariská. Ide o chatovú oblasť, kde sa dá občer-
stviť na chate Cementárka, alebo v Zapadnutom kúte. Cez víkend sa tu zvyknú organizovať 
country-party. 

Cestou budete prechádzať obrovským kameňolom, v ktorom sa kedysi ťažil kameň a potom 
lanovkou vozil do stupavskej cementárne. Ťažba kameňa sa neskôr presunula do Rohožníka, 
a tak kameňolom ostal opustený. Veľkolepá, niekedy až strašidelná scenéria kameňolomu, je 
vyhľadávaným miestom slovenských aj zahraničných filmových producentov.  

Cesta na Košariská vedie krasovým kaňonom, v ktorom sa nachádzajú malé puklinové jas-
kyne. K najväčším jaskyniam patrí jaskyňa Viktória a  Jazvečí hrad v Okopanci. Kopec Okopanec 
bol kedysi keltským opidom. Celý je obkolesený vodnou priekopou, dnes už zarastenou rôz-
nymi krovinami. Je tichým svedkom prítomnosti Keltov a Rimanov na Záhorí. 

Jaskynný podzemný systém je dlhý až 50 metrov. Hlavná chodba kruhového prierezu, ktorá 
spája spomínané jaskyne, sa viackrát vetví, čím vytvára akúsi podzemnú sieť. Tá však stále nie 
je úplne preskúmaná.  Jaskyne poskytujú úkryt netopierom a salamandrám škvrnitým. Vstup 
je povolený len v sprievode jaskyniarov. 

Ak budete mať šťastie na pekné počasie, celou cestou vás bude sprevádzať upokojujúca 
melódia množstva spevavých vtákov. V lese môžete naraziť aj na stáda srniek, da- 
nielov či diviakov. Tak už sa len pobaliť a vyraziť! 

 

Hrad Pajštún 

zrúcanina v Malých Karpatoch 

prístup po značke - z Borinky (červená) alebo Stupavy (žltá), prípadne z Marianky cez Borinku 
na Pajštún 

 

Mohli sme bojovať o postup do extraligy, nakoniec len tretia liga 

Dobrovoľne o súťaž nižšie 



Zhováral sa: Jozef Petrovský 

Dúbravský bedmintonový klub (DBK) bojoval ešte nedávno o účasť v baráži o postup do ex-
traligy. Skončil na druhom mieste, a preto mohol pokračovať aj  v tomto roku v druhej lige, 
skupine západ. Realita je však iná. Klub prihlásil svoje družstvo len do tretej ligy, skupiny západ. 
Navyše zrušil svoje druhé družstvo, ktoré malo hrať práve vyššie spomínanú súťaž. Čo všetko 
sa v klube počas prestávky udialo, nám v rozhovore prezradil predseda DBK Vladimír Uhrín. 

 

 Aká je momentálna situácia v DBK? 

 V klube je situácia pokojná. Po sezóne, ktorá sa tiahla cez dva roky, nastali v klube zmeny v 
družstvách. 

 Ak by družstvo uspelo v baráži o postup do extraligy, hrali by ste ju? 

Do baráže by sme ani nenastúpili. Klub nemal toľko kvalitných  hráčov a ani financie na ex-
traligu. Bez sponzora, alebo aspoň podpory mestskej časti, sa extraliga nedá odohrať. 

 Nakoniec ste sa neprihlásili ani do druhej ligy, ale až do tretej. Prečo? 

Počas pandémie veľa hráčov prestalo hrať, pretože stratili výkonnosť. Nemali sme ani dos-
tatočný počet kvalitných hráčov, aby sme mohli odohrať druhú a aj tretiu ligu. 

 Zrušili ste aj B družstvo. Dôvod? 

V podstate sme zrušili akoby áčko a béčko zmenilo názov na DBK Bratislava. 

 V súpiske na tretiu ligu nefigurujú niektorí hráči z minulej sezóny. Kam odišli? 

Vojteková, Bálintová, Chudic a Konárek pokračujú v druhej lige, ale  v nových kluboch. V 
novej sezóne budú nastupovať za bratislavské Spoje. Konárekovi a Jánošikovi skončilo 
hosťovanie a kmeňoví hráči dostali možnosť pokračovať v druhej lige v inom klube.   

 Kto sú Švecová a Březovjaková? 

Švecová je hráčka, ktorá prišla z Košíc a nastupuje za náš klub už viac sezón. Březovjaková, 
za slobodna Balkovičová, sa vrátila po materskej dovolenke. 

 Aký cieľ máte v tejto sezóne a do budúcnosti? 

Aktuálny cieľ je udržať sa v tretej lige. Do budúcnosti aktuálne nepozeráme. Uvidíme, čo nám 
táto sezóna prinesie. 

 Slovo na záver. 

Chcel by som poďakovať všetkým hráčom, ktorí v minulosti nastupovali za DBK. V priebehu 
niekoľkých rokov sa nám podarilo vybudovať silný klub, ktorý sa prebojoval zo štvrtej ligy až 
do druhej najvyššej súťaže a aj ju vyhral. Všetci sa snažili DBK reprezentovať ako najlepšie ve-
deli. Žiaľ, covidové roky nám nepomohli a aj moje zanietenie po rokoch odišlo.  



V prvom kole nového ročníka 3. ligy, skupiny západ, zvíťazil DBK nad Kolibou Bratislava (6:2), 
prehral s Fénixom Bratislava (1:7) a so Spojmi Bratislava C (0:8). Priebežnú tabuľku vedú Spoje 
C (6 bodov), DBK je na ôsmom mieste (2). Káder DBK na túto sezónu: M. Březovjaková, S. 
Švecová, T. Viglašský, B. Brozman, R. Pardupa, M. Mošovský, M. Vonšák, V. Uhrín a P. Hargaš. 

 

Striebro juniorkám 
Volejbalové juniorky ŠŠK Gymnázium Bilíkova obsadili na majstrovstvách Slovenska druhé 

miesta a získali strieborné medaily. Titul tak trochu nečakane vybojovala Slávia UK Bratislava 
Dráčik, ktorá v základnej časti, skupiny západ obsadila až štvrté miesto. Svoju účasť vo finále 
si musela Slávia vybojovať až v semifinálovej skupine. 

Bilíkova nezačala základnú časť najlepšie a po piatom dvojkole mala na  svojom konte už tri 
domáce prehry. Postupne sa zlepšovala a vyhrala ju pred Nitrou a Levicami. Vo finále maj-
strovstiev Slovenska v skupine zaznamenala tri víťazstvá a postúpila do semifinále, kde zvíťa-
zila aj nad Levicami. 

Vo finále čakala Dúbravčanky Slávia UK, ktorú predtým päťkrát po sebe zdolali, vrátane 
v skupine na tomto turnaji. V dramatickom finále pred plnými  tribúnami napokon o prvenstve 
rozhodli dve lopty v prospech Slávie. V drese Bilíkovej sa predstavili aj dve slovenské repre-
zentantky E. Smiešková a A, Kohútová, ktoré v minulom roku štartovali na ME žien.
 (pej) 

VÝSLEDKY – skupina A: ŠŠK Gymnázium Bilíkova – VK Spišská Nová Ves 3:0, - ŠKM Liptovský 
Hrádok 3:0, - VK Slávia UK Dráčik 3:2. Semifinále: ŠŠK Bilíkova – VK Palas Levice 3:2. Finále:  
ŠŠK Gymnázium Bilíkova – VK Slávia UK Bratislava Dráčik 2:3 (-16,  12, 23, - 21, -16). Najlepšie 
hráčky turnaja – nahrávačka: A. Kohútová, MVP: N. Boledovičová (obe ŠŠK Bilíkova).  

 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 

 

Hokej 

● 1. LIGA DORASTU, K-Classic (U18), PLAYOFF – štvrťfinále, 1. zápas: Pov. Bystrica - HOBA 
Bratislava 3:7 (stav série 0:1). 2. zápas: Pov. Bystrica – HOBA 4:0 (1:1). 3. zápas: HOBA - Pov. 
Bystrica 10:0 (2:1). 4. zápas: HOBA – Pov. Bystrica 5:0 (3:1). Semifinále 1. zápas: Hamikovo 
Hamuliakovo HOBA Bratislava 3:2 (stav série 1:0). 2. zápas: Hamuliakovo – HOBA 2:3 (1:1). 3. 
zápas: HOBA - Hamuliakovo 1:3 (1:2). 4. zápas: HOBA – Hamuliakovo 5:1 (2:2). 5. zápas: Ha-
muliakovo – HOBA 2:4 (konečný stav série 2:3). HOBA Bratislava spolu s Lipt. Mikulášom po-
stúpila do extraligy. 

● LIGA KADETOV (9. ŠHT, U15), skupina C – 14. kolo: HK Iskra Partizánske - HOBA Bratislava 
1:2. 15. kolo: HO HAMIKOVO Hamuliakovo – HOBA Bratislava 16:0. 16. kolo: HOBA Bratislava 
16:0.  17. kolo: HK Havrani Piešťany - HOBA Bratislava 2:4. 18. kolo: HOBA Bratislava – HC 
Topoľčany 3:4. 19. kolo: HK Pov. Bystrica - HOBA Bratislava 7:3. 20. kolo: Lokomotíva Nové 
Zámky – HOBA Bratislava 2:3. 21. kolo: HOBA Bratislava - HK Iskra Partizánske 7:3. Konečné 
poradie: 1.Lokomotíva N. Zámky 28,... 4.HOBA Bratislava 22, 8.Pov. Bystrica 10. 



● 1. LIGA, STARŠÍ ŽIACI (8. ŠHT, U14), Región ZÁPAD – O pohár Jozefa Gubalu, 10. kolo: Slo-
van Bratislava bieli - HOBA Bratislava 3:3. 11. kolo: HK Ružinov - HOBA Bratislava 4:4. 12. kolo: 
HOBA Bratislava – Dukla Trenčín 6:8. 13. kolo: MMHK Nitra -HOBA Bratislava 4:5. Konečné 
poradie: 1.Slovan Bratislava-bieli 24....  3.HOBA Bratislava 18, 8.HK Iskra Partizánske 0. 

● 1. LIGA, STARŠÍ ŽIACI (7. ŠHT, U13), Región ZÁPAD – O pohár Jozef Gubalu, 10. kolo: Slovan 
Bratislava bieli - HOBA Bratislava 8:4. 11. kolo: HK Ružinov - HOBA Bratislava 3:6. 12. kolo: 
HOBA Bratislava – Dukla Trenčín 3:3. 13. kolo: MMHK Nitra -HOBA Bratislava 2:2. 14. kolo: 
HOBA Bratislava – MHKM Skalica 7:4. Konečné poradie: 1.HK Dukla Trenčín 22,... 3. HOBA Bra-
tislava 17, 8.Glabiators Trnava 2. 

● 1. LIGA, MLADŠÍ ŽIACI (6. ŠHT, U12), Región ZÁPAD - Reštart jar 2022 – 10. kolo: HOBA 
Bratislava – Zlaté Moravce 6:0. 11. kolo: HOBA Bratislava – HK Levice 6:0. 12. kolo: Speeders 
Bratislava - HOBA Bratislava 5:1. 13. kolo: HOBA Bratislava – Nové Mesto 6:0. 14. kolo: HK 
Havrani Piešťany - HOBA Bratislava 0:6. 

● 1. LIGA, MLADŠÍ ŽIACI (5. ŠHT, U11), Región ZÁPAD, Reštart jar 2022 – 10. kolo: HOBA 
Bratislava – HK Karpatský Sokol 4:2. 11. kolo: HOBA Bratislava – HK Levice 6:0. 12. kolo: HO 
HAMIKOVO Hamuliakovo - HOBA Bratislava 3:3. 13. kolo: HOBA Bratislava - Nové Mesto 6:0. 
14. kolo: HK Havrani Piešťany - HOBA Bratislava 0:6. 

Futbal 

● TRET IA LIGA, BFZ, starší dorast (U19) - 16. kolo: FC Ružinov - FK Dúbravka 2:0. 17. kolo: FK 
Dúbravka – NŠK Bratislava 1:2. 18. kolo: FC Žolík Malacky - FK Dúbravka 6:1. 19. kolo: FK Dúb-
ravka – FK Rača 4:1. 20. kolo: ŠK Bernolákovo - FK Dúbravka 1:0. 21. kolo: FK Dúbravka – PŠC 
Pezinok 2:1. 22. kolo: FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Dúbravka 1:1. Konečné poradie po zá-
kladnej časti: 1.FC Žolík Malacky 57,... 11.FK Dúbravka 14, 12.MŠK Kráľová pri Senci 10. 

● DRUHÁ LIGA BFZ, starší žiaci (U15) – 16. kolo: FC Ružinov - FKP Bratislava 0:2. 14. kolo: ŠK 
Bernolákovo - FKP 2:4. 15. kolo: FKP Dúbravka – PSČ Pezinok 2:3. 17. kolo: FKP   - MŠK Senec 
0:8. 18. kolo: ŠK Vrakuňa – FKP 2:2. 19. kolo: FKP – FK Rača 1:7. 20. kolo: FK Slovan Modra – 
FKP 1:2. 21. kolo: FKP – NŠK Bratislava  2:1. Priebežné poradie: 1.FC  Žolík Malacky 54,... 4.FKP 
Bratislava 35, 14.MFK Rusovce 1. 

● DRUHÁ LIGA BFZ, mladší žiaci (U13) – 16. kolo: FC Ružinov - FKP Bratislava 0:5. 14. kolo: ŠK 
Bernolákovo - FKP Dúbravka 1:5. 15. kolo: FKP Dúbravka – PSČ Pezinok 1:2.  

17. kolo: FKP   - MŠK Senec 4:2. 18. kolo: ŠK Vrakuňa – FKP 0:3. 19. kolo: FKP – FK Rača 1:3. 
20. kolo: FK Slovan Modra – FKP 0:10. 21. kolo: FKP – NŠK Bratislava  2:5. Priebežné poradie: 
1.FK Rača 5:8, ... 5.FKP Bratislava 39,... 14.TJ Slovan Modra 1. 

● STARŠÍ ŽIACI (U15), OblFZ Bratislava – mesto, skupina A, 15. kolo: SFC Kalinkovo - FK Dúb-
ravka 1:3. 16. kolo: FA Lafranconi FTVŠ UK - FK Dúbravka 3:2. 17. kolo: ŠK Tomašov - FK Dúb-
ravka 3:2. 18. kolo: FK Dúbravka – Slovan Bratislava C 0:7. Priebežné poradie: 1.Slovan Brati-
slava C 45,... 6.FK Dúbravka 22, 11.TJ Malinovo 3. 

● MLADŠÍ ŽIACI (U13), OblFZ Bratislava – mesto, skupina A, 13. kolo: FK Dúbravka – FK Vaj-
nory 14:1. 14. kolo: TJ Rovinka - FK Dúbravka 0:9. 15. kolo: MŠ Kráľová pri Senci - FK Dúbravka 



3:14. 16. kolo: FK Dúbravka – MŠK Senec B 0:1. 17. kolo: MFK Záh. Bystrica – FK Dúbravka 0:9. 
18 .kolo: FK Dúbravka – FK Rača B 10:2. 19. kolo: PSČ Pezinok – FK Dúbravka 1:6. 20. kolo: FK 
Dúbravka – NŠK Bratislava 17:0.  Priebežné poradie: 1.FK Dúbravka 51,... 11.NŠK 1922 Brati-
slava B 1. 

● MLADŠÍ ŽIACI (U13), OblFZ Bratislava – mesto, skupina B, 12. kolo: FK Dúbravka B  

– FK Most pri Bratislave 13:1. 13. kolo: Senec Football Academy - FK Dúbravka B 8:0. 15. kolo:  
FK Dúbravka  - FK Lamač 0:2. 16. kolo: FKM D. N. Ves – FK Dúbravka B 8:0. 7. kolo: FK Dúbravka 
– ŠKO Miloslavov 1:7. 20. kolo: SDM Domino – FK Dúbravka B 5:1. Priebežné poradie: 1.Senec 
Football Academy 48,... 8.FK Dúbravka B 18, 11.FK Slovan Most pri Bratislave 7. 

● MLADŠÍ ŽIACI (U13), OblFZ Bratislava – mesto, skupina C, 12. kolo: FKP Bratislava B – FK 
Slovan Ivanka pri Dunaji B 1:6. 13. kolo: FK Vajnory B - FKP B 5:2. 15. kolo: MŠK Iskra Petržalka 
- FKP B 5:1. 16. kolo: FKP B – FK Danubia Veľký Biel 4:4. 17. kolo: ŠK Nová Dedinka – FKP B 
9:0. 18. kolo: FKP B – FA Lafranconi FTVŠ UK 2:2. 19. kolo: SDM Domino C - FKP B 1:7. 20. 
kolo: FKP B – ŠK Kaplná 4:1. Priebežné poradie: 1.Senec Football Academy B 48,... 9.FKP 
Dúbravka B 18, 11.FK Danube Veľký Biel 5. 

 

HISTORICKÝ ÚSPECH DÚBRAVSKÝCH HOKEJISTOV HOBY A POSTUP DO EXTRALIGY 

Semančík: Radosť aj veľký záväzok 
Text: Jozef Petrovský 

Dá sa povedať, že Hamuliakovo bolo na začiatku a aj konci úspechu HOBY. Základnú časť 
začala HOBA so súbojmi s Hamuliakovom. Oba zápasy naši hokejisti po predĺžení prehrali. Na-
pokon v základnej časti HOBA obsadila tretie miesto, keď získala o bod viac ako štvrté Hami-
kovo. Stretnutia play off prilákali na domovský štadión HOBY veľké množstvo divákov, ktorí 
našich chlapcov hnali neúnavne dopredu. Veľmi dôležité to bolo aj v poslednom zápase, v kto-
rom išlo na ľade Hamuliakova o všetko. 

Športový riaditeľ HOBY Bratislava Branislav Semančík: „Uvedomujeme si, že postup medzi 
dorasteneckú špičku na Slovensku je veľkým záväzkom a nechceme hrať extraligu dorastu len 
jednu sezónu. Urobíme všetko pre to, aby mali možnosť zahrať si ju aj hráči z nižších vekových 
kategórií nášho klubu. Čakajú nás ďalšie spoločné ciele, na ktorých budeme pracovať, a to platí 
pre všetky naše vekové kategórie.“ „Ďakujeme taktiež nášmu poslednému súperovi, hokejo-
vému klubu Hamikovo Hamuliakovo, za príjemné prostredie. Po poslednom zápase našej spo-
ločnej série na ich domovskom zimnom štadióne nám na záver pustili víťazné pesničky a týmto 
nám umožnili vychutnať si náš úspech v pravej atmosfére. Veľmi si to vážime a ešte raz ďaku-
jeme,“ povedal športový riaditeľ HOBY Branislav Semančík. 

 

Štvrtý ročník Dúbravskej bowlingovej ligy seniorov pokračuje 

Trojka po treťom kole zvýšila náskok 



Tretie kolo 4. ročníka Dúbravskej bowlingovej ligy seniorov (DBLS) sa nieslo v réžii  Denného 
centra 3. Suverénne vyhralo súťaž družstiev a navyše 659 bodov, ktoré dosiahlo, je rekordom 
DBLS. Je až neuveriteľné, že medzi najlepším a najhorším výkonom jednotlivcov tohto družstva 
je len osem bodov. DC/3 zvýšila svoj náskok po troch kolách.  

3. KOLO – družstvá 

 

1. DC/3 (Ľ. Škoviera 127, V. Gajdoš 132, 3.E. Barboríková 130 J. Barborík 133 F. Žilinský 135) 
659 bodov  

2. DC/4 (M. Feketeová 129, D. Melicharková 83, Ľ. Pokojný 93, M. Uhrák 93, A. Štefanovská 
70) 468 bodov 

3. DC/1 (A. Dosoudilová 86, Š. Bajteková 118, T. Vizinová 91, M. Klčo 91, J. Petrovský 81) 463 
bodov   

4. DC/2 (B. Burik 110, E. Kurinová 73, M. Demková 72, M. Bartoň 50, M. Hargašová 77) 377 
bodov 

Najlepší jednotlivci 

Muži: 1. - 2. F. Žilinský 135, 2. J. Barborík 135, 3. V. Gajdoš 132, 4. Ľ. Škoviera (všetci DC/3)  
127, 5. B. Búrik (DC/2) 110. Ženy: 1. E. Barboríková /DC/3) 132, 2. M. Feketeová (DC/4) 129, 3. 
Š. Bajteková 118, 4. T. Vizinova (obe DC/1) 91, 5. A. Dosoudilová (všetky DC/1) 86. 

Po 3. KOLÁCH  

DRUŽSTVÁ (DC): 1. DC/3 1771, 2. DC/4 1567, 3. DC/1 1521, 4. DC/2 1167. 

Muži: 1. V. Gajdoš  419, 2. J. Barborík  (obaja DC/3) 403, 3. Ľ. Pokojný (DC/4) 355, 4. J. Pet-
rovský (DC/1), 338, 5. B. Burik (DC/2) 329.   

Ženy: 1. T. Vizinova (DC/1) 360, 2. E. Barboríková (DC/3) 355, 3. M. Feketeová (DC/4) 353, 4. 
Š. Bajteková (DC/1) 284, 5. D. Melicharková (DC/4) 279. 

(pej) 

 

Trojica z Bilíkovej 
Nedávno sa konal kvalifikačný turnaj volejbalových kadetiek o postup na ME do 17 rokov. 

Dejiskom podujatia bola hala Christo Boteva v bulharskej Sofii. Slovensko po víťazstve nad 
Španielskom (3:1), prehrách s Nórskom (2:3) a Bulharskom (0:3) obsadilo v skupine druhé 
miesto a na šampionát nepostúpilo. V kádri trénera P. Bernátha boli aj tri hráčky ŠŠK Gymná-
zium Bilíkova T. Tomčanyová, P. Nespalová a H. Boldocká. (pej) 

 

Braňo vedľa Šatana 



V polovici marca sa mal uskutočniť kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja. Malo sa na 
ňom voliť nové vedenie zväzu, ale aj nastavenie mládežníckeho hokeja. Nič z toho sa nakoniec 
nekonalo, keďže sa neprezentoval dostatočný počet delegátov. Kongres sa uskutočnil v ná-
hradnom termín a 9. mája. 

Slovenský zväz ľadového hokeja povedie v období rokov 2022 až 2026 Miroslav Šatan, ktorý 
na kongrese obhájil post zväzového prezidenta. Plénum najvyššieho orgánu slovenského ho-
keja zvolilo aj ďalších osem členov výkonného výboru. Do exekutívy bol delegátmi zvolený aj 
dlhoročný hokejový funkcionár a športový riaditeľ HOBY Branislav Semančík. 

„Vysoko si vážim túto dôveru. Je to pre mňa veľká pocta i ocenenie nielen moje práce, ale 
celého nášho hokejového klubu,“ povedal Semančík. Pripomíname, že Braňo, ako ho všetci 
volajú, je už osem rokov aj poslanom mestskej časti a predsedom Komisie športu. Je tiež veľmi 
nápomocný našim seniorom pri organizácií ich športových aktivít. 

(pej) 
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