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Dvom kolesám chýbajú cesty
ko prejsť cez Dúbravku bezA
pečne na dvoch kolesách?
Ako sa napojiť na vybudované

cyklocesty smerom na Záhorie
či do Rakúska? Je nová promenáda na ulici M. Sch. Trnavského aj cyklotrasou? V téme
Dúbravských novín sme sa
snažili priniesť odpovede nielen
na tieto otázky a predstaviť
možnosti výjazdu z Dúbravky
značenými alebo čiastočne
značenými trasami.
Pohyb a športovanie na čerstvom
vzduchu by mali vyvolávať pozitívne
emócie. Cyklistika nesporne dokáže
prinášať veľa krásnych zážitkov a pocitov. V konfrontácii s nepriaznivými
podmienkami a najmä zoči-voči nepochopeniu situácie zo strany chodcov
či vodičov však často nastáva úplne
opačný efekt.
Od 1. marca 2022 vstúpila do platnosti novela zákona č. 8/2006 Z. z. o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Najznámejšia
pasáž z neho upravuje, ako má vozidlo
predchádzať cyklistu a aj vodiča malého motocykla a chodca. Má zachovať
„dostatočný bočný odstup“, čiže „spravidla najmenej 1 meter pri najvyššej
dovolenej rýchlosti do 50 km/h a 1,5
metra v ostatných prípadoch“.
Zmena istotne znamená krok vpred,
ale situáciu cyklistov nielen v hlavnom
meste zďaleka nerieši. Najmä po tom,
čo nedávna tragédia na Zochovej ulici
odhalila zúfalo nízky prah zodpovednosti niektorých vodičov.
Kam viedli deklarované snahy samospráv o podporu cyklistiky ako
zdravého, bezpečného a ekologického
riešenia dopravy?
Pozreli sme sa, či v Dúbravke pribudli cyklochodníky alebo len cyklopruhy a aj na to, ako sa dá z Dúbravky dostať bicyklom na výlet či do práce
v inej štvrti hlavného mesta.
(jm, lum)
Viac na 14. – 15. strane

OCENILI HOSPODÁRENIE ÚRADU, ODDELENIE SOCIÁLNE AJ NOVINY

Mestská časť priateľská k seniorom

U

priamiť pozornosť na tých, ktorí napomáhajú, aby sa seniorom žilo lepšie, kvalitnejšie. S takým cieľom občianske
združenie organizuje celoslovenskú súťaž
Senior Friendly. Dúbravka si z nej odniesla
tento rok ako jediná z bratislavských mestských častí až dve čestné uznania.
Prvé v kategórii samospráv patrilo vedúcej oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva mestskej časti Bratislava - Dúbravka
Dominike Malačinovej a celému jej oddeleniu. Dominika je drobnou, mladou
ženou, no "veľkou" pomocou, a to aktivitami i činnosťami ďaleko nad rámec svojho
pracovného času. Má na konte organizáciu
rôznych športových, vzdelávacích a komunitných aktivít počas celého roka 2022.

Dúbravským novinám patrilo druhé čestné
uznanie celoslovenskej súťaže. Odbornou
porotou boli ocenené v kategórii médií ako
jediné samosprávne noviny za mimoriadne
aktivity pre seniorov. Vo voľnom čase šéfredaktorka novín organizuje bezplatné prednášky na zdravotnícke témy.
Organizácia Transparency International hodnotila októbrové vydania novín vydávaných mestskými časťami Bratislavy
a magistrátom v súvislosti s blížiacimi sa
voľbami. Najlepšie z hodnotenia vyšli noviny vydané Lamačom, Starým Mestom a
Dúbravkou. Obsahu v prospech starostu je
podľa Transparency v nich minimum.
Viac na strane 4.
(lum)
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Viac možností pre šport a viac miest v

O

któbrové dopoludnie.
Predzvesť chladného
počasia sa nenaplnila. Slnko
a farby babieho leta ako na
objednávku priali nielen slávnostnej časti podujatia, ale aj
takmer celodennému športovaniu. Mestská časť otvárala
obnovené športovisko pri
Základnej škole Sokolíkova
a otvárala ho športom - atletickým štvorbojom dúbravských škôl pod názvom Hej,
sokoly, na Sokolíkovu. Šport
a organizácia súťaží pre školy
a verejnosť je jednou z oblastí,
ktorej sa venuje Oddelenie
školstva, vzdelávania a športu. Nazreli sme do obnoveného areálu Základnej školy
Sokolíkova a porozprávali sa
s vedúcou oddelenia MARTOU JURKOVIČOVOU.
LUCIA MARCINÁTOVÁ

Všetci žiaci Základnej školy Sokolíkova vítali pred školou hostí, tlieskali slávnostnému prestrihávaniu
červenej stužky. Nožnice v rukách
mali starosta Martin Zaťovič s viceprimátorkou Zdenkou Zaťovičovou,
známa guliarska dvojica Karel Šula
starší, v súčasnosti tréner, so synom
Karlom, riaditeľka školy Daniela
Ďurkovská i tréner, poslanec a člen
Komisie športu Štefan Gubrica. Po
oficiálnych začiatkoch odštartoval
štvorboj dúbravských škôl v disciplínach beh na 60 m, skok do diaľky,
hod vortexom a beh na 600 m.
Podstatná však nebola samotná
súťaž, ale oslava nového areálu športom, pohybom. Medzi školami sa nakoniec ako prvé umiestnilo družstvo
z British International School, druhá
skončila škola Nejedlého, tretia Beňovského, potom Sokolíkova a Pri
kríži.

Vľavo: budova na Fedákovej v roku 2016. Vpravo: zrekonštruovaná a premenená budova na Fedákovej na Materskú školu.

Foto: Lucia Marcinátová

podmienky pre mládežnícke atletické súťaže. Modernizácia sa týkala
atletického oválu s umelým polyuretánovým povrchom, vrátane sektorov pre technické disciplíny. Okrem
behu tu môže prebiehať aj príprava
takých atletických disciplín, akými
sú skok do výšky, vrh guľou, hod oštepom a kriketovou loptičkou, skok
do diaľky či trojskok. Súčasťou projektu je aj výmena umelého trávnika
na tunajšom futbalovom ihrisku či
nové oplotenie. Areál bude slúžiť
žiakom, športovým klubom, ale aj
verejnosti. Pre tú bude otvorený denne od 7.00 do 21.00, žiaci zo „Sokolíčky“ budú mať prednosť v čase vyučovania od 8.00 do 15.00.
Projekt obnovy a modernizácie
športového areálu finančne podporilo hlavné mesto SR Bratislava z
Grantového programu na podporu
športu a vzdelávania – Podprogram
4 na podporu investícií do športovej
infraštruktúry v hlavnom meste SR
Bratislave, ktorý je v gescii vicepri-

mátorky Zdenky Zaťovičovej. Výška
poskytnutej dotácie je 125 000 eur.
VIAC MOŽNOSTÍ, VIAC POHYBU
Na Základnej škole Sokolíkova sa
aktuálne dokončil nielen areál, ale
aj obnova malej telocvične. Na jej
obnovu mestská časť získala grant
z Fondu na podporu športu.
V roku 2018 sa podarilo zrekonštruovať veľké telocvične a sociálne
zariadenia na všetkých svojich štyroch základných školách a covidové obdobie necvičenia mestská časť
využila na obnovu malej telocvične
Základnej školy Pri kríži, pri ktorej
pomohla dotácia z hlavného mesta.
Mestská časť sa postupne snaží rozširovať možnosti pre šport
v Dúbravke a rekonštruovať areály.
Pribudlo tak nové hokejbalové i multifunkčné ihrisko v Parku Pekníkova,
multifunkčné ihrisko na Valachovej,
pumptracková dráha na Talichovej
či sedem nových zón s fit a workout

VIAC MOŽNOSTI,
VIAC VZDELANIA
Na základných školách pribudli
taktiež novinky v súvislosti so vzdelávaním, hovorí vedúca oddelenia
školstva, vzdelávania a športu Marta

UDALOSTI POSLEDNÝCH ROKOV
Otvorenie dvoch nových materských
škôl.
Elektronický systém zapisovania detí do
materských škôl.
Viac možností pre šport a športové
podujatia - nové fit prvky a prvky
na cvičenie - 7 nových lokalít, nová
pumptracková dráha na Talichovej,
obnova veľkých telocviční vo všetkých
štyroch základných školách, rekonštrukcia malých telocviční a šatní – Základná
škola Pri kríži (pomocou dotácie hlavného mesta), Základná škola Sokolíkova
(pomocou dotácie Fondu na podporu
športu)....
Nové hokejbalové ihrisko v Parku Pekníkova.
Obnovené multifunkčné ihrisko na Valachovej, Hanulovej a v Parku Pekníkova.
Oprava multifunkčného ihriska v areáli
Základnej školy Pri kríži, obnova basketbalového ihriska Základnej školy
Beňovského...

ATLETICKÉ SÚŤAŽE I FUTBAL
Novinkou nielen v tomto areáli,
ale aj v celej mestskej časti, sú možnosti pre atletické technické disciplíny, a to vrátane sektoru s kruhom
na vrh s guľou. Trénovať tu chce aj
Karel Šula mladší, člen dúbravského
Bežeckého klubu Hraj na tie nohy,
ktorý sa v auguste predviedol skvelým piatym miestom na juniorských
majstrovstvách sveta v kolumbijskom Cali.
Mestská časť začala s premenou
areálu v júli tohto roku, jej cieľom
bolo vybudovať kvalitné tréningové
plochy na atletiku i futbal a vytvoriť

prvkami na cvičenie na čerstvom
vzduchu. V rámci vytvorenia verejného priestoru na Hanulovej mestská časť obnovila aj tunajšie multifunkčné ihrisko.
Toto leto prešli opravami aj multifunkčné ihrisko pri Základnej škole
Pri kríži a basketbalové ihrisko pri
Základnej škole Nejedlého.
Bratislavský samosprávny kraj
pripravuje tiež obnovu druhej časti
športoviska pri SPŠE Karola Adlera,
práce na obnove atletického oválu
a výstavba nového ihriska by mali
začať do konca tohto roka.

V novej Materskej škole Fedákova vzniklo aj nové ihrisko a areál. Foto: Lucia Marcinátová

TÉMA ČÍSLA

PODUJATI A A T UR N AJ E Š KÔ L

materských školách
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P R E D S TAV U J E M E O D D E L E N I E Š KO L S T VA ,
V Z D E L ÁVA N I A A Š P O R T U

Témou sú materské školy

M

aterské a základné školy, prijímanie detí, spádovosť.
Tieto podnety rieši Oddelenie školstva, vzdelávania
a športu najčastejšie. Jeho vedúca MARTA JURKOVIČOVÁ
hovorí, že situácia s kapacitami v školách nie je kritická.

ZHOVÁRALA SA

LUCIA MARCINÁTOVÁ

Foto: Daniel Zaťovič

Obnovené športovisko v areáli Základnej školy Sokolíkova.

Jurkovičová. Na Základnej škole Pri
kríži ide o možnosť voľby anglických
tried a anglického vzdelávacieho
programu, a to podobne ako na Základnej škole Beňovského. Základná škola Nejedlého je zas súčasťou
Erasmu, vzdelávacieho programu
Európskej únie.
V súvislosti so školami, či už
materskými, ale i základnými, sa
verejnosť najčastejšie obracia na
oddelenie v súvislosti s voľným miestom v materskej škole. Získať ho
v Dúbravke bolo kedysi bojom. Situácia sa zmenila vďaka elektronickému zapisovaniu a otvoreniu dvoch
nových materských škôl v posledných piatich rokoch.
V septembri 2017 to bola nová
Materská škola Fedákova. Vznikla
prestavbou a rekonštrukciou chátrajúceho objektu. Budova slúžila
v minulosti ako detské jasle. Bývalé
vedenie Dúbravky ukončilo prevádzku súkromných jaslí v roku 2009 z
dôvodu, že v objekte bude fungovať zariadenie pre seniorov. Tento
prísľub však ostal len na papieri

a budova odvtedy chátrala. V časti
fungoval ešte dlhšie bytový podnik.
Druhá materská škola pribudla
o rok neskôr. Vznikla v priestoroch
strednej odbornej školy na Bullovej
v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom.
Veľa času oddelenie školstva, vzdelávania a športu venuje ekonomike.
Pripravuje návrh rozpočtu pre školy
a školské zariadenia v rámci originálnych kompetencií v spolupráci s
ekonomickým oddelením a kontroluje jeho plnenie. Vedúca oddelenia
koordinuje prácu riaditeľov materských škôl a vedúcich školských jedální, no uskutočňuje i potrebné
odborné poradenstvo.
Špecifickou úlohou, ktorá spája
vzdelávanie a šport, sú dotácie. Ide
o dotácie pre športové kluby, ktoré
zastrešuje oddelenie a komisia
športu, a takisto dotácie pre občianske združenia najmä pri materských
a základných školách pre aktivity,
podujatia školy a práce v areáli,
ktoré rieši oddelenie a komisia školstva.

O D D E L E N I E Š KO L S T VA , V Z D E L ÁVA N I A A Š P O RT U
KONTAKTY:

VEDÚCA ODDELENIA:

Oddelenie školstva, vzdelávania
a športu, Pri kríži 14, 841 02 Bratislava

Mgr. Marta Jurkovičová,
02/60101155
skolstvo@dubravka.sk
marta.jurkovicova@dubravka.sk

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

REFERÁT ŠKOLSTVA, VZDELÁVANIA
Mgr. Jana Petřvalská
02/60101173
jana.petrvalska@dubravka.sk
REFERÁT ŠPORTU
Mgr. Radek Šatka
02/64368931
radek.satka@dubravka.sk

Oddelenie školstva, vzdelávania a športu, s akými podnetmi sa na
vás verejnosť obracia najčastejšie?
Sú to otázky ohľadom prijímania
a voľných miest v materských školách. Veľa rodičov chce, aby dieťa
bolo prijaté na najbližšiu materskú
školu pri svojom bydlisku, no toto
miesto nevieme vždy ponúknuť, takže aj preto vznikajú otázky.
Nepomôžu tu spádové materské školy, ktoré sa zaviedli?
Áno, no spádové materské školy
sa týkajú len predškolákov. Takže
iba predškoláci majú prednosť pri
zápise vo svojej spádovej materskej
škole.
Kapacity materských škôl
v Dúbravke však postačujú?
V Dúbravke nemáme problém
s prijímaním detí do materských
škôl, už niekoľko rokov sme prijali
všetky dúbravské deti, ktoré k septembru dovŕšia tri roky. A postupne
sa prijímajú mladšie. Kapacita našich materských škôl zatiaľ postačuje, no vznikajú tu nové štvrte, pribúdajú domy, máme obavy, že nám
tak bude v budúcnosti chýbať jedna
či dve triedy v materských školách.
Výraznou zmenou za posledné
roky prešlo prijímanie detí do materských škôl, prihlasovanie prebieha elektronicky, má svoje kritéria. Ako ho hodnotíte s odstupom
času?
Určite má pozitívny efekt. Vďaka
tomu prestali existovať takzvané dupľované zápisy, predtým rodič zapísal dieťa aj na tri materské školy, my
sme to potom triedili a pozerali, kde
sa mená opakujú. Teraz elektronické
prihlasovanie zaznačí vždy len prvú
materskú školu, aj keby rodič dieťa
prihlásil do desiatich. Nám sa to
síce objaví a vieme, že dieťa zapísal
na X materských škôl, no počíta sa
len prihláška v prvej. Ušetríme tým
čas a máme prehľad, koľko detí sa
nám reálne prihlásilo a rovnako
nám to umožňuje transparentne
uprednostniť deti s trvalým pobytom
v Dúbravke.
Hovorili sme o materských
školách, no čo tie základné? Je i
tam problém s kapacitou a umiestnením?
Problém vždy vzniká pri zápise,
no vždy na začiatku školského roka
sa to vykryštalizuje. Rodičia idú
s dieťaťom na zápis do svojej spádovej školy, no často nastúpia na inú
školu, či už súkromnú, cirkevnú ale-

Foto: Lucia Marcinátová

bo školu v inej časti mesta.
Dokedy musí dať rodič vedieť,
že dieťa nastúpi na inú školu?
To je práve problém, že termín nie
je. Často to neoznámia a my to zistíme na začiatku školského roka, že
dieťa nenastúpilo. Tento rok to bolo
napríklad 25 detí.
Plánuje mestská časť navyšovanie kapacít základných škôl?
Áno, plánujeme, novou výstavbou
pribúdajú deti a pár nových tried
navyše bude asi potrebných. Počet
detí nám síce stúpa, ale začínajú pomaly zo základných škôl odchádzať
silné početné ročníky, čím sa triedy
uvoľnia. Takže nemyslím si, že by
bola situácia s kapacitami v školách
kritická.
Energetická kríza, vojna za hranicami, je už jasné ako zdražovanie
zasiahne školstvo? Príde k avizovanému šetreniu, opatreniam?
Faktúry sa už základným školám
navýšili, no ešte sa len navýšia. Čakáme aj na tieto silné mesiace, keď
sa kúri, čiže uvidíme. Čo sa týka detí
z Ukrajiny, ministerstvo doplatilo
finančné prostriedky na deti z Ukrajiny, ktoré máme v školách, aj spätne
od marca do augusta. Naviac k tomu
sme dostali z ministerstva príspevok
na pokrytie zvýšených výdavkov na
energie v tomto roku. Očakávame, že
rastúce ceny energií budú kompenzované štátom aj v budúcich rokoch.
Nateraz nehrozia uhoľné
prázdniny či obmedzovanie telocviční a podobne?
Výdavky na energie podrobne
sledujeme, ale na tento kalendárny
rok sme presvedčení, že všetky naše
školy, materské i základné, sú zabezpečené a budú fungovať bez obmedzení.
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Centrum rodiny
pokračuje

P

lná odhodlania, nápadov a energie, ktorou si
vás dokáže získať. Alžbeta Šporerová, riaditeľka
neziskovej organizácie
Centrum rodiny. Komunitu
a činnosť centra rozvíja
v priestoroch niekdajšej
materskej školy na Bazovského od roku 2014.
Budova ožila, priestory sa
zmenili, vďaka grantom
a dobrovoľníkov ich menia,
opravujú. A pokračovať
budú ďalej.

Centru rodiny odobrili dúbravskí poslanci predĺženie doby
nájmu za zvýhodnené nájomné
vo výške jedno euro mesačne od
1.1.2023 do 31.12.2026.
Predĺženie nájmu komunitnému centru má však podmienky.
Nezisková organizácia ako nájomca objektu musí v čase nájmu, čiže
do konca roku 2026, preinvestovať v priestoroch 5 000 eur.
Zvýhodnené nájomné jedno
euro platilo Centrum rodiny aj
doteraz podľa zmluvy z júla 2018.
Na základe znaleckého posudku,
ktorý dala mestská časť vypracovať súdnemu znalcovi, preinvestovala nezisková organizácia
v priestoroch približne 44-tisíc
eur, čím splnila podmienku preinvestovania financií v objekte.
Centrum rodiny organizuje
vo svojich priestoroch a v komunitnej záhrade pravidelné aj mimoriadne aktivity pre seniorov,
juniorov, deti či znevýhodnených.
Rozvíja dobrovoľníctvo so školami i firmami.
(lum)

CENTRUM RODINY
Bazovského 6
info@centrumrodiny.sk
0944 834 313

HASIČI: ČISTIŤ A
KONTROLOVAŤ KOMÍN

H

asičský a záchranný útvar
mesta upozorňuje na zvýšené
riziko vzniku požiarov v období
vykurovacej sezóny. Je potrebné
venovať dostatočnú pozornosť
údržbe palivových spotrebičov,
vykurovacích telies, kontrole a
čisteniu komínov. Hasiči vydali
odporúčania, ktoré by mali obyvatelia dodržiavať počas vykurovacej sezóny. Vykurovať v kotloch,
kachliach a krboch len správnym
palivom a zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Za
stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami.

AKTUALITY

POSLANCI SCHVÁLILI PRENÁJOM POZEMKOV OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU

Oživiť majú dopravné ihrisko

obnova dopravného
O
ihriska, sprevádzkovanie
budovy na dopravnú a envi-

ronmentálnu výchovu, oživenie
a sprístupnenie priestranstva
verejnosti. To všetko plánuje
občianske združenie Enviroinštitút, ktoré dostalo pozemky
dopravného ihriska v blízkosti
zimného štadióna do prenájmu
na 20 rokov.
TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ
Nájom pozemkov dopravného ihriska na Harmincovej, ako prípad hodný
osobitého zreteľa, miestni poslanci
odobrili na septembrovom zasadnutí.
Cenu určili 0,10 eura za meter štvorcový za rok, pričom pozemky majú výmer
9 728 metrov štvorcových.
Patria do vlastníctva hlavného mesta, zverené boli do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
REKONŠTRUKCIA, OTVORENIE,
VZDELÁVANIE
Občianske združenie Enviroinštitút
má v pôsobnosti predovšetkým rozvoj
ihrísk, športovísk a cyklotrás, ale aj
podporu vzdelávania, informovanosti
v oblasti kvality života a ochrany životného prostredia, vrátane ekologických
stavieb.
Enviroinštitút chce svojou činnosťou
nadviazať na bývalého prevádzkovateľa
a nájomcu ihriska, čiže Združenie technických a športových činností ZO JUNIOR. V priebehu prvých piatich rokov
nájmu má Enviroinštitút investovať
do rekonštrukcie dopravného ihriska
sumu vo výške minimálne 150-tisíc
eur. Ihrisko má byť v prevádzkových
hodinách otvorené verejnosti, nový
nájomca sľubuje aj dopravnú výchovu
v areáli - vzdelávanie detí z dúbravských materských a základných škôl.
Budovu, ktorá tu stojí a roky bola

ZÁKLADNÝ KAMEŇ
KULTURÁKU OBNOVENÝ

D

om kultúry bol vybudovaný v rokoch 1980 – 1986 pre obyvateľov
Dúbravky a obvodu Bratislava IV
čítame na jeho základnom kameni.
Kameň a jeho čitateľnosť však už
nahlodal čas, mestská časť ho preto
dala obnoviť. Pomohla pri tom Škola
umeleckého priemyslu Jozefa Vydru.

Plánované premeny OZ Enviroinštitút.

Neporiadok a zanesený areál pred čistením občianskym združením.

PLÁNY - DOPRAVNÉ IHRISKO
Rekonštrukcia dopravného ihriska
Občianskym združením Enviroinštitút.
Plánovanie vzdelávania materských a základných škôl na ihrisku,
dopravná výchova.
Bezplatné otvorenie ihriska
verejnosti v čase prevádzkových
hodín.

majetkom ZO JUNIOR, už občianske
združenie vlastní. Práve pre toto vlastníctvo, ako i vzdelávanie škôl v rámci
dopravnej výchovy, miestne zastupiteľstvo hlasovalo o nájme ako o prípade hodného osobitného zreteľa.
POSLEDNÉ ROKOVANIE
Výška nájmu sa má zmeniť po kolaudácii, združenie má zaplatiť viac za
pozemky pod budovou – cena sa zvýši
na 1,50 eur za meter štvorcový za rok,
cena nájmu ostatných pozemkov osta-

TRANSPARENTNÁ
DÚBRAVKA

Zo

69 na 11! V rebríčku transparentnosti samospráv sa
mestská časť zlepšila o 58 miest.
Patrí medzi najväčších skokanov
spomedzi 100 hodnotených samospráv. V roku 2018 patrilo mestskej
časti 69. miesto, tento rok sa
prebojovala na miesto 11. Vysoké
hodnotenie - 92% zo 100 zaznamenal Stavebný úrad a územné
plánovanie, 88% percentné hodnotenie doasiahla personálna politika
a 87% prístup k informáciám. Za
výsledkami stoja zamestnanci úradu, poslanci, vedenie mestskej časti
a komunikácia s Dúbravčanmi.

ne nezmenená, čiže 0,10 eura za meter
štvorcový za rok.
Prenájom dopravného ihriska miestni poslanci schválili na zasadnutí koncom septembra. Išlo o posledné rokovanie tohto miestneho zastupiteľstva.
Noví 25 miestni poslanci a traja, ktorí
budú Dúbravku zastupovať na župe
a traja na meste, sa zvolia vo voľbách
29. októbra.
Na poslednom zasadnutí dúbravskí
poslanci rokovali aj o úprave rozpočtu
a jeho čerpaní, či prenájme priestorov
komunitnému Centru rodiny na Bazovského.
Oboznámili sa tiež s Programom
aktívneho starnutia do roku 2030, ktorý reaguje na Národný program aktívneho starnutia Slovenskej republiky.
Vypracovala ho realizačná komisia
Rady seniorov Dúbravka a je strategickým, koncepčným dokumentom miestnej komunity. Vychádza so sociálneho a
hospodárskeho vývoja spoločnosti i demografických ukazovateľov aj prognóz
starnutia obyvateľov Bratislavy.

NA IHRISKU
ZASTALA ŽIRAFA

M

alé detské ihrisko na Nejedlého
47, ktoré v lete láka tieňom,
prešlo obnovou. Mestská časť
Bratislava-Dúbravka odstránila
staré hojdačky i šmykľavku, ktoré
už nespĺňali normy, a nahradila ich
novou šmykľavou so žirafím krkom,
pribudla aj hravá aplikácia a lavičky.

AKTUALITY
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ROZŠIROVANIE CESTY ZNAMENANÁ AJ OBMEDZENIA

Prvá etapa má trvať do apríla

Ch

odníky zmenené na
improvizované, zrušené
a presunuté zastávky MHD,
parkovisko minulosťou, znížená
rýchlosť či premaľované a zúžené pruhy na ceste. Rozširovanie
Harmincovej nepociťujú len
vodiči, ale aj chodci, obyvatelia
z okolia či blízke zariadenia,
športové kluby, zimný štadión,
ulice. Práce prinášajú obmedzenia, doprava sa mení. Dobré je
pripraviť sa na zmeny a vedieť
o nich skôr, než „vás stretnú“
v uliciach. Preto sme sa pýtali
hlavného mesta na podrobnosti,
plány a známe zmeny i obmedzenia v doprave v súvislosti
s Harmincovou ulicou.
LUCIA MARCINÁTOVÁ
Hlavné mesto zriadilo pre Harmincovu ulicu, teda pre jej rozšírenie na
štvorpruh, špeciálnu podstránku na
webe hlavného mesta. Dopravný projekt
rozdelilo na tri etapy. Prvá už prebieha
a je spätá s najväčšími dopravnými obmedzeniami, počas nej stavebník vybuduje dva nové pruhy. Trvať má asi do
apríla budúceho roku.
„Do konca roka už neočakávame žiadne nové zmeny či obmedzenia okrem
tých, s ktorými sa aktuálne začalo
v rámci prvej etapy,“ približuje Dagmar
Schmucková, hovorkyňa mesta. „Najzásadnejšími zmenami bolo zúženie jazdných pruhov, presun zastávok MHD,
uzávera Lipského a parkoviska pred zimným štadiónom a obmedzenia chodcov i
priechodov, súvisiacich so stavbou.“
KORIDORY, HARMONOGRAM
Obmedzenia pre peších sa budú podľa
hovorkyne meniť a vyvíjať podľa aktuálnej situácie. Koridory pre bezpečný pohyb majú byť ale zabezpečené po celý čas.
„Práce budú prebiehať podľa harmonogramu zhotoviteľa a týkať sa zemných

ETAPY HARMINCOVEJ
1. etapa - 1.10.2022 - 30.4.2023 –
zriadenie staveniska, presun zastávok MHD, zúženie jazdných pruhov,
zníženie rýchlosti, frézovanie, demontovanie verejného osvetlenia,
prekládka a vytýčenie inžinierskych
sietí,
2. etapa - 1.5.2023 - 31.7.2023 rekonštrukcia ulice v celej jej dĺžke,
vrátane vpustov a svetelnej signalizácie,
3. etapa - 1.8.2023 - 7.8.2023 okrem toho tu obnovíme MHD
prístrešky, semafory, osvetlenie a
nezabúdame ani na ostrovček pre
peších na križovatke Polianky či
bezpečnejšie prechody pre chodcov.

prác na cestárskych objektoch, budovania nových kanalizácií, odvodnení ciest
a parkoviska, prekládok inžinierskych
sietí, založenia zemného telesa budúcich
objektov,“ dodala Schmucková.
Výrazným obmedzením má byť uzávera prechodu cez Harmincovu ulicu
pri Kauflande. Hlavné mesto odhaduje,
že začne v novembri a potrvá do apríla
budúceho roku. Magistrát prisľúbil informovať o týchto obmedzeniach včas.
Dopravu a pohyb obyvateľov ovplyvňuje už uzavretie Lipského ulice od Harmincovej ulice. Trvať by malo podľa

MOTÝLIA LÚKA
IDE DO FINÁLE

TRI FIT ZÓNY
DOKONČENÉ

rojekt hlavného mesta – Metropolitného inštitútu Bratislava, takzvaná Motýlia lúka, ktorá
vzniká na verejnom priestore za
zastávkou Homolova v Dúbravke
sa blíži do finále. Hlavné mesto
odhaduje, že práce sa skončia do
začiatku novembra, potom príde
na rad výsadba. Čo tu vznikne?
Lúčny trávnik doplnený o plochy
trvalkových záhonov, pribudne
15 nových stromov, čitáreň a
neformálna exteriérová učebňa,
náučný chodník, hmyzie domčeky
a brloh pre ježka, vodopriepustné
chodníky z drveného kameniva.

šetky nové fit zóny sú dokončené
a slúžia verejnosti. Nájdete ich na
Valachovej, kde sa doplnili možnosti
cvičenia, na prázdnom asfaltovom
priestranstve Karola Adlera – Fedákova a na niekdajšom chátrajúcom
ihrisku na Hanulovej. Pre viac pohybu na čerstvom vzduchu.

P

Foto: Peter Považan

Harmincova ulica je dnes čiastočne staveniskom.

V

Schmuckovej až do konca apríla budúceho roka. „Cez križovatku vedú inžinierske siete a bude potrebná ich prekládka, úpravy chodníkov, nová kanalizácia a nová cestná svetelná signalizácia. Konštrukčné vrstvy nových dvoch
pruhov sa začnú budovať až budúci rok.“
Miestna cesta je v súčasnosti slepou
s výjazdnom na svetelnej križovatke cez
Húščavovú ulicu.
OD KRIŽOVATKY PO KRIŽOVATKU
Rozširovanie frekventovanej ulice,
ktorá je jedným z hlavných prístupov
do a z Dúbravky, má trvať do augusta
budúceho roka. Dovtedy by mal stavebník zmeniť dnešnú dvojpruhovú Harmincovu na štvorprúdovú komunikáciu.
Stavebníkom je firma Strabag, ktorá vyhrala súťaž v hodnote takmer 3,6 milióna eur bez DPH.
Projekt počíta s rozšírením v úseku od
križovatky s ulicou M. Sch. Trnavského
po križovatku s ulicou Polianky, kde nadviaže na už vybudovanú štvorpruhovú
cestu.
Prístupová ulica do mestskej časti,
spojnica Dúbravky a centra, sa rieši už
od roku 2006. Zámer brzdili najmä nevysporiadané pozemky pod cestou v hornej časti ulice.

INJEKTÁŽ INVAZÍVNYCH
STROMOV POKRAČUJE

M

estská časť pokračuje v
injektovaní inváznych stromov. Počas októbra injektovala na
uliciach Karola Adlera, Bilikova
2-12 a Ľuda Zúbka 31. Invázne
dreviny prežívajú aj v nepriaznivom prostredí, vysokých teplotách
a suchu. Vedia sa rýchlo šíriť ako
nálety. Na ich výrub nie je potrebné povolenie a postup ich odstraňovania stanovuje zákon. Najskôr
je potrebné vykonať injektáž a
keď je strom suchý môže prísť k
odstráneniu. To musí prebehnúť
mimo vegetačného obdobia, čiže
od 1. októbra do konca februára.

Kadiaľ, poradí
nový systém

M

estská časť Bratislava-Dúbravka pristúpila
k výmene informačného systému
v uliciach počas septembra tohto
roku. Nové tabuľky nasmerujú
človeka k prevádzkam, službám
či pamiatkam v mestskej časti.

Okrem textov radia na smerovníkoch aj farby, ktoré vychádzajú z dúbravského erbu. Červenou sú názvy
ulíc, modrou dôležité inštitúcie, žltou
smerové šípky, zelenou zdravotnícke
zariadenia, lekárne, sivou pamiatky
a archeologické nálezy.
Systém a jeho vizuálnu podobu navrhol Dúbravčan, grafik Dúbravských
novín Peter Považan.
„Celý motív a dizajn sa odvíja od
farieb a tvaru dúbravského erbu, čím
sa znázornenie stáva nevšedné a originálne. Font je moderný a bezpätkový,“
priblížil autor systému. „Umiestnenie
textu má svoje pevné typografické
pravidlá. Používajú sa dve veľkosti, a
to v prípade umiestnenia v jednom a v
dvoch riadkoch.“
Farba stĺpikov systému je modrá.
Túto farbu zvolila mestská časť Bratislava-Dúbravka pre jej dominantnosť
v dúbravskom erbe.
Farebnosť stĺpov v hlavnom meste
sa v jednotlivých mestský častiach líši,
Záhorská Bystrica má napríklad farbu
stĺpikov tmavočervenú, Lamač svetlosivú a Devínska Nová Ves oranžovú.

(lum)

FEDERÁCIA PRIPRAVILA
TURNAJ PETANGU

Do

Dúbravky zavítala počas
októbra Slovenská Federácia
Pétanque. Pri príležitosti dokončenia
nových ihrísk v Parku Pekníkova zorganizovala turnaj petangu seniorských denných centier. Víťazom sa
stalo družstvo Denného centra 1.
Atmosféra bola výborná, športová.
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PR E D Ú B R AVKU
voľné pracovné miesta

MESTSKÁ ČASŤ
B R AT I S L AVA - DÚBRAVKA

prijme do pracovného pomeru

HLAVNÝ KUCHÁR/KUCHÁRKA
DO ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
MATERSKÝCH ŠKÔL
Požadované vzdelanie:
vyučený/á v odbore kuchár, cukrár alebo
pekár Kvalifikačné predpoklady: hygienické
minimum/odborná spôsobilosť, zdravotný
preukaz/zdravotná spôsobilosť, prax v školskom stravovaní je výhodou Miesto výkonu
práce: MČ Bratislava-Dúbravka

Nástup: september 2022 Pracovný pomer:
plný pracovný úväzok, doba neurčitá.
Odmeňovanie: podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
plat 900 € brutto/mesačne
Žiadosti o prijatie a štruktúrovaný životopis
zasielajte písomne na adresu: mestská časť
Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02
Bratislava alebo e-mailom na adresu:
maria.frtusova@dubravka.sk. Dovoľujeme si
Vás informovať, že kontaktovať budeme len
vybraných uchádzačov, ktorí budú
spĺňať naše požiadavky a budú pozvaní
na osobný pohovor.

MESTSKÁ ČASŤ
B R AT I S L AVA - DÚBRAVKA

prijme do pracovného pomeru

VEDÚCA/VEDÚCI
DVOCH ŠKOLSKÝCH
JEDÁLNI MŠ
Náplň práce: samostatné odborné
riadenie prevádzky školskej jedálne,
zodpovednosť za dodržiavanie hygieny a kultúry stravovania v priestoroch školskej jedálne, kontrolovanie
práce podriadených zamestnancov,
zabezpečovanie dodržiavania
stanovených výživových hodnôt v
podávaných pokrmoch, zostavovanie týždenných jedálnych lístkov,
zabezpečovanie hospodárneho
nakladania so zverenými prostriedkami, spracovanie ekonomickej
agendy školskej jedálne
Požadované vzdelanie:
minimálne úplne stredoškolské vzdelanie Kvalifikačné predpoklady:
prax v odbore, znalosť príslušnej
legislatívy, prax vo verejnej správe
je výhodou Osobnostné
predpoklady:presnosť,
spoľahlivosť, komunikatívnosť.
Miesto výkonu práce:
MČ Bratislava-Dúbravka

INZERCIA
MESTSKÁ ČASŤ
B R AT I S L AVA - DÚBRAVKA

MESTSKÁ ČASŤ
B R AT I S L AVA - DÚBRAVKA

MESTSKÁ ČASŤ
B R AT I S L AVA - DÚBRAVKA

prijme do pracovného pomeru

prijme do pracovného pomeru

prijme do pracovného pomeru

UČITEĽ/UČITEĽKA
DO MATERSKÝCH ŠKÔL

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ
REFERENT ODDELENIA
STAVEBNÝ ÚRAD

ÚDRŽBÁR – VODÁR
A KÚRENÁR – ODDELENIE
HOSPODÁRSKA SPRÁVA

Požadované vzdelanie: úplne stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie, splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona
č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a v súlade
s vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických a odborných zamestnancov. Osobnostné predpoklady:
vzťah k deťom, presnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, empatia,
kreativita, tvorivosť. Miesto výkonu
práce: MČ Bratislava-Dúbravka

Nástup: september 2022.
Pracovný pomer: plný pracovný
úväzok, doba neurčitá.
Odmeňovanie: podľa zákona
č. 553/2003 Z. z., nástupný plat
od 950 € brutto/mesačne.
Žiadosti o prijatie a štruktúrovaný životopis
zasielajte písomne na adresu: mestská časť
Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02
Bratislava alebo e-mailom na adresu:
maria.frtusova@dubravka.sk. Dovoľujeme si
Vás informovať, že kontaktovať budeme len
vybraných uchádzačov, ktorí budú
spĺňať naše požiadavky a budú pozvaní
na osobný pohovor.

MESTSKÁ ČASŤ
B R AT I S L AVA - DÚBRAVKA

Náplň práce: samostatná odborná práca
a príprava rozhodnutí vo vymedzenej oblasti na úseku územného rozhodovania a
stavebného poriadku. Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa, odbor stavebný. Podmienkou je
splnenie požadovaných predpokladov:
prax vo verejnej na obdobnej pozícii je
výhodou, znalosť a orientácia v príslušnej legislatíve, komunikačné a organizačné schopnosti, osvedčenie o splnení
osobitného kvalifikačného predpokladu
je výhodou. Osobnostné predpoklady:
presnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť,
osobnostné a morálne predpoklady,
znalosť práce na PC. Miesto výkonu
práce: Miestny úrad mestskej časti
Bratislava-Dúbravka

Pracovný pomer: plný pracovný
úväzok, doba neurčitá. Nástup:
9/2022 alebo dohodou. Odmeňovanie: podľa zákona č. 553/2003
Z. z. plat od 1300 € brutto/mesačne v závislosti od dĺžky praxe a
splnenia osobitných kvalifikačných
predpokladov
Žiadosti o prijatie a štruktúrovaný životopis
zasielajte písomne na adresu: mestská časť
Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02
Bratislava alebo e-mailom na adresu:
maria.frtusova@dubravka.sk. Dovoľujeme si
Vás informovať, že kontaktovať budeme len
vybraných uchádzačov, ktorí budú
spĺňať naše požiadavky a budú pozvaní
na osobný pohovor.

MESTSKÁ ČASŤ
B R AT I S L AVA - DÚBRAVKA

prijme do pracovného pomeru

prijme do pracovného pomeru

OPATROVATEĽKA
/OPATROVATEĽ

UPRATOVAČKA
DO MATERSKEJ ŠKOLY

Požadované vzdelanie:
absolvovanie opatrovateľského kurzu v
rozsahu min. 220 hodín alebo stredné
odborné vzdelanie v oblasti zdravotníctva
alebo opatrovania. Podmienkou je
splnenie požadovaných predpokladov:
opatrovateľský kurz alebo zdravotnícke
vzdelanie, znalosť slovenského jazyka.
Osobnostné predpoklady: presnosť,
spoľahlivosť, komunikatívnosť, empatia,
ochota pomáhať. Miesto výkonu práce:
mestská časť Bratislava-Dúbravka

Nástup: september 2022 Pracovný
pomer: plný pracovný úväzok,
doba neurčitá. Odmeňovanie:
podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
plat 1 200 € brutto/mesačne

Pracovný pomer: plný
pracovný úväzok, doba neurčitá.
Nástup: ihneď alebo podľa dohody.
Odmeňovanie: podľa zákona
č. 553/2003 Z. z., nástupný plat
950 € brutto/mesačne.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so
životopisom môžete zasielať písomne na
adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
alebo e-mailom na adresu: maria.frtusova@
dubravka.sk. Dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovať budeme len vybraných
uchádzačov, ktorí budú spĺňať naše požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so
životopisom môžete zasielať písomne na
adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
alebo e-mailom na adresu: maria.frtusova@
dubravka.sk. Dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovať budeme len vybraných
uchádzačov, ktorí budú spĺňať naše požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor.

Náplň práce: upratovanie
vnútorných a vonkajších priestorov materskej školy. Požadované vzdelanie: úneustanovuje
sa. Osobnostné predpoklady:
vzťah k čistote a hygiene, vzťah
k deťom, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť. Miesto
výkonu práce: Materská škola,
Bratislava-Dúbravka

Nástup: ihneď alebo dohodou. Pracovný
pomer: plný pracovný úväzok, doba neurčitá.
Odmeňovanie: podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
plat od 720 € brutto/mesačne
Žiadosti o prijatie a štruktúrovaný životopis
zasielajte písomne na adresu: mestská časť
Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02
Bratislava alebo e-mailom na adresu:
maria.frtusova@dubravka.sk. Dovoľujeme si
Vás informovať, že kontaktovať budeme len
vybraných uchádzačov, ktorí budú
spĺňať naše požiadavky a budú pozvaní
na osobný pohovor.

Náplň práce: samostatná odborná
práca pri oprave a údržbe objektov
mestskej časti, opravy a údržba
zariadení a budov ktoré patria pod
správu mestskej časti, vedenie a bežná údržba prideleného služobného
vozidla, vykonávanie ostatných prác
súvisiacich s činnosťou oddelenia
hospodárska správa.
Požadované vzdelanie: úplné stredné
vzdelanie alebo vyučený v odbore.
Podmienkou je splnenie požadovaných predpokladov: vodičský preukaz
skupiny B prax minimálne
1 rok. Osobnostné predpoklady:
presnosť, spoľahlivosť, proaktívny prístup, osobnostné a morálne
predpoklady. Miesto výkonu práce:
mestská časť Bratislava-Dúbravka.

Nástup: september 2022
Pracovný pomer: plný pracovný
úväzok, doba neurčitá.
Odmeňovanie: podľa zákona č.
553/2003 Z. z. plat 1100 €
brutto/mesačne
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so
životopisom môžete zasielať písomne na
adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
alebo e-mailom na adresu: maria.frtusova@
dubravka.sk. Dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovať budeme len vybraných
uchádzačov, ktorí budú spĺňať naše požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor.

www.dubravka.sk

DIVIAK, LÍŠKA?
ZACHOVAJTE POKOJ!
• Pri stretnutí s diviakom alebo diviakmi treba zachovať pokoj a ísť
pomaly preč.
• Vydávať pri výlete zvuk, aby zver
o vás vedela skôr, ako vy o nej.
• Nechodiť mimo vyznačených turistických chodníkov.
• Nenechať svojich psov
voľne pobehovať po lese.
• Pri stretnutí s líškou je nebezpečný
skôr trus a sliny.
• Neprikrmovať mačky na sídlisku.
• Nenechávať vonku
prístupné potraviny.
• V záhrade nevysýpať a nenechávať
voľne hnijúce jabĺčka, kompost...

KOMUNÁLNE VOĽBY

KOMUNÁLNE VOĽBY –
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M E S T S K Á Č A S Ť, M E S TO, Ž U PA : A KO A K E DY

Komunálne voľby 2022
AKO VOLIŤ?

KDE VOLIŤ?

Komunálne a župné voľby budú v jeden deň, a to v sobotu
29. októbra.

1.

Na hlasovanie za poslancov obecných, čiže miestnych
dúbravských a aj mestských, a tiež starostu a primátora
bude slúžiť biela obálka.
Pre voľbu poslancov krajských zastupiteľstiev a župana
bude potrebné vložiť lístky do modrej obálky.

Na hlasovacom lístku na voľby poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva a miestneho zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových
čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť zvolených v príslušnom volebnom obvode. Informácia o počte poslancov
bude uvedená na hlasovacom lístku.

2.

Na voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môže
volič zakrúžkovať najviac toľko kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.
Informácia o počte poslancov bude uvedená na hlasovacom lístku. Tieto lístky budú mať modré pruhy. Oba lístky
dá do modrej obálky.

VOLEBNÝ OBVOD
volí sa 7 poslancov
Moyšova, Tranovského, Kristy Bendovej, Martina Granca, Karola Adlera, Cabanova, Fedáková, Homolova,
Gallayova, Pri kríži, Ožvoldíkova

3.

Na lístku na voľby starostu obce, respektíve primátora
mesta a starostu mestskej časti, môže volič zakrúžkovať
len jedného kandidáta. Oba lístky vloží do bielej obálky.
Na lístku na voľby predsedu samosprávneho kraja môže
volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

VOLEBNÝ OBVOD
volí sa 6 poslancov
Hanulova, Považanova, Sokolíkova, Švantnerova,
Talichova, Tavaríkova osada, Záhradkárska, Bezekova,
Klimkovičova, M. Schneidera-Trnavského, Tulipánová, Bujnákova, Galbavého, Kudlákova, Chrobáková,
J. Valašťana Dolinského, Juraja Hronca, Koprivnická,
Plachého, Strmé Sady, Strmý bok, Vendelínska, Pekníkova, Repašského, Brižitská, Čiernohorská, Jadranská,
Kajerka, K Horánskej studni, Novodvorská, Oskorušová, Pod záhradami, Popovova, Štepná, Žatevná

Lístky budú farebne odlíšené.

Obálku následne volič hodí do určenej schránky, teda buď
bielej, alebo modrej. Ak vloží lístok do nesprávnej obálky,
jeho hlas sa stane neplatný.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

VOLEBNÝ OBVOD
volí sa 6 poslancov
Saratovská, Trhová, Pri hrubej lúke, Nejedlého, Agátová, Dúbravčická, Sekurisova, Drobného, Ušiakova,
Dražická, Lysákova, Na Vrátkach, Kpt. Jána Rašu,

4.

VOLEBNÝ OBVOD
volí sa 6 poslancov

Ako správne voliť, aby
váš hlas nebol neplatný?
Komunálne voľby 2022

Bilíkova, Janka Alexyho, Violy Valachovej, Batkova,
Landauova, Bazovského, Červeňákova, Bagarova,
Beňovského, Bošániho, Damborského, Nemčíkova,
Polianky, Bullova, Lipského, Harmincova, Húščavova,
Ľuda Zúbka

VOLEBNÉ
ULICE
OKRSKY 		

Poslanci
do mesta

Primátor

Starosta

Poslanci
do mestskej
časti

VOLEBNÁ
MIESTNOSŤ

		
		
1-5
		
		

Hanulova, Považanova, Sokolíkova, Švantnerova, Talichova,
Tavaríkova osada, Švantnerova, Bezekova, Klimkovičova,
M. Sch. Trnavského, Tulipánová, Bujnákova, Galbavého,
Kudlákova, Chrobáková, J. Valašťana Dolinského, Juraja Hronca,
Koprivnická, Plachého, Strmé sady, Strmý bok, Vendelínska

ZŠ Sokolíkova 2

		
6-7
		

Pekníkova, Repašského, Brižitská, Čiernohorská,
Jadranská, Kajerka, K Horánskej studni, Novodvorská,
Oskorušová, Pod záhradami, Popovova, Štepná, Žatevná

KC Fontána
Ožvoldíkova 12

8 - 11
		

Moyšova, Tranovského, Martina Granca,
Kristy Bendovej, Karola Adlera, Cabanova, Fedákova

SPŠE Karola Adlera 5

Homolova, Gallayova, Pri kríži, Ožvoldíkova

ZŠ Pri kríži 11

12 - 15

Volič môže voliť len v mestskej časti
svojho trvalého pobytu vo volebnom
okrsku, v ktorého zozname voličov je
zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej
volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo
dokladu o pobyte pre cudzinca.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky
potvrdí volič osobitne v každom zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním
odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do
volebnej miestnosti zo závažných,
najmä zdravotných dôvodov, má právo
požiadať obec a v deň konania volieb
okrskovú volebnú komisiu o vykonanie
hlasovania do prenosnej volebnej
schránky, a to len v územnom obvode
volebného okrsku, podľa miesta svojho trvalého pobytu.
Volič je povinný odložiť nepoužité
alebo nesprávne upravené hlasovacie
lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov, inak sa
dopustí priestupku, za ktorý mu bude
uložená pokuta 33 eur.

Voľby do VÚC 2022

Predseda
samosprávneho kraja

		
16 - 20
		

Saratovská 1-7, Trhová, Saratovská 8 - 28, Pri Hrubej lúke
Nejedlého 1-16,18, 19, 20, Nejedlého 17, 21-73
Agátová, Dúbravčická, Sekurisova

ZŠ Nejedlého 8

		
21 - 25
		

Drobného 2 až 22 párne, Ušiakova, Dražická,
Drobného 1 až 27 nepárne a 24, Lysákova, Na vrátkach,
Kpt. J. Rašu, Gymnázium Bilíkova 24, Janka Alexyho, Violy Valachovej

Gymnázium Bilíkova 24

		
26 - 31
		

Batkova, Landauova, Bazovského, Červeňákova Bagarova, Beňovského
Bošániho, Damborského, Nemčíkova, Polianky, Bullova, Lipského,
Harmincova, Húščavova, Ľ. Zúbka

ZŠ Beňovského 1

Poslanci
do VÚC
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Z Á H R A DA N A D R A Ž I C K E J Z Í S K A L A D OTÁC I U, P O S K Y T N E P R I E S TO R N A P E S TOVA N I E

Komunitná záhrada sa otvára

omunitnú záhradu na
K
Dražickej ulici prevádzkuje
Občianske združenie Dúbravčan

s podporou mestskej časti Bratislava-Dúbravka. V minulosti
ju spravoval a využíval len úzky
okruh obyvateľov, teraz ju občianske združenie otvára novým
záujemcom o záhradkárčenie.
Občianske združenie Dúbravčan získalo dotáciu Nadácie mesta Bratislavy
vo výške 5-tisíc eur, vďaka ktorej sa
podarilo takzvanú komunitnú záhradu pripraviť na otvorenie verejnosti.
Obnovilo oplotenie, urobilo údržbu,
nakúpilo náradie, rastliny a záhony pre
„verejných“ záhradkárov.
Vytvorilo aj pravidlá susedského
správania sa pre záujemcov o záhradkárčenie. Hovoria o využívaní spoločného náradia, spracovaní organického
odpadu či zákaze používania chemických hnojív a fajčenia v záhrade.
V septembri občianske združenie
oslovilo verejnosť so záujmom o pestovanie. Zaregistrovaní účastníci komunitnej záhrady sú už oslovení. Záujem
predčil očakávania a niekoľko násobne
prevýšil kapacitné možnosti záhrady.
Združenie preto aj na základe skúseností z tohto projektu zváži ďalší obdobný projekt v budúcnosti.

Foto: MS

Komunitná záhrada vznikla v opustenej záhrade na Dražickej ulici.

Záhradu nájdete na Dražickej ulici,
má 772 metrov štvorcových a je označená. Ideálny prístup je od verejného
parkoviska pri bytovom dome Bilíkova
20 resp. 22.
ČO JE TO KOMUNITNÁ
ZÁHRADA, A ČO JE V NEJ?
Komunitná záhrada je miesto pre
všetkých ľudí, ktorí radi trávia svoj
voľný čas vonku v prírode a majú záujem dopestovať si vlastnú zeleninu,
ovocie, bylinky alebo kvety aj bez predchádzajúcich pestovateľských skú-

seností. Je to priestor na budovanie
dobrých susedských vzťahov a vzájomné obohacovanie sa.
V záhrade je množstvo veľkých
stromov, vďaka ktorým je tu príjemné prostredie a polotieň. Pre každého
užívateľa je určený vyvýšený záhon, pri
ktorom má ešte priestor na voľné záhradkárčenie. Náradie je uskladnené
v debne na náradie, je voľne prístupné
každému užívateľovi, no treba sa oň
starať a chrániť si ho. V záhrade sa nachádza aj kompostovisko, ktoré treba
využívať na likvidáciu bioodpadu. Na
úvod každý záujemca dostane pár rast-

lín či kríkov. Výsadba stromov je možná
až po dohode. V záhrade sú umiestnené
lavičky a stoly. V záhrade je i niekoľko
sudov, v ktorých sa zachytáva dažďová
voda a tá slúži na polievanie záhrady.
V zeleninových záhonoch možno vysádzať zeleninu, bylinky či kríčky a to
tak, aby neprekážali susediacim rastlinám. Svoje sadenice si ideálne označte. Okolie plota je určené pre bylinky, okrasné rastliny a ovocné kry. Pre
väčšie dreviny a stromy aktuálne nie je
v záhrade miesto, no v prípade záujmu
je potrebné výsadbu dohodnúť a vopred
konzultovať.
(ms)

Z B E R N É N Á D O BY S Ú D Ô L E Ž I TO U S Ú Č A S ŤO U V E R E J N É H O P R I E S TO R U

Stojiská môžu získať dotáciu

ádoby na odpad sú nevyN
hnutné pre každý bytový
dom. Samospráva podporuje

KONTAJNEROVÉ STOJISKÁ
Žiadať o dotáciu môžu správcovia, alebo
spoločenstvá vlastníkov, ktorí sa preukážu zmluvou o výkone správy a tiež daňovými dokladmi za jednotlivé úhrady
nákladov pri budovaní kontajnerového
stojiska. Postup je na www.dubravka.sk
v časti potrebujem vybaviť.
Podrobnosti o podpore stojísk zo strany
hlavného mesta - stránka www.bratislavskisusedia.sk.
Podmienky dotácie: vypracovaný
projekt (výkresová dokumentácia) s navrhovaných termínom realizácie; preukázanie majetkovo-právneho vzťahu
k navrhovanému pozemku; preukázanie
sa stavebným povolením, resp. ohlásením stavby podľa stavebného zákona.

budovanie kontajnerových
stojísk. Dotáciu poskytuje mesto aj mestská časť.
LUCIA MARCINÁTOVÁ
Stoja na ceste, pri nej, zaberajú
parkovacie miesta a na vyhadzovanie
odpadu ich využíva kdekto. Kontajnery, ktoré nie sú zamknuté v stojiskách.
Rýchlejšie sa plnia, okolo nich sa tvorí
neporiadok.
Riešením je práve zriadenie kontajnerového stojiska. Zabraňuje vynášaniu odpadu do okolia.
Hlavné mesto aj mestská časť Bratislava-Dúbravka podporujú budovanie
stojísk dotáciou. Žiadať o ňu môžu
správcovia alebo spoločenstvá vlastníkov bytov, ktorí sa preukážu zmluvou
o výkone správy.
„Poskytnutie dotácie na budovanie stojísk v Dúbravke sa riadi podľa
schváleného všeobecne záväzného
nariadenia číslo 6 z roku 2019,“ vysvetľuje Ladislav Šusták z oddelenia

Bez kontajnerových stojísk vyzerá okolie kontajnerov aj takto.

životného prostredia miestneho úradu. „Dotáciu poskytujeme do výšky
20 percent z celkových preukázaných
nákladov.“
Vyššiu dotáciu môžu získať obyvatelia tak, keď sa pri stojiskách spoja
a viaceré domy si vybudujú spoločné stojisko, podpora tam je až do 30
percent nákladov, maximálne však do
výšky 5-tisíc eur.

Foto: archív DN

Informácie o poskytnutí a žiadosť
sa dajú nájsť na stránke mestskej časti
www.dubravka.sk v časti Potrebujem
vybaviť oblasť Životné prostredie.
Dotáciu poskytuje aj hlavné mesto,
podrobnosti prináša webová stránka
www.bratislavskísusedia.sk, približuje typy kontajnerových stanovíšť.
Výhodou uzatvárateľných kontajnerových stojísk je, že prístup k nim

majú výhradne obyvatelia bytového
domu, čím je možné ušetriť, keďže
menej odpadu v kontajneroch znamená aj nižšiu frekvenciu vynášania
kontajnerov. Stojiská tiež zabraňujú
znečisťovaniu miesta odpadom či jeho
rozfúkaniu do okolia. Sú tak podobne
ako zberné nádoby pre svoju veľkosť
aj polohu významnou súčasťou verejného priestoru.

INZERCIA
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RADY ZÁHRADKÁROM

Pripravme sa
na chlad a sneh

O

któbrové babie leto
predĺžilo vegetačné obdobie paradajok a
papriky, na hriadkach nám
ešte rodia celoročné jahody
a maliny. Dozrievajú figy,
kivi, aj posledné strapce
hrozna. O tom všetkom hovorí MILAN TRSTENSKÝ,
člen komunitnej Vodárenskej záhrady o. z. Živica.

ZÁHRADKÁR V NOVEMBRI:
Skôr ako nastanú daždivé chladné dni, prituhne a príde prvý
sneh urobme činnosti, ktoré naša
záhradka pred príchodom zimy
potrebuje.
KVETY: Odrežeme zaschnuté
zvyšky trvaliek, triedime a ukladáme pozberané semená letničiek. Mierne zostriháme kríčkové
ruže, prihrnieme ich kompostom
alebo zemou.
DROBNÉ OVOCIE: Poslednýkrát plečkujeme a okopeme jahody, Pokiaľ sme nestihli v októbri,
vysádzame ríbezle a egreše.
Kompostom prihrnieme kry viniča.
OVOCNÉ
STROMY:
Skôr
ako opadne lístie, vyrežeme zo
stromov suché vetvy. Okopeme
stromy, pokiaľ je možné v šírke
koruny, pričom
zakopávame
mulč. Vysádzame nové ovocné
stromčeky.
ZELENINA: Pripravíme si jarný plán výsadby. Premyslíme
otázku striedania zeleniny na
jednotlivých záhonoch. Vzhľadom na teplý október, keď nám
na hriadkach ešte dozrievali
paradajky a papriky , po kompostovaní a vyhnojení záhonov
vysádzame začiatkom mesiaca
cesnak a cibuľku.
Kontrolujeme zdravotný stav
skladovaného ovocia a zeleniny.

MESTSKÁ ČASŤ
B R AT I S L AVA - DÚBRAVKA

Bezplatná právna
poradňa – november
▪ Bezplatná právna poradňa funguje v Kultúrnom centre Fontána na
Ožvoldíkovej.
▪ V novembri bude dispozícii v
stredu 2. novembra od 9.00 – 11.30
a v stredu 16. novembra od 13.00 –
16.00.
▪ Pred návštevou je potrebné poradne si pripraviť všetky dokumenty.
Premyslieť si ako zadefinovať svoj
problém.
▪ Svojou prípravou znižovať čas
návštevy na desať minút, byť tak tolerantní k ostatným, či už k ďalším
návštevníkom poradne, tak i právnikom, ktorí radia bez nároku na honorár.
▪ Služby právnej poradne sú poskytované formou osobných konzultácií s právnikmi.
▪ Poradňa neposkytuje právne
poradenstvo v trestných veciach a
nezastupuje občanov v súdnych konaniach ani v konaniach pred inými
štátnymi orgánmi.

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

VÝCVIK PSOV

WWW.CVICIMEPSOV.SK

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

0917 173 665

▪ Kúpim remosku a švédsku metlu.
Tel.: 0948 009 504
▪ Predám pekné tohtoročné suché
nelúpané vlašské orechy 4 euro/kg.
Tel.: 0908 189 341
▪ Predám nabíjačku na autobatérie,
cena 15 eur. Tel.: 0949 510 71
▪ Predám v dobrom stave plachtu
na zakrytie osobných automobilov,
cena 15 eur. Tel.: 0949 510 71
▪ Predám ohrievač nôh – 6 stupňov
teplôt, elektronická regulácia,
vyberateľná a prateľná kožušinová
vložka, cena 15 eur.
Tel.: 0903 272 223
▪ Predám elektrickú vyhrievaciu
masážnu papuču, cena 20 eur.
Tel.: 0903 272 223
▪ Predám pánsky slovenský kožuch,
veľkosť 51, cena. 25 eur.
Tel.: 0903 272 223
▪ Predám pánsku koženú bundu tmavohnedú, veľkosť 50, cena 15 eur.
Tel.: 0903 272 223
▪ Predám tmavohnedú dámsku
koženú bundu, veľkosť XL,
cena 10 eur. Tel.: 0903 272 223

P O D N I K AT E Ľ S K Á
INZERCIA
▪ Vodoinštalácie, oprava, montáž.
Ján Dobrý. Tel: 0904 572 977
▪ Glazúrovanie vaní za prijateľnú
cenu so zárukou.

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

Tel.: 0905 983 602.
▪ Servis a opravy PC,
Kontakt: 0915 720 730,
www.aatuh.sk
▪ Doprava, sťahovanie, odvoz a
likvidácia. Tel: 0915 741 475
email: ba-tranzit@centrum.sk

Vladimír MATRKA, RSc.
CERTIFIKOVANÝ REALITNÝ MAKLÉR

AR

K

ANCIA

Y

G

VÁŠ REALITNÝ
MAKLÉR PRE
DÚBRAVKU

V A L I T

ING. TATIANA URBANCOVÁ
mobil: 0911 104 429
www.facebook.com/tatianaurbancova
tatiana.urbancova@re-max.sk

Ponúkam 14-ročné skúsenosti
pri predaji nehnuteľností

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

Elite

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

Rýchlo, hladko a transparentne.

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

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

www.dubrawareal.sk

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

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

www.dubrawareal.sk
www.dubrawareal.sk

Platí do 30. 11. 2022
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któber. Mesiac úcty
k starším. Správny čas
pristaviť sa, popremýšľať,
stretnúť sa, poďakovať
i vzdať úctu. Mestská časť,
v spolupráci s Radou seniorov v Dúbravke, organizovali počas októbra viaceré podujatia. Najväčším
počas mesiaca je slávnostný galavečer spojený aj
s oceňovaním najaktívnejších seniorov.

Milí naši, ďakujeme Vám. Čítame
nad pódiom v červenej sále Domu
kultúry Dúbravka. A presne taký bol
podvečer 11. septembra v kultúrnom
dome. O úcte a ďakovaní našim seniorom. Vďaka na slávnostnom galavečere, ktorý mestská časť pripravila pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším,
mala rôzne formy a podoby. Ďakovalo
sa spevom, tancom, slovom, potleskom
i kyticou kvetov.
„Po doline tichý vetrík povieva,“

M E S I A C Ú C T Y K S TA R Š Í M

P O Č A S G A L AV EČ E R A P O ĎA KOVA L I PÄT N Á S T I M S E N I O R O M

Ocenili seniorov:

Za šport, aktivitu,
pomoc, blízkosť
piesňou, čistým spevom a citlivým podaním sa divákom prihovoril mladý
spevák zo Základnej umeleckej školy
Eugena Suchoňa. Tá si spolu s detským folklórnym súborom Klnka pripravila pre seniorov a hostí nevšedný
program. Flauta, spev, sláčiky a ener-

gický, farebný tanec. Pomedzi program
sa z pódia prihováral moderátor Pavol
Michalka, ktorý postupne predstavil
všetkých ocenených. Pochvalné uznanie za udržanie a rozvoj športových aktivít a turistiky v rokoch 2020 – 2022,
smerujúcich k zmierneniu dôsledkov

pandémie, udelil starosta Martin Zaťovič na návrh Rady seniorov v Dúbravke
pätnástim skôr narodeným Dúbravčanom. Seniori zas ocenili a poďakovali
za pomoc i aktivitu piatim významným
zástupcom mestskej časti.
(lum)
Foto: Ľubo Navrátil

OCENENÍ SENIORI V DÚBRAVKE
PETER FREŠO - člen Denného
centra 1, mnohým známy ako športovo
aktívny dôchodca, ktorý sa dlhšie
obdobie venoval bowlingu, v posledných rokoch najmä petanque. Pre túto
oblasť pravidelného pohybu i tých menej mobilných získava aj ďalších našich
seniorov. V kolektíve denného centra
je obľúbený najmä pre jeho humor.
PETER BELLAY - člen Denného centra 1. V mladosti sa súťažne
venoval volejbalu. Približne pred 15
rokmi ho zlákal bowling, intenzívnejšie sa mu začal venovať po odchode
do dôchodku. Aktívne sa zapojil do
organizovania všetkých bowlingových
súťaží. Je spoluautorom Dúbravskej
bowling ligy seniorov. Podieľa sa aj
na zabezpečovaní stolnotenisových
turnajov seniorov.
LIBUŠA IVÁNYIOVÁ - vedúca Denného centra 2, členka Rady seniorov. V
čase nástupu a priebehu pandémie sa
usilovala empaticky nastaviť program
a chod činnosti klubu. Sústreďovala sa
najmä na stretávanie s členmi v exteriéri. V záujme ich psychického zdravia
si uvedomovala potrebu sústreďovania
sa na časté kontakty s jednotlivými
členmi denného centra, najmä osamelo žijúcimi.
MÁRIA HARGAŠOVÁ - dlhoročná
členka Denného centra 2. Vždy je
ochotná podať pomocnú ruku. Nebolo
tomu inak ani počas pandémie a po
nej. Nastúpila aj do reprezentácie v
bowlingovej lige seniorov Dúbravky.
Vždy pomohla pri zabezpečení účasti
športovo nadaných členov DC 2 na
spoločných, najmä športových podujatiach. Nezištne sa venuje dobrovoľníckej činnosti vo farnosti.

ĽUBOSLAV ŠKOVIERA - vedúci
Denného centra 3, člen Rady seniorov
v Dúbravke. V čase 1. a 2. vlny pandémie koronavírusu, ako i doteraz,
pravidelne komunikuje so všetkými
členmi denného centra. Je vzorom pri
osobnej reprezentácii denného centra
vo všetkých spoločných športových
podujatiach, ako aj v šachu, pravidelne
reprezentuje seniorov i na podujatiach
mimo mestskej časti.
OTÍLIA JABLONOVSKÁ - členka Denného centra 3 a spevokolu Dúbravanka.
Je aktívnou členkou petangového
družstva. S družstvom Dúbravky prijala
pozvanie petangového tímu Ružinova. Pravidelne sa úspešne zapája do
všetkých disciplín Športových dní seniorov, v roku 2019 sa v šesťboji umiestnila
na 1. mieste. Zúčastnila sa maratónu
ČSOB Bratislava, kde v roku 2021 skončila s finálovým umiestnením.

KATARÍNA GRUNWALD - predsedníčka Miestnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska v Dúbravke.
Podieľala sa na tvorbe Programu aktívneho starnutia Dúbravky do roku 2030
v rámci poradného orgánu starostu
mestskej časti Rady seniorov Dúbravky. Okrem toho sa venuje predovšetkým digitalizácii a príprave projektov
počítačovej gramotnosti seniorov.
ZLATA SMOLKOVÁ - podpredsedníčka, aktívna členka výboru Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska v Dúbravke, členka Rady
seniorov a Denného centra 4. V období
pandémie, ale aj v súčasnosti, s veľkým
nasadením organizuje a pomáha
najmä pri športovej činnosti seniorov
v petanque a pravidelných turistických
vychádzok, podujatí. Vždy ochotne
priloží ruku k dielu.

VLASTA BABITZOVÁ - vedúca
Denného centra 4, aktívna členka Rady
seniorov. Počas celého pandemického
obdobia mala vždy podľa aktuálnych
opatrení na zreteli všetkých členov
denného centra. Vyvíjala a podporovala možnosť utužovania ich zdravia
hlavne pohybovými aktivitami –
cvičenie, turistické vychádzky, petang,
bowling...

PAVLA MIKOVCOVÁ - členka Miestneho spolku Slovenského Červeného
kríža a dlhoročná členka Denného centra 4 sa v tomto roku dožila krásnych
90. narodenín. Neúnavná účastníčka
takmer všetkých podujatí organizovaných pre seniorov. V posledných
rokoch sa zúčastňuje spoločných
prechádzok pre tých menej zdatných
po Dúbravke, a to spolu s vedením
Miestneho spolku Červeného kríža.

VIERA MUSEVA - členka Denného
centra 4, členka jeho samosprávy.
Už niekoľko rokov sa okrem pravidelného cvičenia pre seniorov aktívne
zúčastňuje aj sobotňajšej turistiky
do prírody a okolia mestskej časti
Bratislava-Dúbravka. Pomáha a stará
sa tiež o dôležitú činnosť, bez ktorej by
denné centrum ťažko existovalo, a tou
sú financie.

RUŽENA GAŠPARÍKOVÁ - členka
Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža, dlhoročná aktívna seniorka
Denného centra 4, zanietená tvorbe
krásnych ručných prác, s ktorými neraz
dopomohla urobiť radosť nielen tým
najbližším, ale deťom, odkázaným,
ohrozeným chorobou. Počas ťažkých
dní pandémie bola vždy ochotná pomôcť svojim blízkym a susedom.

TERÉZIA VIZINOVÁ - aktívna
seniorka, toho času zastupujúca
predsedníčka Miestneho odboru
Matice Slovenskej v Dúbravke,
viacročná členka Denného centra
1. Má výborné organizačné schopnosti a vyniká všestrannosťou. Je
športovo zdatná, aktívna. Dúbravských seniorov reprezentovala
v priateľských bowling zápasoch
so seniormi z Malaciek. Poteší aj
spevom a výbornými domácimi
koláčmi.
FRANTIŠEK BRUNOVSKÝ
- aktívny dlhoročný člen Miestneho odboru Matice Slovenskej
v Dúbravke, člen Denného centra
4 a Miestneho odboru Jednoty
dôchodcov Slovenska. Zabehol
nejeden maratón a absolvoval
i množstvo bežeckých súťaží,
kde sa umiestnil na popredných
miestach. Môžeme sem zaradiť aj
tie naše, napríklad Športové hry
seniorov-Memoriál Ferka Švábu,
Valentínsky beh. Toho času aktívne
funguje ako tréner stolného tenisu
v Centre rodiny.
JOZEF PETROVSKÝ - člen Denného centra 1, člen Rady seniorov,
zodpovedný za rozvoj športových
aktivít seniorov Dúbravky, člen
Komisie športu a Mediálnej rady.
Je pravidelným prispievateľom
do Dúbravských novín. Aktívne sa
zapojil do organizovania bowlingových súťaží. Je spoluautorom
Dúbravskej bowling ligy seniorov.
Podieľa sa na zabezpečovaní stolnotenisových turnajov seniorov.

(red)
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Ocenení seniori so starostom Martinom Zaťovičom, koordinátorkou Rady seniorov Zuzanou Markovou a vedúcou oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva Dominikou Malačinovou.

MIMORIADNE OCENENIA A POĎAKOVANIE
DÚBRAVSKÝCH SENIOROV
BRANKO SEMANČÍK - poslanec,
predseda Komisie športu, člen Rady
seniorov. Neúnavný, dobrosrdečný človek.
Vždy ochotný pomôcť, podporiť, poradiť
najmä v športovej činnosti seniorov. Podľa
možnosti sa zúčastňuje všetkých, predovšetkým športových seniorských podujatí,
zasadnutí Rady seniorov, kultúrno-spoločenských akcií.
MATEJ FILÍPEK - veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru u nás v Dúbravke.
Spolu so svojimi kolegami - dobrovoľnými
hasičmi, podá seniorom zakaždým pomocnú ruku, je niekoľkoročným aktívnym
spolupracovníkom pri turistickej vychádzke
a opekačke v lesoparku nad Dúbravkou, ale
i pri Športových hrách seniorov - Memoriál
Ferka Švábu.
JURAJ ŠTEKLÁČ - miestny poslanec,
predseda Mediálnej komisie, poslanec
Bratislavského samosprávneho kraja, vicežupan. Pre seniorov už roky známy a nenahraditeľný pri organizovaní zaujímavých,
z pohľadu zdravia podnetných prednášok

v Dome kultúry Dúbravka. Je vždy ochotný
si nás vypočuť, poradiť, odborne pomôcť.
ZDENKA ZAŤOVIČOVÁ - poslankyňa
mestského zastupiteľstva, viceprimátorka,
členka Rady seniorov, predsedníčka
Miestneho spolku Slovenského Červeného
kríža. Vždy pripravená poradiť, pomôcť,
podporiť v akejkoľvek oblasti života
komunity. Aj jej zásluhou sa môžeme
tešiť z obnovy mestskej časti - športovísk, kultúrno-spoločenských podujatí,
projektovej činnosti a z rozvoja dopravnej
infraštruktúry.

Koordinátorka Rady seniorov Dúbravke (v strede) so starostom Martinom Zaťovičom a
viceprimátorkou Zdenkou Zaťovičovou.

MARTIN ZAŤOVIČ - obetavý, starostlivý,
pre spoluobčanov vždy k dispozícii, starosta Dúbravky, župný poslanec, predseda
Rady seniorov - tieto funkcie ho predurčujú
pomáhať tak, ako sa v danej situácii dá.
Takého ho poznáme už niekoľko rokov my
všetci, jeho seniori a ich okolie. Aj počas
pandémie nám vždy vlieval nádej, že bude
lepšie, a že opäť budeme mať možnosť
stretávať sa na spoločných podujatiach.
Zuzana Marková

Tanečníci Detského folklórneho súboru Klnka.

Mimoriadne ocenené osobnosti Dúbravky – zľava Branislav Semančík, Matej Filípek, Juraj
Štekláč, Zdenka Zaťovičová, Martin Zaťovič.

Vystúpili aj talenty zo Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa.
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zariadení pre seniorov V
v Domove pri kríži, pôsobí
už bezmála dvanásť rokov.

Riaditeľka Janka Dudoňová
je s ním silno spojená a od
samého začiatku jej pôsobenia tu zavádza vítané, veľmi
prospešné zmeny. Za svoju
záslužnú, obetavú činnosť,
dlhoročnú pomoc seniorom
i manažérske schopnosti pri
zastávaní neľahkej pozície
a vzdelávaní zamestnancov,
bola tento rok nominovaná
v prestížnej ankete Slovenka
roka v kategórii Charita a Sociálna práca. Porozprávali sme
sa nielen o tom, čo táto práca
obnáša, ale nazreli sme aj do
jej súkromia.

ROZHOVOR

R I A D I T E Ľ K A D O M OVA P R I K R Í Ž I : K L I E N T U N Á S N E P OZ N Á S A M OT U

Nad naším zariadením

ZHOVÁRALA SA

DANKA ŠOPOROVÁ
Priblížte nám domov na ulici Pri
kríži.
Naše zariadenie vzniklo v roku 1991
ako bývalý penzión, jeho hlavná filozofia spočívala už v danom čase v tom, že
akonáhle seniori zostarnú a zhorší sa
im zdravotný stav, u nás nájdu istotu,
bezpečie, opatrovateľskú a aj zdravotnú starostlivosť. Prichádzajú k nám
bývať manželské páry i jednotlivci.
Ako ubytovanie vo vašom zariadení vyzerá?
Bytová jednotka má okolo 40 metrov štvorcových, vlastnú kúpeľňu,
WC, kuchynku, loggiu aj väčšiu miestnosť, čo sa dá považovať za obývačku.
Už v spomínanom čase bola každá
bytová jednotka napojená na signalizáciu do ošetrovne s nonstop prítomným personálom. Tak je tomu dodnes,
hoci zariadenie prešlo mnohými vylepšeniami. Za všetky spomeniem
zateplenie objektu v roku 2016, vynovené PVC na chodbách, maľovanie
lôžkovej i bytovej časti, novú strechu,
plastové okná, regulovanie kúrenia
atď. Do konca tohto roka ideme meniť
stúpačky a som si istá, že všetky výzvy
zvládneme. Interne sme to nazvali ako
zníženie energetickej náročnosti budovy a zároveň jej zveľadenie, nech sú
našim prijímateľom zabezpečené čo
najlepšie podmienky pre pekné, príjemné, ekonomicky výhodné bývanie.
Keď sme svojho času prežili výmenu
okien v novembri a decembri, tak sme
schopní zvládnuť všetko. (smiech)
A naši prijímatelia chápu, že tak, ako
sa človek lieči a musí dbať o vlastné
zdravie, aj budova potrebuje nové
„ošatenie“, z ktorého v závere plynú
samé, predovšetkým úsporné benefity
a pocit ešte väčšieho komfortu.
Bola pre vás pandémia najnáročnejším obdobím počas vášho pôsobenia tu?
Určite, a to predovšetkým rok 2020.
Som si ale istá, že nie iba pre nás. Covid-19 bol nepoznaný a i my sme žili
strachom, nevedeli sme, ako sa čo
najlepšie pripraviť, brániť, chrániť našich prijímateľov, ale i seba. Práve tu

Seniori a komunita Domova pri kríži. 

noc, musia písomne oznámiť kam idú
sa však ukázala sila kolektívu. Ak by
a nechať na seba kontakt. Je to z dôvosme všetci vzájomne nespolupracodu, aby sme sa o nich nebáli. Môžu ísť
vali, nedosiahli by sme také perfektné
k rodine, na dovolenku, výlet, predĺvýsledky. V danom roku sme nemali
žený víkend, no obdobie, ktoré môžu
žiadneho pozitívneho pacienta.
byť nepretržite preč, je maximálne šesť
Aká je vo vašom zariadení čakamesiacov. Samozrejme, sme veľké
cia doba pre potenciálnych prijímazariadenie, čo si vyžaduje určité prateľov?
vidlá, alebo nazvem to skôr režimom.
Všetko sa odvíja od zdravotného
Máme presne určený čas raňajok, obestavu čakateľa a samozrejme voľných
du i večere, taktiež
kapacít. Tým, že
čas
jednotlivých
čakateľov je veľa,
Náročnosť je vyvážená
aktivít i spoločenprijímame predmnožstvom energie a lásky, ských
podujatí.
nostne tých, ktorí
ktorú za prácu dostávame.
Tieto oznamy prinemajú
nikoho,
jímatelia vidia na
To je ten najväčší dar, aký
kto by im pri dennástenkách, alebo
ných
aktivitách
môže človek prijať späť za
sa o nich dozvedia
pomohol.
Úzko
svoju prácu.
od sociálnych praspolupracujeme
covníkov. Starosts príslušnými úradlivosť v našom zariadení je zaistená
mi a poskytujeme pomoc primárne
dvadsaťštyri hodín denne.
starším ľuďom v ohrození života. PrieStáva sa, že prijímateľ z vášho
merný vek našich prijímateľov je 83
zariadenia dobrovoľne odíde?
rokov, pričom 95% z nich sú seniori,
Len veľmi zriedka, mávame maxiktorí potrebujú každodennú odbornú
málne jeden-dva prípady za rok, niea obslužnú starostlivosť.
kedy ani to nie. Deje sa tak vtedy, keď
Skúste nám pre predstavu usa ich stav natoľko zlepší, že by ešte
viesť, ako vyzerá ich denný režim.
dokázali fungovať vo svojom priroSme otvorení neustále, rodinní
dzenom prostredí. Väčšinou sa ale stapríbuzní môžu prísť na návštevu kene opak. Keď k nám nový člen príde
dykoľvek medzi 6.00 a 22.00. Toto je
a adaptuje sa, prevažne zalomí rukapre našich prijímateľov domov, kedymi a povie, prečo neprišiel oveľa skôr.
koľvek môžu prichádzať a odchádzať.
(smiech) Viete, oni tu majú záujmy,
Jedine, pokiaľ by chceli ísť preč na

Foto: archív zariadenia

krúžky, celodennú starostlivosť, kvalitné a teplé jedlo, komfort, nepoznajú samotu atď. To je pre starších ľudí
veľmi silným mementom, nebyť sám.
Pre prijímateľov organizujeme takisto
rôzne aktivity, podujatia, výlety, súťaže, koncerty. Počas leta sme mali v záhrade päť nádherných koncertov.
Postupne vo vašom okolí ožila aj
záhrada.
Záhrada je naša pýcha, je to veľký
park, oáza pokoja, o ktorú sa staráme.
Vydávame seniorský časopis, týždenne
k nám príde pedikérka, kaderníčka,
stomatologička či všeobecná lekárka.
V našom areáli je i kaplnka - tá býva
permanentne otvorená, uskutočňujú
sa v nej bohoslužby a katolícke omše.
Máte množstvo pracovnej agendy, zodpovedáte za tím ľudí, ste styčnou osobou pri stavebných úpravách,
stretávate sa so smrťou prijímateľov
a zabezpečujete im poslednú rozlúčku. Z čoho pozostáva váš mentálny
detox?
Dobíjam sa v prírode - turistikou,
jogou. Pochádzam zo stredného Slovenska, v obci Hlboké nad Váhom
máme krásnu chalúpku, kde si vždy
oddýchnem. Nabijem sa tam energiou,
vezmem si z prírody novú silu pre ďalší náročný týždeň, teším sa zo života, z
práce. Môj manžel pracuje v Nemecku
a chodievame často aj do Álp, avšak na

ROZHOVOR
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lieta anjel

Riaditeľka Domova pri kríži Janka Dudoňová.
Slovensko nedám dopustiť. Pre mňa má
nevyčísliteľnú hodnotu. Do obce, kde
máme chalúpku, sa ale určite vrátim,
keď budem na dôchodku. Ostáva mi rok
a pol, počas ktorého by som chcela v našom zariadení dotiahnuť všetky rozpracované veci, ale i „vychovať“ si nástupcov. Už teraz sa mi tisnú slzy do očí, keď
pomyslím na to, že odtiaľto odídem. Ale
boli to úžasné roky, ktoré urobili môj život naplneným a pestrým.
Bežný deň v zariadení, ako vyzerá?
Len riaditeľ sám nič nezmôže, my
sme tu jeden tím, jedna veľká domácnosť. Komunikujeme maximálne otvorene a naše vzťahy sú založené na
úprimnosti. Keď si pozorne všimnete,
všade na dverách máme kľučky, vrátane tejto pracovne. Moji kolegovia sú
zvyknutí, že som tu a pripravená pomôcť, kedykoľvek je to potrebné. Každý môj deň začína pracovnou poradou
s vedúcimi jednotlivých oddelení ešte
pred siedmou ráno a ani zďaleka nekončí odchodom z kancelárie. Je pravdou, že na mojich pleciach leží najväčšia zodpovednosť, ale bez kolegov by
som nezmohla nič. A touto cestou by
som im za ich prácu, úsilie i profesionalitu chcela veľmi pekne poďakovať.
Rovnako tak našim úžasným prijímateľom a ich rodinným príslušníkom.
No nechcem zabudnúť ani na ľudí,

Foto: archív zariadenia

ktorí na nás myslia a pomáhajú nám.
Neustále tvrdím, že nad naším zariadením lieta jeden úžasný anjel. Sociálna práca, ktorej sa tu mnohí z nás
venujú už roky, konkrétne ja už tridsaťpäť rokov, je totiž v prvom rade
poslaním. Len málokto si dokáže
predstaviť stráviť tu čo i len jeden pracovný deň. Na druhej strane táto náročnosť je vyvážená množstvom energie a lásky, ktorú dostávame. To je ten
najväčší dar, aký môže človek prijať
späť za svoju prácu.

Bývanie
pre spokojný život
Už čoskoro

DOMOV PRI KRÍŽI
Zariadenie pre seniorov v Dúbravke na ulici Pri kríži.
Má tri oddelenia: sociálne, ekonomické a ošetrovateľsko- opatrovateľské.
Keď sem Janka Dudoňová nastúpila, v zariadení pracovalo 11
opatrovateľov, k dnešnému dňu
ich je až 45, ďalej 2 sociálni pracovníci, ktorých je v súčasnosti už
11 a pracovalo tu 30 kmeňových
zamestnancov. Ich počet medzičasom vzrástol o trojnásobok.
K prvému januáru nového roka ich
bude 82.
Kapacita zariadenia bola 164
miest, ich počet krátko po nástupe
pani riaditeľka navýšila na 176.

Untitled-5 1

PREDAJ BYTOV

Denisa Kria
0918 111 011
kria@itb.sk
Ivana Kapitánová
0905 444 044
kapitanova@itb.sk

25/10/2022 15:06
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CYKLISTI

C Y K LO M O S T Č I P R O M E N Á DA A J P R E B I C Y K L E ? N E R A D O S T N Á S Ú Č
prvý pohľad idyla:
Na
Devínska Kobyla za
humnami, Malé Karpaty čo by

kameňom dohodil, trasy pozdĺž
Dunaja a Moravy poruke. Realita? Niekoľko desiatok metrov
plnohodnotného cyklochodníka
a na výber buď rizikové úseky s
frekventovanou automobilovou
premávkou, alebo konflikty s
chodcami.

JURAJ MARCINÁT
Dúbravka patrí k mestským častiam, ktoré by mohli byť rajom pre
cyklistov. Pre tých na horských
bicykloch, pre tých, ktorí holdujú
rýchlejším „cesťákom“, aj pre vyslovených rekreantov či rodiny s
deťmi. Predurčuje ju k tomu poloha. Leží na okraji Bratislavy v blízkosti lesov Devínskych Karpát na
západe a Pezinských Karpát na východe, tvorí prakticky jedno krídlo
Lamačskej brány na Záhorie.
Napriek tomu je pre rozrastajúcu sa komunitu cyklistov prejazd
cez Dúbravku alebo už len na pohľad banálny výjazd z nej malou
nočnou morou. Mestskú časť z
hľadiska cyklistickej infraštruktúry sužujú kľúčové a dlhodobo neriešené traumy.
AKO PREJSŤ CEZ DÚBRAVKU
Prvá spočíva v nemožnosti plynulého prejazdu mestskou časťou
najmä v smere ústrednej dopravnej radiály bez toho, aby sa cyklista buď nevystavoval hrozbám
číhajúcim na bežných cestných
komunikáciách, alebo aby sa nedostával do kolízií s chodcami na
chodníkoch, kde sa jazdí takpovediac „načierno“. Z núdze, pretože
Dúbravke takmer úplne chýbajú
cyklistické chodníky v hlavných
smeroch Karlova Ves – Devínska
Nová Ves, Karlova Ves – Lamač.
Ochranné pruhy? Rarita. Podľa
informácií magistrátu hlavného
mesta sa ich v končiacom sa volebnom období vyznačilo v celej
mestskej časti 1500 metrov. Keď
sme ich hľadali, našli sme vyznačené v oboch smeroch na Štepnej,
ulici Pri kríži a Dúbravčickej.
Zaujímalo nás, prečo sa riešenie
stavu v Dúbravke nemôže inšpirovať napríklad Ružinovom, kde
cyklistom vyčlenili samostatný
chodník lemujúci radiálu.
„Pri porovnaní s Ružinovom je
nutné povedať, že Dúbravka má
celkom iné geografické členenie,

Dúbravka je pre c
kde je technická realizácia takýchto komunikácií oveľa zložitejšia,“
vysvetľuje hovorkyňa mesta Dagmar Schmucková.
BOJ O PROMENÁDU

8.

7.

9.

Zúfalú situáciu azda najvýstižnejšie ilustruje „súboj“ medzi cyklistami a chodcami o promenádu
pozdĺž Ulice M. Schneidra Trnavského. Niektoré mapové aplikácie
ju totiž začlenili do cyklotrasy s
názvom Dúbravská radiála a cyklistom nebolo viac treba…
Kto je v práve? Magistrát v tom
má podľa hovorkyne mesta jasno:
„V priestore Dúbravskej promenády nemá v súčasnosti magistrát hlavného mesta vypracovanú
technickú štúdiu vedenia cyklistickej dopravy, v platnom dokumente Územný generel dopravy je
cyklotrasa vedená pri vozovke na
Ulici M. Schneidra Trnavského.“
Aké-také záchranné lano by mohol cyklistom hodiť plán obchádzky hlavného cestného ťahu súbežne s diaľnicou D2. „V súčasnosti
je spracovaná štúdia radiály R52
Podvornická v úseku Beňušova,
Bagarova, Dražická, Drobného,
Na vrátkach, Agátová, ktorá ústi
do priestoru priechodu na Bory,“
dodáva Schmucková.
Je to z veľkej miery trasa, ktorú
čoraz častejšie vyhľadávajú aj automobilisti v snahe vyhnúť sa početným svetelným križovatkám…

10.
11.
12

AKO SA DOSTAŤ Z DÚBRAVKY
Na prvý pohľad jednoduchá

Cyklistov by od tohto roku mala na cestách chrániť novela zákona.

Foto: Peter Považan

úloha. Skúsenosti z viacerých výjazdov aj vyjadrenie magistrátu
však hovoria jasnou rečou: Jediná bezpečná cesta vedie cez Líščie
údolie do Karlovej Vsi.
„Pokiaľ ide o cyklistické prepojenie Karlova Ves – Dúbravka,
bezpečnú cyklojazdu zaručuje
ukľudnená komunikácia Slávičie
údolie,“ tvrdí hovorkyňa mesta.
Možný je aj výšľap po Plachého
ulici či cez Tavaríkovu osadu na
chrbát Devínskej Kobyly. Ak vás
to ťahá severozápadne na rovinaté
cestičky popri Morave a ďalej na
kvalitne udržiavané a najmä zna-

CYKLISTI
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Č A S N O S Ť A N E J A S N Á B U D Ú C N O S Ť P R E C Y K L I S TOV V D Ú B R AV K E

cyklistov odrezaná
1. Krčace – Líščie údolie
– Karlova Ves
2. Krčace – Karloveská
– Karlova Ves
3. Harmincova – Polianky
– Patrónka
4. Harmincova – Lamač
5. Harmincova – Polianky
– Sitina – Staré Grunty
6. Janka Alexyho
– Lamačská cesta – Lamač
7. Saratovská – Agátová
– podjazd (Gastroglass) – Bory
8. Saratovská – Agátová
– podjazd – Hornbach
9. Saratovská – Agátová
– Technické sklo – Villa Rustica
– Pod Bielymi skalami
10. K Horánskej studni

– Dúbravská hlavica
11. Plachého – Dúbravská hlavica

– Devínska Kobyla

6.

12. Švantnerova – Tavaríkova osada

– Jezuitské lesy

4.
3.
5.
2.

1.

cia projektu, na ktorý sa spolieha
magistrát, je v nedohľadne.
„V priestore sa rieši projekt
predĺženia Saratovskej ulice, ktorý
obsahuje čiastočné vedenie cyklistov smerom na Bory a tiež projekt
Terminálu integrovanej osobnej
dopravy Lamačská brána, ktorý
zlepší križovanie železničnej trate,“ dodala hovorkyňa mesta.
ŠACH-MAT PRE CYKLOLÁVKU

čené rakúske cyklochodníky, narazíte na problém. Chýbajú úseky,
ktoré by ich spojili s Dúbravskou
radiálou.
Tu niekde leží najväčší dlh samosprávy voči cyklistickej infraštruktúre v tejto časti hlavného
mesta. V lokalite Bory, kde rastie
jeden developerský zámer za druhým... Výsledok? Jediný pekný cyklochodník medzi obchodným centrom a Metrom, ale už roky de facto
izolovaný od zvyšku siete. Napojenie na bezpečnú trasu do Devínskej
Novej Vsi alebo do Stupavy? Na
vlastné riziko. Očakávaná realizá-

V slepej uličke povolení, pozemkových vyrovnávaní a hľadaní možností financovania uviazol aj plán
vybudovania cyklomosta spájajúceho Dúbravku s Lamačom. Ten už
tiež prežil niekoľko volebných období aj – predvolebných kampaní.
„Cyklistické premostenie železničnej trate medzi Lamačom
a Dúbravkou rieši Bratislavský samosprávny kraj, pričom na stavbu
je vydané stavebné povolenie,“ argumentuje magistrát.
Župa to so stavom projektu aj so
zodpovednosťou zaň vidí inak: „Stavebné povolenie na stavbu cyklis-

Jediný vyznačený cyklochodník v Dúbravke sa končí schodmi.

tického prepojenia železničnej trate
medzi Lamačom a Dúbravkou nie
je vydané, nakoľko chýba nájomná
zmluva na jeden pozemok s Národnou diaľničnou spoločnosťou,“ vysvetľuje hovorkyňa župy Lucia Forman. „Bratislavský samosprávny
kraj momentálne hľadá možnosti
financovania výstavby cyklolávky
Lamač – Dúbravka spolu s prislúchajúcimi cyklotrasami, avšak
kľúčovou úlohou ostáva vysporiadať pozemky a získať stavebné povolenia na obidva úseky zo strany
mestskej časti Lamač, Dúbravka,
hlavného mesta a spoločnosti Metro.“ „Mestská časť si v súvislosti s
projektom splnila všetky úlohy,“
dodal starosta Dúbravka Martin
Zaťovič.
CYKLISTI, DO LESA!
Aj ďalší príklad potvrdzuje, že
cyklistika je napriek vyhláseniam

Pešia zóna rozdelila cyklistov a chodcov.

Foto: Peter Považan

komunálnych politikov kdesi na
chvoste záujmov – za automobilmi či verejnou dopravou. Až rozširovanie Harmincovej ulice by totiž
malo zároveň riešiť ďalší problém
cyklistov – nadväznosť na smer
Polianky – Patrónka.
Tu však takisto treba byť opatrný v očakávaniach, pretože – ako
dodalo hlavné mesto: „Riešenie
hlavného mestského okruhu číslo 6 v úseku Harmincovej ulice je
súčasťou samostatného projektu.
Projekt je v procese získavania
územného rozhodnutia.“
Dve kolesá na ľudský pohon
teda ešte dlho nebudú mať v
Dúbravke na chodníkoch či cestách ustlané. Azda len na tých
lesných (značených!) pre milovníkov MTB. Zostáva veriť, že to ich
majiteľov neznechutí a že budú
trpezlivo využívať aspoň tie bezpečné možnosti, ktoré im súčasná
situácia ponúka.

Foto: Peter Považan
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HISTÓRIA

H I S T O R I C K É E T N I K Á N A Z Á H O R Í - P L AV C I A S E K U L O V I A

R

Osídlenie a hlavy v Dunaji

egión Záhoria bol
etnicky rôznorodý,
osídľovalo ho mnoho
etnických skupín a národností - Chorváti, Nemci,
Židia, Habáni, Rómovia
a z histórie menej známi
Sekulovia a Polovci. Frekventované výletné miesto
na Záhorí, jaskyňa Deravá
skala pri Plaveckom
Mikuláši, svedčí o osídlení
Záhoria už v staršej dobe
kamennej. Počas ďalších
tisícročí sa rôzne kultúry
a národy usádzali najmä
pozdĺž rieky Moravy a na
piesočných dunách Borskej
nížiny. V staroveku to boli
hlavne Germáni a Kelti.
LUCIA PALŠOVÁ

Mnohé národnosti a etniká sem
prichádzali na želanie zemepánov
a uhorskej šľachty, ktorá chcela zaľudniť oblasti postihnuté vojnou
alebo morovými epidémiami. To bol
i prípad chorvátskeho osídlenia na
Záhorí, no mnohé etniká pôsobili
ako strážcovia južných hraníc, či celkovo hraníc Uhorska a jednotlivých
regiónov. Takými boli práve Polovci,
Sekulovia a Kumáni.
ÚZEMIE A JAZYK
Kumáni alebo Plavci, Polovci boli
západné kmene Kypčakov. Na začiatku 11. storočia časť Kypčakov
prenikla do Stredomoria a na severný Kaukaz, no neskôr aj do strednej a južnej Európy. V 13. storočí
tzv. bieli Kumáni ušli pred Tatármi
do Uhorska, kde ich prijal Belo IV.
a usadil medzi Dunajom a Tisou.
Jazyk Kypčakov bol príbuzný kirgizštine a kazaštine. Medzi Dunajom
a Tisou sa postupne zmaďarizovali.
Označenie Kumán bolo perzského
pôvodu a termín Polovec z ruského
polovi – plavý. Samotný pôvod Kumánov nie je úplne jasný a v Európe
sa s nimi stretávame až od polovice
11.storočia. V tom období prichádzajú z východných stepí a začínajú
pred sebou tlačiť oguzkých Turkov.
Tí následne vyvíjajú tlak na Pečenehov. Týmto pohybom sa dostali do
susedstva ruských kniežactiev, ktoré
následne tiež napádali. Rovnako
prichádzali do kontaktu s Byzantskou ríšou.
Na konci 11. storočia spojené
byzantsko-kumánske vojská porazili Pečenehov a tým zlikvidovali

Foto: Lucia Marcinátová

Jaskyňa Deravá skala pri Plaveckom Mikuláši.

pečenežský element v pričiernomorských stepiach. Ruské kniežatá
uzatvárali s Kumánmi rôzne aliancie, ktoré boli pre nich strategicky
a vojensky výhodné. Kumáni zohrali
významnú rolu aj v histórii Bulharov,
keďže tí patrili pod nadvládu Byzancie. Kumáni však pomohli vytlačiť
Byzanciu a založiť druhé bulharské
cárstvo.
OSTALI PO NICH NÁZVY OBCÍ
Správy z kroník hovoria o období chaosu a roztržiek. Kumáni ničili
úrodu, v rámci získavania si priestoru a územia vznikali šarvátky s miestnym obyvateľstvom. Samozrejme,
domáce obyvateľstvo sa na nich pozeralo s nevôľou, keďže ich čiastočne považovali za Mongolov a báli sa
ich nájazdov. Situácia vyvrcholila
v okamihu, keď rozvášnený dav napadol dom, v ktorom býval kráľ Belo
IV. a práve internoval chána Kotena
a jeho rodinu. Všetkých do jedného
vyvraždili a odseknuté hlavy pohádzali do Dunaja. Sedliaci zároveň
začali napádať aj ostatných Kumánov, ktorí im to oplatili. Kumáni
opustili Uhorsko smerom do Bulharska a za sebou nechali vyplienenú
zem.
Na Záhorí ostali po Kumánoch alebo Polovcoch názvy niektorých obcí
– Plavecké (polovecké) podhradie,

Plavecký štvrtok, Plavecký Mikuláš,
Plavecký Peter a podobne. Historici
sa domnievajú, že názov plavecký je
odvodený od kmeňa Polovcov - známych ako Plavci, ktorí sa v tejto oblasti usadili po tatárskom vyčíňaní.
Dnes, a to ani v spomínaných obciach, obyvatelia netušia, odkiaľ sa
vzal názov plavecký Mikuláš, Plavecký Peter a pod.
SEKULE
Sikuli, Sikulovia alebo staršie
Sekulovia, sú skupina Maďarov
v Rumunsku, najmä v tzv. Sikulskej
oblasti. Žijú v Sedmohradsku a podľa
väčšinového názoru ide o hungarizovaný kmeň turkického pôvodu. V minulosti sa často hlásili k osobitému
sikulskému pôvodu.
Sikulovia sa usadili v susedstve
Sasov približne v 12. a 13. storočí
ako pohraniční strážcovia Uhorska.
Sikulskí vojaci tvorili dôležitú súčasť
uhorských ozbrojených síl. Aby mohli vykonávať túto funkciu, disponovali špeciálnym postavením – kolektívnou samosprávou. Mali svojich
vodcov, administratívu, charakteristickú spoločenskú štruktúru a boli
oslobodení od daní. Zatiaľ, čo niektoré formy autonómie v Uhorsku postupne zanikli, sikulská samospráva
prežila rozpad Uhorska na tri časti
v polovici 16. storočia. Autonómia

sa stala dôležitým prvkom sikulskej
identity. Sedmohradsko, z hľadiska
triedneho a etnického rozvrstvenia,
bolo zložené z troch pilierov – uhorskej šľachty, autonómnych Sasov
a autonómnych Sikulov.
V minulosti boli v rámci Uhorska
usadení aj na Záhorí, napríklad obec
Sekule nesie i názov tohto etnika.
Pôsobili tu strážne posádky Sekulov,
Plavcov a Kumánov. Mali svojich vojenských veliteľov a bola im pridelená časť hraničného územia, za ktorú
zodpovedali vojensky a strategicky.
Sekulovia vynikali v remeslách, výrobe zbraní a vojenstve. Obec bola
administratívne začlenená pod bratislavskú župu a spomína sa už od
roku 1402. Staršie sídlisko zaniklo
po páde Veľkej Moravy a neskôr ho
osídlili strážne jednotky Sekulov. Patrila panstvu Ostrý kameň, Moravský
Ján a v polovici 16. storočia sa tu usadili chorvátski kolonisti. Každý rok
sa tu konajú sekulské remeselnícke
dvory - rezbársky, krojový, keramický, gurmánsky, záhradkársky, ktoré
sa tešia vysokej návštevnosti.
Polovci a Sekulovia na Slovensku
mali predovšetkým vojenskú a obrannú funkciu, takže nemôžeme povedať, že by výrazne ovplyvnili našu
domácu kultúru (či už hmotnú alebo
duchovnú), no zostali neoddeliteľnou súčasťou našej etnickej a vojenskej histórie.
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HAĽKO POŽEHNAL SOCHU PANNY MÁRIE A OBNOVENÚ LURDSKÚ JASKYŇU

Požehnal sochu aj miesto

Hľadal sa
NAJ šarkan

Š

arkany vysoko na nebi, nad
hlavami, no aj zamotané či
zachytené v korunách stromov. Park Pekníkova sa počas
októbrovej nedele zaplnil pravou
jesennou zábavou a atmosférou.
Na programe bola tradičná
Dúbravská šarkaniáda.

V

lani pred Vianocami, len
v komornej zostave bez verejnosti, teraz prijal pozvanie
pomocný biskup Mons. Jozef
Haľko. Októbrový podvečer
patril požehnaniu obnovenej
Lurdskej jaskyne na Brižitskej. Podujatiu predchádzala
slávnostná omša v kaplnke
Ružencovej Panny Márie.
TEXT A FOTO

LUCIA MARCINÁTOVÁ
Teplý jesenný podvečer, ľudí pred
kaplnkou na Brižitskej netriasla zima,
zohrievala ich i vzájomná blízkosť a výnimočnosť podujatia. Aj vonku sa zúčastňovali slávnostnej omše, ktorá naplnila
kaplnku Ružencovej Panny Márie do posledného miesta. Celebroval ju pomocný
biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý prijal
pozvanie dúbravskej farnosti.
Postupne sa stmievalo, svetlo sa však
objavilo pri Lurdskej jaskyni, kde po
slávnostnej omši podujatie pokračovalo.
K jaskyni prichádzali ďalší Dúbravčania, čakali na sprievod s krížom. Kráčali
v ňom aj pomocný biskup Mons. Jozef
Haľko s dúbravským farárom Miroslavom Bederkom, smerovali k obnovenému priestranstvu Lurdskej jaskyne, kde
nasledovalo požehnanie sochy Panny
Márie v Lurdskej jaskyni, modlitba, pieseň i spoločné zamyslenie, pristavenie
sa.
V roku 2021, týždeň pred Vianocami,
niekto rozbil sochu Panny Márie Lurdskej, o rok neskôr - krátko pred sviatkami, dúbravský farár Miroslav Bederka
požehnal obnovené sochy Panny Márie

Požehnanie obnovenej Lurdskej jaskyne na Brižitskej Mons. Jozefom Haľkom.

LURDSKÁ JASKYŇA
V DÚBRAVKE
Ide o kópiu Jaskyne zjavenia z
francúzskych Lúrd, pútnického
mestečka v Pyrenejach, známe
mariánskym zjavením v roku 1858.
Iniciátorom Lurdskej jaskyne v
Dúbravke bol vtedajší farár Štefan
Benčat, ktorý v Dúbravke pôsobil
v rokoch 1947 -1950, za stavbu a
ideu skončil na jeden a pol roka vo
väzení.

Lurdskej a sv. Bernadety i celý areál pri
Kaplnke Ružencovej Panny Márie. Pre
obmedzenia v súvislosti s pandémiou
však slávnosť prebehla bez Dúbravčanov, preto ju teraz farnosť zorganizovala
opäť a vo väčšom.
Kaplnka na Brižitskej je národnou
kultúrnou pamiatkou. Rekonštrukcia
jaskyne v jej areáli prebiehala vlani od
leta a ukončili ju v decembri, financovala
ju farnosť BA-Dúbravka. Pred Lurdskou

jaskyňou, ktorá je kópiou Jaskyne zjavenia z francúzskych Lúrd, je tiež nová
informačná tabuľa.
Vystavaná je z lomového kameňa a
zapustená do svahovitého terénu. V jaskyni je umiestnená socha Panny Márie
Lurdskej. Iniciátorom stavby jaskynky
v Dúbravke bol farár Štefan Benčat, ktorý pôsobil v Dúbravke od augusta roku
1947 do júla 1950. Stavba vznikla vďaka
milodarom a Lurdskú jaskyňu následne požehnal aj doktor teológie Michal
Krovina. Vtedajší režim nevítal aktivitu
dúbravského farára Štefana Benčata a za
stavbu jaskynky skončil vo väzení, kde
strávil jeden a pol roka (1950 – 1951).
Vďaka informačnej tabuli zisťujeme, že
Štefan Benčat sa k Lurdskej jaskyni vrátil v roku 1988. Bol rád, že dobré dielo
pretrvalo a je navštevované. Miesto na
Brižitskej je dodnes miestom modlitieb
a stíšení.
Tento rok si Dúbravčania pripomenuli svätou omšou aj 20. výročie Kostola
Ducha Svätého.

NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE PRI KRÍŽI OTVORILI ORIGINÁLNU VÝSTAVU

Ako vyzerá Pevnina detstva?

oci sa piaty ročník
H
umeleckého festivalu
Spomienka na Deža v Parku

Pôvodne bola Dúbravská šarkaniáda na Pekníčke naplánovaná na
sobotu 15. októbra. Silné daždivé počasie ju však stoplo a presun akcie na
nedeľu sa ukázal ako dobrý nápad.
Dúbravský vetrík, slniečko, jesenné
farby k tomu. Park sa zaplnil ľuďmi
a šarkanmi rôzneho druhu zároveň.
Na nebi sa objavili lietajúce draky,
dinosaury, supermani či lienky. Počas siedmeho ročníka jesennej oslavy šarkanov sa hľadal ten „NAJ“ v
troch kategóriách – najväčší šarkan,
najvyššie lietajúci šarkan, najkrajšie
ručne vyrobený šarkan.
Najväčší šarkan uviazol na dlhší
čas na strome, oslobodil ho počas
podujatia odvážny „dúbravský stromolezec“, cenu za modrého stromového šarkana si odniesol Branko
s rodinou, najvyššie lietajúci šarkan
patril mladému šarkaniarovi, ktorý
hovoril o stovkách metrov odvinutého špagáta.
Najkrajším ručne vyrobeným šarkanom sa stal „Dúbravský šarkanko“
s originálnou čerešňovou výzdobou.
Vytvorila ho rodinka Tkáčovcov.
Okrem lietania bolo na programe detské súťaženie, tancovanie či
spievanie s Lilianou z hudobno-zábavného dua SuriKaty.
(lum)

na Fedákovej odohral 10.
septembra, týmto dátumom
sa neskončil. Outdoorová
výstava z parku sa preniesla
koncom septembra do školskej galérie.
Výtvarná sekcia sa stala silným pilierom festivalu Spomienka na Deža.
Už niekoľko rokov ju tvorí, a to v rámci
podujatia s deťmi zo Základnej školy Pri
kríži, výtvarníčka Zuzana Rybaničová.
Tentoraz sa téma diel niesla v duchu albumu Deža Ursinyho - Pevnina detstva.
Detské predstavy o tom, čo je dôležité, čo
je tá ich pevnina v živote...
Dielka z parku sa preniesli do „kamennej“ galérie Základnej školy Pri kríži
s názvom Art galéria na školskej chodbe,
kde si ich môžu obzrieť ostatní žiaci, učitelia i návštevníci školy. Nechýbala ani
symbolická vernisáž, najzaujímavejšie

Vernisáž v Art galérii na školskej chodbe.

diela ocenil iniciátor osadenia pamätníka Dežovi Ursinymu Juraj Štekláč. Deťom zagratulovali spolu so zástupkyňou
školy, poverenou riadením, Ivetou Šteliarovou a výtvarníčkou Zuzanou Rybaničovou.
Pevnina detstva je prvým spoločným
albumom z dielne Dežo Ursiny – Ivan

Foto: Lucia Marcinátová

Štrpka, ktorý vyšiel v roku 1978. Na
zadnej strane albumu čítame: „Pevninu
detstva nehľadajte na starých mapách.
Je v každom z nás.“
Výtvarná sekcia festivalu sa mohla
rozšíriť vďaka podpore Nadácie ZSE
v rámci grantového programu Rozprúdime regióny.
(lum)

Máte doma
staré fotografie
Dúbravky?
P O D E Ľ T E S A O T I E TO

O B R Á Z K Y S D Ú B R AV Č A N M I
A K O N TA K T U J T E N Á S

ka.sk

tlacove@dubrav
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SUDOKU

VEĽKOKA PACITN É KONTA JNERY N OVEMB ER

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

10. november

Saratovská 17, parkovisko
pri bytovom dome

15. november
Fedákova 42,
pri bytovom dome

24. november

Žatevná, pri hasičskej zbrojnici

10. november
3. november

Alexyho 3, 5, parkovisko

Červeňákova 17, parkovisko

24. november

15. november

Galbavého 2, parkovisko

Landauova 10, pred
bytovým domom

3. november

Hanulova 1-3, pred bytovým
domom na komunikácií

Zbierka Pomáhame
potravinami

Už

po siedmykrát sa členovia a
dobrovoľníci Červeného kríža
z Dúbravky, ale aj z Lamača zúčastnili
charitatívnej akcie Pomáhame potravinami. Pri príležitosti Svetového dňa
výživy a potravín ju spolu s obchodným
reťazcom Kaufland organizoval Slovenský Červený kríž po celom Slovensku.
V Dúbravke sa zbierka Pomáhame
potravinami uskutočnila v predajni na
Harmincovej ulici. Osemnásť dobrovoľníkov z Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža prispelo k jej
peknému výťažku pre tých, ktorí sa,
často nie vlastným pričinením, ocitli v
sociálnej núdzi.
Obyvatelia do spoločného nákupného vozíka odovzdali z toho svojho v
deň zbierky peknú nošu potravín. Išlo
dokopy o 400 kilogramov, predovšetkým múky, cukru, ryže, ale aj lekváru,
krupice, pudingov a detskej výživy. V
ústredí Územného spolku SČK Bratislava z nich vytvorili potravinové
balíčky, ktoré spolu s balíčkami od
obchodníkov z Kauflandu putujú konkrétnym adresátom aj do našej mestskej časti. Balíky, sú určené najmä pre
mnohopočetné rodiny, matky samoživiteľky, sociálne slabších obyvateľov či
osamelo žijúcich seniorov.
Za všetky príspevky do košíka ďakujeme.
Za Miestny spolok SČK Dúbravka
podpredsedníčka Eva Považanová

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

V znamení dôležitých otázok a zaujímavých odpovedí

P

redposledný mesiac v roku so sebou pomaly prináša priestor na jemnú reflexiu. V čitateľských tipoch na november tak nájdete knihy s rôznymi dôležitými témami pre jednotlivca
aj pre spoločnosť. Ocitnete sa v spoločnosti čisto slovenských autorov, ktorí prinášajú svoje
zaujímavé vhľady na aktuálne témy hýbuce svetom, ako sú pálivá klimatická kríza, kritické
myslenie či zaujímavý svet fyziky.

NAŠA (KLIMATICKÁ) KRÍZA
– Jakub Filo

R

edaktor Denníka SME Jakub
Filo prináša v knihe s aktuálnou
tematikou plnou mnohých otáznikov
odpovede na otázky, ktoré si často
kladieme. Ako môžem byť súčasťou
zmeny? Čo naozaj pomôže? Tipy
a triky na ekologickejšiu domácnosť
tu nehrajú hlavnú úlohu. Filo poukazuje na skutočnosť, že najväčšiu silu
máme v boji proti klimatickej kríze
ako občianska spoločnosť.

OBYČAJNÉ ZÁZRAKY
– Samuel Kováčik

M

nohí z nás si pri slove fyzika zrejme predstavia dlhé nudné hodiny
strávené písaním a učením sa zákonitostí a vzorcov. Ak s fyzikou nemáte
spojené pozitívne spomienky, Samuel
Kováčik je tu na to, aby vás presvedčil.
Spoluautor projektu Vedátor_sk nielen
píše o vede pútavo a s ľahkosťou, ktorá
si k čitateľovi nájde cestu. V knihe
Obyčajné zázraky sa venuje bežným veciam, ktorých svedkami sme každý deň.

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

PORIADOK V HLAVE
– Martin Poliačik a Linda Lančová

K

ritické myslenie je v dobe dát a internetu dôležitejšou zručnosťou ako
kedykoľvek predtým. Schopnosť kriticky
myslieť je základom dobrej diskusie,
prvým krokom k postaveniu dobrého argumentu. Autori nás prevedú úspešnými
aj menej úspešnými debatami, dejinami
aj súčasnosťou kritického myslenia.
Knižka je písaná odbornejším jazykom,
skutočne naplnená informáciami, infografikami a grafmi. Veronika Gubková

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

KRÍŽOVKA
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Každý pondelok a stredu (ak nie je sviatok,
či prázdniny) sme pre
vás pripravili herničky a
každý piatok podpornú skupinu alebo babyherňu.
Pokiaľ to nie je uvedené, netreba sa vopred hlásiť.

NOVEMBER
4. 11. piatok
9.30 – 11.30 – Herňa
9.30 – 10.05 – 2,5 – 4 roky, 16.30 – 17.05
– 4 – 6 rokov - Jazýček Rapotáčik;
Logopedický krúžok pre deti od 2,5 do 6 rokov.
Prihlasovanie mailom na
vecerna.jana@gmail.com alebo 0905 233 760
7. 11. pondelok
9.30 – 11.30 – Herňa so stretnutím
nosiacich rodičov
16.00 - 17.00 - Brumcvičenia s kreslením
Cvičenia zamerané na rozvoj hrubej a jemnej
motoriky hravou formou. Krúžok je určený pre
deti vo veku 3 - 6 rokov. Prihlasovanie mailom na
cierna@centrum.sk
8. 11. utorok
9.30 - 10.30 - Masáže dojčiat
Treba sa vopred prihlásiť. Pre viac info
a prihlásenie píšte na lfabiankova@gmail.com
9. 11. streda
8.30 - 10.00 - Hernička pre ranné vtáčatá
11. 11. piatok
9.30 - 11.30 - Podporná skupina dojčenia
9.30 – 10.05 – 2,5 – 4 roky, 16.30 – 17.05
– 4 – 6 rokov - Jazýček Rapotáčik
14. 11. pondelok
9.30 – 11.30 – Herňa
9.30 – 11.30 Deň behu
Príďte si s nami zašportovať v rámci novembrového slávenia medzinárodného Dňa behu.
15. 11. utorok
9.30 – 11.30 Masáže dojčiat
16.30 - 20.00 Kurz prvej pomoci deťom
Ukážeme si prvú pomoc aj u dospelých a praktický
nácvik. Vedie MUDr. Mária Laušová. Prihlasovanie
mailom na prva.pomoc.lausova@gmail.com
17. 11. štvrtok
Jesenná brigáda v MackoZáhrade
Tešíme sa na Vás a Vaše detičky v našej záhrade.
Spolu pripravíme záhradu na zimný spánok. Pridajte sa kedykoľvek počas dňa.
18. 11. piatok
9.30 – 11.30 – Herňa
9.30 – 10.05 – 2,5 – 4 roky, 16.30 – 17.05
– 4 – 6 rokov - Jazýček Rapotáčik
18. - 20.11. piatok - nedeľa
Rodinné fotenie. Pre viac informácií a spôsob
prihlásenia prosím navštívte náš web www.rcmacko.sk alebo náš FB www.facebook.com/rcmacko/

T O L S T O L O B I K B I E LY - Je to v našich končinách.... (tajnička 1) druh,
prvýkrát bol dovezený do Československa v roku 1965. Je vysadzovaný
po celej Európe. Jeho pôvodným domovom je stredná a južná Čína.
Z rybníkov prenikol do tečúcich vôd. V našich podmienkach sa rozmnožuje výhradne umelo. Vhodnou návnadou sú.... (tajnička 2) a strukoviny.

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

21. 11. pondelok
9.30 – 11.30 – Herňa
so stretnutím nosiacich rodičov
16.00 - 17.00 - Brumcvičenia s kreslením
22. 11. utorok
9.30 – 11.30 - Masáže dojčiat
23. 11. streda
8.30 - 10.00 - Hernička pre ranné vtáčatá

DÚBRAVKA POZÝVA JUBILANTOV NA SPOLOČNÉ POSEDENIE DO DK DÚBRAVKA

Prihláste sa a oslavujte

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

Dátum nar.:

Adresa:

Kontaktná osoba:

25. 11. piatok
9.30 – 11.30 – Herňa
9.30 – 10.05 – 2,5 – 4 roky, 16.30 – 17.05 – 4 – 6
rokov - Jazýček Rapotáčik

Tel.:

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

28. 11. pondelok
9.30 – 11.30 – Herňa
16.00 - 17.00 - Brumcvičenia s kreslením
29. 11. utorok
16. 00 – 17.00 - Geografické aktivity
pre deti od 4 rokov. Deti budú v sprievode rodiča
spoznávať svoje okolie. Potrebné sa vopred prihlásiť mailom na cakocimichaela@gmail.com
Aktuálne zmeny v programe
a podrobnejšie informácie
nájdete na www.rcmacko.sk
a Facebook stránke pod profilom
„Rodinné centrum Macko“.
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2.

STREDA

10:00

PROGRAM

16.
26.

KRÚŽOK SENIORI

SOBOTA

10:00

vstupné 3,- 

Tvorivé dielne pre dúbravských seniorov.
Každú stredu: 10:00. Organizované podujatie.

2.

STREDA

15:30

3.

9:00 -16:00

Tradičná súťaž vo výrobe klobás spojená s ochutnávkami
v sprievode príjemnej hudby kapely OuKeY pred DKD.

vstup voľný

KRÚŽKY PODĽA ROZVRHU
pravidelné krúžky po - štv

Drotárstvo, košíkovanie, paličkovaná čipka,
keramika pre deti aj dospelých, gra�ka,
výtvarno-remeselný a dramatický krúžok.
ŠTVRTOK

KLOBÁSOVÝ FESTIVAL

mesačne 12 ,- 

PING PONG SENIOROV

Organizovaná pravidelná činnosť seniorov.
Pre prihlásených z JDS. Pravidelne pondelky a štvrtky 9:00 -16:00.
Organizované podujatie.

6.

NEDEĽA

18:30

SVETOVÝ SLOVÁK ŠTEFÁNIK

vstupné 17,- 
Výpravná scénogra�a, historicky verné kostýmy,
pôvodná hudba, množstvo skvelých hereckých výkonov.
To všetko vás čaká v príbehu jedného z najväčších Slovákov, generála
Štefánika. Predaj vstupeniek v pokladni DKD a v sieti Ticketportal.

26.

SOBOTA

16:00

PERINBABA

V rozprávkovom muzikáli Perinbaba vás budú sprevádzať vstupné 14,- 
príbehom lásky Jakuba a Alžbetky láskavá Perinbaba, kmotra Zubatá
i veselí komedianti so svojimi kúzlami a mnohé iné zábavné rozprávkové postavy. Vstupenky zakúpite v pokladni DKD a v sieti Ticketportal.

27.

NEDEĽA

10:30

LAKTIBRADA

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

29. - 30.

9.

STREDA

13:30

UTOROK a STREDA

JESEŇ PLNÁ FARIEB

Tvorivé dielne pre deti z dúbravských škôl. Organizované podujatie.

13.

NEDEĽA

10:30

POPREPLETKO

vstupné 3,- 
Detské nedeľné divadielko.
Účinkuje Divadlo pod hríbikom. Predaj vstupeniek v pokladni DKD.

15.

UTOROK

17:00

POĎ VON!
SMEJKO A TANCULIENKA

vstupné 12,- 
Úplne nové predstavenie s Huncúlikom, Smejkom
a Tanculienkou s pesničkami z ich posledného �lmu Poď von!
Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportal.

20.

NEDEĽA

10:30

CESTOVINY S VAJCOM

vstupné 3,- 
Detské nedeľné divadielko.
Účinkuje nevaDIvadlo. Predaj vstupeniek v pokladni DKD.

18:00

vstupné 3,- 

ČERVENÁ ČIAPOČKA

Divadlo ALKANA uvádza muzikál o tom, čo všetko
zažije dievčatko na ceste k starej mame.
Vstupenky zakúpite v pokladni DKD.

vstupné 8,- 
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D Ú B R AVS K É R EC E P T Y

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

Jeseň v kuchyni: Voňavá aj lesná
T

entoraz netradične. Jesenná šípková omáčka či krémová
rybacia polievka. Šéfkuchár, prezident Slovenského zväzu
kuchárov a cukrárov, Dúbravčan VOJTO ARTZ, približuje dva
recepty - voňavé aj farebné zároveň.

Krémová polievka z morských rýb
P O Č E T P O RC I Í : 5
O BT I A Ž N O S Ť: * *
Č A S P R Í P R AV Y: 5 0 M I N Ú T ( P LU S H O D I N A V Ý VA R )
ČO POTREBUJEME:
400 g čerstvých morských rýb (filet
treska a lososa)
2 šalotky
60 g masla
2 pl olivového oleja
morská soľ, čerstvo namleté korenie, štipka šafranu
800 ml vývaru z morských rýb (hlava, kosti, skelet)
300 ml mlieka
400 ml smotany na šľahanie
hrsť petržlenovej vňate
a čerstvého koriandru
RYBÍ VÝVAR:
800 g rybích skeletov a hláv (prípadne vnútornosti)
3 mrkvy
kúsok zeleru alebo stonkový zeler
1,5 - 2 lit. vody
1 väčšia cibuľa
bobkový list
nové korenie
čierne korenie celé
olivový olej
soľ

Postup prípravy:
1. Rybie kosti, skelety a hlavy dobre očistíme, vyberieme žiabre a oči. Dáme ich
piecť do rúry.
2. Na časti tuku restujeme očistenú, na
kúsky nakrájanú koreňovú zeleninu,
zalejeme ju studenou vodou, osolíme, pridáme upečené skelety a hlavy a pomaly
privedieme do varu. Pomocou naberačky
pozbierame z povrchu zrazené bielkoviny,
pridáme korenie a znížime teplotu. Varíme max. 1 hodinu.
3. Potom vývar vypneme a necháme ho
čiastočne vychladnúť. Chuť vývaru zosilnie a kaly sa usadia na dno hrnca. Následne ho pomocou naberačky precedíme cez
jemné cedidlo. Soľ pridávame až na konci.
4. Z filetov morských rýb (treska a losos)
nakrájame pravidelné rovnaké kocky
a krátko opekáme na olivovom oleji
s kúskom masla.
5. Osolíme morskou soľou a okoreníme
čerstvo namletým korením.
6. V hrnci na polievku restujeme na olivovom oleji najemno nakrájanú šalotku do
zmäknutia asi 5 minút.
7. Podlejeme horúcim rybacím vývarom
a pridáme šafran.
8. Pridáme mlieko a krátko povaríme.
9. Následne pridáme sladkú smotanu a za
mierneho varu necháme krátko redukovať.
10. Vložíme kúsky opečených rýb, krátko
prehrejeme a prípadne dochutíme soľou,
korením, nasekanou petržlenovou vňaťou
a koriandrom .

Tip šéfkuchára: Lososa môžeme aj bez opečenia vložiť priamo do horúcej smotanovej polievky
a krátko prehriať. Tak isto môžeme použiť aj iné morské ryby. Polievku môžeme ešte zahustiť
kúskom studeného masla, ktoré premiešame v už odstavenej polievke.
Ak by sme sa nezbavili hlavy, očí a žiaber, tak sa nám vývar zakalí a zhorkne. Rovnako sa nám
môže zakaliť , keď nám bude vývar prudko vrieť a nebudeme zberať penu ani zrazené bielkoviny.
Ak uberiete z množstva vývaru, mlieka a smotanu necháte viac zredukovať na konzistenciu, môžete pridať cestoviny (napríklad tagliatelle) a získate výborné hlavné jedlo.

Pečený jelení chrbát so
šípkovou omáčkou a „nokami“
POČET PORCIÍ: 5
O B T I A Ž N O S Ť: * * * *
Č A S P R Í P R AV Y: 9 0 M I N Ú T
ČO POTREBUJEME:

1 kg jelení chrbát
30 g olej olivový
50 g maslo 82 %
soľ lupienková

Noky:
500 g zemiaky, varný typ B
60 ml alebo podľa potreby mlieko polotučné 1,5 %
20 g maslo 82 %
40 g alebo podľa potreby múka hrubá
1 - 2 ks vajcia
soľ, muškátový oriešok
olej rastlinný na smaženie
Zelenina:
50 g maslo 82 %
150 g mrkva
150 g zeler buľva
50 g anglická slanina
soľ, cukor kryštál
tymian čerstvý
Šípková omáčka:
80 g slanina bez kože
100 g mrkva
60 g zeler buľva
60 g petržlen koreňový
čierne korenie celé, bobkový list, nové
korenie
1 ks citróny
100 ml víno červené suché
150 g šípková marmeláda
soľ a cukor trstinový
30 g maslo 82 %
1 ks cibuľa žltá
80 g brusnice mrazené
tymian čerstvý
500 ml zverinový vývar, vlastná výroba
olej olivový extra panenský

Postup prípravy:
1. Na zemiakové noky si deň vopred v šupke
uvarené zemiaky ošúpeme a najemno
nastrúhame.
2. Na odpaľované cesto si pripravíme do kastrólika mlieko, maslo, ochutíme soľou a muškátovým orieškom. Keď začne mlieko vrieť,
prisypeme hrubú múku a rýchlo rozmiešame,
aby sa nám nevytvorili hrudky. Zmiernime
teplotu a hmotu restujeme dovtedy, kým sa
nám neodlepuje od varešky aj od stien. Potom
ju vychladíme a postupne do nej vmiešame
vajcia.
3. Takto pripravenú hmotu zľahka zmiešame s
nastrúhanými zemiakmi a dochutíme soľou.
Pomocou lyžíc tvarujeme „noky“, ktoré pomaly smažíme v oleji dozlatista.
4. Na pečený jelení chrbát si nakrájame očistené
mäso na valčeky - steaky s hmotnosťou cca
200 g a mierne ich potrieme olejom. A opekáme na rozpálenej panvici. Pridáme maslo,
osolíme ho šupinkovou soľou a necháme ho
peniť tak dlho, kým sa z neho vytvorí tzv. hnedé maslo. Týmto maslom polievame lyžicou
steaky na panvici.
5. Potom ich preložíme na pekáč a dopečieme
v predhriatej rúre pri teplote max. 150 °C asi
8-10 minút. Steaky necháme odpočinúť pri
teplote 60 °C asi 10 minút. Jeleňa pripravujeme na stupeň „medium-rare“.
6. Na omáčku si najskôr pripravíme odvar z
korenia. Do malej nádoby nasypeme nové
korenie, celé korenie a bobkový list, zalejeme
vodou a varíme 5 minút. Potom necháme
korenie vylúhovať.
7. Slaninu nakrájame na malé kocky a vyškvaríme. Pridáme k nej očistenú, umytú a na plátky
nakrájanú koreňovú zeleninu a restujeme.
Doplníme nadrobno nakrájanú cibuľu a ďalej
restujeme.
8. Zalejeme vývarom, pridáme precedený odvar
z korenia, červené víno, brusnice, šípkovú
marmeládu, citrónovú šťavu, soľ a cukor.
Varíme asi 20 minút, aby sa nám chute spojili
a zelenina zmäkla.
9. Rozmixujeme dohladka, precedíme a hotovú
omáčku ešte povaríme. Nakoniec ju zjemníme
vmiešaním kociek vychladeného masla.
10. Na restovanú zeleninu si nakrájame mrkvu,
zeler a slaninu na veľmi malé a pravidelné
kocky, ktoré restujeme na panvici s maslom
i tymianom „na zahryznutie“.
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INZERCIA

MINT Karlovka
vám pripomenie, že každý deň
si treba vychutnať
KEDY STE SI NAPOSLEDY SPRAVILI RADOSŤ? NOVOOTVORENÉ BISTRO V SUSEDNEJ
MESTSKEJ ČASTI NA JURIGOVOM NÁMESTÍ VÁM PRIPOMENIE, O ČO CHUTNEJŠÍ JE
KAŽDÝ DEŇ, KEĎ HO NAPLNÍTE TÝM, ČO MÁTE RADI.

OD RÁNA DO VEČERA

MINT je tu pre vás vždy, keď si chcete vychutnať deň. Či sú to rýchle raňajky po ceste do
práce, lenivý brunch alebo romantická večera.
Nechýba detské menu, kde rodičia nemusia
hľadať kompromisy medzi chutným a zdravým. Onedlho pribudne aj obedové denné
menu založené na pestrosti a neošúchaných,
nutrične vyvážených receptúrach.

VŠETKO, LEN NIE NUDA

Už od leta osviežuje Karlovu Ves a okolité
štvrte MINT. Aj keď je ešte relatívny nováčik na
lokálnej kaviarenskej scéne, má ambíciu stať
sa „vaším“ bistrom. Domáca klasika sa v menu
strieda s exotikou medzinárodných kuchýň,
obľúbené drinky s invenčnými špecialitami,
aké inde nenájdete.

REMESELNÁ KVALITA

Autentickú chuť MINT koláčov nekazia polotovary ani stužovače, a vysoká kvalita remeselného spracovania nekončí pri cukrárskej
výrobe. Cítiť ju vo všetkom, čo ochutnáte. Keď
cestoviny, tak vlastné. Keď chlieb, tak domáci.
Keď pizza, tak kvásková. Limonády? Ako inak,
remeselné!

VEZMITE SI KÚSOK MINTU DOMOV

Riešite dilemu, či si dať jablčník alebo tartaletku? Čo tak oboje? Každý deň po šiestej večer
dostanete za polovicu chlieb, foccacie, croissanty či iné pekárenské výrobky. Aj takto sa
MINT snaží byť dostupnejším, udržateľnejším
a v súlade s princípmi zero-waste trendu.
MINT je skrátka miestom pre každého.
Rodinu, priateľov, kolegov aj susedov.
Viac na: www.mintconcept.sk

Z PREDNÁŠOK
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V E D E C : P R I S PÁ N K U J E D Ô L E Ž I T É P OZ N AŤ S A M ÝC H S E B A

Skúmal červov, radí pri spánku

„D

eň sa začína v noci,“
čítame pri vstupe do
priestorov štúdia Zoras v komplexe Čerešne na Poliankach.
A presne o tom, o noci, spánku
a následne aj dni, bol podvečer, ktorý predajňa rodinnej
firmy pre lepší spánok organizovala. Do svojich priestorov
pozvala na prednášku a diskusiu s názvom Pravdy a mýty o
spánku vedca, neurogenetika
a experta na spánok Tomáša
Eichlera.
LUCIA MARCINÁTOVÁ
Kto nezažil, predstaví si asi len ťažko, kto pozná prebdené noci, problémy so zaspávaním, nočné budenie sa
či nespavosť potvrdí, že deň sa ozaj
začína v noci. Kvalita, dĺžka spánku
ovplyvňuje prácu, náladu, výkonnosť
človeka či pozornosť dieťaťa v škole.
Na spánok z vedeckého pohľadu a
jeho skúmanie sa pozrel neurogenetik Tomáš Eichler. Ako súčasť tímu
Manuela Zimmera z Výskumného inštitútu molekulárnej patológie (IMP)
publikoval štúdiu v prestížnom vedeckom žurnále Science. V štúdii opísali
procesy prebiehajúce počas spánku

BEZSPÁNKOVÝ
ZAČAROVANÝ KRUH

Vedec Tomáš Eichler na prednáške v Dúbravke. 

a zobúdzania sa jednoduchého organizmu, červa. Teraz svoje výskumy,
procesy zaspávania i prebúdzania sa
predstavil aj na prednáške v Dúbravke.
SPÁNOK NÁS ČISTÍ
„Všetko, čo má nervový systém, spí,
aj medúza,“ približoval v prezentácii
Pravdy a mýty o spánku vedec. Výsledkami skúmania červov chce pomôcť aj pri poruchách spánku.
Zaoberal sa tiež otázkou, prečo
vlastne spíme a prečo je spánok ako

V D O M E K U LT Ú RY O H A R M O N I C K E J
AT M O S F É R E I F U N G UJ Ú C I C H P R AV I D L ÁC H

Detský strach: Z novej
zeleniny, životných zmien

P

ravidlá i rutiny učia deti ako konštruktívne riadiť seba
a prostredie. Zaznelo v Dome kultúry Dúbravka na
druhej z prednášok výchovnej poradkyne Martiny Vagačovej. Tretiu pre rodičov plánuje oddelenie sociálnych vecí
a zdravotníctva na 1. decembra.
DANKA ŠOPOROVÁ

Podvečer v Dome kultúry Dúbravka venovaný rodine. Nielen vo vzťahu
rodič – dieťa, ale aj medzi partnermi
navzájom. Jeden zo základných atribútov spokojného spolužitia je totiž
efektívna komunikácia. A vedieť sa
rozprávať môže byť umenie. Počas
svojej, takmer dvojhodinovej prednášky na tému Harmonická atmosféra
a fungujúce pravidlá, to Martina Vagačová, rodičovská a výchovná poradkyňa, zopakovala hneď niekoľkokrát.
Viac než desaťročné skúsenosti
v odbore pretavila do zaujímavých
a najmä účinných poznatkov či odporúčaní, ktoré si mnohí z prítomných návštevníkov nepochybne vzali
k srdcu. „Pravidlá vedia byť veľmi
nápomocné, pokiaľ odrážajú potre-

by všetkých členov rodiny. Vtedy sú
zamerané na rozvíjanie blízkosti, bezpečia aj prijímajúcej atmosféry,“ povedala na úvod a zároveň upozornila,
že väčšina z nás, žiaľ, zabúda na prirodzený, detský strach z neznámeho. Ten
zahŕňa všetko od podozrivej novej zeleniny až po veľké životné zmeny typu
nástup do škôlky, školy a podobne.
Osvedčené rady, množstvo príkladov z praxe a na záver mimoriadne
plodná diskusia sa podpísali pod dynamiku podujatia, ktoré zúčastneným
rodičom pripomenulo to podstatné:
Deti, rovnako ako aj my dospelí, reflektujú na zmeny najlepšie, pokiaľ sú
očakávané a nachádzajú sa v kontexte
známej rutiny. Predvídateľná rutina
umožňuje deťom cítiť sa bezpečne a
rozvíjať pocit, že sú schopné zvládať
vlastný život. Aj to je „maličkosť“, na
ktorej tak veľmi záleží...

Foto: ITB Development

biologický proces taký dôležitý. „Nie
je to len o dobíjaní energie, ale aj o
čistení mozgu od odpadu,“ hovoril
neurogenetik. „Spánok je podstatný
pre učenie sa, regeneráciu, uvoľnenie
pamäte od zbytočností, pre vytváranie
nových kapacít v mozgu.“
Ak človek nespí, jeho stav sa pocitovo prirovnáva k „opici“, cez noc
sa totiž nemohol vyplaviť z mozgu
odpad. Aby človek, dobre spal, potrebuje poznať samého seba, vedieť,
čo ho upokojí, pomôže mu vypnúť,
uvoľniť sa a získať pocit bezpečia pre
spánok.

Nevyspatý človek býva podráždený,
možno aj depresívny, zo spánku môže
mať stres, jeho pocity vplývajú na jeho
okolie, blízkych. Môže byť nervózny,
nepríjemný počas dňa, čo mu opätovne nedovolí zaspať, zhoršuje komunikáciu, tým i vzťahy a dostáva sa tak
do začarovaného kruhu. Pre mozog
je občas dobré vypnúť, čiže nemyslieť,
priveľa podnetov bunkám škodí. Tomáš Eichler hovoril o meditácii ako
striedaní myslenia a nemyslenia a jej
pozitívnom vplyve na spánok. „Život
prebieha v cykloch,“ vraví odborník a
upozorňuje tak na potrebu pravidelnosti, biologické hodiny. Pred spaním
neodporúča aktívne cvičenie, ťažké
alebo sladké jedlo.
A čo „šlofík“ počas dňa? Pýtali sa
poslucháči neurogenetika. „Krátky spánok počas dňa je fajn, 20-30
minút, môže pomôcť pri spánkovom
dlhu, nesmie však nabúrať biologické
hodiny, čo by sa stalo niekoľkohodinovými každodennými poobednými
šlofíkmi.“
Človek by sa tak mal pri spánku „poznať“, vedieť čomu sa vyhnúť, nevystresovať sa na noc, ale naopak získať
pocit bezpečia, uvoľnenia.

www.dubravka.sk

Ako zvládať
hnev u detí
a môj
vlastný

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
pozýva na prednášku výchovnej
poradkyne RNDr. Martiny Vagačovej.
1. december o 17.00 |

Oranžová sála Domu kultúry Dúbravky | VSTUP VOĽNÝ
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N A N ÁV Š T E V U B E Z P L AT N E J P R ÁV N E J P O R A D N E S A T R E B A P R I P R AV I Ť

Poradňa je ako návšteva lekára

B

ezplatná právna poradňa
funguje pre obyvateľov
Dúbravky každú prvú a tretiu
stredu v mesiaci od roku 2015.
Od októbra 2021 pôsobí v
priestoroch Kultúrneho centra
Fontána na Ožvoldíkovej ulici.
Určená je pre všetkých Dúbravčanov s trvalým pobytom
a pôsobia v nej právnici najmä z prostredia advokácie.
Jedným z nich je advokát a
Dúbravčan Matej Marhavý,
ktorý sa s nami podelil o vlastné skúsenosti s poskytovaním
bezplatnej právnej pomoci.

„Bezplatná právna poradňa bola pre
mňa aj po dlhých rokoch advokátskej
praxe veľmi zaujímavá, keďže to bolo
niečo úplne iné než výkon advokácie. Pri
poskytovaní právnych služieb sa každý
advokát snaží šiť tieto služby na konkrétny typ klientely, ktorej sa venuje.
Naproti tomu bezplatná právna poradňa
je v podstate akési infocentrum usmerňujúce občana, kam sa má so svojou starosťou obrátiť,“ približuje advokát Matej
Marhavý.
KONZULTÁCIA, NASMEROVANIE
Bezplatná právna poradňa teda
neslúži na konkrétnu právnu službu,
ktorá sa zvyčajne vyžaduje od advokáta,

Malé ihrisko,
no veľký zážitok

D

eti z Materskej školy Sekurisova prežili počas októbra
výnimočný piatok, kolektív
škôlky zorganizoval prvý futbalový zápas na školskom dvore so
všetkým, čo k tomu patrí.

Začalo to rozcvičkou od Lukáša Gubricu, futbalového trénera FKP Bratislava, potom nasledovalo rozdelenie
do tímov: žltí a oranžoví.
Zápas odpískal rozhodca Bratislavského futbalového zväzu Richard Šafárik, ktorý dohliadal na priebeh hry.
Akciu riadili Štefan Gubrica, predseda
FKP Bratislava a Lukáš Gubrica, tréner klubu. Hra pozostávala z dvoch
polčasov a skončila remízou 3:3. Víťazný pohár získali oba tímy.
Kolektív materskej školy si pre vzácnu športovú návštevu pripravil sladké
prekvapenie - tortu v tvare futbalovej
lopty. Riaditeľka materskej školy Silvia Gabrielová všetkým poďakovala
a dodala: „Kolektív škôlky dokázal,
že materská škola nemusí mať reálne
futbalové ihrisko, ale vie vytvoriť aj
improvizované podmienky pre nezabudnuteľný zážitok detí“.
(red)

usmerním na konkrétnu kanceláriu
Centra právnej pomoci,“ dodáva Matej
Marhavý.
DO PORADNE SA TREBA PRIPRAVIŤ

Ilustračné foto: Adobe Stock

napríklad spísanie kúpnej zmluvy alebo
žaloby na súd. V podstate ide o konzultáciu, niečo ako návšteva všeobecného
lekára, ktorý pacienta po vypočutí jeho
problému usmerní a pošle za špecialistom.
Návštevníci bezplatnej právnej poradne majú niekedy záujem o poskytnutie konkrétnej právnej služby, ktorú si

objednajú priamo u advokáta poskytujúceho bezplatnú konzultáciu. „Stalo sa
to už aj mne, no väčšinou sa návštevníci
poradne uspokoja s konzultáciou a následne svoj problém riešia svojpomocne
alebo inde. Často je to aj postačujúce.
Ak dospejem k názoru, že ich problém
si vyžaduje odbornú pomoc, odporúčam
im vyhľadať advokáta, prípadne ich

V zásade platí, že do Bezplatnej právnej poradne je potrebné prísť pripravený
s jasne formulovanou otázkou, respektíve právnym problémom. Odporúča sa
priniesť i listinné doklady, ktorých sa
konzultovaný právny problém týka. Pre
veľký počet záujemcov vychádza na každého záujemcu v priemere cca 10 až 15
minút právneho poradenstva. Konzultácia v takomto rozsahu aj podľa Marhavého zvyčajne postačuje, no ak nie je
v poradni veľa záujemcov, a stíha sa to
v rámci vymedzeného času pre poradňu,
je možnosť konzultovať konkrétny problém aj dlhšie.
Najčastejšie problémy, ktoré sa riešia v bezplatnej právnej poradni, majú
majetkovoprávny charakter. Či už ide
o rôzne druhy vysporiadania majetku
alebo dedičské a susedské záležitosti.
Ľudia však prichádzajú konzultovať aj
otázky dávok sociálneho zabezpečenia
či poručnícke veci. Nestáva sa často,
aby občania mali záujem konzultovať
prebiehajúce súdne spory a už vôbec
nie trestné veci. „V takýchto prípadoch
zrejme sami vedia, že na vyriešenie problému sa vyžaduje aj poskytnutie kvalifikovanej právnej služby, nielen konzultácia,“ uzatvára Marhavý. 
(red)

U R N O V É M I E S TA A J P R E Ľ U D Í M I M O Z Á H O R S K E J B Y S T R I C E

Kolumbárium ako dôstojná spomienka
F
arnosť v Záhorskej Bystrici pripravuje komplexnú
rekonštrukciu Domu smútku
na miestnom cintoríne. Jeho
súčasťou bude aj kolumbárium.
Toto moderné riešenie ponúka
možnosť, ako dôstojne uložiť
pozostatky našich zosnulých.
Miesta v kolumbáriu sú k dispozícii aj ľuďom, ktorí nebývajú
priamo v Záhorskej Bystrici.

Kolumbárium ponúka uloženie spopolnených pozostatkov zosnulých do
urnových schránok. Tento spôsob pochovávania dnes zažíva takpovediac renesanciu, a to z dôvodu chýbajúcich voľných miest na cintorínoch. „Napomohla
k tomu aj skutočnosť, že kremácia už nie
je chápaná ako odmietnutie kresťanskej
viery. Cirkev má aj pohrebné obrady pred
kremáciou alebo na uloženie urien s popolom zosnulých,“ hovorí dekan farnosti
v Záhorskej Bystrici Ľudovít Pokojný.
Riešenie kolumbária v Záhorskej
Bystrici vychádza z najmodernejších
trendov. „Kolumbárium sme navrhli
ako kombináciu betónu s mramorovými
prednými doskami, ktoré budú v rôznych farebných odtieňoch, čo zabezpečí

Vizualizácia kolumbária.

lepšiu orientáciu návštevníkov,“ hovorí
Ladislav Slabey, autor architektonického
riešenia. Schránky kolumbária nebudú
zbytočne predimenzované, ale zároveň
bude možné umiestniť si priamo pred urnou kahanček alebo vázičku.
V kolumbáriu budú dispozícií jednogeneračné schránky pre 2 urny a viacgeneračné schránky, tzv. rodinná hrobka
pre max. 6 urien. V cene je 6-ročný prenájom urnovej schránky s pozemkom,
služby a kamenná doska bez textu. Po
uplynutí šiestich rokov bude cena služieb

a prenájmu pozemku každej urnovej
schránky vo výške služieb a prenájmu
bežného hrobového miesta. „Miesta v kolumbáriu si môžu zakúpiť nielen obyvatelia Záhorskej Bystrice, predaj sme otvorili aj ľuďom mimo našej mestskej časti,“
upresňuje Ľudovít Pokojný. 
(red)
Informácie o kolumbáriu ako aj
o aktuálnych voľných miestach
nájdete na web stránke
www.wp.farabystrica.sk alebo
na telefónnom čísle 0901 909 169.

KOMUNITY
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Ú T U L O K P R E N E M Ý C H O B Y VAT E Ľ O V N I E L E N D Ú B R AV K Y

Boom v záujme o venčenie

Ú

tulok na Poliankach patrí
celoslovenskej organizácii
Sloboda zvierat a poskytuje dočasný domov mnohým
opusteným zvieratám, najmä
psom a mačkám. Toto miesto,
situované neďaleko dúbravského sídliska, však často navštevujú aj ľudia, milovníci zvierat,
prírody i prechádzok.
HANA VIKÁROVÁ
Útulok na Poliankach je prístupný
autom aj autobusmi MHD, vo vyhradených hodinách je otvorený verejnosti
a ľudia sem môžu prísť vyvenčiť jeho
štvornohých obyvateľov.
Pri našej návšteve nám pracovníci
útulku porozprávali o akomsi boome
v záujme o venčenie, a to najmä počas
víkendov. Radia preto prísť za psíkmi
počas pracovných dní. Venčiť možno
každý deň od 12tej do 16tej. Mimo týchto hodín sa v útulku čistia jeho priestory
a kŕmia zvieratá. Psíkov berú na prechádzky najmä rodiny s deťmi a študenti. V tesnej blízkosti útulku je les, ktorý
je ideálnym miestom na vychádzky.
Pred venčením je však potrebné zaregistrovať sa a dostať takzvaný venčiarsky preukaz. Za jeho vystavenie sa platí
jednorazový, administratívny poplatok
5 eur.
Počas pandémie, keď bol útulok pre

tosti prijímajú zachránenaé zvieratá zo
zlých podmienok, týrané a opustené
zvieratá, a tiež zvieratá z množiarní.
Obavy neziskovej organizácie sa aktuálne týkajú i cien energií, zdražovania,
ktoré má aj na útulok priamy dopad.
Dúbravka má šťastie, že v jej blízkosti
je miesto, ktoré pomáha tisícom „nevinných duší“, a že jej obyvatelia majú
možnosť stráviť víkendový či prázdninový deň s deťmi v prírode a zároveň
potešiť psíkov z útulku.
Útulok Polianky, Pod Brehmi 1/a
02/16187, utulok@slobodazvierat.sk
MHD – zastávka Polianky,
Mokrohájska, Húščavova

P R I O B N O V E Š KO L S K É H O D V O R A P O M Á H A J Ú E X T E R N É Z D R O J E

Nová učebňa v tieni stromov

Na

jeseň, keď veľa prší,
nerastú len huby, ale
občas pod konármi stromov
vyrastie aj altánok. To sa
stalo v areáli Základnej školy
na Nejedlého. Škole pribudla
vonkajšia učebňa, ktorá bude
slúžiť nielen na vyučovanie.

GABRIELA BREJKOVÁ
Dlho očakávanú učebňu v exteriéri pre vyše 500 detí základnej školy,
ale aj pre obyvateľov z okolia, sa podarilo postaviť vďaka podpore 5 000
eur zo zamestnaneckého grantového
programu Iniciatíva dm {spoločne}
Nadačného fondu dm drogerie markt
v Nadácii Pontis.
Altánok už stojí v kúte školskej záhrady a striedajú sa v ňom deti počas
hodín prvouky, biológie alebo hoci
aj hudobnej výchovy. Veď, kde už sa
len učí lepšie, než vonku, na čerstvom
vzduchu!?
Okrem výuky sa v ňom však dá aj
worskhopovať, swapovať, stretávať sa
a pobehovať po priľahlej lúke. Dobrovoľníci z radov rodičov a detí namaľo-

Nový altánok v areáli Základnej školy Nejedlého

vali aj plot okolo altánku, vysadili cibuľky jarných kvetín a osadili kŕmidlo
pre vtáky. Vyskúšali si tiež vedomosti v ekokvíze a povymieňali knižky
v knižnom swape.
Veríme, že aj v budúcnosti altánok
poskytne prístrešie pre ďalšie zmyslu-

M

estská časť Bratislava-Dúbravka mení
betónovú plochu na ulici
Karola Adlera pred tanečnou Školou Breaku. Využíva
pritom takzvaný TreeParker, čiže systém prekoreniteľných buniek, vhodný pri
sadení stromov do náročného mestského prostredia.
Do priestoru zasadí vzrastlé
hraby.

Foto: Barbora Strieborná

Psík Trajdo z útulku.

verejnosť dlhšiu dobu zatvorený, mali
pracovníci obavy, aký dopad bude mať
na útulok obmedzenie návštev verejnosti, keďže ľudia tam predtým mohli
chodiť psíkov nielen venčiť, ale aj si ich
adoptovať.
Cez pandémiu však stúpol počet
adopcií zvierat z útulku a psy, ktoré si
ľudia v tomto období adoptovali, sa
do útulku naspäť nevrátili. Aj tamojší
zamestnanci hovoria, že ľudia v tomto
období precitli, mali bližšie k prírode,
zvieratám. Teraz je na tom útulok, čo sa
týka počtu adopcií, dobre.
Na druhej strane však pribúda do
útulku na dennej báze mnoho opustených zvierat. Pomocou linky proti kru-

Aj v Dúbravke
využili TreeParker

Foto: ZRPŠ Nejedlého

plné aktivity – remeselné workshopy,
prednášky alebo aj podujatia pre miestnu komunitu. Ak by ste radi zorganizovali zaujímavú akciu pre ľudí zo
svojho okolia a nemáte kde, spýtajte
sa v škole. Lebo spoločne dokážeme
viac!

Systém TreeParker zabraňuje
zhutneniu pôdy tým, že prenáša
váhu zaťaženia akéhokoľvek povrchu a zabezpečuje tak optimálne podmienky pre rast koreňov i
prístup vody ku koreňom stromov.
Cieľom je oživiť pôvodnú asfaltovú
plochu a zlepšiť tunajšiu mikroklímu.
Projekt a jeho vývoj mohli Dúbravčania sledovať pred tanečnou školou. Išlo asi o 1,5 metrový výkop,
do ktorého príde stromový substrát
s hlbokými zakoreňovacími bunkami.
Po vysadení troch vzrastlých hrabov pred tanečnou školou mestská
časť osadí na priestranstvo centrálny hrací lanový prvok, akúsi ležatú
osmičku. „Výmenou prešli už tunajšie hojdačky, hrací prvok v pieskovisku a dokončujeme úpravu ich
okolia,“ približuje Mária Smiešková, vedúca oddelenia životného
prostredia. „V letných mesiacoch tu
pribudli nové bránky a oplotenie,
ktoré oddelilo športovú časť a detské ihrisko.“
Minulosťou je aj bývalá plocha so
starou železnou konštrukciou hojdačiek z 80. rokov, táto plocha sa
tiež zmení na zelenú. Časť asfaltového priestoru nahradí výsadba a oddychová plocha s lavičkami. (lum)

TREEPARKER
Ide o prekoreniteľné bunky, ktoré
umožňujú výsadbu aj na takých
miestach, kde by sa stromy klasickou metódou vysadiť nedali.
Zabezpečujú koreňom priestor
na život a ich vývoj, aj pod spevneným povrchom.
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INZERCIA

ENYAQ

Uvedené informácie a fotograﬁe majú len informatívno-ilustračný charakter. Všetky technické údaje, napr. o dojazde
A spotrebe elektrickej energie, sú založené iba na odhade podľa WLTP cyklu, nie na oﬁciálnej homologizácii. Podrobnosti
O ﬁnancovaní cez VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. nájdete na www.vwfs.sk/emobilita/skoda-enyaq.html.
Ďalšie informácie o ponuke, konečných cenách, špeciﬁkácii vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.

www.skoda-auto.sk
Váš autorizovaný predaj a servis značky ŠKODA:
TODOS BRATISLAVA s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava
Tel.: 0800 102 103, todos@todos.sk, www.todos.sk
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Tituly Elene Barboríkovej a Vladovi Gajdošovi

P

ri príležitosti mesiaca úcty
k starším sa už tradične
v októbri konajú majstrovstvá
Dúbravky v bowlingu seniorov,
ktoré organizuje MČ Dúbravka,
Rada seniorov a komisia športu.
Štartovalo na nich 31 seniorov,
z toho bolo 16 žien. V rámci turnaja sa uskutočnilo šieste, posledné
kolo štvrtého ročníka Dúbravskej bowlingovej ligy seniorov
(DBLS), v ktorom súťažili denné
centrá. Ešte predtým sa v septembri konalo piate kolo DBLS.
JOZEF PETROVSKÝ

Foto: Božena Žilinská

Víťazné Denné centrum 3.

Prvé tri ročníky DBLS vyhralo
s prevahou DC/1. Tentoraz sa od začiatku usadilo na prvom mieste DC/3,
ktoré po každom kole zvýšilo svoj náskok a suverénne si vybojovalo premiérové prvenstvo. Na druhom mieste
skončilo DC/1, na treťom DC/4. Seniorom sa v úvode podujatia prihovoril
starosta Martin Zaťovič, ako i poslanci
Juraj Štekláč a Tomáš Husár. Aj v súťa-

VÝSLEDKOVÝ SERVIS

FUTBAL
● TRETIA LIGA, BFZ, starší dorast (U19) – 6.
kolo: FK Dúbravka – TJ Jarovce 1:0. 7. kolo: FC
Ružinov - FK Dúbravka 2:2. 8. kolo: SDM Domino
B - FK Dúbravka 2:5. 9. kolo: FK Dúbravka – PSČ
Pezinok 4:3. Priebežné poradie: 1.FK Slovan
Ivanka pri Dunaji 19,.... 5. FK Dúbravka 12, 12.FC
Ružinov 2.
● TRETIA LIGA BFZ, mladší dorast (U17) –
6. kolo: PSČ Pezinok - FK Dúbravka 5:2. 7. kolo:
FK Dúbravka – FK Inter Bratislava B 0:3. 8. kolo:
MŠK Iskra Petržalka - FK Dúbravka 3:0. 9. kolo: FK
Dúbravka – FC Imas 6:1. Priebežné poradie: 1.PSČ
Pezinok 24,.... 7. FK Dúbravka 12, 13.FA Lafranconi
FTVŠ UK 0.
● DRUHÁ LIGA BFZ, starší žiaci (U15) – 6. kolo:
ŠK Bernolákovo - FKP Bratislava 0:4. 7. kolo: FKP
Bratislava – FC Ružinov 5:0. 8. kolo: MŠK Senec FKP Bratislava 1:0. 9. kolo: FKP Bratislava . NŠK
Bratislava 2:0. Priebežné poradie: 1.MŠK Senec
30, 2.FKP Bratislava 26,... 13.ŠK Vrakuňa 3.
● DRUHÁ LIGA BFZ, mladší žiaci (U13) – 6.
kolo: ŠK Bernolákovo - FKP Bratislava 0:2. 7. kolo:
FKP Bratislava – FC Ružinov 2:1. 8. kolo: MŠK
Senec - FKP Bratislava 7:0. 9. kolo: FKP Bratislava
. NŠK Bratislava 3:11. Priebežné poradie: 1.Slovan
Bratislava C 28,... 6.FKP Bratislava 14, 13.FK
Slovan Modra 1.
● STARŠÍ ŽIACI (U15), OblFZ Bratislava –
mesto, 4. kolo: SDM Domino C - FK Dúbravka
B 4:5. 5. kolo: FK Dúbravka B – Senec Football
Academy B 0:4. 6. kolo: FK Dúbravka B – NFK
Rusovce 5:4. 7. kolo: MŠK Iskra Petržalka - FK
Dúbravka B 5:0. 8. kolo: FK Dúbravka B – FK
Vajnory 6:0. Priebežné poradie: 1.Senec Football
Academy B 22,... 9.FK Dúbravka 9, 13.FK Danubia
Veľký Biel 0.
MLADŠÍ ŽIACI (U13), OblFZ Bratislava –
mesto, skupina A – 4. kola: ŠK Tomašov – FKP
Bratislava B 6:3, SDM Domino B - FK Dúbravka B
3:2. 5. kolo: FKP Bratislava B – FKM Devínska Nová

žiach jednotlivcov triumfovali seniori
z DC/3, a to Elena Barboríková a Vladimír Gajdoš.
● VÝSLEDKY: 5. kolo: 1. DC/3 586,
2. DC/1 517, 3. DC/2 456, 4. DC/4 448.
Najlepší jednotlivci v kole – muži: 1.
V, Gajdoš 148, 2. J. Barborík 128, 3. Ľ.
Škoviera (všetci DC/3) 120, Ženy: 1. D.
Melicharková (DC/4) 108, 2. E. Kurinová
(DC/2) 96, 3. Š. Bajteková (DC/1) 92.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS

6. kolo: 1. DC/3 604, 2. DC/1 550, 3.
DC/4 448, 4. DC/2 401.
Najlepší jednotlivci v kole - muži:
1. V, Gajdoš (DC/3) 162, 2. P. Bellay
129, 3. J. Petrovský (obaja DC/1) 125.
Ženy: 1. E. Barboríková (DC/3) 120,
2.Š. Bajteková 111, 3. T. Vizinova (obe
DC/1) 99.
● KONEČNÉ PORADIE: DRUŽSTVÁ
(DC): 1. DC/3 (Ľ. Škoviera, V. Gajdoš, E.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS

Ves – B 2:1, FK Dúbravka B – OFK Dunajská Lužná
12:0. 6. kolo: FK Dúbravka B – ŠKO Miloslavov 9:0,
SDM Domino B – FKP Bratislava B 9:0. Priebežné
poradie: 1.Senec Football Academy B 24,...
6.FK Dúbravka B , 8.FKP Bratislava B 12, 12.ŠKO
Miloslavov 1.
● MLADŠÍ ŽIACI (U13), OblFZ Bratislava
– mesto, skupina C, 4. kolo: FK Vajnory - FK
Dúbravka 18:0. 5. kolo: FK Dúbravka – FA
Lafranconi FTVŠ UK 1:4. 6. kolo: FK Dúbravka –
ŠK Vrakuňa B 4:2. 7. kolo: MFK Záhorská Bystrica
6:2. Priebežné poradie: 1.FK Vajnory 24,... 10.FK
Dúbravka 4, 12.TJ Čunovo 3.

HOKEJ
● 1. LIGA JUNIOROV (U20), skupina Západ
1LJ, základná časť – 3. kolo: HOBA Bratislava –
HC Topoľčany 2:3. 4. kolo: HOBA – HC Topoľčany
5:3. 5. kolo: HOBA – HK Levice 3:2 pp. 6. kolo:
HOBA – Levice 3:8. 7. kolo: HK Ružinov – HOBA
2:4 pp. 8. kolo: Ružinov – HOBA 3:2. 9. kolo: HOBA
– HC Slovan Bratislava B 1:2 sn. 10. kolo: HOBA –
Slovan B 1:2 pp. Priebežné poradie: 1.HK Levice
21, 2.Slovan Bratislava B 20, 3.HO HAMIKOVO
Hamuliakovo 20,... 5.HOBA Bratislava 9, 6.HC
Topoľčany 7.
● KAUFLAND EXTRALIGA DORASTU EXD,
základná časť (18) – 5. kolo: HK Dukla Trenčín HOBA Bratislava 6:1. 6. kolo: Trenčín – HOBA 3:0.
7. kolo: HOBA – VLCI Žilina 2:4. 8. kolo: Žilina -.
HOBA 2:3. 9. kolo: HKM Zvolen – HOBA 2:1 sn.
10. kolo: Zvolen – HOBA 2:1. 11. kolo: HOBA –
Draci L. Mikuláš 4:2. 12. kolo: HOBA – L. Mikuláš
2:4. Priebežné poradie: 1.Barani B. Bystrica
30, 2.Slovan Bratislava 28, 3.MMHK Nitra 26,...
15.HOBA Bratislava 6, 16.MŠK Púchov 0.
● LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV AA (9. ŠHT, U15),
Región ZÁPAD – 1. kolo: HOBA Bratislava – HK
Levice 5:3. 2. kolo: Slovan Bratislava – HOBA
4:1. 3. kolo: HOBA – MHKM Skalica 5:7. 4. kolo:
HOBA – HK Ružinov 3:4. 5. kolo: HO HAMIKOVO
Hamuliakovo – HOBA . 6. kolo: HOBA – Skalica 5:5.

7. kolo: HK Dukla Trenčín – HOBA 4:4. Priebežné
poradie 1.Slovan Bratislava 13,... 7.HOBA
Bratislava 8, 12.HC Topoľčany 0.
● LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV A (8. ŠHT, U14)
A, Región ZÁPAD – 1. kolo: HK Ružinov – HOBA
Bratislava 6:8. 2. kolo: HOBA – Slovan Bratislava
1:11. 3. kolo: HK Levice – HOBA 5:7. 4. kolo:
HOKEJ Nové mesto n/V - HOBA 1:9. 5. kolo: HOBA
– Iskra Partizánske 12:1. 6. kolo: MHKM Skalica
– HOBA 0:8. 7. kolo: HOBA – HK Dukla Trenčín
6:3. Priebežné poradie: 1.HK Dukla Trenčín 12...
3.HOBA Bratislava 12, 14.Iskra Partizánske 2.
●LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV AA (7. ŠHT, U13) –
1. kolo: HOBA Bratislava – HK Levice 5:1. 2. kolo:
Slovan Bratislava – HOBA 4:2. 4. kolo: HOBA - HK
Ružinov 2:4. 6. kolo: HOBA – MHKM Skalica 1:5. 7.
kolo: HK Dukla Trenčín – HOBA 6:0.
● LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV A (6. ŠHT, U12) – 1.
kolo: HK Ružinov – HOBA Bratislava 5:1. 2. kolo:
HOBA - Slovan Bratislava 4:2. 3. kolo: HK Levice –
HOBA 0:6. 4. kolo: HOKEJ Nové Mesto n/V – HOBA
1:5. 5. kolo: HOBA – Nové Mesto n/V 4:2. 6. kolo:
MHKM Skalica – HOBA 1:5. 7. kolo: HOBA - HK
Dukla Trenčín 2:4.

VOLEJBAL
● 1. LIGA JUNIORIEK, skupina Západ – 1. kolo:
VKP Bratislava – ŠŠK Bilíkova 0:3 a 0:3. 2. kolo: ŠŠK
Bilíkova – VM Senica 2:3 a 3:2. Priebežné poradie:
1:ŠVK Pezinok 12, 2.Slávia UK Dráčik 9. 3.ŠŠK
Bilíkova 9,... 10.VKP Bratislava 0.
● M-SR MO KADETIEK, oblasť Bratislava,
skupina A - 1. kolo: ŠVK Pezinok - ŠŠK Bilíkova
B 2:3. 2. kolo: ŠŠK Bilíkova B – VKP Bratislava B
3:0. Priebežné poradie: 1.Slávia UK Dráčik 6, A
2.ŠŠK Bilíkova B 5. 6.VKP Bratislava B 0. Skupina
B – 1. kolo: VK Studienka - ŠŠK Bilíkova C 3:0.
2. kolo: ŠŠK Bilíkova C - VK TAMI Bratislava 3:0.
ŠŠK Bilíkova A – ŠK Hamuliakovo 3:0. Priebežné
poradie: 1.VKP Bratislava A 8, 2. ŠŠK Bilíkova A 6,...
4. ŠŠK Bilíkova C 3, 6.ŠK Hamuliakovo 0.
(pej)
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Barboríková, J. Barborík, F. Žilinský), Zd.
Zemánek) 3518,
2. DC/1 (P. Bellay, J. Petrovský, T.
Vizinova, Š. Bajteková, A. Dosoudilová,
M. Klčo, M. Klčová) 3142,
3.DC/4 (D. Melicharková, M. Uhrák,
M. Kadlečík, M. Feketeová, Ľ. Pokojný,
A. Štefanovská, H. Uhráková) 2898,
4.DC/2 (B. Burik, E. Kurinová, M.
Demková, M. Hargašová, K. Hurák, A.
Štulajtárová, A. Šaškovičová, M. Bartoň)
2422.
Jednotlivci - muži: 1. V. Gajdoš
861, 2. J. Barborík (obaja DC/3) 745,
3. J. Petrovský (DC/1) 675. Ženy: 1.T.
Vizinova (DC/1) 685, 2. E. Barboríková
(DC/3) 673, 3.Š. Bajteková (DC/1) 589.
● MAJSTROVSTVÁ DÚBRAVKY
SENIOROV – muži: 1. V. Gajdoš (DC/3)
162, 2. P. Bellay 129, 3. J. Petrovský
(obaja DC/1) 125, 4. Ľ. Pokojný /DC/4)
123, 5. Ľ. Škoviera (DC/3) 121, 6. M.
Mizner /DC/1) 106.
Ženy: 1. E. Barboríková (DC/3) 120,
2. Š. Bajteková 111, 3. T. Vizinova (obe
DC/1) 99, 4. M. Feketeová (DC/4) 98,
5. M. Demková (DC/2) 85, 6. M. Klčová
(DC/1) 80.

V Malackách
výhra i prehra

Už

po tretíkrát sa stretli seniori
Dúbravky a Malaciek v priateľskom stretnutí v bowlingu. Tentoraz
sa duel uskutočnil prd niekoľkými dňami na Záhorí. Muži Dúbravky vyhrali
aj tretí vzájomný zápas, kým naše ženy
ťahali tentoraz za kratší koniec. Napriek
tomu podali výborné výkony, o čom
svedčí ich konečný výsledok. Ešte aj celkove dosiahli o dvanásť bodov viac v porovnaní s domácimi mužmi.
Krátkymi
príhovormi
otvorili
dvojstretnutie zástupca primátora Malaciek Milan Ondrovič a náš predseda komisie športu Branislav Semančík. Neostali len pri slovách, obaja si niekoľkými
hodmi vyskúšali dráhu a treba povedať,
že ich pokusy neboli márne. Potom už
začala prvá hra (kolo) zo štyroch. Po nich
sa tešili ženy Malaciek a muži Dúbravky.
Domáce ženy hneď v prvej hre vysoko nasadili latku a pokračovali v dobrých výkonoch až do konca. Rovnako
aj naši muži vyhrali všetky štyri hry.
Najhodnotnejšie výkony dosiahla u žien
domáca Margita Maier (613) a u mužov
náš Vlado Gajdoš (574). Obaja, ako aj kapitánka žien Malaciek a kapitán mužov
Dúbravky, prevzali poháre za víťazstvá.
Niekoľkohodinové stretnutie zakončili
spoločným posedením a pochutili si na
grilovanom rebierku.
MALACKY – DÚBRAVKA - muži
2308:2438. Dúbravka: B. Búrik 470,
V. Gajdoš 574, M. Klčo 443, J. Barborík
465, P. Bellay 486. Ženy: 2628:2320.
Dúbravka: M. Feketeová 565, E. Barboríková 443, Š. Bajteková 419, D, Melicharková 420, T. Vizinova 473. Celkove:
4936:4758.
(pej)
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Vykorčuľujú na kvalitnejší ľad

imný štadión v Dúbravke
Z
prejde plánovanou, výraznou rekonštrukciou. Slovenský

zväz ľadového hokeja (SZĽH) v
spolupráci so Správou telovýchovných a rekreačných
zariadení hlavného mesta
SR (STaRZ) a klubom HOBA
Bratislava, ktorý na štadióne pôsobí, vynaloží na jeho
inováciu dokopy 880-tisíc eur.
Obnovená bude ľadová plocha
a tiež strojovňa, ktorá je v havarijnom stave.

STaRZ prispeje na rekonštrukciu
zimného štadióna sumou 680-tisíc
eur, SZĽH pridal ďalších 200-tisíc.
Zúčastnené strany podpísali zmluvu
o rekonštrukcii začiatkom októbra na
pôde SZĽH. Nasledovať bude proces
verejného obstarávania na zhotoviteľa, pričom s prácami by sa malo začať ešte tomto roku.
„Veľmi sa teším rozhodnutiu o rekonštrukcii štadióna na Harmincovej, kde trénuje vyše 300 detí. V tejto súvislosti patrí veľká vďaka patrí
vedeniu mesta Bratislava a všetkým
poslancom mestského zastupiteľstva,
ktorí rekonštrukciu schválili na zasadnutí. Nielenže potvrdili fungujúcu spoluprácu medzi STaRZ-om a SZĽH, ale
tiež prehĺbili skutočnosť, že Bratislava
je hokejové mesto. Obrovská vďaka
patrí tiež členom výkonného výboru
SZĽH, ktorí túto rekonštrukciu jednohlasne schválili. SZĽH ju podporí finančným príspevkom vo výške 200-tisíc eur,“ povedal riaditeľ organizácie
STaRZ Ladislav Križan.
VIAC NEŽ TRISTO HOBÁKOV
Hokejový klub HOBA má desať
družstiev podľa vekových kategórií.
Z nich najvyššiu súťaž hrajú dorastenci (extraligu) a juniori (prvá liga).
Celkovo je v klube asi 320 mladých
hráčov, ale aj hráčok. Objem tréningov
na ľadovej ploche je 39 hodín týždenne. Zápasy sú podľa rozpisu daných
súťaží, čo môže byť až 14 hodín v jednom týždni. Preto sa v klube už dlhšie
pripravovali na situáciu, keď sa začne
s rekonštrukciou.
Bližšie o tom hovorí športový riaditeľ HOBY Branislav Semančík:
„V tomto nám podala pomocnú ruku
STARZ, prevádzkovateľ zimného štadióna Ondreja Nepelu. Ďakujeme aj
touto cestou riaditeľovi STARZu Ladislavovi Križanovi a viceprimátorke
Zdenke Zaťovičovej, ktorí nám vopred
zabezpečili zmluvu na tento štadión.
Práve tu by sme mali nájsť dočasne

Tím klubu HOBA. 

čo najväčší priestor pre náš klub. Sati stavali ako súčasť akcie ZET, čo znamozrejme, z kapacitných dôvodov
mená, že je skutočne starý. Jeho havanebude možné presunúť celý klub
rijný stav vyplýva z únavy materiálu.
komplet tam. Mala by to byť väčšina
Preto sme veľmi radi za rekonštrukciu,
tréningových hodín, ale aj majstrovvďaka ktorej na ňom môžeme naďalej
ských zápasov. Okrem už spomínanéhokejovo pôsobiť. Rekonštrukciou
ho zimného štadióna je v Bratislave
musí prejsť strojovňa aj ľadová plocha.
viac ľadových plôch, ktorých prevádzPo modernizácii bude štadión bezpečkovateľov sme už oslovili, ale taktiež
nejší a ponúkne kvalitnejšie zázemie,“
kluby, ktoré tam pôsobia“.
povedal Semančík.
Na margo spoVedia v klube,
lupráce oboch vyšo koľko to bude
Štadión v minulosti stavali
šie spomínaných
v danom období
ako súčasť akcie ZET, čo
organizácií Ladisfinančne
náročznamená, že je skutočne
lav Križan dodal:
nejšie? Semančík:
starý. Jeho havarijný stav
„STaRZ týmto kro„Ceny prenájmov
kom potvrdil, že
sú teraz hlavnou
vyplýva z únavy materiálu.
je výrazným podtémou
na
cePreto sme veľmi radi za reporovateľom slolom Slovensku z
konštrukciu.
venského hokeja.
dôvodu stúpajúBranislav Semančík,
Okrem finančného
cich cien energií.
športový riaditeľ HOBY
príspevku na reZimné
štadióny
konštrukciu zimv našom meste
ného štadióna v Dúbravke poskytol
majú rôznych majiteľov, niektoré sú
zväzu i bohatú porciu ľadohodín na
aj súkromné. Veľmi ťažko vopred pozariadeniach vo svojej správe pre účely
vedať, o koľko to bude finančne náročvšetkých reprezentačných tímov.“
nejšie. Nakoľko nie je v tomto čase ešte
daný presný termín odstávky nášho
ENERGIE, CENY, BUDÚCNOSŤ
domovského štadióna v Dúbravke, dohodli sme sa na iných štadiónoch, že
Zimný štadión na Harmincovej ulici
všetko budeme konkrétne riešiť opeje v zlom technickom stave. Aj preto na
ratívne.“
ňom v decembri 2019 vypukol požiar,
V čase uzávierky tohto čísla nebol
pri ktorom zhorela strojovňa. Z dôvoešte známy začiatok rekonštrukcie.
du bezpečnosti a času potrebného na
„Ak už k tomu príde, urobíme stabilnaliehavú opravu bol uzatvorený nenejší rozpis tréningov špeciálnej prícelé dva mesiace. V apríli 2022 si na
pravy na ľadovej ploche. Budeme muňom klub HOBA Bratislava vybojoval
sieť brať na vedomie, či budeme mať
postup z 1. ligy dorastu do Kaufland
k dispozícii aj nejaké šatne na iných
Extraligy dorastu. „Štadión v minuloszimných štadiónoch na prenájom po-

Foto: archív klubu

čas celej odstávky nášho domáceho
stánku. Ak nie, budeme musieť prispôsobiť rozpis aj tomuto. Oslovení sú
všetci prevádzkovatelia, ktorí spadajú
do úvahy, pravdepodobne ale najviac
aktivít absolvujeme na Ondreja Nepelu,“ vysvetlil nám športový riaditeľ
HOBY.
Radosť z obnovy ďalšieho zimného štadióna v hlavnom meste má aj
Miroslav Lažo, regionálny rozvojový
manažér SZĽH pre bratislavský región. Zároveň avizuje, že dúbravská
hala nebude jedinou, ktorú v blízkej
budúcnosti čaká inovácia. „Na viacerých hokejových štadiónoch v našom
regióne sa podpísal zub času, preto je
nevyhnutné pracovať na zveľaďovaní
a skvalitňovaní hokejového prostredia. Podpisom zmluvy, ktorá umožní
rekonštrukciu zimného štadióna na
Harmincovej ulici, sme v spolupráci so
STaRZ-om a klubom HOBA Bratislava
zavŕšili jedenapolročné úsilie. Dúfam,
že v otázke rekonštrukcie budeme postupovať rovnako úspešne aj pri Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v
Ružinove, ktorý je na rade.“
„Verím, že nájdeme pomoc i podporu a podarí sa nám zabezpečiť čo
najlepšie podmienky pre všetky naše
vekové kategórie. Budeme odkázaní
aj na pomoc rodičov - tí budú musieť
voziť deťom výstroj autami. Som presvedčený, že to dokážeme spoločne
zvládnuť a v čo najkratšom termíne
naši hráči a hráčky vykorčuľujú na
kvalitnejší ľad dúbravského zimného
štadióna,“ vyslovil svoje želanie Semančík. 
(pej, tasr)
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