
 Martin Zaťovič si zvolil vicestarostu Mariána Bohunského 

Regulované parkovanie sa blíži 
Text: Lucia Marcinátová 

Veľa otázok, veľa informácií, veľa ľudí. To všetko sa spájalo s verejným predstavením a de-
batou o regulovanom parkovaní hlavného mesta, čiže s Bratislavským parkovacím asistentom 
PAAS. Projekt organizácie dopravy v zóne Záluhy – východ môžu Dúbravčania pripomienkovať 
do 15. januára. 

Niečo sa končí, niečo sa začína. Hovorieva sa, píše v básňach, spieva v piesňach. S rokom 
2022 uzatvára Dúbravka jedno volebné obdobie samosprávy a zároveň v ňom už aj začala 
ďalšie. Noví i staronoví poslanci mestskej časti a starosta Martin Zaťovič zložili sľub a krátko 
pred Vianocami si starosta vybral aj svojho zástupcu.  

Vicestarostom Dúbravky sa stal poslanec Marián Bohunský. Za miestneho poslanca bol zvo-
lený v treťom obvode s najvyšším počtom hlasov 1320. Po skončení vysokej školy nastúpil do 
Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hl. m. Bratislavy, kde prešiel rôznymi funk-
ciami a pracoval tam doteraz. Martina Zaťoviča má zastupovať najmä v oblasti územného roz-
voja, športu a dopravy. 

Veľkou zmenou v oblasti dopravy by mala byť v budúcom roku parkovacia politika. Projekt 
regulovaného parkovania predstavilo v decembri v Dúbravke hlavné mesto. Prvá zóna, kde by 
sa malo parkovanie regulovať, je ohraničená ulicami Harmincova, M. Sch. Trnavského a Janka 
Alexyho. Pripomienky k projektu organizácie dopravy možno zasielať aj emailom na parkova-
nie@bratislava.sk do 15.1.2023. 

Viac o parkovaní na str 7. 

 

 Plamienok z Betlehema aj charitatívna akcia 

K Anjelskej kapustnici svetielko 
Text: Lucia Marcinátová 

Žije sama s piatimi malými deťmi. Snaží sa ich slušne vychovať, zabezpečiť, no na rodičovskej 
dovolenke to nie je jednoduché. Býva v krízovom centre so štyrmi deťmi, kam ušla od partnera 
pre týranie jednej z dcér. Má prácu, usiluje sa splatiť dlhy a zohnať slušné bývanie. Žena s ob-
rovskou silou, ktorou bojuje za svoje deti. Dva príbehy, dve opustené ženy s deťmi. 

Práve im sa trošku vianočného kúzla snažil pričarovať už piaty ročník predvianočnej charita-
tívnej akcie s názvom Anjelská kapustnica. Organizoval ju po krátkej pauze dúbravský Daniels 
pub na Ulici kpt. Rašu v spolupráci s mestskou časťou. Jej cieľom je pomôcť, potešiť, pristaviť 
sa...Spolu s Dúbravčanmi sa to podarilo. 



Tento rok bolo na podujatí trošku viac svetla. Plamienok z Betlehema sem priniesli dúbravskí 
skauti 11. zboru Biele delfíny a slávnostne ho odovzdali Dúbravčanom, aby sa jeho odkaz šíril 
ďalej.  

Plamienok sa každoročne pred Vianocami odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Naro-
denia Pána v Betleheme. Jeho posolstvo spája všetkých ľudí dobrej vôle a je neodmysliteľnou 
súčasťou pokoja vianočných sviatkov.  

 

Postupne predstavíme poslancov mestskej časti. Dnes prvý volebný obvod 

Plány a víziE poslancov: Toalety na Pekníčke, miesta 
v školách, priestranstvo Pod záhradami 
Spoznaj svojho poslanca. Tak znie názov tejto rubriky, ktorá bude mať štyri pokračovania. 

Presne na toľko obvodov sa totiž delí Dúbravka v súvislosti s komunálnymi voľbami. Dnes ob-
vod číslo 1. Rozkladá sa na uliciach  - Hanulova, Považanova, Sokolíkova, Švantnerova, Tali-
chova, 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 a ich obyvatelia volia šiestich poslancov. Po uply-
nulých komunálnych voľbách sú poslancami v 1. obvode: Mgr. Mária Belicová, JUDr. Tomáš 
Buzinger, Ing. Juraj Horan, Mgr. Marián Podrazil, Ing. Lukáš Šoltés, Ing. Pavel Vladovič. 

 

I. Volebný obvod 

Ulice: Hanulova, Považanova, Sokolíkova, Švantnerova, Talichova, Tavaríkova osada, Záhrad-
kárska, Bezekova, Klimkovičova, M. Schneidra-Trnavského, Tulipánová, Bujnákova, Galba-
vého, Kudlákova, Chrobáková, J. Valašťana Dolinského, Juraja Hronca, Koprivnická, Plachého, 
Strmé sady, Strmý bok, Vendelínska, Pekníkova, Repašského, Brižitská, Čiernohorská, Jadran-
ská, Kajerka, K Horánskej studni, Novodvorská, Oskorušová, Pod záhradami, Popovova, 
Štepná, Žatevná 

 

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať do miestneho zastupiteľstva? 

2. Čo vidíte ako najväčší problém v Dúbravke, čo vás trápi, ťaží? 

3. Akú ambíciu, plán, sen máte v prvom volebnom obvode? 

 

Mgr. Mária Belicová 



maria.belicova04@gmail.com 

 

1.  V prvom rade ďakujem voličom prvého volebného obvodu za prejavenú dôveru. Rozhodla 
som sa opätovne kandidovať, pretože si myslím, že je dôležité pokračovať a dokončiť  projekty, 
ktoré sme spolu s kolegami poslancami naštartovali v minulom volebnom období. Teším sa aj 
na nové výzvy, ktoré bude potrebné riešiť v rámci mestskej časti. Motiváciou bol aj môj silný, 
osobný vzťah k Dúbravke, ktorý mi pomohol v rozhodovaní, či sa opätovne uchádzať o miesto 
miestnej poslankyne. Za posledné štyri roky som mala možnosť stretnúť množstvo úžasných 
ľudí, napríklad aj z radov seniorov, a to bolo pre mňa inšpiratívne. Videla som záujem o aktívny 
prístup na zlepšení kvality života v Dúbravke v každom vekom. 

2. Mestské časti, teda aj Dúbravku, čaká ekonomicky veľmi náročné obdobie. Nachádzame 
sa v „pocovidovej“ dobe ovplyvnenej vojnou na Ukrajine. Zvyšujúca sa inflácia a energetická 
kríza budú mať za dôsledok menej verejných financií. Myslím si, že najväčším problémom je 
momentálne parkovanie a dopravná situácia. Stojíme pred projektom parkovacej politiky, 
ktorý bude potrebné implementovať v súlade s návrhmi magistrátu. Mali by sme pokračovať 
v rekonštrukcii  chodníkov a ciest, zvýšiť poriadok a čistotu na spoločných priestoroch, ihris-
kách. Pokračovať v revitalizácií verejných plôch a školských budov a nezabúdať na starostlivosť 
o zeleň.  

3. Bude potrebné doriešiť urbanistickú štúdiu zóny a pokračovať v projekte parku Pod záhra-
dami. Čo sa týka Parku Pekníkova, mali by sme vybudovať sociálne zázemia. Je potrebné zvýšiť 
starostlivosť o novovzniknuté detské ihriská a multifunkčné ihriská. Pokračovať v rekonštrukcii 
ciest, chodníkov a školských budov v 1. obvode. Cieľom by mala byť aj bezpečnosť v areáloch 
škôl a osadiť kamerový systém. Do plánov sa budem snažiť zahrnúť aj možné návrhy a pripo-
mienky spoluobčanov v našom obvode.   

 

JUDr. Tomáš Buzinger 

tombuzinger@gmail.com 

  

1. Som poslancom v mestskej časti prvé volebné obdobie. V Dúbravke žijem od narodenia. 
Študoval som na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Pracovne pôsobím na Minister-
stve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, so zameraním na starostlivosť o lesy. Vo voľnom 
čase sa rád venujem rodine, bicyklovaniu, plávaniu a turistike. Zaujímam sa o využitie voľného 
priestranstva v prospech verejnosti. Organizoval som viacero susedských brigád, v rámci kto-
rých boli vyčistené a vymaľované múriky na detskom ihrisku Mravec na Galbavého a bývalá 
motokárová dráha, ktorú nahradila pump-tracková dráha na Talichovej. Podarilo sa mi získať 
dotáciu mesta na vybudovanie priľahlého ihriska na posilňovanie, ktoré vzniklo v spolupráci 
s mestskou časťou. Na základe spoločného volebného programu na revitalizáciu miest a po-
skytovania služieb by som chcel s ostatnými poslancami presadiť, aby bola Dúbravka ešte lep-
ším miestom pre život jej obyvateľov. 



2. Dopravná infraštruktúra Dúbravky, ktorá bude ešte zhruba rok napätá v dôsledku rozširo-
vania Harmincovej ulice. Úzke cesty, parkujúce autá a chýbajúce chodníky, ktoré sú problé-
mom najmä na uliciach v starej Dúbravke a Tavarikovej osade. Mestská polícia by mala dôraz-
nejšie zabezpečovať  dodržiavanie nočného pokoja. Demograficky obyvateľstvo Dúbravky 
starne, je preto potrebné upriamiť pozornosť na poskytovanie kvalitných i finančne dostup-
ných sociálnych služieb pre našich seniorov. 

3. Predovšetkým vybudovanie hygienických zariadení v Parku Pekníkova. Potešil by ma pro-
jekt malej kaviarne a miestnosti, ktorá by mohla slúžiť rodičom na prebalenie dieťaťa, na ukry-
tie v prípade zlého počasia alebo na organizovanie detských osláv. Pokračovať v projekte vy-
budovania Parku Pod záhradami. Vybudovať detské ihriská na Bujnákovej a Hanulovej. Odo 
dňa zvolenia za miestneho poslanca už postupne robím úkony a komunikujem s inštitúciami k 
vyznačeniu novej turistickej trasy, ktorá by mala viesť z Tranovského na Biele skaly. 

 

Pavel Vladovič 

pavel.vladovic@gmail.com 

 

1. Prvé pohnútky pre kandidatúru do poslaneckého zboru v obci boli už pomerne dávno, 
keďže toto je už moje tretie obdobie v poslaneckom zbore. Predtým som bol len členom ko-
misie - neposlancom. Profesijne som sa venoval bankovníctvu a v tom čase som pracoval pre 
banku, ktorej core business spočíval vo financovaní obcí a územných celkov. Chcel som preto 
bližšie spoznať potreby, procesy a možnosti samospráv a komunálu, rovnako som chcel po-
môcť s financovaním projektov rozvoja, pretože nie je možný výlučne z rozpočtových príj- 
mov.  

2. Napriek úspechu s plánom rozšírenia Harmincovej ulice na štvorpruh, si stále myslím, že 
jedným z veľkých problémov Dúbravky je doprava - ako dynamická, tak aj statická, rovnako 
napojenie na ostatné mestské časti Bratislavy verejnou dopravou. Verejná doprava má síce 
dva systémy v Dúbravke - autobusy aj električky. Nosný systém je podľa magistrátu koľajová 
doprava, ale má príliš veľa zastávok na to, aby prevzala ten najväčší nápor v špičkách a auto-
busy premávajú po totožnej trase. Podľa mňa nie je optimálne vyladený ani grafikon. 

3. V prvom obvode bolo dosiahnuté pomerne veľa. Máme zrekonštruované časti ciest 
(Hanulova), boli upravené ihriská (Hanulova, Horanská studňa) i športoviská (Sokolíkova), fun-
guje park Pekníkova, pumptrack na Talichovej. Začali sa tiež aktivity na zmenu územného 
plánu, aby bolo možné v pomerne centrálnej polohe Dúbravky zriadiť park Pod záhradami. 
Takže sen je zrealizovať Park pod záhradami, ale to bude beh na dlhé trate. Druhý sen je, aby 
sme v spolupráci s magistrátom nastavili pravidlá parkovania tak, aby Dúbravka nebola veľké 
parkovisko, ale aby iv starej časti bolo možné vidieť domy, pamätné miesta a zeleň aj inak, než 
len pomedzi zaparkované autá alebo ponad ich strechy, prípadne cez "zhluky" zelených kolo-
bežiek. 

 



Marián Podrazil 

podrazil17@yahoo.com 

 

1. V komunálnej politike pôsobím od roku 2010. Vždy, keď sa blížime ku koncu volebného 
obdobia, robíme tzv. „odpočet“, respektíve sumár všetkého, čo sa za tie dané štyri roky spra-
vilo v prospech našej mestskej časti. Či v oblasti školstva, životného prostredia, kultúry, roz-
voja, opravy ciest, sociálnej sféry a vtedy si uvedomím, že má zmysel pokračovať ďalej. Dôle-
žitým faktorom je dobre nastavená spolupráca medzi starostom, miestnym úradom a poslan-
cami. Taktiež máme veľkú podporu projektov a investícií z mesta a župy aj vďaka našim zvole-
ným zástupcom. Mojou ambíciou je naďalej pôsobiť v oblasti školstva a životného prostredia.  

Veľkú radosť mám z komunitného centra – Centrum rodiny na Bazovského, ktoré vedie a 
zároveň je jeho “dušou” pani Alžbeta Šporerová. Mojím osobným “snom”, pre ktorý sa snažím 
robiť maximum, je, aby sme v Dúbravke mali škôlky a školy, kde sa deti budú dobre cítiť a 
dostanú v nich kvalitné vzdelanie. 

2. Problémom, ktorý môže nastať, bude nedostatočná kapacita miest v materských 
a základných školách. Doteraz sa nám úspešne darilo umiestňovať všetky deti do škôl a škôlok, 
ktoré spĺňali zákonné podmienky pre prijatie. Dúbravka sa rozrastá, pribúdajú obyvatelia, ro-
diny s deťmi a miest, no budov materských a základných škôl je len konkrétny počet. Vedenie 
mestskej časti sa už daným problémom zaoberá, hľadá riešenia, aby sme spomínanému prob-
lému predišli. Hľadáme priestory v rámci mestskej časti, kde by sme mohli vytvoriť nové triedy. 
Aktívne komunikujeme s Bratislavským samosprávnym krajom ohľadom využitia budov, ktoré 
sú na území mestskej časti. Plánujeme meniť školské obvody – rajonizácia, aby sa rovnomerne 
rozložili počty detí, spadajúce pod danú školu, škôlku. Cieľom je, aby sme sa v predstihu pri-
pravili a znížili riziko spomenutého problému.  

3. Na väčšine projektov už pracujeme, cieľom bude v tom pokračovať a postupne ich dokon-
čiť. Spolu s kolegami poslancami z prvého volebného obvodu máme v pláne napredovať pri 
zveľaďovaní Parku Pekníkova. Park za posledné roky prechádza zmenou dopĺňaním športo-
vých možností a nových hracích prvkov. Ďalšou prioritou sú rekonštrukcie a dokončovacie 
práce na ulici Hanulova, ako aj priľahlých komunikácií a chodníkov. Rekonštrukciu si vyžadujú 
školské budovy na ulici Galbavého a Švantnerova. Poslednou väčšou prioritou je dokončenie 
urbanistickej štúdie zóny a pokrok v projekte Park Pod záhradami. 

 

Lukáš Šoltés 

lukas.soltes@gmail.com 

 

1. V Dúbravke som sa narodil, vyrastal a prežil celý svoj život. Mám tu svojich priateľov, ro-
dinu, ľudí, na ktorých mi najviac záleží. Nepatrím medzi ľudí, ktorí sedia v pozadí a hovoria, 
ako sa veci nedajú zmeniť k lepšiemu.  



2. Ako najväčší problém Dúbravky vidím jej bezpečnosť a dohliadanie na poriadok v nočných 
hodinách. Nie raz, keď som šiel po víkende do práce, som s údivom pozeral, čo všetko sa nie-
komu podarilo behom jedného víkendu zničiť - rozbité zástavky, smetné koše a podobne. Mys-
lím si, že by malo byť v záujme našej mestskej časti, aby naše spoločné priestranstvo, ktoré 
zveľaďuje, vedela aj dostatočne ochrániť. Žiaľ, je ozaj potrebné, aby sa mestská a aj štátna 
polícia aktívnejšie zapojila do kontroly verejného poriadku a neriešili sa iba zle zaparkované 
autá. 

3. Mojou hlavnou ambíciou je, aby som po ukončení svojho volebného obdobia vedel pove-
dať pred sebou a všetkými ostatnými, že ten čas, ktorý sme všetci spoločne venovali zveľade-
niu našej mestskej časti, stál za to. V podobe hmatateľných výsledkov vo forme modernej 
mestskej časti s proobčianskou orientáciou, kde občan nie je iba platiteľom daní, ale spoluau-
torom a tvorcom smerovania časti, ktorá mu poskytuje všetky potreby a možnosti pre plno-
hodnotný život, bez ohľadu na vek. 

 

Juraj Horan 

horanjuraj@gmail.com 

 

1. Poslancom miestneho zastupiteľstva som od roku 2018, keď som prvýkrát kandidoval. Te-
raz je to moje tretie volebné obdobie. Dôvodom opätovnej kandidatúry sú aj rozrobené pro-
jekty v Dúbravke, ktoré chcem, ako sa hovorí, dotiahnuť do finále. Samozrejme sú to tiež nové 
projekty, akými sú zelené strechy materských škôl, zateplenie základných škôl. V tomto voleb-
nom období sa Dúbravka môže uchádzať aj o finančné prostriedky z Plánu obnovy, čo by zvý-
šilo kvalitu života Dúbravčanov. 

2. Medzi najväčšie problémy Dúbravky radím statickú a dynamickú dopravu, stále chýba na-
pojenie na diaľnicu od Agátovej ulice plus prepojenie na Devínsku Novú Ves, a to vrátane elek-
tričky. Ďalším veľkým problémom je parkovanie, ktoré musíme v tomto volebnom období 
v spolupráci s magistrátom riešiť. Podmienky parkovacej politiky musia byť komfortné pre re-
zidentov, teda obyvateľov Dúbravky.  

3. Pokračovať v projekte Parku Pod záhradami, úplné dokončenie rekonštrukcie Hanulovej 
ulice a priľahlých ulíc, vrátane chodníkov. Rekonštrukcie školských budov ZŠ Sokolíkova, MŠ 
Galbavého a Švantnerova. 

 

 Pri amfiteátri vznikol nový sad stromov a umenia 

Sakury pokropili kvapkami saké 
Text: Lucia Marcinátová 



Najskôr to mal byť Sad stromov a básní. Nakoniec sa zmenil na Sad stromov a umenia, ne-
zmenila sa však podstata. Spolu s novými stromami priniesť do Dúbravky aj niečo „navyše“. 
Tridsať okrasných japonských čerešní pribudlo v blízkosti Dúbravského amfiteátra na Valacho-
vej, ich „krst“ sprevádzalo slovo a hudobné tóny. 

 

Kus Japonska a najmä veľa krásy. To všetko má do Dúbravky priniesť Sad stromov a umenia.  

Ide o projekt vysadenia 30 sakúr – japonských okrasných čerešní, ktorý zastrešili Dúbravčan 
Vladimír Grežo, predseda predstavenstva Bratislava Tourist Board, Pavol Demeš, bývalý minis-
ter medzinárodných vzťahov SR, občiansky aktivista s podporou starostu Dúbravky Martina 
Zaťoviča. 

„Snahou je skrášliť prostredie Dúbravky výsadbou esteticky výnimočných stromov japonskej 
čerešne – sakury,“ približuje Vladimír Grežo. „S využitím symboliky tohto japonského národ-
ného stromu si zároveň pripomenúť 30. výročie samostatnej Slovenskej republiky a nadviaza-
nia medzištátnych vzťahov s Japonskom.“ 

 

Tóny Japonska 

 

Zaznela hudba. A odrazu sa mrazivá atmosféra oteplila, dostala zvláštny náboj. Elenka Plachá 
zahrala na klávesoch skladbu od Hiroshi Kawaguchi - Last Wave. Program, ktorý sprevádzal 
krst nového sadu, pripravila Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, ktorá sídli v susedstve. 

Pozvanie prijali vzácni hostia Nobuyuki Murai z japonskej ambasády, ktorý povedal, že Dúb-
ravka mu je blízka, lebo do britskej školy denne sprevádza svoje deti, a bývalý veľvyslanec v Ja-
ponsku Peter Vršanský, ktorý priblížil tradíciu sakúr i symboliku stromov, či zahraničnopoli-
tický analytik Pavol Demeš. Spoločne so starostom Martinom Zaťovičom, vicežupanom Juraj 
Štekláčom a Vladimírom Grežom nové stromy symbolicky pokropili kvapkami saké, najznámej-
ším japonským alkoholickým nápojom. Medzi divákmi bolo vidieť Dúbravčanov, seniorov zo 
susedného denného centra na Bazovského, koordinátorku Rady seniorov v Dúbravke Zuzanu 
Markovú, predsedníčku miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Katarínu Grun-
wald, riaditeľku Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa Zuzanu Horváthovú i Centra ro-
diny Alžbetu Šporerovú. Podebatovali, spoznali japonské tradície sakúr, ochutnali saké. Strávili 
spoločný predvianočný čas. 

 

Stromy s vizitkou 

 

Na vysadených stromoch na Valachovej ulici v blízkosti Dúbravského amfiteátra nájdeme aj 
označenia. Ide o akúsi vizitku s QR kódom s odkazom na umenie.  



„Okrem vizuálneho skrášlenia mestskej časti dostanú s odkazmi aj umelecký zážitok. Každý 
má svoj QR kód, cez ktorý budú komunikovať umenie v podobe básní, obrazov či hudby,“ vy-
svetlil Vladimír Grežo. 

Stromy do Dúbravky priviezli z Talianska, ide o štyri odrody sakúr. Na jar, keď zakvitnú, chceli 
by organizátori pri krásnych stromoch pokračovať v kultúrnom stretnutí v spolupráci so Zá-
kladnou umeleckou školou Eugena Suchoňa. 

Zaujímavosťou je, že Dúbravka bola v minulosti spájaná s čerešňami, síce nie okrasnými. 
Mestská časť sa snaží pripomínať a oživovať túto tradíciu. Bola obcou, kde sa darilo ovocinár-
stvu a čerešne sa vyvážali až do Prahy. Najväčší rozsah nadobudol vývoz po prvej svetovej 
vojne, keď sa stali významnou obchodnou komoditou, ktorá vylepšovala rozpočet mnohých 
rodín. Návrat čerešňového kvetu mieru a pokoja do Dúbravky v podobe japonských sakúr sym-
bolizuje aj rovnováhu pre náš svet. 

Projekt podporilo Občianske združenie Media. 

 

Menili zastávky aj značky 
Dopravný podnik končí s komerčným pomenovaním zastávok MHD. Zmenil tiež značky na 

elektronických tabuliach. 

V decembri prišiel Dopravný podnik Bratislava s viacerými novinkami. Podľa hovorcu spoloč-
nosti Martina Chlebovca je ich cieľom zlepšenie kvality cestovania mestskou hromadnou do-
pravou v Bratislave. Jedna zo zmien sa týka priamo Dúbravky. Ide o linku 27, ktorá jazdí po 
hornej časti Dúbravky Cabanova, Tranovského až k dolnej Pri Hrubej lúke. Využívajú ju aj žiaci 
a rodičia Spojenej školy Dolinského.  „Skráti sa jazdná doba na linke 27, čím zvýši rýchlosť ces-
tovania v danej oblasti,“ vysvetľuje zmenu Chlebovec. 

Dopravný podnik tiež pristúpil k zmene niektorých zastávok. Ukončil používanie komerčných 
názvov po obchodných centrách.  Zastávka na Panónskej ceste má nový názov „Pri sade“ a ko-
nečná zastávka linky 50 pri nákupnom centre sa volá  „OC Einsteinova“. V mestskej časti Ja-
rovce dopravný podnik zmení názov zastávky „Sady“ na zastávku „Ovocná“. Zastávka „Kop-
čany, sídlisko“ (nástupište Iinky 99 na nadjazde) je premenovaná na názov „Bratská“. 

Všetkých cestujúcich sa týka ďalšia novinka MHD. Ide o značky na elektronických tabuliach 
na zastávkach. Zobrazujú nové symboly, ktoré poskytujú podrobnejšie informácie o spo-
joch.  (lum) 

Nové značky na tabuliach 

- znamienko „približne“ odchod spoja podľa cestovného poriadku (nie je známa aktuálna 
poloha spoja) 

- <1 - znamienko „menej ako“ odchod do 1 minúty 

- ●● - blikajúce kruhy odchod teraz  



 

Prasknutý vodovod poškodil štadión 
Pri prácach na rozširovaní Harmincovej ulice prasklo počas decembra vodovodné potrubie. 

Voda tryskala do výšky niekoľkých metrov. Tlakom vody a kamením prišlo k poškodeniu zim-
ného štadióna, išlo o porušenie ôsmich sklenených vyplní okien na vchode a asi 20 kusov skle-
nených výplní okien na drevenej fasáde. Vnútorné priestory zatiekli a znečistili sa bahnom a 
kamením. Poškodená bola vnútorná omietka stien a zatečený aj elektrický rozvádzač či vnú-
torné osvetlenie vstupnej haly. 

 

VODA PRE PSÍKOV DO VÝBEHU 
Na Dražickej ulici, kde je psí výbeh, takzvané venčovisko, už štvornohí miláčikovia nebudú 

smädní. Oddelenie životného prostredia miestneho úradu výbeh rozširuje a dalo tu osadiť 
fontánku pre psíkov, v ktorej po zime bude aj prúdiť voda. O dôvod viac tešiť sa na jar. 

 

Druhý život stromčekom 
Hlavné mesto, OLO a Komunálny podnik Bratislavy zabezpečia zber živých vianočných strom-

čekov. Bratislavčania si môžu aj tento rok odložiť svoj stromček bez ozdôb do jednej z 800 
drevených ohrádok. V spolupráci so spoločnosťami BUČINA EKO a IKEA budú vyzbierané 
stromčeky zhodnotené – vzniknú z nich knižnice. Iniciátori projektu ich darujú organizáciám, 
ktoré sa venujú deťom, mládeži, seniorom či ľuďom bez domova. Odvoz stromčekov zabezpečí 
OLO od  
4. januára do 25. februára 2023. 

 

ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU MENÍ REŽIM 
Od 5. decembra spoločnosť OLO prešla na zimný režim zberu kuchynského odpadu. V zim-

nom čase prebieha odvoz raz do týždňa. Zber kuchynského bioodpadu prebieha celoročne. 
Zatiaľ, čo od jari do jesene OLO odváža kuchynský bioodpad 2x za týždeň, v zime je to 1x týž-
denne. 

 

Výsledky dotazníka majú pomôcť aj pri práci s mládežou 

Ako trávia mladí svoj voľný čas? 



Občianske združenie Ichtys, ktoré da venuje nízkoprahovým programom pre deti a mládež, 
zorganizovalo dotazník na školách, hľadalo odpovede o trávení voľného čas mladých ľudí 
v Dúbravke a Devínskej Novej Vsi. Výsledky budú známe vo februári. 

Trávenie voľného času sa vývojom nových technológií neustále mení. V porovnaní s predo-
šlými rokmi sa viac preferuje pasívne prežívanie času. Stále sa však nájdu skupiny detí, ktoré 
sa venujú aj pohybovým aktivitám. Deti a mládež však žijú aj dianím v spoločnosti, dolieha na 
ne "pulz" doby. Ocitajú sa v náročných životných situáciách. Naším cieľom je poznať potreby 
mladých ľudí, a to nie len tie voľnočasové, ale aj potreby odbornej pomoci pre nich. Ale ako to 
máme urobiť? Čo vlastne potrebujú, aby to chceli robiť?  

Na tieto otázky hľadáme odpovede prostredníctvom dotazníka, ktorý v Občianskom zdru-
žení Ichtys plánuje pravidelne vždy na jar a na jeseň opakovať. 

 

Školy v Dúbravke a Devínskej 

 

Lebo, ako sa mení doba, menia sa aj podmienky a potreby našich detí. Do spolupráce sme 
oslovili aj školy v Dúbravke -  Základná škola Sokolíkova, Súkromná základná škola 
Wonderschool, Gymnázium Bilíkova a školy v Devínskej Novej Vsi -  Základná škola P. Horova 
a Základná škola I. Bukovčana. Tieto dotazníky tak postupne posúvajú svojim žiakom. Otázky 
sú zamerané na to kde, kedy a ako trávi mládež svoj voľný čas.  

Prvá časť dotazníka sa týka štruktúrovaného voľného času, teda krúžkov. Aké krúžky navšte-
vujú a ako často? Ak nechodia, prečo? Ďalej sme sa dopytovali na otázky týkajúce sa voľného 
času mimo krúžkov. Kde ho trávia a čo robia? Trávia ho aktívne, teda športovou činnosťou 
alebo skôr pasívne, napríklad na mobile? Čo by radi robili vo voľnom čase, resp. čo by sa mu-
selo zmeniť aby ho lepšie využívali?  

 

Násilie, drogy, opustenosť 

 

Následne prechádzame k otázkam ohľadom virtuálneho sveta. Koľko času denne venujú po-
čítaču či mobilu? Pri jednotlivých aplikáciách zisťujeme, ako ich využívajú, t.j. sledovanie ob-
sahu, vytváranie vlastného obsahu, hranie hier, scrollovanie. V rámci obsahu sa pýtame aj na 
konkrétne aspekty, s akým sa stretávajú, ako napríklad násilie, nahota, extrémizmus, šikano-
vanie, sebapoškodzovanie…  

Záver dotazníka sa zameriava na sociálno-patologické javy. Vymenovali sme niekoľko príkla-
dov: experimentovanie s drogami, krádeže, nelátkové závislosti, násilie, samovražedné myš-
lienky, opustenosť…, a  pýtame, sa či ich dané javy trápia alebo niekoho z ich okolia.  

Čo sa týka fajčenia, užívania alkoholu alebo iných látok, sa v samostatnej otázke pýtame, čo 
z toho skúsili alebo pravidelne opakujú. Keďže dotazník je distribuovaný vďaka spolupráci so 



školami, pýtame sa aj na tému šikany. Stretli sa s ňou? Prípadne, kde a ako to riešili. Na konci 
dotazníka sme poskytli priestor pre vlastnú úvahu. V podobe otvorenej otázky, sa pýtame, či 
je niečo, čo ich ešte trápi a potrebujú sa o tom porozprávať. V prípade, že nič nenapíšu, uvá-
dzame kontakty na ktoré nás môžu v prípade potreby osloviť. 

Získané dáta nám pomôžu nielen pri nastavení našich služieb, ale zároveň poskytujú zaují-
mavé informácie pre partnerské organizácie, ako aj pre lokálne autority, ktoré by mohli na 
základe tohto mapovania tvoriť politiky zamerané na mládež. 

Výsledky prestaví občianske združenie vo februári aj v miestnych médiách. 

Miroslava Nováková, komunitný pracovník ICHTYS, o.z. 

 

Občianske združenie Ichtys 

- ozichtys@gmail.com 

- 0947 952 290 

 

Prvá etapa má skončiť v apríli 
Na konci leta hlavné mesto začalo s rozširovaním Harmincovej, dvojpruhovej cesty na štvor-

pruhovú. Práce prebiehajú na etapy a trvať majú približne rok. 

Rozširovanie Harmincovej pokračuje, zmenilo už možný pohyb peších, priechody či zastávky 
MHD.  

Začiatkom decembra magistrát informoval o statických skúškach podložia pod novou ces-
tou. Musí byť dostatočne pevné, aby unieslo stavbu zaťaženú dopravou. Stavebník tak zriadil 
akési skúšobné pole, na ktorom vybudoval navrhované podložie a urobil statické skúšky na 
overenie, či je zvolené podložie vyhovujúce. Popri ceste už pribudli nové stĺpy verejného 
osvetlenia, pokračujú výkopové práce i prekládky sietí. 

Prvá etapa rozširovania Harmincovej má trvať do apríla 2023, v rámci nej majú vzniknúť dva 
nové pruhy. V druhej etape plánuje stavebník zrekonštruovať vozovku po celej dĺžke, vrátane 
novej svetelnej signalizácie, cestných obrubníkov, úpravy dažďových vpustov i terénnych 
úprav. S vylúčením dopravy nepočíta, práce majú prebiehať za plnej premávky. Druhá etapa 
má trvať do konca júla budúceho roku. Potom nasleduje tretia etapa, v ktorej počas augusta 
pribudne vodorovné značenie aj ostrovček na križovatke Polianky. (lum) 

 

Etapy prác na Harmincovej 

- 1. etapa – 1. október 2022 – 30. apríl 2023 



- 2. etapa – 1. máj 2023 – 31. júl 2023 

- 3. etapa – 1. august 2023 – 7. august 2023 

 

DO KNIŽNICE BEZ BARIÉR 
Mestská časť dokončila projekt Do knižnice bez bariér, ktorý získal podporu z Fondu na pod-

poru umenia. Prístup do miestnej knižnice na Sekurisovej je tak už bezbariérový. Bezpečnejšie 
a krajšie je i stúpanie po schodisku od detského oddelenia k „dospeláckym“. Mestská časť vy-
menila tunajšiu PVC podlahu. V Dúbravke pôsobilo kedysi až päť verejných knižníc. Zmena pri-
šla po nežnej revolúcii, vznikla centrálna Dúbravská knižnica na Sekurisovej, je najväčšou 
v štvrtom bratislavskom obvode. 

 

ČAROVNÉ VIANOCE PRE VŠETKY DETI 
Všetky deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré spísalo oddelenie sociálnych vecí 

a zdravotníctva, dostali „svojho Ježiška“. Každé dieťa si tak pod stromčekom našlo ten svoj 
darček a akcia Čarovné Vianoce pre...  bola úspešná... Ďakujeme za všetky balíčky. 

 

Nový hlavný architekt mesta 
Hlavným architektom mesta sa stal Juraj Šujan. Zvolili ho bratislavskí poslanci na návrh pri-

mátora Matúša Valla. Jeho predchodkyňou bola od roku 2011 Ingrid Konrad. Juraj Šujan bol 
od roku 2019 poradca primátora pre rozvoj mesta a územné plánovanie. Ako svoju základnú 
úlohu Šujan vníma koordináciu a odborné usmerňovanie územného rozvoja a územnopláno-
vacích činností na území mesta, prípravu nového územného plánu a do jeho schválenia aj prie-
bežnú aktualizáciu toho súčasného. 

 

DEŇ DOBRÝCH SKUTKOV POMÁHA 
Verejná zbierka v rámci Dňa dobrých skutkov našla svojich adresátov. Zamestnanci úradu 

odovzdali kozmetiku, posteľnú bielizeň a školské pomôcky do Centra rodiny, Domova jesene 
života, Fortuny, Strediska sociálnych služieb v Petržalke i do azylového centra Betánia. 

 

 Mesto vydá pred spustením regulovaného parkovania takzvané Parkovacie noviny 

PAAS smeruje do Dúbravky 



Text: Lucia Marcinátová 

„Konečne je plný dom kultúry,“ bolo počuť niekoho od dverí modrej sály Domu kultúry Dúb-
ravka, kto sa snažil dostať dnu. Počas decembra tu prebehlo verejného predstavenia projektu 
regulovaného parkovania PAAS. Pre plnosť sály niektorí diváci ostali počúvať od dverí či spoza 
nich. 

Projekt predstavovali Tatiana Kratochvílová, viceprimátorka pre dopravu, Peter Herceg, spl-
nomocnenec magistrátu pre parkovaciu politiku a Ivan Bútora z projektového tímu parkovacej 
politiky. 

Na otázky prišli Dúbravčanom odpovedať aj starosta Martin Zaťovič a Pavel Gašparovič, ve-
dúci oddelenia územného rozvoja. 

Systém regulovaného parkovania funguje v Bratislave už vo viacerých zónach - v časti Rače, 
Nového Mesta, Petržalky, Ružinova aj Starého Mesta. Splnomocnenec pre parkovaciu politiku 
Peter Herceg po rozbehnutí týchto zón hodnotí, že parkovanie pre domácich sa v týchto loka-
litách radikálne zlepšilo.  

 

Zóna Záluhy - východ 

 

Do 15. januára môžu Dúbravčania pripomienkovať návrh projektu organizácie dopravy v 
zóne Záluhy - východ, čiže oblasť od ulice Janka Alexyho smerom na juh po Harmincovu ulicu. 

Po zapracovaní relevantných pripomienok pôjde projekt na schvaľovanie na Krajský do-
pravný inšpektorát a na Cestný správny orgán. Potom začnú ulice a súčasné parkovacie plochy 
postupne preznačovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. Parkovanie na chodní-
koch, respektíve čiastočne na chodníkoch, bude povolené len tam, kde zostane minimálne 
dvojmetrová priechodná šírka. 

„Dopyt po parkovaní je najmä v poobedňajších a večerných hodinách. Máme skúsenosti, že 
po preznačení, pribudne asi 150 parkovacích miest oproti teraz legálnym miestam,“ hovorí 
Peter Herceg. „Situácia sa potom vyhodnotí a ukáže sa, či je potrebné budovanie ďalších par-
kovacích miest v lokalite.“ 

Mesto plánuje v Dúbravke aj výstavbu parkovacieho domu. Vzniknúť by mal na súčasnom 
parkovisku pri chátrajúcej ubytovni ministerstva vnútra na Saratovskej. Termín spustenia jeho 
výstavby však hlavné mesto zatiaľ nepozná. 

 

Kontaktné miesto v Dúbravke 

 

V zóne PAAS, čiže regulovaného parkovania, neexistujú vyhradené parkovacie miesta. 



„Predlžovanie vyhradených miest v lokalite je možné do konca roku 2023, zóna sa začne rie-
šiť možno v máji, ľudí s vyhradenými parkoviskami budeme postupne upozorňovať tak, ako 
bude postupovať preznačovanie,“ priblížil Pavel Gašparovič. 

Hlavné mesto, podľa Hercega, dostatočne vopred ohlási termín, kedy sa bude dať registrovať 
do systému regulovaného parkovania v Dúbravke. „Plánujeme vydať parkovacie noviny so 
všetkými informáciami, ktoré obyvatelia dostanú.“ 

V Dúbravke by malo tiež vzniknúť kontaktné miesto PAAS, nielen kvôli informáciám, ale aj 
pre registrovanie do systému pre tých, ktorí sa nebudú vedieť, prípadne nemajú možnosť re-
gistrovať sa online. „Pôjde o dočasné klientske miesto, kam sa bude dať v Dúbravke prísť 
v čase, keď bude v mestskej časti najviac registrácii.“ 

 

Rôzne karty, rôzne ceny 

 

Peter Herceg približoval podstatu celého takzvaného Bratislavského parkovacieho asistenta, 
jednotlivé typy kariet a tiež miesta či možnosti, kde ich získať, spôsoby platenia i kontroly 
PAAS. 

„Rezident, čiže obyvateľ s trvalým pobytom, má nárok na rezidentskú kartu. Ide o elektro-
nickú, ktorá sa kontroluje v systéme podľa EČV,“ vysvetľoval Herceg. Kartu možno získať v on-
line registračnom systéme alebo na klientskych miestach v parkovacích zónach. Dočasné 
miesto vznikne podľa Hercega aj v Dúbravke. 

Rezidentská karta na rok pre jedno auto stojí 39 eur, pre druhé auto 150 eur a pre tretie 500 
eur. Rezident má ku karte nárok aj na kartu pre návštevy. Ide o návštevnícku kartu pre 100 
hodín ročne. Pre nerezidenta ide o kartu na 150 hodín ročne, osoby s ŤZP s osobnou asisten-
ciou majú návštevnícku kartu na 500 hodín ročne.  

Tretím tipom karty je bonusová za 10 eur na rok, s ktorou môže rezident parkovať v ľubovoľ-
nej zóne mesta, a to dve hodiny denne. 

Štvrtým tipom je abonentská karta. Je pre podnikateľov, ktorí majú sídlo, miesto podnikania 
alebo prevádzku v regulovanej zóne, prípadne vlastnia nehnuteľnosť v regulovanej zóne, pri-
čom tu nemusia mať trvalý pobyt.  

Návštevník, čiže nerezident, v parkovacej zóne v regulovanom čase, zaplatí. Hodinová 
sadzba je 50 centov za hodinu. Spoplatnený čas je v zónach rôzny, napríklad v Rači ide o čas 
od 12.00 do 6:00 rána, v Ružinove od 14.00 do 6.00. 

V Dúbravke by sa malo podľa Hercega spoplatnenie týkať poobedňajších, večerných 
a nočných hodín, čiže v čase, keď je parkovanie problematické.  

 

PAAS – termíny a postupy 



- Tipy parkovacích kariet – rezidentská, návštevnícka, bonusová a abonentská karta (pre pod-
nikateľa). 

- Návštevník -  v regulovanom čase v zónach – platí 0,50 eura za hodinu. Platba je možná cez 
mobilnú aplikáciu, parkomaty, partnerské prevádzky a prostredníctvom asistentov v teréne. 

- Projekt je zverejnený na stránke  www.paas.sk/dubravka. 

- Pripomienky k projektu organizácie dopravy možno zasielať aj emailom na parkova-
nie@bratislava.sk do 15.1.2023. 

- Harmonogram - pripomienkovanie projektu – do 15. januára 2023 - vyhodnotenie pripo-
mienok a predloženie projektu na schválenie Krajskému dopravnému inšpektorátu  - prvý 
štvrťrok 2023  -  vyznačovanie parkovacích miest - jar/leto 2023 (aj v závislosti od počasia) - 
spustenie registrácií a nákupu kariet - minimálne mesiac pred spustením regulácie -  spustenie 
regulácie - informovanosť minimálne mesiac vopred.  

 

 V referende môžu voliči voliť vo volebnom okrsku alebo s hlasovacím preukazom 

V novom roku čaká obyvateľov referendum 
V sobotu 21. januára 2023 sa môžu voliči zúčastniť referenda, a to buď vo volebnom okrsku, 

v ktorom sú zapísaní v zozname voličov alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe 
hlasovacieho preukazu. 

 

Dôležité informácie: 

 

Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h. 

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky: 

- vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, 

- v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. 

 

Voliči v referende rozhodnú o otázke: 

 

 „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej re-
publiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej repub-
liky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že: 



 v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde 
k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“; 

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: 

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“. 

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g); 

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skonče-
ním volebného obdobia“; 

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a 
tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady 
Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“; 

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: 

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej re-
publiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“; 

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného 
obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“; 

- Čl. 98 odsek 2 znie: 

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ús-
tavný zákon.“?" 

 

Hlasovací preukaz: 

Volič môže požiadať o jeho vydanie: 

1. Osobne v úradných hodinách obce, najneskôr 20. 1. 2023 do 12:00 h. na adresu Miestneho 
úradu, Žatevná 4, prízemie, dvere „D“, PhDr. Lívia Nagyová tel. č: 6920 2542, e-mail: livia.na-
gyova@dubravka.sk. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. 

2. Písomne tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 
2. 1. 2023 na adresu Miestneho úradu, organizačné oddelenie, Žatevná 2, 844 02 Bratislava. 

3. Elektronicky na mailovej adrese referendum@dubravka.sk tak, aby žiadosť o vydanie hla-
sovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 2. 1. 2023. 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, 
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), korešpondenčnú adresu, na ktorú obec do-
ručí hlasovací preukaz. 



Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho 
preukazu v úradných hodinách obce najneskôr 20. 1. 2023 do 12:00 h. na adresu Miestneho 
úradu, organizačné oddelenie, Žatevná 2, 844 02 Bratislava. 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, 
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). 

 

Úradné hodiny miestneho úradu 

- Pondelok: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 

- Utorok: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 

- Štvrtok: 13:00 – 16:00 

 

Rady záhradkárom 

Na prelome rokov je čas plánovať 
Na Nový rok si dávame nové ciele, píšeme nové plány. Je čas prečítať si odbornú literatúru, 

vymieňať si so susedmi skúsenosti, spraviť schôdzku členov komunitnej záhrady alebo záhrad-
kárskeho združenia. Záhrada je súčasť nášho života, nemôžeme ju z procesu plánovania vyne-
chať, hovorí Milan Trstenský, člen komunitnej Vodárenskej záhrady o. z. Živica. 

Plán záhradkára by mal zahŕňať: Čo a kde vysadíme, čo a kam presadíme, čo a kde doplníme, 
čo a kde prerobíme. 

Opravujeme oplotenie, prírodné schody, cestičky. Skontrolujeme, či netreba doplniť nára-
die. Motorové kosačky, píly odvezieme do servisu na pravidelnú údržbu. Koncom mesiaca na-
trieme kmene stromov vápnom. Keď nie sú silné mrazy, prerežeme jablone a hrušky. Do pod-
ložených plachiet zoškrabujeme starú kôru, a hneď ju spálime. Ukrýva sa v nej zimujúci hmyz. 
Môžeme začať aj s rezom okrasných drevín, ktoré kvitnú na dvojročnom dreve. Koncom me-
siaca štepíme egreše a ríbezle. Kontrolujeme jesenný výsev cesnaku a cibule. 

Odstrihneme si listy póru, mangoltu, alebo v skleníku prezimujúceho zeleru. Kontrolujeme 
teplotu v miestnostiach s prezimujúcimi citrusmi, nemala by klesnúť pod bod mrazu, ale nie je 
vhodná ani teplota vyššia ako +10 stupňov.  Nezabúdame na prikrmovanie vtáčikov. Na prikr-
movanie je vhodný  jahňací, kozľací alebo hovädzí loj. Na terasu dáme misku z vodou, dbáme 
na to, aby vtáčiky mali každý deň zdroj vody. 

 

Bezplatná právna poradňa – január 
 



▪ Bezplatná právna poradňa funguje v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej. 

▪ V januári bude dispozícii v stredu 18. januára 13.00 - 15.30.  

▪ Pred návštevou je potrebné poradne si pripraviť všetky dokumenty. Premyslieť si ako za-
definovať 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. 

 

Obchodná verejná súťaž 
Predaj motorového vozidla značky Renault Fluence 1.6 16V Techno Feel, e. č.: BL858DX.  

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 52, 841 02 Bratislava, vyhlasuje obchodnú ve-
rejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na motorové vozidlo značky Re-
nault Fluence 1.6 16V Techno Feel, e. č.: BL858DX, rok výroby 2012, zdvihový objem valcov 
motora 1598 cm³, maximálny výkon motora 82 kW, 5-stupňová manuálna prevodovka, palivo 
benzín, dátum prvého uvedenia do prevádzky 02.08.2012, počet najazdených kilometrov 
47500, VIN: VF1LZB10547468639, farba vozidla čierna metalíza, platnosť TK a EK do 
30.04.2023. Najnižšia kúpna cena je 3000,00 EUR.  

Bližšie informácie nájdete na stránke www.dubravka.sk.  

 

 Ceny oproti roku 2022 porastú, jasné budú po schválení ÚRSO 

Dodávka tepla nie je ohrozená 
Spoločnosť Veolia Energia Slovensko prevádzkuje v Dúbravke 10 centrálnych plynových ko-

tolní. Zásobuje nimi teplom a teplou vodou takmer päťtisíc dúbravských domácností. PETER 
KURILLA, senior manažér pre CZT spoločnosti Veolia Energia Slovensko avizuje, že ceny za 
teplo v porovnaní s minulým rokom stúpnu. Spoločnosť vie ľuďom poradiť, ako ušetriť. 

 Energetická kríza, zdražovanie... veľa sa o tom hovorí, píše a zdražovanie je všade okolo nás. 
Na čo sa musí pripraviť bežný obyvateľ bytovky v súvislosti so zdražovaním energií? 

Skupina Veolia Energia Slovensko sa snaží dlhodobo udržiavať stabilnú cenu tepla. V dô-
sledku vývoja cien energetických komodít však aj naša skupina musí pre nasledujúce obdobie 
pristúpiť k úprave cien tepla. Pre dúbravské domácnosti, ktorým dodávame teplo a teplú 
vodu, sa predpokladá úprava ceny v rozmedzí 80 – 110 % v porovnaní s minulým rokom. Avšak 



to, aké budú ceny tepla, by sme sa mali dozvedieť až koncom roka po ich schválení Úradom 
pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a po prípadnej intervencii štátu, ktorý má ambíciu ceny 
energií, vrátane tepla, tzv. zastropovať. My ako člen silnej nadnárodnej energetickej spoloč-
nosti dlhodobo vynakladáme maximálne úsilie na zmiernenie vplyvov tejto nepriaznivej situá-
cie na našich koncových zákazníkov v 29 mestách na Slovensku. Dobrou správou pre našich 
dúbravských klientov je, že im dlhodobo nefakturujeme maximálne schválené ceny tepla. Na-
šimi optimalizačnými opatreniami totiž dokážeme – v závislosti od viacerých premenných – 
vyrobiť a dodať teplo a teplú vodu pre našich klientov za rádovo nižšie ceny, a to až o 15 per-
cent oproti cenám stanovenými ÚRSO-m. 

 Dá sa odhadnúť ďalší vývoj? 

Bez ohľadu na naše snahy o zmiernenie negatívneho vplyvu na našich odberateľov nevieme 
eliminovať enormný nárast cien komodít. Preto najdôležitejšiu úlohu pri účtoch za teplo v roku 
2023 budú zohrávať opatrenia, ktoré prijme Vláda SR. Aktívne komunikujeme s kompetent-
nými orgánmi s cieľom zmierniť túto finančnú záťaž a poskytnúť systémovú sociálnu pomoc aj 
pre 760-tisíc domácností, ktoré žijú v bytových domoch a sú zásobované z centrálnych zdrojov 
tepla, vrátane dúbravských domácností. 

 V médiách či na internete sa objavili informácie, že nebude v zime čím kúriť, aká je realita? 
Hrozí niečo podobné? 

V tomto momente môžem všetkých našich odberateľov uistiť, že stabilita, spoľahlivosť 
a kontinuita dodávok tepla a teplej vody nie sú v nijakom prípade bezprostredne ohrozené. 
Skupina Veolia Energia Slovensko zaistila dostatok vstupných palív pre plnohodnotnú – neli-
mitovanú – výrobu a dodávku energií. 

 Nielen v súvislosti so zdražovaním a energetickou krízou by mali ľudia šetriť. Máte dobré 
rady, odporúčania, ako môže bežný užívateľ racionálne využívať teplo, šetriť?  

Spotrebiteľom by sme chceli odporučiť, aby sa informovali o možnostiach, ako môžu znížiť 
spotrebu tepla, ale aj iných energií vo svojich domácnostiach. Napríklad je všeobecne známe, 
že dlhodobé zníženie teploty v miestnosti o jeden stupeň môže priniesť úsporu až 6 % na roč-
nej spotrebe tepla.  Aby sme pomohli zmierniť negatívny dopad na rodinné rozpočty našich 
zákazníkov, bezplatne ponúkame odborné rady, ako efektívne znížiť spotrebu tepla na ich 
strane. Na základe tipov od našich expertov sme pripravili edukačnú kampaň, ktorú nájdete 
na našej webovej stránke www.veoliaenergia.sk. Edukačné letáky budú naši kolegovia distri-
buovať aj do bytových domov, ktoré vykurujeme. 

 Predpokladáte tak zvýšený dopyt po rekuperačných jednotkách a tepelných čerpadlách, čer-
pajúcich teplo z ovzdušia? 

Zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie (OZE), akými sú napríklad tepelné čer-
padlá, sú aktuálne veľmi žiadané. Treba však povedať, že ich inštalácia môže mať niekoľko 
obmedzení. Ide napríklad o zvýšenú mieru hluku z ich činnosti, potrebnú príkonovú kapacitu 
na ich zapojenie do elektrickej siete alebo priestorové obmedzenia. Čo sa týka ich inštalácie 
do sústav tepelnotechnických zariadení CZT, tieto obmedzenia vieme efektívne riešiť a imple-
mentovať ich ako dôležitý prvok sústavy CZT na ceste k jej environmentálne udržateľnej trans-



formácii. Veríme,  že práve kombinácia technologických zdrojov, tzv. zdrojový mix, je z dlho-
dobého hľadiska nielen ekonomicky udržateľná, ale poskytne tiež požadovanú mieru bezpeč-
nosti, plynulosti a stability dodávok tepla.   

 Aké je zloženie využívaných energetických zdrojov na tvorbu tepla u Veolie?  Plyn, uhlie? 
Využíva niekde geotermálnu energiu? Predpokladáte, že sa to nejako zmení? 

V našej skupine využívame pestrú paletu zdrojov a zariadení na výrobu energií. Disponujeme 
zariadeniami paroplynového cyklu, zariadeniami využívajúcimi OZE, tzn. tepelné čerpadlá, fo-
tovoltické a solárne systémy premeny energie slnečného žiarenia. Na strednom a východnom 
Slovensku prevádzkujeme zariadenia na splyňovanie a spaľovanie drevnej biomasy. V rámci 
celého Slovenska prevádzkujeme zariadenia vysokoúčinnej kombinovanej výroby energií. Pri-
pravujeme projekty modernizácie a inštalácie nových zariadení, využívajúcich alternatívne – 
syntetické – energetické nosiče, napríklad biometán, vodík, energeticky bohaté syntézne 
plyny. Detailne vyhodnocujeme aj možnosti využitia geotermálnej energie či energie odpado-
vého tepla.    

 Koľko kotolní – okruhov energetických zdrojov prevádzkujete v Dúbravke? 

V Dúbravke prevádzkujeme 10 centrálnych plynových kotolní, prostredníctvom ktorých dnes 
zásobujeme teplom a teplou vodou takmer 5 000 dúbravských domácností. 

 Chystáte v nich nejaké technologické zmeny? 

V tejto chvíli môžem prezradiť, že sme v pokročilom štádiu príprav na realizáciu významných 
investičných projektov, ktoré Dúbravke prinesú vysokoúčinnú kombinovanú výrobu energií a 
využitie obnoviteľných zdrojov energií, s čím je spojená taktiež rozsiahla optimalizácia distri-
bučnej sústavy. Pre tieto strategické projekty sa plánujeme uchádzať o nenávratné finančné 
prostriedky – dotácie z výziev jednotlivých ministerstiev v rámci ich operačných programov, 
resp. modernizačných fondov. 

(lum) 

Citát: 

Je všeobecne známe, že dlhodobé zníženie teploty v miestnosti o jeden stupeň môže priniesť 
úsporu až šesť percent na ročnej spotrebe tepla.   

 

Kde trávi posledný večer v roku redaktor Martin Sivák? 

Od učiteľstva pred kameru 
Zhovárala sa: Danka Šoporová 



Nádejný učiteľ geografie a telesnej výchovy je už viac ako dve desaťročia jednou z najstabil-
nejších tvárí najsledovanejšej slovenskej televízie. Skôr než škandálmi púta pozornosť pracov-
nými výsledkami, ktoré dokážu oceniť i tí najnáročnejší diváci. Možno ste netušili, že obľúbený 
športový redaktor MARTIN SIVÁK má aj k našej mestskej časti prekvapivo blízko. 

Hoci nie ste rodený Dúbravčan, žijete tu už roky, v podstate takmer celý váš profesijný život. 
Kde ste však strávili detstvo? 

Zvyknem hovoriť, že som taká zmeska (úsmev). Narodil som sa v Piešťanoch, od roku 1981 
som býval v Bojniciach a v roku 1997 som sa kvôli pracovnej príležitosti v televízii presťahoval 
do Dúbravky.  

 Akej profesii ste sa venovali pred nástupom do športového spravodajstva v TV Markíza? 

Pracoval som ako učiteľ na základnej škole v Prievidzi, učil som geografiu a telesnú, hoci iba 
pol roka. Už zakrátko totiž prišla šanca pracovať v televízii, ktorej som sa veľmi rád chopil. Po 
presťahovaní sa do Bratislavy som bol chvíľu v podnájme spolu s kolegom na ulici Nejedlého. 
Keď som sa oženil s mojou Deniskou, bývali sme na Bagarovej, no po narodení nášho syna 
Mareka sme si kúpili byt na Bilíkovej, kde žijeme dodnes. 

 Ako redaktor máte samozrejme blízko k športu. Ste spokojný s možnosťami športového vy-
žitia v Dúbravke? 

Určite áno, i keď sa hovorí, že vždy môže byť aj lepšie (úsmev). S radosťou však sledujem, 
ako Dúbravka v ostatných rokoch napreduje. Stačí sa pozrieť na areály Pekníkova či Adlerka. 
Je mi trošku ľúto, že Štadión ŠKP Dúbravka je taký, aký je, a bol by som rád, keby aj avizovaná 
plaváreň na Batkovej dostala reálne kontúry. No ak to mám zhrnúť, Dúbravka jednoznačne 
praje športovým aktivitám, ktoré si napríklad aj naša rodina dosýta užíva. Syn Marek hráva 
futbal, mladšia dcéra sa venuje volejbalu dva razy týždenne na Bilíkovej. 

 To, že vaša rodina má blízko k športu, nie je žiadnym tajomstvom, často vás vídať aj na tu-
ristike. Ktorá lokalita patrí v Dúbravke k vašim najobľúbenejším? 

Je pravda, že voľný čas trávime najradšej v prírode. Obľúbili sme si Dúbravskú hlavicu a pre-
chádzku od novovybudovaného Domu seniorov smerom na Devín a späť. To je niečo pre-
krásne. 

 Tento rok sme mali v Dúbravke po dvojročnej pauze, spôsobenej pandémiou, opäť vianočné 
trhy. Patríte k ich pravidelným návštevníkom? 

Pokiaľ sú, nikdy si ich nenecháme ujsť. A vlastne nie iba trhy, ale väčšinu podujatí pred do-
mom kultúry alebo v jeho okolí. Teším sa z krásnej výzdoby, atmosféry, na Štedrý deň sa cho-
dievame pomodliť ku kaplnke nad Žatevnou a ďakujeme, že ako rodina môžeme spolu v zdraví 
stráviť ďalšie sviatky. Medzi Vianocami a Silvestrom si beriem obvykle služby v televízii, keďže 
veľa kolegov býva odcestovaných a ja si prácu medzi sviatkami užívam. Voľno mávam až po 
novom roku, chodievame za mojou mamou i súrodencami do Prievidze.  

 Ako zvyknete tráviť silvestrovskú noc? 



Už niekoľko rokov máme s kamarátmi a ich rodinami tradíciu, že sa stretneme pri KC Fon-
tána, poprajeme si všetko dobré do nového roka, pozrieme si ohňostroj a strávime spolu po-
sledné hodiny starého roka. Nechodievame s rodinou na lyžovačky či chaty, posledný večer si 
užívame takto komorne a nevieme si to vynachváliť. 

 Máte aj prianie pre Dúbravčanov do nového roka? 

Všetkým obyvateľom Dúbravky želám, aby naša mestská časť prekvitala, mali sme tu opra-
vené asfaltové cesty, dokončenú Harmincovu, ale úplne najviac prajem každému veľa zdravia 
a ľudskosti. 

Foto: archív Martina Siváka 

 

 Výstava s príbehmi sa dala pozrieť do 2. januára 

Ženská sila pred kulturákom 
Vlani to boli príbehy tých, ktorí prežili druhú svetovú vojnu a holokaust, teraz 15 významných 

žien, ktoré spájala ich silná vôľa presadiť sa, uspieť či dokonca prežiť. Obe pripravilo Občianske 
združenie Post Bellum. 

Slovenská športová gymnastka, reprezentantka Československa, Marianna Némethová-Kraj-
čírová, muzikologička, kritička a manželka významného slovenského spisovateľa Kornela Föld-
váriho Naďa Földváriová a jej príbeh lásky v čase diktatúry, či uznávaná slovenská fotografka 
Milota Havránková, ktorá formovala niekoľko generácií fotografických tvorcov. Za bývalého 
režimu vyučovala a ovplyvnila mladých fotografov, ktorí neskôr vstúpili do povedomia ako Slo-
venská nová vlna.  

O fotkách, portrétoch, príbehoch bola celá výstava s názvom HERstory, ktorá sa v rámci 
svojho putovania zastavila v Dúbravke. Postupne po slovenských mestách predstavuje sku-
točné príbehy žien s cieľom, pripomenúť, že dejiny nie sú iba roky a dátumy, ale tvoria ich 
ľudia. 

(lum) 

 

Pre teplejšie a chutnejšie Vianoce zvierat 

Obliečky, koberce aj vôdzky 
Text: Lucia Marcinátová 

Po pauze sa mestská časť Bratislava-Dúbravka vrátila k zbierke pre zvierací útulok. Podarilo 
sa nadviazať na vydarené „predkoronové“ ročníky. 



Ohlasovanie zbierky sprevádzali malé obavy, či sa vôbec niekto zapojí, či zaujme. Po pár 
dňoch boli pochybnosti preč. Prichádzali deky, obliečky, koberce, vôdzky... A bolo ich dosť. 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka sa po krátkej pauze koronových rokov vrátila k zbierke pre 
zvierací útulok. Úspech z minulosti sa zopakoval. Dúbravčania prispeli a pomohli pred Via-
nocami štvornohým obyvateľom zvieracieho útulku na Poliankach. 

Po zaplnení kancelárie na miestnom úrade sme veci naložili a krátko pred Vianocami zaviezli 
pod stromček v útulku. Pridali sme sa k aktivite miestnych poslancov, ktorí pomoc pre útulok 
organizujú už deviaty rok. Vo svojich radoch vyzbierali dokopy 500 eur a potom nakúpili po-
trebné krmivo, konzervy, granule. 

„Možno by sa k vianočnej zbierke a výzve mohli pridať alebo sa inšpirovať aj iné mestské 
časti a pomôcť,“ hovorí o plánoch do budúcnosti iniciátor akcie, miestny poslanec Mário 
Borza. „Nemalo by ísť o žiadnu súťaž mestských častí, kto daruje viac, ale najmä koľkí sa za-
poja. Sloboda zvierat sa potom môže podeliť o dary s inými zvieracími útulkami.“ 

 

 TENTORAZ NIE RUKSAK, ALE LYŽE NA PLECE. BABA AJ BLÍZKE RAKÚSKO 

Lyžovačka v okolí nie je nereálna 
Text: Hana Vikárová 

Lyžovačka pri Bratislave? Blbosť! Povedali by mnohí, avšak nie je to tak celkom pravda. V 
Bratislave sa síce lyžiarske stredisko nenachádza, ale nie veľmi ďaleko od mesta si viete spraviť 
jednodňový lyžiarsky výlet.  

Najbližšie sa nachádza stredisko Lyžiarske stredisko Baba, ktoré pôsobí na dvoch miestach 
Zochova Chata a Pezinská Baba. Na Zoške, ako sa Zochovej chate ľudovo hovorí, si môžu zaly-
žovať aj najmenší lyžiari. Nachádza sa tu dopravníkový pás, určený pre začiatočníkov a pre 
najmenších, a ďalšie dva vleky.  

„Červená” zjazdovka je určená pre zdatnejších lyžiarov, jej dĺžka je 180 m. Modrá zjazdovka, 
vyhovujúca aj lyžiarom začiatočníkom, má dva vleky a je dlhá 240 alebo 300 metrov podľa 
toho, ktorý vlek sa rozhodnete využiť. Zjazdovka s dopravníkovým pásom pre najmenších má 
180 metrov. Stredisko leží vo výške 425 m. n. m. a nachádza sa 15 kilometrov od mesta Modra. 
Vzdialenosť z Dúbravky je asi 50 kilometrov. Ak nie ste fanúšikom zjazdového lyžovania, ale 
naopak preferujete bežecké lyžovanie, nechýba tu ani 15 kilometrov bežkárskych tratí. 
„Zoška“ ponúka požičovňu lyží, ski servis či školu lyžovania a jazdy na snowboarde. 

 

Lyžiarska škola i bežkári 

 



Ešte bližšie k Dúbravke sa nachádza lyžiarske stredisko Pezinská Baba. Z Dúbravky sa na Babu 
dostanete cez Stupavu, Lozorno a Pernek, táto trasa má asi 35 kilometrov. O niečo dlhšia trasa, 
zhruba 40 kilometrová, vedie cez Pezinok. V stredisku sa nachádzajú tri zjazdovky, najdlhšia 
má 1000 metrov. Pri dobrých snehových podmienkach tu býva aj nočné lyžovanie v čase od 
17tej do 21vej hodiny. Lyžiarom je k dispozícii i požičovňa lyží, lyžiarska škola, bufet a reštau-
rácia. Na svoje si prídu tiež bežkári, ktorí tu nájdu tri bežkárske okruhy dlhé 2, 3 a 5 kilometrov. 
Najmenej náročný je najkratší okruh. Podľa štatistík býva najviac snehu v stredisku v januári. 
Zároveň v oboch strediskách funguje technické zasnežovanie. 

 

K susedom 

 

Ak máte radi bežecké lyžovanie a v Bratislave napadne dostatok snehu, dá sa bežkovať na-
príklad v lese pri Kačíne, kde nájdete aj upravené bežecké stopy. Na bežky sa môžete vybrať 
aj do lesa nad Dúbravkou, tu sa však stopy nepripravujú. Lyžovačku neďaleko Bratislavy si 
možno užiť aj na kopcoch v susednom Rakúsku. Napríklad na Stuhlecku. Stredisko je od Brati-
slavy vzdialené 180 kilometrov, môžete tu stráviť celú dovolenku alebo prísť len na jedno-
dňovú lyžovačku. Cez víkendy a prázdniny vás na Stuhleck odvezie aj autobusový dopravca 
Slovak Lines, ponúka spoločný cestovný lístok aj s celodenným skipasom. 

 

Tip na výlet 

Lyžiarske tipy v okolí 

- Náročnosť: vhodné aj pre deti, škola lyžovania 

- Miesto: Lyžiarske stredisko Baba, rakúsky Stuhleck 

 

 NevaDIvadlo dokazuje, že detské predstavenia nemusia byť infantilné 

Keď zmizne soška z jasličiek 
Text: Katarína Rabeková 

V prvú decembrovú nedeľu prinieslo vianočnú atmosféru do Domu kultúry Dúbravka Neva-
DIvadlo. Mladé dúbravské divadelné zoskupenie vyčarilo svoju novou inscenáciou s názvom 
Vianočná rozprávka alebo prečo nám Ježiško nosí darčeky úsmev nielen na tváričkách najmen-
ších divákov. Vďaka početným humorným situáciám z každodenného života, s ktorými sa vie 
každý ľahko stotožniť, si počas predstavenia na svoje prišli aj dospelí. 



Bábkové predstavenie nám vyrozprávalo príbeh dvoch malých súrodencov Jurka a Matúška 
(podobnosť s priezviskami hercov NevaDIvadla Lukáša Jurka a Róberta Máťuša je čisto ná-
hodná). Záhadné zmiznutie sošky Ježiška z jasličiek vyvolalo v ľuďoch obavy, bratia však nevá-
hali a hneď sa podujali problém vyriešiť. Bojovali s vlastným strachom či obrovskou kopou 
snehu, no napokon sa im svojou bystrosťou podarilo zlo prekonať a Jezuliatko sa vrátilo späť 
na svoje miesto v kostole. 

Okrem zážitku z predstavenia si deti odniesli aj maľovanky s obrázkom bábkových postavi-
čiek. Po predstavení mohli diváci využiť možnosť pozrieť sa na bábky zblízka, stretnúť sa s her-
cami osobne či odfotografovať sa s nimi. 

Nebolo to prvýkrát, čo NevaDIvadlo zaplnilo veľkú sálu domu kultúry. Na konci novembra 
mali diváci možnosť zabaviť sa na inscenácii Cestoviny s vajcom. Nejednalo sa v tomto prípade 
o kulinársku show o príprave tejto rýchlej a lacnej večere, ale opäť o bábkové predstavenie 
pre najmenších, inšpirované klasickou rozprávkou o vajci na vandrovke. Dobre známy príbeh 
však prešiel modernizáciou, takže vajce neputovalo len po chotári, ale rovno po celom svete. 
Deti s hlavným hrdinom objavovali jednotlivé kontinenty a spoznávali, aké rôzne zvieratá sa 
na nich rodia z vajíčok.  

Edukačné predstavenie sršalo aj tentokrát humorom a vtipom a celkovo veselú náladu herci 
navodili hneď v úvode svojím rapom. Na detské predstavenie neobvyklý hudobný štýl presne 
odráža koncepciu NevaDIvadla: detské predstavenia nemusia byť infantilné. 

 

 Uhorská poštová správa (1867 – 1918), poštový úrad v Dúbravke i jeho zatvorenie v roku 1919 alebo 
1920 

S poštou chodil peší posol, na úrade pracovala poš-
tmajsterka 
Text: Miroslav Bachratý 

Po prehratej vojne Rakúsko-Uhorska s Pruskom v roku 1866 (skončila sa na hranici dúbrav-
ského chotára – bitkou pri Lamači, počas ktorej bolo vyhlásené prímerie) došlo k maďarsko-
uhorskému vyrovnaniu. To v praxi znamenalo, že Uhorsko získalo od 1. mája 1867 suverenitu 
vo vybraných oblastiach štátnej správy. Týkalo sa to aj riadenia pošty a telegrafu, ktoré pod-
liehali Ministerstvu poľnohospodárstva, priemyslu a obchodu. V dôsledku vyrovnania sa 
v poštovej prevádzke zaviedla namiesto nemčiny ako úradný jazyk maďarčina. Počet 
poštových úradov v Uhorsku sa onedlho takmer zdvojnásobil a do konca 19. storočia boli zria-
dené poštové úrady aj v menších obciach. 

Na rozdiel od väčších miest, kde pracovali riadni zamestnanci štátnej poštovej správy, v prí-
pade malých obcí išlo prevažne o tzv. poštmajstrovské, resp. zmluvné úrady, ktoré viedli 
miestni učitelia, notári, alebo obecní zamestnanci popri svojom hlavnom zamestnaní na zá-
klade zmluvy s poštovou správou a za určitú odmenu. Takýto charakter mal aj poštový úrad 
v Dúbravke, ktorý bol otvorený pod úradným názvom POZSONY - HIDEGKÚT (skutočne s po-
mlčkou) v roku 1883. 



Súčasne bolo oznámené, že do jeho doručovacieho obvodu patril okrem Dúbravky aj Lamač. 
Napojenie na poštovú sieť obstarával peší posol na hlavnú poštu v Bratislave.  

Peší posol z Dúbravky prichádzal do Bratislavy o 10.30 hod. predpoludním a z Bratislavy od-
chádzal do Dúbravky o druhej hodine popoludní.  

 

Poštmajsterka Ľudmila 

 

Ďalšie podrobnosti, ako meno prvého poštmajstra, či umiestnenie pošty v obci, nie sú z úrad-
ných prameňov známe. Až z prevádzkových dokladov pošty vieme, že v roku 1906 zastával 
post poštmajstra T. Müller (alebo Müllerová?) a poštovým poslom (doručovateľom) bol Juraj 
Mikletič. Nemecké meno Müller v Dúbravke nie je známe, vyskytuje sa však v susednej Karlo-
vej Vsi, kde bol richtárom vinohradník František Müller (1866 – 1929), ktorý mal sestru Teréziu 
(1866 – 1939). Nebola vydatá, čo bolo počas Uhorska podmienkou pre prijatie do poštových 
služieb, vekovo zodpovedala (v roku 1906 mala 40 rokov), a tak možno práve ona pôsobila ako 
poštmajsterka v Dúbravke. Zatiaľ to však jednoznačne preukázať nevieme.  

Zhruba od roku 1914 (možno však skôr) pracovala na dúbravskej pošte poštmajsterka Ľud-
mila Hroboňová. Pochádzala z významného, národne uvedomelého slovenského evanjelic-
kého rodu Hroboňovcov z podtatranskej a oravskej oblasti. Spolu so svojou mladšou sestrou 
Boženou sa obidve stali vedúcimi pošty.  

Ako poštmajsterka pracovala na dúbravskej pošte až do roku 1919 alebo 1920, keď bola 
dúbravská pošta zrušená a prenesená do Lamača. Je teda pravdepodobné, že sa ujala aj vede-
nia lamačskej pošty.  

 

Jadranská i pečiatky 

 

Pokiaľ ide o lokalizáciu budovy pošty, tá nie je presne známa a možno len predpokladať, že 
sa nachádzala v centrálnej časti obce, teda dnešnej Jadranskej ulici. Vzhľadom na veľkosť obce 
je dosť nepravdepodobné, že by pošta bola umiestnená v osobitnej budove. Podľa zatiaľ neo-
verenej ústnej informácie, získanej sprostredkovane od neznámeho poskytovateľa, sa pošta 
mala nachádzať v budove tzv. Zajíčkovho hostinca (v súčasnosti známej krčma U Husáka), čo 
by v zásade zodpovedalo uvedenému predpokladu.  

Po otvorení v roku 1883 bol poštový úrad vybavený jednokruhovou dennou a miestnou pe-
čiatkou s legendou POZSONY-HIDEGKÚT a zvislo usporiadaným dátumovým údajom v poradí 
rok/mesiac/deň, pričom rok sa vyznačoval dvomi (do roku 1899), respektíve tromi poslednými 
číslicami. Táto prvá pečiatka bola používaná až do roku 1910, keď bola vymenená za dvojkru-
hovú s otvoreným dátumovým mostíkom, štylizovanou svätoštefánskou korunou – symbolom 



uhorského kráľovstva -  a s názvom poštového úradu bez pomlčky: POZSONYHIDEGKÚT. 
V spodnej úseči sa nachádzal časový údaj v podobe písmena „N“. 

Táto druhá pečiatka zostala v prevádzke až do ukončenia činnosti uhorskej poštovej správy 
na Slovensku v rokoch 1918 – 1919 a následne bola prevzatá do používania československou 
poštovou správou. Po zavedení tzv. kontrolných (okresných) pečiatok, slúžiacich pri zúčtova-
cích operáciách voči poštovej správe, bola pošte v Dúbravke pridelená rámčeková pečiatka 
s číslom 6483, ktorá sa otláča na poštových poukážkach. Zatiaľ najstarším, autorovi známym 
dokladom odoslaným z dúbravskej pošty, je služobný lístok od dúbravského farára Jánosa 
Taldu (pôsobil v Dúbravke v rokoch 1870 – 1904, tu je aj pochovaný) hlavnému lekárovi brati-
slavskej župy dr. Lendvayovi. Lístok je datovaný odosielateľom i odtlačkom poštovej pečiatky 
1. mája 1888. 

 

Nerozumím Maďarski 

 

Doručovaciu službu dúbravskej pošty v Lamači zaujímavo ilustruje novinová zásielka od bra-
tislavského podžupana adresátovi Ferencovi Hergothovi v Lamači. Ten však odmietol zásielku 
prijať s odôvodnením vypísaným na zadnej strane „Neprijal Nerozumím Maďarski“. Dúbravská 
pošta potvrdila dôvod nedoručiteľnosti otlačkom svojej pečiatky s dátumom. 

Zaujímavou epizódou z obdobia 1. svetovej vojny je výstava delostreleckých bunkrov a pa-
lebných postavení v lesoch nad Dúbravkou v rokoch 1914 – 1916 za účasti vojakov a najatého 
civilného obyvateľstva z okolitých obcí. Na obrázku je pohľadnica odoslaná príslušníkom 2. 
roty 62. domobraneckého práporu, ktorý vo svojej adrese uvádza miesto pobytu Kaltenbrunn 
bei Pressburg (Dúbravka pri Bratislave). Lístok datovaný 26. októbra 1914 sa však neodoslal 
z dúbravskej pošty, ale z poštovne v susednej Karlovej Vsi. 

 

V Československu  (1918 – 1938) 

 

Československé vojsko vstúpilo do Dúbravky 31. decembra 1918, keď sa 33 československý 
legionársky pluk chystal na obsadenie Bratislavy, ku ktorému došlo v dňoch 1. a 2. januára 
1919. V tejto prelomovej dobe často dochádzalo k prerušeniu činnosti poštových úradov z rôz-
nych dôvodov, ako napríklad odchod maďarského personálu, vyrabovanie a zničenie inven-
tára a podobne. Niektoré poštové úrady československá poštová správa vôbec neotvorila, 
alebo sa tak stalo až neskôr v rámci celkovej reštrukturalizácie poštovej siete. 

V odbornej filatelistickej literatúre sa dlho tradovalo, že poštový úrad v Dúbravke nebol po 
prevrate v rokoch 1918/1919 aktivovaným, čiže po ukončení jeho činnosti pod maďarskou 
správou ho československá poštová správa neotvorila. Až nález poštových dokladov z roku 
1919 túto mylnú hypotézu vyvrátil. Poštový úrad v Dúbravke už figuruje v prvom „Zozname 



poštových úradov na Slovensku, ktoré boli do 31. marca 1919 prevzaté do správy českoslo-
venskej republiky“, vydanom Riaditeľstvom pošty a telegrafu pre Slovensko v Bratislave v roku 
1919. 

Podpis prijímajúceho poštového úradníka dokazuje, že na pošte naďalej pôsobila poštmaj-
sterka Hroboňová, ktorá ako poštová úradníčka musela zložiť prísahu Československej repub-
like. 

V rokoch 1919 alebo 1920 bol poštový úrad v Dúbravke zatvorený, keďže bol otvorený poš-
tový úrad v Lamači. Zrejme sa tak stalo z dôvodu výhodnejšieho napojenia Lamača, ktorý mal 
takmer dvojnásobný počet obyvateľov než Dúbravka, na novobudovanú poštovú sieť, a to 
s využitím prepravy pošty vlakovými poštami. Dúbravka sa tak definitívnej československej pe-
čiatky so slovenským domicilom DÚBRAVKA a iniciálami Č.S.P (Československá pošta) nedo-
čkala a po zatvorení poštového úradu bola následnej začlenená do doru-   
čovacieho obvodu pošty v Lamači. 

 

Pošta v Dúbravke: história i zaujímavosti 
Poštový úrad v Uhorsku, v novom Československu počas vojny i po nej, či poštové známky 

so vzťahom k Dúbravke. Také sú kapitoly novej filatelisticko-historickej štúdie s názvom Pošta 
v Dúbravke. 

Poštový úrad v Uhorsku, v novom Československu počas vojny i po nej, či poštové známky 
so vzťahom k Dúbravke. Také sú kapitoly novej filatelisticko-historickej štúdie s názvom Pošta 
v Dúbravke. 

Na počiatku bola idea napísať o dejinách pošty v Dúbravke do novín, namiesto článku však 
vznikla publikácia. Jej autorom je filatelista, ktorý sa v rámci svojej záľuby venuje najmä poš-
tovej histórii, Dúbravčan Miroslav Bachratý. Ako prezradil, pri snahe pripraviť článok do novín, 
zistil, že je to nadmieru náročná úloha. 

„Materiálu o činnosti pošty v Dúbravke sa nezachovalo veľa a nebolo sa o čo oprieť ani v od-
bornej zberateľskej literatúre. Keď som sa však štúdiom dochovaného materiá- 
lu a úradných poštových dokumentov ponoril do danej témy, bolo mi jasné, že dve strany 
v novinách by boli pre pochopenie historických reálií a súvislostí príliš málo,“ hovorí. A tak sa 
zrodila samostatná publikácia s názvom Pošta v Dúbravke. 

Autorom filatelisticko-historickej štúdie je Miroslav Bachratý a publikácia vyšla na konci no-
vembra v spolupráci s Dúbravským múzeom a Oddelením kultúry mestskej časti. Štúdia sa 
snaží podľa jej autora poskytnúť komplexný obraz o pôsobení pošty v Dúbravke v rôznych his-
torických obdobiach, od rakúskej poštovej správy, cez uhorskú, československú, vojnovú slo-
venskú, povojnovú československú a nakoniec poštu v rámci súčasnej Slovenskej republiky. 
Poštový úrad v samostatnej obci pôsobil iba počas uhorskej poštovej správy  v rokoch 1883 – 
1918 a následne asi rok v novovzniknutej Československej republike.  



„Ďalších viac než 50 rokov bolo treba počkať na otvorenie pošty v novobudovanom dúbrav-
skom sídlisku, keď už stará obec Dúbravka bola súčasťou Bratislavy,“ dodal autor Miroslav 
Bachratý. 

A práve obdobie poštového úradu počas uhorskej poštovej správy v rokoch 1883 – 1918 
a v Československu si priblížime zo štúdie bližšie. 

Lucia Marcinátová 

 

 Nie sme vulgárni, politickí a ani sexistickí. Hovorí divadelno-improvizačná skupina Tri Tvorivé Tvory 

Každé predstavenie je premiéra aj derniéra zároveň 
Zhovárala sa: Lucia Marcinátová 

V Dúbravke hrali prvýkrát, ale ako prisľúbili, nie naposledy. V decembri oslavovala divadelno-
improvizačná skupina 18 rokov mimoriadnymi predstaveniami. Jedno odohrali aj v Dome kul-
túry Dúbravka. Plnoletosť si pripomenuli Tri Tvorivé Tvory, čiže trojica hercov  - Juraj "Šoko" 
Tabaček, Lukáš "Pucho" Púchovský a Stanislav "Stanley" Staško. Posledný z trojice  
je už niekoľko rokov Dúbravčan. Porozprávali sme sa so STANOM STAŠKOM, komikom s láska-
vým humorom, známym zo stand-upov Silné reči. Pozná aj dúbravské ihriská, na ktorých strávil 
rodičovskú dovolenku. 

 3T – Tri Tvorivé Tvory oslavujú 18 rokov. Znamená to, že ste už dospeli (úsmev)? 

Je pravda, že oslavujeme 18-te narodeniny, no podľa toho, čo máme v hlavách, srdciach, čo 
robíme na javisku, tak asi dospelí nikdy nebudeme. Radi sa hráme, šaškujeme, vymýšľame 
veci, máme niekedy aj tínedžerskú drzosť ísť na javisko, keď nevieme, čo ideme hrať. No tá 
radosť z toho, čo robíme, tu je celých 18 rokov. Keby nebolo tej radosti, našej a tiež ľudí, pre 
ktorých to robíme, tak dlho nevydržíme. Jednoducho sa tešíme z toho, že sme s divákmi.  

Prečo Tri Tvorivé Tvory? Ako ste sa stretli a čo vás dalo tvorivo dokopy? 

Stretli sme sa náhodou v Žiline na improvizačnej súťaži, Jožko Abafi to viedol, Šoko mal svoj 
tím Debrujár, ja som mal tím s jedným kamarátom, volali sme sa dva infantilné čaje. Kamarát 
potom odišiel a ja som zobral do tímu Pucha, o ktorom som vedel, že sa hlási na herectvo. 
Zrazu sme boli dovtedy bezkonkurenčnému Debrujaru konkurenciou. 

 Ako sa v rámci improvizácie súťaží? 

Súťaž Improliga funguje tak, že si vytiahnete tému, máte tri minúty na prípravu a potom 
idete hrať. Má to byť vtipné a s pointou. Čas, ktorý prekročíte na javisku, sa vám potom pena-
lizuje. Šokovi sa neskôr jeho tím Debrujar rozpadol, a tak pendloval medzi účinkujúcimi sku-
pinkami. S Puchom sme si pozývali vždy hosťa, boli sme Dva infantilné čaje s cukrom, Dva in-
fantilné čaje s medom... Šoka sme k nám pozývali, no nechcel, raz to ale prijal a začalo nám to 
fungovať, a fungovalo to tak, že sme nedodržiavali čas na hranie, hrali sme aj desať minút 
a bolo nám jedno, či budeme penalizovaní.  Vyhrávali sme a ľuďom sa to páčilo. Jožko Abafi, 



autor celého projektu, nám preto povedal, viete čo, chalani, urobte si vlastný projekt. My, že 
to nedáme, to zahŕňa veľa organizačných vecí, no on povedal, že nám to zorganizuje. A tak 
sme v decembri 2004 odohrali naše prvé predstavenie. Zapáčilo sa to nám, a zároveň i ľuďom 
tak, že to robíme doteraz. 

 Na vašu oslavu 18tky ste pripravili sériu narodeninových predstavení. Ako ich hodnotíte?  

Každé predstavenie je iné, a to diametrálne. Prídu totiž iní ľudia, v inej nálade, iný je priestor, 
kde hráme, naše naladenie. Snažíme sa nastaviť to čo najideálnejšie, no všetky tieto atribúty, 
ktoré sa spoja, sa odrazia na predstavení. Hrali sme v Bratislave, tu v Dúbravke, plánujeme aj 
v Žiline, ktorá je našou domovskou scénou. Duo Morena boli súčasťou nášho narodeninového 
predstavenia v Dúbravke, snažíme sa tieto prestavenia ozvláštniť, naozaj je každé iné. Hovo-
rievame, každé predstavenie je premiéra aj derniéra zároveň, pretože to, čo divák videl, už 
nikdy neuvidí.  

 Spomínali ste hudobného hosťa Morena band – Dominika Kavaschová a Andrea Bučko. Ako 
vznikla táto spolupráca, prepojenie? 

Na narodeniny sme sa snažili vždy pozvať hudobného hosťa, aby to bola veľká oslava celej 
improvizácie a nášho vzťahu s divákom. Pozvali sme aj iných, napríklad Modré hory, účinkoval 
aj Vec, všetko naši kamaráti, s ktorými sa nám veľmi dobre hrá a poznáme sa. Sú to ľudia, ktorí 
radi príjmu pozvanie prísť si s nami zahrať, je to aj pre nich zaujímavé. Hudobných hostí si 
vyberáme tak, že ten, ktorý chodí na nich a na nás, je do veľkej časti prienikový, čiže páči sa im 
aj tá hudba, hudobná produkcia a aj naše divadlo improvizácie. Počas roka spolupracujeme 
s viacerými hudobníkmi, či už je to spevák Martin Husovský, Peter Petiar Ľachký, ktorý to pret-
káva stand-upom, a je veľmi žiadaný, Bohuš Hajdu a tak ďalej. Snažíme sa, aby hudobný hosť 
bol vždy plnohodnotnou súčasťou predstavenia.  

 Ako reagovalo dúbravské obecenstvo?  

V Dúbravke sme hrali prvýkrát, no už dlho sme sa chystali. Potvrdilo sa, že Dúbravka je mesto 
v meste, samostatný región. Keď sme sa divákov na začiatku pýtali, 90 percent ľudí bolo na 
našom predstavení prvýkrát. Hovoríme im prvolezci, a to je na jednej strane úžasné, ale na 
druhej strane sme v napätí, ako príjmu náš humor, našu improvizáciu. Ja som mal celý deň 
trému, hral som totiž doma a veľa ľudí, ktorí tam boli, som poznal. No Dúbravčania boli veľmi 
dobrí diváci, chytali sa na fóry hneď, rozumeli im. My totiž nie sme vulgárni, politickí a ani 
sexistickí. Nie je to ľahká cesta, no my sme sa rozhodli ňou ísť a divák to ocenil potleskom. 
Trikrát nás vrátili spoza opony, čo je úžasné a za čo im ďakujeme. Plánujeme predstavenie 23. 
februára 2023. 

 Pucho, Stano, Šoko – ste spolu 18 rokov, povedzte niečo vtipné,  jeden na druhého. 

Musím prezradiť, že v súkromí sme trošku vážni a na javisku si to vynahradzujeme, no samo-
zrejme uťahujeme si zo seba. Pucho chcel jeden čas skončiť s herectvom a začať chovať pštrosy 
a aj s tým začal, no potom s tým prestal a vrátil sa k nám. Povedal, že jediná výhoda pštrosov 
bola, že znášali veľké vajcia. 

 Čo robia tvorivé tvory osamote, teda keď nevystupujete spolu, čomu sa každý prioritne ve-
nujete, čo je každého „srdcovka“? 



Je zaujímavé, no 3Téčko sa mimo predstavení stretáva len málo, každý bývame na inom 
mieste. Teda pre nás je sviatok stretnúť sa spolu, každý z nás je úplne iná osobnosť, zlaďujeme 
sa na javisku, každý má iné schopnosti, ktoré dávame do improvizácie.  

 Čo plánujú 3 tvorivé tvory do budúcnosti? 

Nateraz ťažko povedať, čo plánujú 3téčkari povedať. Keď sme mali za sebou asi tri roky exis-
tencie a odohratých okolo sto predstavení, vraveli sme si, dokedy to vydržíme robiť. Netušil 
som a neveril, že to bude 18 rokov. Šoko hovorieval, chlapci toto budeme robiť, kým nepôj-
deme do dôchodku a možno aj potom. Tak verím, že to tak bude. Plánujeme navštevovať di-
vákov, rozveseľovať ľudí. Stáva sa, že nám divák povedal, prišiel som na predstavenie v depke, 
zlej nálade, no tie dve hodiny s vami boli pre mňa súvislým smiechom, boli pre mňa fitkom, 
keďže som posilňoval brušné svaly a bránicu, bolo to odreagovanie. To je ten zmysel, prečo to 
robíme. Nie je ľahká doba, no chceme prinášať ľuďom radosť, smiech, dobrú náladu. Chceme 
aj naďalej spolupracovať so zaujímavými hudobnými hosťami, ktorí budú spolu s nami hu-
dobne improvizovať.  

 Okúsili ste vraj aj materskú a rodičovskú dovolenku, poznáte dúbravské ihriská, verejné prie-
story, prípadne starosti a podnety mladých rodičov v Dúbravke? 

Išiel som na materskú a rodičovskú dovolenku na 23 mesiacov, a nie preto, že by som musel,  
chcel som. Dovtedy som bol zamestnaný v Divadle Jána Palárika v Trnave a bolo veľmi náročné 
časovo zladiť to, aby som mohol byť aj doma, mal som tam veľa premiér... Preto som sa roz-
hodol, že pôjdem na materskú. Keď bude mať dcéra 16 rokov a ja budem mať čas byť pri nej, 
tak ona už nebude chcieť. Tak sme trávili čas spolu, po všetkých ihriskách a prechádzkach po 
okolí. Na ihriskách som spoznal veľa ľudí z Dúbravky, s niektorými sme priatelia, máme dnes 
veľmi silnú komunitu mladých rodičov, ktorí bývame blízko seba. Navzájom si pomáhame, od-
prevadíme deti do školy, ak niekto niečo potrebuje, napríklad niečo požičať, napíše do našej 
skupiny. Je to obrovská pridaná hodnota bývania v Dúbravke, že tá komunita je tu, myslím si, 
veľmi silná. Sú to ľudia, ktorí tu buď vyrastali, ale aj takí, ktorí sa prisťahovali z rôznych častí 
Slovenska.  

 Niekde som čítala, že hoci žijete tu, srdcom ste ostal Východniarom, ako to je, možno nie-
ktorí v Bratislave to nevnímajú práve pozitívne. 

Srdcom ostanem Východniar, aj keď v Bratislave som už dlhšie, mám tu trvalý pobyt a moje 
deti sú Bratislavčania. Východ mám veľmi rád, zažil som tam veľa, mám tam veľa kamarátov, 
známych, rodinu, ale ja si sám z Východniarov aj strieľam. Robím stand-upy, ktoré sú o Vý-
chodniaroch, Východniaroch v Bratislave, možno sa nám podarí urobiť aj podcast Východniari 
v Bratislave, lebo je veľa ľudí, ktorí sem prišli za prácou, za príležitosťami, našli si tu životného 
partnera a ostali tu. 

 Herec, komik s láskavým humorom, no aj hlas mnohých reklamných spotov. Priblížte nám 
túto prácu. 

Som voiceoverový hlas, čiže nahrávam hlavne spoty do rádia a aj televízie. Sedem rokov som 
bol upútavkovým hlasom dvojky RTVS, čo som mal z Dúbravky blízko. Veľmi ma baví táto 
práca, je kreatívna. Niekto si povie, že je to len prečítať, no často je to na požiadavky klienta 



veľmi zaujímavé. Radšej sa objavujem v médiách tak, že ma je počuť, než vidieť. To, že ma 
ľudia spoznávajú na ulici je fajn, no radšej by som zostal inkognito.  

 A spoznávajú vás na ulici? 

Hral som napríklad v Rodinných prípadoch alebo v seriáli Chlapi neplačú, kde som stvárnil 
gynekológa. Stávalo sa mi, že som bol nakupovať a oslovili ma s otázkou: „A vy dnes neordi-
nujete? Alebo môžem sa s vami pán doktor poradiť?“ Niektorí to berú veľmi vážne a popularita 
prináša so sebou aj túto druhú stranu. 

 Možno ste sa popri tom natáčaní aj niečo naučili zo zdravotnej oblasti. 

Áno, robil som sono. Mali sme na kastingu aj tehotnú mamičku, tak som videl bábätko cez 
ultrazvuk. Bol tam aj lekár, ktorý nám zakaždým povedal, čo a ako. 

 Sledujete akcie Domu kultúry Dúbravky, boli ste na nejakom podujatí?  

Chodievam s deťmi na predstavenia do Domu kultúry Dúbravka. Bol som tiež s deťmi na fes-
tivale Spomienka na Deža v parku na Fedákovej. 

 Máte prípadne tip, alebo akú akciu by ste v dome kultúry privítali?  

V rámci kultúry je tu dosť veľa takej tej ľudovej zábavy - trhy, kolotoče, čo je fajn, no je fajn, 
že sa ešte dáva priestor zájazdovým divadlám, aj z Čiech, ktoré chodia do domu kultúry. 
Možno, keby sa pridalo niečo klubové. Je dobré, že vzniklo ochotnícke divadlo v kultúrnom 
dome pre dospelých, v hlavách sa nám rodí aj nejaká talkšou alebo kvíz, uvidíme, či sa nám to 
podarí v roku 2023 zrealizovať. Venujem sa aj športu, kedysi som aktívne športoval, hrával 
hádzanú, bol som vo svojej kategórii posledným federálnym kapitánom reprezentácie. V Pre-
šove bola a je hádzaná veľmi populárna. Hrával som tiež futbal. Šport mi je blízky a mám rád 
humor, tak som chcel spojiť tieto dve veci. S portálom takurcitee.sk, čo je prvý neobjektívny 
športový portál, píšeme, natáčame rôzne videá, urobili sme pre RTVS napríklad 25 glosátor-
ských relácií o histórii majstrovstiev sveta v hokeji, volalo sa to 25 majstrovstiev, bolo to vysie-
lané ešte pred koronou počas majstrovstiev. Robili sme rôzne talkšou s osobnosťami športu. 
Má to humornú, odľahčenú formu, nehovoríme len o výkone, ale o ich živote. Možno by sme 
na niečo také chceli nadviazať aj v Dúbravke.  

 Zapojili ste sa do projektu audiopoviedky.sk, dve krátke prózy ocenené v súťaži Poviedka od 
Matúša Benkoviča a Vlada Jančeka. Ako vznikla táto spolupráca?  

S Kalim (Koloman Kertész Bagala) sa poznáme dlho, stretávali sme sa pri rôznych projektoch, 
či už načítavanie kníh, poviedok, na Pohode, kde má svoj literárny stan. Počas pandémie, nás 
umelcov, veľmi silno podporoval tým, že získal prostriedky na to, aby sa mohli tieto prostriedky 
nahrávať, keďže tej práce pre nás bolo žalostne málo. Podarilo sa urobiť dobrú vec, nahrať 
slovenské poviedky, je super prečítať si ich, no niektorí sa k nim dostanú práve cez túto audio 
formu a pustia si ich v aute alebo doma. Je to úžasná forma pre ľudí, aby sa dostali k literatúre, 
aby si vypočuli niečo, čo by si v kníhkupectve nekúpili.  

 Je vám blízka slovenská a súčasná literatúra? 



Momentálne skôr tá detská. Učím deti, aby mali radi knihy, aby si ich vážili a vedeli, že mať 
knihu a knižnicu je hodnotná vec. 

 

Citát: 

Hral som v seriáli Chlapi neplačú gynekológa. Stávalo sa mi, že som bol nakupovať a oslovili 
ma s otázkou: A vy dnes neordinujete? 

 

 

Odišiel vzácny človek 
Vo štvrtok 20. decembra zomrel olympijský víťaz a trojnásobný majster sveta, športovec, dl-

horočný Dúbravčan, priateľský sused Anton Tkáč. 

Do Dúbravky sa prisťahoval s rodinou v roku 1975 a vlani oslávil 70tku. Dnes sa s ním lúčime. 
Zomrel bývalý špičkový dráhový cyklista ANTON TKÁČ. V drese Československa sa stal olym-
pijským šampiónom, keď v Montreale 1976 triumfoval v šprinte v dráhovej cyklistike. V rov-
nakej disciplíne sa stal v rokoch 1974 a 1978 aj majstrom sveta. V rokoch 2001-2011 pracoval 
ako prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC). Mestská časť Bratislava- Dúbravka ho ocenila 
ako osobnosť v oblasti športu v roku 2018, vlani si ho uctil aj Bratislavský samosprávny kraj. 

V apríli minulého roku sme so športovcom robili rozhovor do Dúbravských novín.  Zaspomí-
nal, že prvé víťazstvo sa mu podarilo na dievčenskom bicykli požičanom od spolužiačky. Anton 
Tkáč sa venoval aj vyhľadávaniu a podpore talentov. Pod jeho záštitou sa konali detské súťaže 
po celom Slovensku, prešiel nimi aj  Peter Sagan. 

(lum) 

 

Tipy z dúbravskej knižnice 

Január v podobe príbehov a rozprávaní osobností 
Traja zaujímaví muži, tri rozdielne príbehy, ktoré spája vytrvalé kráčanie k cieľu. Priekopník 

psychoanalýzy a jeho vplyv na dobu, v ktorej pôsobil, aj tú súčasnú. Významný herec držiteľ 
ocenenia César za najlepší herecký výkon vo filme Cesta rozmaznaného dieťaťa či majster vo 
svojom žánri odkrývajúci ťažké témy straty a hľadania zmyslu života. Nech sa páči, začítajte sa. 

 

FREUD: ČLOVEK, VEDEC A ZROD PSYCHOANALÝZY - Ruth Sheppard 



V knihe rozdelenej na dve časti, biografickú a akademickú, sa dočítate všetko, čo ste o Freu-
dovi ešte nevedeli. Keď sa povie “Sigmund Freud”, väčšina z nás si pravdepodobne predstaví 
najmä toho “otca psychoanalýzy”. Ruth nám však ukazuje aj jeho rodinnú stránku - otca, man-
žela. V druhej časti sa dostaneme k prehľadu Freudových teórií a konceptov. Hoci je knižka 
písaná faktograficky, je skvelou voľbou na čítanie aj pre laikov. 

 

MOJICH TISÍC ŽIVOTOV - Jean Paul Belmondo 

Autobiografická kniha o živote úspešného herca a jeho ceste za snom. Jeho hereckí kolegovia 
mu prorokovali krátku a neúspešnú hereckú kariéru. Belmondo však mal úplne iné plány. Jean 
Paul v knihe rozoberá aj svoj osobný život, životné partnerky a lásky, ako aj svoju lásku k rých-
lym autám, boxu či šibalským kúskom. Ponorte sa do čítania o obyčajne neobyčajnom živote 
tohto výnimočného francúzskeho herca a komika.  

 

LIEČBA SCHOPENHAUEROM - Irvin D. Yalom 

Po dvoch biografických knižkách prechádzame do vôd beletrie. Yalom sa vo svojej tvorbe 
venuje osvete psychoanalýzy a filozofie. Tieto dva odbory mäkkých vied bežne nonšalantne 
kombinuje do zaujímavého spojenia. To nám pomáha otvárať dvere k novému uhlu pohľadu 
na staré problémy. V liečbe Schopenhauerom sa stretáme s Philipom, ktorý v rieši svoju závis-
losť na sexe čítaním Schopenhauerovho diela. 

Veronika Gubková 

 

Oznam 

Zimná údržba v Dúbravke 
Zimnú údržbu v mestskej časti Bratislava-Dúbravka zabezpečuje na základe štvorročnej 

zmluvy podpísanej koncom roka 2022 spoločnosť NOVA Facility, s.r.o., ktorá zvíťazila v tran-
sparentnej súťaži a splnila všetky súťažné podmienky. Firma, ktorá zabezpečovala údržbu v 
ostatných rokoch ukončila svoju činnosť, preto sme museli vybrať novú.  

Úlohou dodávateľa zimnej údržby je v prípade potreby, t.j. pri náhlej zmene počasia, vyslať 
do terénu dostatočný počet mechanizmov, tak aby čím skôr zabezpečili zjazdnosť, resp. schod-
nosť, všetkých komunikácií a chodníkov podľa určeného poradia.  

HLÁSENIE NEPOSYPANÝCH CHODNÍKOV: Problémy s neposypanými chodníkmi hláste na te-
lefónne číslo +421 907 441 834. 

Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zabezpečuje zimnú údržbu na ko-
munikáciách a priľahlých chodníkov. V prípade problémov so zimnou údržbou na príslušných 



komunikáciách chodníkoch a zástavkách MHD volajte nonstop na telefónne číslo +421 902 985 
887. 

(red) 

 

Dúbravka varí s Vojtom Artzom 

Klasiky, ktoré nesklamú 
Sviatočne a tradične aj po novom roku. Prezident Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, 

Dúbravčan VOJTO ARTZ, dnes pripravil slávnostné, novoročné či Trojkráľové jedlo. Hovorí 
o klasike, ktorá nikdy nesklame. Dobrú chuť. 

 

Kôprová omáčka s hovädzím mäsom 
 

Počet porcií: 4 

Obtiažnosť: ** 

Čas prípravy: 60 minút 

 

Čo potrebujeme: 

Na vývar:  

2 mrkvy 

kúsok zeleru 

1 petržlen 

1 cibuľa 

800 g hovädzieho mäsa  

(zadné, falošná sviečková) 

nové korenie 

celé korenie 

bobkový list 



soľ 

 

Na omáčku: 

60 g masla 

40 g hladkej múky 

800 ml hovädzieho vývaru z mäsa 

250 ml sladkej smotany (min.31%) 

70 g cukru alebo podľa chuti 

3 PL octu alebo podľa chuti 

30 g nasekaného  

čerstvého kôpru  

 

4 vajcia (nemusí byť)  

knedľa alebo zemiaky 

 

Postup prípravy: 

 

1.  Na vývar očistenú zeleninu nakrájame na veľké kusy a spolu s mäsom vložíme do hrnca, 
zalejeme vodou a privedieme k varu. 

2.  Pozbierame penu a vložíme koreniny a soľ, stlmíme plameň na minimum a varíme tiah-
nutím asi 2,5-3 hodiny. 

3.  Mäkké mäso vyberieme a vývar precedíme cez jemné sitko. Mäso nakrájame na porcie 
a neskôr podávame s omáčkou. 

4.  Na omáčku v hrnci zohrejeme maslo a pridáme hladkú múku. Krátko restujeme na 
svetlú zápražku.  

5.  Zalejeme horúcim vývarom, dôkladne prešľahávame metličkou, privedieme k varu a 
aspoň 20 minút povaríme. 

6.  Prilejeme smotanu, pridáme cukor a ocot, podľa chuti dosolíme. 

7.  Pokiaľ chceme omáčku ozaj jemnú, precedíme ju cez jemné sitko. 



8.  Nakoniec pridáme nasekaný kôpor a 3 minúty povaríme. Pokiaľ používame kôpor čer-
stvý alebo mrazený, pridávame ho do omáčky až na koniec, aby si zachoval farbu.  

9.  Omáčku stiahneme z ohňa a postupne vmiešame lyžicu dobre vychladeného masla. 
Maslo omáčku krásne zjemní.  

10. Podávame s mäsom a uvareným alebo upečeným vajíčkom, knedľou či zemiakmi. 

 

Sviečková na smotane s karlovarskými knedľami 
Počet porcií: 4 

Obtiažnosť: ** 

Čas prípravy: 60 minút 

 

Čo potrebujeme: 

600 - 800 g hovädzieho stehna  

(falošná sviečkovica) 

180 g údenej slaniny  

bez kože 

olej 

soľ 

2 menšie cibule 

220 g mrkvy  

100 g kúsok zeleru 

100 g petržlenu 

nové korenie 

čierne korenie celé 

bobkový list 

50 g plnotučnej horčice 

1 PL cukru 



60 g octu alebo podľa chuti  

soľ  

tymian  

vývar hovädzí na podliatie 

brusnice sterilizované  

100 ml mlieka 

250 ml sladkej smotany  

citrón (na šťavu)  

alebo ocot 

maslo 

 

Postup prípravy: 

 

1.  Ostrým nožom mäso prešpikujeme slaninou.  

2.  Prešpikované mäso ochutíme soľou, korením a celý diel drezírujeme (zviažeme) špa-
gátikom. Takto pripravené ho opečieme zo všetkých strán na malom množstve tuku. Po ope-
čení mäso vyberieme z panvice, v ktorej následne pripravíme základ. 

3.  Pripravíme si odvar z korenia tak, že ho dáme do kastrólika s vodou a varíme 2,5 mi-
núty. Potom ho ešte necháme vylúhovať.  

4.  Koreňovú zeleninu očistíme a nakrájame na tenké plátky. Olúpanú cibuľu nakrájame 
nadrobno a slaninu nakrájame na malé kocky. 

5.  Do hrnca vložíme po opečení mäsa kocky slaniny a pozvoľna ich vytopíme dosklovita. 
Pridáme plátky koreňovej zeleniny a restujeme ju doružova.  

6.  Potom prisypeme nakrájanú cibuľu, poprípade pridáme trošku masti a celé restujeme 
do zlatohneda. 

7.  Pridáme cukor, necháme ho jemne karamelizovať. Potom aj horčicu a restujeme ju. 
Jemne zastrekneme octom, počkáme, kým zovrie, a všetko zalejeme pripraveným vývarom. 
Prevaríme, osolíme a pridáme brusnice i byľky tymianu. 

8.  Potom vložíme mäso do základu a dusíme ho domäkka, asi 2 hodiny. Počas dusenia 
mäso obraciame a podľa potreby podlievame. Mäkké mäso vyberieme a dokončíme omáčku. 
Mäso je mäkké vtedy, keď samo skĺzne po napichnutí z mäsovej vidličky. 



9.  Zeleninový základ (omáčku) dôkladne rozmixujeme (najlepšie ponorným mixérom), 
pridáme mlieko a krátko povaríme. Nakoniec zjemníme smotanou a maslom. Opäť krátko po-
varíme a dochutíme soľou, cukrom a citrónovou šťavou (octom). 

 

 Vôňa, výzdoba a najmä vzácna atmosféra u Matulaya 

Spoločné pečenie aj maľovanie 
Text: Lucia Marcinátová 

Hneď za dverami nás privítala vôňa vareného punču, medovníkov i sviatočná výzdoba. Via-
noce bolo naozaj cítiť aj vo „vzduchu“. Atmosféra blízkosti zaplnila Centrum sociálnych služieb 
Karola Matulaya. Navštívili sme ich povestné Adventné tvorivé dielne. 

Do rúk nám dali plánik so želaním tvorivého predvianočného času a s poďakovaním, že sme 
prišli. A „mapka“ tvorivých dielničiek v priestoroch Centra sociálnych služieb Karola Matulaya 
na Lipského bola naozaj potrebná. Tvorilo sa v niekoľkých miestnostiach, v oboch budovách 
zariadenia. 

Pridávame sa ku skupinke, ktorá navštevovala dielne ešte pred koronovou dvojročnou pau-
zou. „Poďme najskôr na pečenie a zdobenie medovníkov, tam býva neskôr nával,“ radili už 
skúsení návštevníci dielní. A vedeli, prečo. 

Kuchynka centra sa potom zaplnila, a to nielen medovníkovou vôňou, ale najmä návštev-
níkmi. Plno bolo aj v jedálni, ktorá sa zmenila na dielňu pre výrobu vianočných ikebán. V druhej 
budove zariadenia naproti sa dalo vyskúšať maľovanie na sklo, na textil a aj výroba vianočných 
dekorácií. Milou zastávkou na tvorivom putovaní po dielničkách bol aj bufet s vianočným ob-
čerstvením či koncertík hudobníkov z centra. 

Každý mohol vyskúšať, vytvoriť, na čo mal „chuť“ a výrobok si odniesť domov na svoj via-
nočný stôl, prípadne podarovať či potešiť blízkych i zariadenie. Celé podujatie bolo o radosti. 
O radosti z tvorenia, zo stretnutia s blízkymi i novými priateľmi, komunitou, ktorá sa v tento 
deň u Matulaya spojila. Advent v Dúbravke sa tak symbolicky začal na Lipského. 

 

 Festival písal už svoj sedemnásty ročník 

Naj klobásu urobili hasiči 
Text: Lucia Marcinátová 

Organizátori podujatia s úsmevom hovoria, že ide o najchutnejší dúbravský festival. Polemi-
zovať s nimi nebudeme, isté je, že akcia sa točí okolo jedla a jeho prípravy. Dúbravský klobás-
kový festival sa tento rok konal pred a vo foyer kultúrneho domu. 



Sedemnásty ročník festivalu otvorili starosta Martin Zaťovič spolu s mestskou poslankyňou 
Zdenkou Zaťovičovou. A potom sa už začalo mletie, miešanie, korenenie, súťaženie i ochutná-
vanie a hodnotenie. O tú naj klobásu sa uchádzalo päť družstiev.  

Dúbravskí dobrovoľní hasiči postavili dve a obom sa darilo. Jedno skončilo na prvom a ďalšie 
na treťom mieste.  

Organizátor festivalu Ľubomír Navrátil predstavil výrobu mäsovej pochúťky v takzvanej klo-
básovej dielničke. Podelil sa aj o svoj odskúšaný recept. Okrem mäsa na výrobu klobás potre-
bujete soľ, červenú papriku - sladkú aj štipľavú, rascu drvenú alebo v celku, cesnak či mleté 
čierne korenie podľa chuti. Atmosféru podujatia dotvorila country hudba skupiny OuKeY.  

 

Recept organizátora: 

 18-20 dkg soli 

 20 dkg papriky sladkej  

 5 dkg papriky štipľavej 

 kmín drvený alebo celý 

 cesnak 

 mleté čierne korenie podľa chuti 

 

Záhony aj stoly na výučbu 
V prvej polovici školského roka 2022/2023 sa v rámci projektu Komunitná záhradka pre deti 

ZŠ Beňovského podarilo skrášliť prostredie školského areálu. Rodičovské združenie pri základ-
nej škole zorganizovalo brigádu, na ktorej samozrejme nechýbali ani deti. Tie sa s nadšením 
pustili do montáže zariadenia, maľovania drevených konštrukcií či výsadby rastlín do záhonov. 
Výsledky brigády boli a sú viditeľné dodnes. Vyvýšené záhony na dvore, drevené stoly pre vý-
učbu v zelenom prostredí. 

Vďaka spoločnej práci a ochote brigádnikov prispieť k dobrej veci bol prvotný cieľ projektu - 
vytvoriť si pekné a zdravé prostredie, splnený. Práce budú pokračovať v jarných mesiacoch, 
vtedy je na pláne jarná výsadba  do záhonov žiakmi pod vedením ich učiteľov. Veríme, že sa 
tak zlepší vzťah detí k prírode, manuálnej práci a ukážeme im zmysel ľudského úsilia pri vytvá-
raní i zmene svojho bezprostredného okolia. Ďakujeme mestskej časti Bratislava-Dúbravka za 
finančnú dotáciu, ktorá umožnila projekt realizovať a zakúpiť potrebný materiál. 

Rodičovské združenie pri ZŠ Beňovského 

 



 Veľká sála kultúrneho domu patrila folklóru 

Mikulášsky darček seniorom 
Jeden z obľúbených dní detí je 6. decembra – Mikuláš. Nedočkavo čakajú na ráno, aby si 

z čižmičiek alebo balíčkov vyberali rôzne dobroty. Na Mikuláša tento rok nedostali darček iba 
deti, ale aj seniori z Dúbravky. Mal podobu vystúpenia Detského folklórneho súboru Klnka 
v Dome kultúry Dúbravka. 

Pred vystúpením prišli na pódium starosta Martin Zaťovič s manželkou a mestskou poslan-
kyňou Zdenkou, koordinátorka Rady seniorov v Dúbravke Zuzana Marková a vedúca Oddele-
nia sociálnych vecí a zdravotníctva miestneho úradu Dominika Malačinová. Poďakovali a odo-
vzdali milú pozornosť umeleckej vedúcej Detského folklórneho súboru Klnka Ingrid Saňkovej 
a deťom. 

V choreograficky dôsledne pripravenom a nepretržitom pásme menších i väčších tanečníc 
aj tanečníkov, a za sprievodu starých ľudových piesní, sme mali možnosť pripomenúť si zvyky 
z jednotlivých regiónov nášho Slovenska či pozorovať pestrú paletu krojov, ktoré tancujúci ob-
divuhodne rýchlo striedali. 

Počas celého vystúpenia sa z javiska do hľadiska prenášala jedinečnosť rytmického vystúpe-
nia a tancujúci boli často odmeňovaní burácajúcim potleskom seniorov. 

Milo nás prekvapili i cudzokrajné tance ku koncu vystúpenia. Je potrebné, aby sa naše kul-
túrne dedičstvo takouto formou zachovávalo a vždy si našlo svojich pokračovateľov, pretože 
náš folklór je jedinečný. Vedeniu Detského folklórneho súboru Klnka a všetkým účinkujúcim 
patrí naša srdečná vďaka. 

Jana Polesná – Denné centrum 3 

 

Na trhoch si trhlo počasie 
Text: Lucia Marcinátová 

Po krátkej pauze sa mestská časť vrátila k tradícii dúbravských vianočných trhov. Predajné 
stánky, hudba, betlehem, minizoo, výstava, predvianočná atmosféra. Išlo o piaty ročník podu-
jatia. 

Trhy môžu byť odvodené aj od slovka trhnúť sa, trhnúť si. A tento rok si počas Vianočných 
trhov poriadne trhlo počasie. Prvý deň dvojdňovej akcie padlo toľko zrážok, čo inokedy aj za 
celý mesiac. Dážď sa tak podpísal na nízkej návštevnosti a piatkový program presunul pod stre-
chu Domu kultúry Dúbravka. Sobota bola síce chladná, no trhom priala viac. Ľudia prišli a spo-
ločne si vychutnali hudobné tóny, medovinu či varené vínko, stretnutia. 



Program v piatok otvorila Základná umelecká škola Eugena Suchoňa z Batkovej, po nej sa 
predstavili tohtoroční výhercovia súťaže Dúbravka hľadá talent, atmosféru vytvorila skupina 
Kuštárovci a program v piatok hudobne uzavrel Voising. 

Sobota bola najskôr venovaná deťom, najmenší Dúbravčania si zaspievali a zatancovali s 
Miou, potom sa ozvali zoskupenia ako Dychová hudba Detva, Dychová hudba Spojár, program 
ukončili hity skupiny Kochanski. 

Počas soboty sa dala pri stánkoch zbadať napríklad aj lama. Patrila k Minizoo, ktorá prišla so 
zvieratkami z Devína, pozrieť sa dala aj výstava Adventná kytica v Galérii Villa Rustica. 

Komornými vianočnými trhmi chcela mestská časť podľa starostu Martina Zaťoviča podporiť 
spoločné trávenie voľného času so svojimi susedmi a Dúbravčania si takisto mohli vychutnať 
vianočnú atmosféru trhov aj priamo doma v mestskej časti. 

 

 MUŽ V ČERVENOM A S BIELOU BRADOU NEOBIŠIEL ANI DÚBRAVKU 

Odhalili betlehem, zažali svetlá 
Na svätého Mikuláša je už všetka zima naša, alebo na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa. 

Porekadlá, pranostiky, heslá, výroky. Niektoré platia aj po rokoch. V Dúbravke sa na Mikuláša 
spievalo, hralo, recitovalo, tancovalo, zabávalo. A to v materských či základných školách i pred 
domom kultúry. 

Príchodu Mikuláša 6. decembra k Domu kultúry Dúbravka predchádzal program, ktorý sa 
začal okolo štvrtej popoludní. Vypočuť sa dali mikulášske príbehy so speváčkou Lenkou Raka-
rovou, zatancovať si zas s hudobno-zábavným duom SuriKaty. 

A potom sa začalo ozývať čoraz častejšie: „Mikulááááš.“ Volanie čakajúcich detí i rodičov. 
Nakoniec sa objavil, červený odev, biela brada, zlatá palica a aj pomocníci – anjel i čert. Miku-
láš mal okrem rozdávania dobrôt a potešenia najmenších Dúbravčanov aj jednu zvláštnu, no 
dôležitú úlohu. Pomôcť starostovi Martinovi Zaťovičovi a všetkým deťom rozsvietiť stromček 
i veľkú vianočnú guľu. Atmosféru Vianoc dotváral už tradičný Dúbravský drevený betlehem. 

Originálny betlehem v mierne nadživotnej veľkosti vyrezávali pred niekoľkými rokmi rezbári 
z celého Slovenska, zoskupení v neformálnom združení. Ústrednú postavu betlehemu, sv. Jo-
zefa, vyrezal hriňovský „Michelangelo“ Lukáš Ľalík, dúbravský rodák Michal Fratrič vytvorili 
sochu anjela, "polovičná" Dúbravčanka Eva Vidla Hulíková pracovala na záhyboch na plášťoch 
kráľov. Detvan Marian Petrinec je autorom barančeka a ležiacej kravičky. Andrej Janoška zo 
Žiaru nad Hronom vyrezal Jezuliatko. Sochu Panny Márie a dvoch kráľov vytvoril Ľubo Navrátil, 
tretieho kráľa stvárnil Braňo Rusnáčik z bratislavskej Trnávky. 

Každá socha betlehemu je iná, no práve aj pre túto svoju rozmanitosť spracovania tvoria 
jedinečný celok Dúbravského betlehemu. Obdivovať sa dá pred kultúrnym domom. 

(lum) 



 

 Ako pomôcť zvieratám pri delobuchoch a petardách? 

Strašiak menom Silvester pre zvieratá 
Zhovárala sa: Danka Šoporová 

Koniec roka sa blíži a s ním i problém, ktorý sa opakuje s rovnakou intenzitou, ako aj po mi-
nulé roky. Silvestrovské oslavy, petardy, zvieratká ako nechcené darčeky a ešte oveľa viac. Na 
najčastejšie otázky, týkajúce sa zimnej starostlivosti o domácich miláčikov, ale i strese, kto-
rému počas novoročných osláv čelia, sme sa opýtali tej najpovolanejšej. Na naše otázky odpo-
vedala MVDr. Mária Poláčková z centra veterinárnej medicíny Sibra v Bratislave. 

 Každý rok sa práve v tomto čase začínajú objavovať petície proti používaniu petárd na Sil-
vestra. Prečo by malo byť ich podpísanie, najmä vo vzťahu k zvieratám, samozrejmosťou? 

Som naozaj rada, že ľudia začali premýšľať nad tým, že svojou zábavou škodia iným ľudom, 
zvieratám aj prírode. Výsledkom sú rôzne petície, aby sa tento fakt dostal do povedomia širo-
kej verejnosti. Je ozaj dôležité robiť na každom balkóne paneláka, na všetkých sídliskách a 
v mestských častiach o polnoci rámus petardami a ohňostrojom? Veď pár desaťročí späť sta-
čila ľudom prskavka, sviečka alebo pohár dobrého vína. A nový rok aj tak prišiel. Stojí nám pár 
minút nášho potešenia za to, že tým vytvárame strach iným tvorom? Nežijeme na planéte 
sami, je dôležité chrániť tých, ktorí o tom nevedia rozprávať.  

 Skúste nám – ako laikom, prosím opísať, čo zvieratko prežíva, keď už večer a celú noc bú-
chajú petardy pomaly všade, kde sa pozrieme?  

Zvieratá reagujú na ostrý a hlasný zvuk oveľa citlivejšie. Väčšina psov, ktoré majú strach po-
vedzme z búrky, bude takto reagovať aj na ohňostroje. Často je to strach z nepoznaného. 
Zviera je vyvedené zo svojej komfortnej zóny a cíti sa ohrozené, a to aj napriek tomu, že je vo 
svojom domove. Nie je preň prirodzené, že doma - vo svojom teritóriu, počuje takýto zvuk.  
Nemá sa kam ukryť, nevie to spracovať. Psovi nevysvetlíte, že: „Neboj sa, ono to za chvíľu 
skončí.“ Zviera vníma situáciu tu a teraz, pričom toto je niečo, z čoho má automatickú, stre-
sovú reakciu. Mnoho psov môže vonku reagovať útekom v snahe ukryť sa. Často sa trasú, nie-
ktoré sa dokonca pomočia alebo pokadia od strachu.  

 Existujú štatistiky či informácie, ktoré zvieratká sú na tento zvuk najcitlivejšie? O psoch je 
napríklad známe, že hluk počujú niekoľkonásobne intenzívnejšie ako človek. 

Priemerný pes počuje štyrikrát lepšie ako priemerný človek. Jeho uši sú prispôsobené na to, 
aby reagoval aj na frekvencie, ktoré bežný človek nepočuje, napríklad na ultrazvuk. Vie lepšie 
vnímať i smer, z ktorého zvuk prichádza. No potom sú tu i ďalšie zvieratá, ktoré s nami prebý-
vajú aj na sídliskách a v mestách. Sú to vtáky a netopiere, ktoré používajú sluch na dorozumie-
vanie a navigáciu v prostredí.   

 Akými prostriedkami medicínskeho charakteru možno domácich miláčikov upokojiť? 



Vo veterinárnych ordináciách máme rôzne doplnky, ktoré pôsobia ukľudňujúco a ešte sú na 
prírodnej báze. Pre psov to bývajú primárne výrobky na báze vitamínov, špeciálnych ami-
nokyselín a komplexe kolostra izolovaného z mliečnych bielkovín. Ide o navodzovanie pocitu 
bezpečia, ako keď je šteňa pri svojej matke. U mačiek odporúčam Kozlík lekársky, ktorý pôsobí 
opojne a ukľudňujúco. Tým, že sú tieto výrobky prírodné, je dobré začať ich podávať pár dní 
pred vystavením stresu. Ale je možné, že nebudú niektorým jedincom účinkovať. Pre chorob-
ných  „streserov“ máme aj chemické medikamenty, ktoré ale i my veterinári dávkujeme opa-
trne. Väčšinou je dobré, ak ich veterinár predpisuje zvieratám, ktoré sú jeho pacientmi, prí-
padne ktoré pozná a má prehľad o ich zdravotnom stave. Mávajú totiž i negatívne účinky.  

 A pokiaľ majiteľ domáceho zvieraťa odmieta medikamenty, existujú aj iné spôsoby? 

Áno, určite existuje mnoho spôsobov, ktorým vieme predchádzať stresovým reakciám. 
Všetko sa dá aj naučiť, preto je vhodné šteniatko od mala učiť, že pri ostrom zvuku, búrke 
a podobne sa nič nedeje. Rovnakým spôsobom aj poľovníci trénujú svoje lovecké psy. Nebolo 
by vhodné, aby sa lovecký pes vystrašil a utiekol pri výstrele. Občas sa stáva aj to, že šteniatka 
i mladé psy reagujú na silný zvuk úplne v pohode a prirodzene, no až časom sa strach stupňuje. 
Ide o to, že staršie psy sa spoliehajú na svoje teritórium, chcú mať svoj pokoj a cítia sa ohroze-
nejšie. Vtedy je vhodné psa zamestnať a hrať sa s ním. Dávať mu pamlsky, cvičiť ho, hádzať mu 
loptu. Skrátka, upriamiť jeho pozornosť na príjemnú aktivitu. Ak nezaberá ani to, je vhodné 
poskytnúť mu priestor, napríklad v kúpeľni, alebo niekde, kde je zvuk čo najviac izolovaný. 
Môžete napríklad zosilniť hudbu, ktorú pes obvykle lepšie znáša.  Je možné skúsiť aj vatu do 
uší, no nie každý pes ju znesie. S mačkami to je ťažšie. Tie sa obvykle pri prvom stresujúcom 
zvuku stanú „neviditeľné“ a objavia sa až ráno.  

 Silvestrovské oslavy nie sú jedinou nástrahou, ktorej zvieratá čelia počas zimy. Ako psy zná-
šajú prechod z vykúrenej domácnosti do chladného počasia vonku?  

Na zmeny teploty reagujú psy dosť citlivo. Samozrejme, čím je pes menší a jeho srsť redšia, 
dochádza omnoho rýchlejšie k výmene tepla s prostredím. Vyskúšajte si vybehnúť  v spodnom 
prádle na balkón. Niekedy sa stretávam s názormi, že moja babička nikdy psa neobliekala 
a prežil. Áno. Vždy ide o zmenu teploty. Babičkin pes strážil na priedomí, zvykol si na chlad 
a pri nepriazni počasia vliezol do búdy, kde si nadýchal na prijateľnú teplotu. Tie naše 
„gaučáky“ ležia s nami pod dekou a pozerajú televízor. Aj psy s hustou podsadou, ktorí žijú 
v byte, budú mať inú kvalitu srsti než psy totožného plemena tráviace čas vonku. Predovšet-
kým menšie a stredné psy, respektíve psy s krátkou srsťou, odporúčam obliekať. Chrániť im 
hlavne hrudník a chrbát, kde býva prestup tepla najväčší. Nikto vám neprikazuje obliecť svojho 
pitbulla „zabijáka“ do kožušinky. Ale je nutné chrániť mu kríže a chrbát pred zimou a vlhkom. 
Reč je najmä o počasí, keď prší studený dážď, mrzne či fúka. Netreba zabúdať ani na psy v zá-
ťaži, športové a pracovné psy, kedy býva prestup do tepla po výkone podstatne rýchlejší 
a môže dôjsť k podchladeniu.  

 Vrásky na čele robia majiteľom psov i chodníky posypané soľou. Čím sú pre psíkov nebez-
pečné, nepríjemné? 

Všetci vieme, že soľ dehydratuje. Keď posolíme uhorku plnú vody, pustí šťavu a stratí pruž-
nosť. To sa deje taktiež s pokožkou a packami psov. Sú viac vysušené a majú tendenciu pras-
kať. Akonáhle sú packy popraskané, posypová soľ začína psíka štípať. Okrem toho vysušuje aj 



pazúriky, tie sa môžu lámať a štiepiť. Štrk pridávaný do posypovej zmesi často mechanicky 
poškodzuje vankúšiky labiek. Opäť je dôležité chrániť psy v záťaži alebo pracovné psy, ktoré 
vykonávajú dynamický pohyb pri behu, čo im dokáže oveľa viac zničiť packy.  

 Ako by mala vyzerať tá správna starostlivosť o domácich miláčikov v zime? Napríklad čo sa 
očkovaní, odčervenia, ale tiež úpravy srsti týka.  

Očkovanie a odčervenie nemajú súvislosť s ročným obdobím. Očkovanie by ste mali dodržia-
vať tak, ako vám v očkovacej schéme určí veterinár. Rovnako je to pri odčervení. Ja radím od-
červovať 4-krát ročne. Srsť je dobré nechávať na zimu dlhšiu, než je termoizolačná vrstva. Ra-
dím zvýšiť starostlivosť o packy, hlavne pri silných mrazoch a posype. Pred prechádzkou ich 
pokojne natrite hrubšou vrstvou klasickej lekárenskej vazelíny, keďže spoľahlivo vytvorí 
ochrannú bariéru pred soľou a mrazom. Po príchode domov potom umyte packy v teplej vode, 
dôkladne osušte a natrite krémom na to určeným, prípadne  nechtíkovým krémom či modrou 
indulónou.  

 Mnoho psíkov končí po sviatkoch ako nechcený vianočný darček na ulici. Mnohé z nich pu-
tujú kvôli rôznym zraneniam do útulkov, ale aj k veterinárovi. Je tento „trend“ aspoň klesajú- 
ci, alebo sa na správaní Slovákov nič nezmenilo? 

Myslím, že je to lepšie v porovnaní s minulými rokmi. Ľudia sa stávajú zodpovednejšími. Sna-
žíme sa im vysvetľovať, že živé zviera nie je dar. Nemalo by byť už tobôž darom pre deti. Nie 
je to hračka, ktorá ich baví zhruba do Nového roka a potom sa s ňou už viac nechcú hrať. 
Útulky sú najmä v zime extrémne preplnené aj kvôli podmienkam vonku, keď sa dobrovoľníci 
z rôznych organizácií snažia odchytávať psy a mačky žijúce v nevhodných podmienkach. 

 Mávate v závere roka najviac práce? A ak áno, s akými úkonmi sa stretávate najčastejšie? 

V závere roka to býva o niečo intenzívnejšie než v inom období. Niekedy mi to príde aj ako 
také ľudské bilancovanie, že majitelia chcú do konca roka stihnúť vlastnú lekársku prehliadku, 
ale aj ošetrenie svojho psa či mačky. Skracovanie svetelného dňa má za následok aj menej 
energie u zvierat, čo môže vyústiť do prepuknutia určitých ochorení či znovuobjavenia chro-
nických ochorení. Bývajú to rôzne ochorenia zažívacieho traktu a pohybového aparátu, či zhor-
šovanie sa chronicky chorých pacientov.  

 Čo by ste chceli odkázať majiteľom zvierat bez rozdielu? Čím na nich, možno práve v závere 
roka, apelovať?  

Zrejme len toľko, aby sme boli voči sebe tolerantní. Počet psov a mačiek v domácnostiach sa 
niekoľko násobne zvýšil. To vyžaduje ohľaduplnosť na prechádzkach na sídlisku, v parku, prí-
rode. Zodpovedáte za svoje zviera. Majte psíka na vodítku, upratujte exkrementy, dodržiavajte 
pokyny na miestach, kde venčíte. Výsledkom takejto benevolencie majiteľov psov je aj fakt, že 
od budúceho roku sa so psom už do Národných parkov nedostaneme. Ľudia totiž neboli 
schopní dodržiavať jedno jasné pravidlo a vždy polemizovali o tom, ako ho obísť – tým bolo: 
„Pes v národnom parku musí byť na vôdzke“.  Sami si tvoríme miesto, kde budeme žiť, kde 
budú žiť naše deti i zvieratá. Robme si ho príjemné, pekné, čisté a dostupné všetkým. Prajem 
všetkým majiteľom zvieratiek šťastné a bezstarostné Vianoce, veľa zdravia im aj ich chlpatým 
kamarátom do nového roka 2023. 



Citát: 

Psovi nevysvetlíte, že: Neboj sa, ono to za chvíľu skončí. Zviera vníma situáciu tu a teraz, 
pričom toto je niečo, z čoho má automatickú, stresovú reakciu. Mnoho psov môže vonku rea-
govať útekom v snahe ukryť sa.  

 

Vysoké ambície chlapcov z Pekníčky, BHC dúbravku čaká boj o udržanie 

O titul Bratislavskej hokejbalovej ligy 
Hokejbal je obľúbený aj v Dúbravke. Takto o ambícii v kluboch hovorili Peter Saňa, vedúci 

mužstva AHK Pekníkova a Pavol Jančovič st., vedúci mužstva BHC Dúbravka. 

„AHK Pekníkova vstupovala do sezóny 2022/23 ako obhajca titulu Bratislavskej hokejbalovej 
ligy a tak nečudo, že aj v tomto ročníku mali chlapci z Pekníčky len tie najvyššie ambície. Tie sa 
po skončení jesennej časti aj čiastočne naplnili. Bolo nám jasné, že formu z majstrovskej se-
zóny nie je možné dlhodobo udržať bez nejakých zakolísaní.  

Každý súper sa chcel navyše na majstra vytiahnuť, preto priebežné 3.miesto po polovici sú-
ťaže berieme ako dobré postavenie pred jarnou časťou. Z 13 jesenných zápasov sme len v 
dvoch našli premožiteľa. Dva zápasy sme remizovali a v deviatich sme prijímali od súperov 
gratulácie! Káder mužstva zostáva naďalej pokope, odchody sú z AHK Pekníkova neakcepto-
vateľné, príchody veľmi ťažké. Pred jarnými bojmi preto jednoznačne vsádzame na majstrov-
skú zostavu.“ Hovorí Peter Saňa. 

Pavol Jančovič st. priblížil situáciu v BHC Dúbravke. „Ako nováčik v minulom ročníku 2021/22 
sme obsadili predposledné 12. miesto. Tento ročník sme začali úspešne, kde sme figurovali aj 
na 5. mieste ale pomaly sme sa prepadli na 11. miesto, čo zaručuje baráž o udržanie v 1. lige. 
Preto máme na jarnú časť jasný cieľ, postúpiť v tabuľke minimálne o 1 priečku vyššie. To nám 
zaručí účasť v 1. BHBL aj v ďalšom ročníku. Držte nám palce a príďte nás podporiť.“ (ps, 
pj) 

 

Výsledky 12. 13. a 14. kolo 

12. kolo, 26.11.2022 

● AHK Pekníkova - BHC Dúbravka 8:5 (4:1, 1:1, 3:3). AHK G: B. Thron 3, M.Vannay 2, Murányi, 
Andris, Križan. A: Andris 2, D. Vannay, Murányi, B. Thron. BHC G: D. Valovič 2, Rezník, Hrabov-
čin, Černák. A: Černák 2, Raninec, Bednár. 

 

13. kolo, 03.12.2022 

● BHC Dúbravka – Nivy 3:5 (0:2, 3:1, 0:2). G: Kurty 2, Bednár. A: Seriš 2, Balanda 



● SAV Lamač - AHK Pekníkova 2:12 (1:4, 1:3, 0:5). G: B. Thron 4, Andris 3, Bobek 2, Hulík, 
M.Kyselák, Murányi. A: Križan 4, B. Thron 2, Andris, Hulík, Bobek, Murányi, Kohout. 

 

14. kolo, 10.12.2022 

● AHK Pekníkova – Nivy 8:2 (4:1, 1:1, 3:0). G: Jašo 4, Hulík, Andris, Murányi, M.Kyselák. A: 
Križan 4, Hulík 2. 

● BHC Dúbravka - Hancop D. Hony 2:10 (0:3, 1:1, 1:6). G: Černák 2. A: Bednár, D. Valovič. 

Výsledková tabuľka 

 

 po 14. kole Z V R P skóre B 

1. Farma Petržalka 13 10 1 2 102:50 21 

2. Golden Boys 13 9 3 1 77:31 21 

3. AHK Pekníkova 13 9 2 2 91:33 20 

4. Barbari 13 8 3 2 80:42 19 

5. Hancop D. Hony 13 7 2 4 60:44 16 

6. Ziegelfield 13 7 2 4 71:00 16 

7.  Baltská 12 7 2 3 53:45 16 

8. SAV Lamač 13 5 1 7 45:06 11 

9. Vrakuňa 13 4 1 8 30:04 9 

10. Nivy 13 3 2 8 45:06 8 

11. BHC Dúbravka 13 2 1 10 50:23 5 

12. Slávia Právnik 13 1 1 11 29:17 3 

 

 Vianočný turnaj v bowlingu seniorov O pohár starostu 

V premiére suverénna štvorka 
Text: Jozef Petrovský 



Definitívnu bodku za minuloročnou bowlingovou sezónou dali naši seniori v decembri. Us-
kutočnilo sa viackrát predkladané podujatie pod názvom Vianočný turnaj seniorov v bowlingu 
denných centier O pohár starostu Martina Zaťoviča. Prihlásených bolo 37 seniorov, ale pre 
chorobu a menšie zranenia ich štartovalo menej. Napokon svoje denné centrá reprezentovalo 
12 mužov a 15 žien. 

Každé denné centrum mohlo do turnaja postaviť ľubovoľný počet mužov a žien. V oboch ka-
tegóriách sa hodnotilo prvých desať pretekárov bodmi (20 - 15 - 11 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1). 
V oboch kategóriách dominovali hráči z Denného centra 4. a pochopiteľne suverénne vyhrali 
aj prvý ročník turnaja DC O pohár starostu M. Zaťoviča, ktorý sa turnaja zúčastnil spolu s man-
želkou i vedúcou oddelenia zdravotníctva a sociálnych vecí D. Malačínovou.  

Hrajúca kapitánka víťazného družstva Vlasta Babitzová nám po turnaji povedala: „Máme ne-
smiernu radosť z úspechu. Čakala som, že sa môžeme umiestniť na medailovej priečke, ale že 
s veľkým náskokom vyhráme súťaž denných centier, veru nie. Zabrali tradičné opory, ale prí-
jemne prekvapili najmä najstarší účastníci turnaja Milan Kadlečík a Stano Melichárek.“ Vlasta 
zo skromnosti zatajila, že aj jej piate miesto prispelo k úspechu denného centra. Po skončení 
pekného podujatia si všetci pochutili na výbornej kapustnici.  

V minulom roku absolvovali seniori v bowlingu turnaj k MDŽ, na záver už vyššie spomínaný 
Vianočný turnaj a medzitým absolvovali  šesť kôl Dúbravskej bowlingovej ligy seniorov. K naj-
výraznejším osobnostiam dúbravského bowlingu seniorov v roku 2022 patrili: Š. Bajteková, P. 
Bellay, T. Vizinova (všetci DC/1), E. Barboríková, J. Barborík, V. Gajdoš (všetci DC/3), M. Fe-
keteová a Ľ. Pokojný (obaja DC(4). 

 

VÝSLEDKY VIANOČNÉHO TURNAJA 

 

● ŽENY: 1. M. Feketeová (DC/4) 126, 2. Š, Bajteková (DC/1) 118, 3. M. Demková (DC/2) 106, 
4. D. Melicharková 105, 5. V. Babitzová (obe DC/4) 104, 6. T. Vizinova (DC/1) 94. 

● MUŽI: 1. Ľ. Pokojný (DC/4) 144, 2. V. Gajdoš (DC/3) 139, 3. M. Kadlečík 134, 4. S. Melicharek 
(obaja DC/4) 123, 5.J. Petrovský 114, 6. P. Bellay (obaja DC/1) 111. 

DENNÉ CENTRÁ – Pohár starostu Martina Zaťoviča: 1.DC/4 (M. Feketeová, D. Melicharková, 
V. Babitzová,  A, M. Štefanovská, H. Uhráková, Ľ. Pokojný, M. Kadlečík, S. Melicharek, M. Uh-
rák, M. Murányi) 77 bodov, 2. DC/1 35, 3.DC/3 24, 5.DC/2. 

 

 VÝSLEDKOVÝ SERVIS 

Futbal 

● TRETIA LIGA, BFZ, starší dorast (U19) – 10. kolo: ŠK Bernolákovo - FK Dúbravka 7:0. 11. 
kolo: FK Dúbravka – NŠK Bratislava 1:2.  Priebežné poradie: 1. MŠK Senec 22,.... 7.FK Dúbravka 
15, 12.FC Ružinov 3.  



● TRETIA LIGA BFZ, mladší dorast (U17) – 10. kolo: FK Vajnory - FK Dúbravka 0:3. 11. kolo: TJ 
Jarovce - FK Dúbravka 4:1. Priebežné poradie: 1.PSČ Pezinok 27,.... 8. FK Dúbravka 15, 12.FA 
Lafranconi FTVŠ 0. 

● DRUHÁ LIGA BFZ, starší žiaci (U15) – 10. kolo: FKP Bratislava – voľný žreb. 11. kolo: FKP 
Bratislava – ŠK Slovan Bratislava C 5:1. Priebežné poradie: 1.MŠK Senec 36, 2.FKP Bratislava 
29,... 13.ŠK Vrakuňa 3. 

● DRUHÁ LIGA BFZ, mladší žiaci (U13) – 10. kolo: FKP Bratislava – voľný žreb. 11. kolo: FKP 
Bratislava – ŠK Slovan Bratislava C 0:10. Priebežné poradie: 1.Slovan Bratislava C 34,... 9.FKP 
Bratislava 14, 13.FK Slovan Modra 1. 

● STARŠÍ ŽIACI (U15), OblFZ Bratislava – mesto, 9. kolo: OŠK Chorvátsky Grob – FK Dúbravka 
7:1. 10. kolo: FK Dúbravka – FK Danubia Veľký Biel 9:1. 11. kolo: ŠK Nová Dedinka - FK Dúbravka  
5:1. Priebežné poradie: 1.Senec Football Academy B 33,... 9.FK Dúbravka 15, 13.FK Danubia 
Veľký Biel 3.  

● MLADŠÍ ŽIACI (U13), OblFZ Bratislava – mesto, skupina A –  8. kolo: FK Dúbravka B - TJ 
Rovinka 4:11, ŠKO Miloslavov – FK Dúbravka 0:1. 9. kole: ŠK Nová Dedinka – FK Dúbravka B 
2:9,  FKP Bratislava B - OŠK Dunajská Lužná 2:1. Priebežné poradie: 1.Senec Football Academy 
B 33,... 4.FKP Bratislava B 21, 5.FK Dúbravka B 19, 12.ŠKO Miloslavov 1. 

● MLADŠÍ ŽIACI (U13), OblFZ Bratislava – mesto, skupina C,  8. kolo: FK Dúbravka – FKM 
Devínska Nová Ves 0:2. 9. kolo: MFK Rusovce – FK Dúbravka 4:1. 10. kolo: FK Dúbravka – TJ 
Čunovo 3:1. Priebežné poradie: 1.FK Vajnory 33,... 10.FK Dúbravka 7, 12.TJ Čunovo 3. 

 

Hokej 

 

● 1. LIGA JUNIOROV (U20), skupina Západ  1LJ, základná  časť – 11. kolo: HO Hamikovo Ha-
muliakovo – HOBA Bratislava 8:1. 12. kolo: HO Hamikovo Hamuliakovo – HOBA 2:1. 13. kolo: 
HC Topoľčany – HOBA 1:0 pp. 14. kolo: HC Topoľčany – HOBA 4:5. 15. kolo: HK Levice – HOBA 
4:0. 16. kolo: Levice – HOBA 5:3. 17. kolo: HOBA . Ružinov 2:5. 18. kolo: HOBA – Ružinov 3:1. 
19. kolo: Slovan B – HOBA 6:0. 20. kolo: Slovan B – HOBA 6:0. 21. kolo: Hamuliakovo – HOBA 
1:4. 22. kolo: Hamuliakovo – HOBA 6:1. 23. kolo: Topoľčany – HOBA 4:1. 22. kolo: HOBA – 
Topoľčany 1:5. Priebežné poradie: 1.Slovan Bratislava B 47,... 6.HOBA Bratislava  16. 

● KAUFLAND EXTRALIGA DORASTU EXD, základná časť (18) – 13. kolo: HK Spišská Nová Ves 
– HOBA Bratislava 2:1. 14. kolo: HK Spišská Nová Ves – HOBA 8:2. 15. kolo: HK Dukla Micha-
lovce – HOBA 2:1. 16. kolo: HK Dukla Michalovce – HOBA 2:1. 17. kolo: MMHK Nitra – HOBA 
4:1. 18. kolo: MMHK Nitra – HOBA 5:2. 19. kolo: HOBA – MHKM Skalica 4:6. 20. kolo: HOBA – 
MHKM Skalica 4:3 sn. 21. kolo: MŠK Púchov – HOBA  3:2. 22. kolo: Púchov – HOBA 1:3. 23. 
kolo: HOBA – BARANI B. Bystrica 1:5. 24. kolo: HOBA – B. Bystrica 3:4 sn. Priebežné poradie: 
1.B, Bystrica 62,... 14.HOBA Bratislava 16 16.MŠK Púchov 6. 



● LIGA STARŠÍCH  ŽIAKOV AA (9. ŠHT, U15), Región ZÁPAD – 8. kolo: HOBA Bratislava – 
MMHK Nitra 2:4. 9. kolo: HK Gladiators Trnava – HOBA 2:5. 10. kolo: HOBA – HC Topoľčany 
10:0. 11. kolo: HK Iskra Partizánske – HOBA 4:8. 12. kolo: HK Levice – HOBA 0:21. 13. kolo: HK 
Senica – HOBA 4:7. 14. kolo: HOBA – Slovan 0:5. 15. kolo: Ružinov – HOBA 0:5. 16. kolo: HOBA 
– Hamuliakovo 5:1. 17. kolo: MHKM Skalica – HOBA 5:7. 18. kolo: HOBA – Dukla Trenčín 3:5. 
Priebežné poradie: 1.Dukla Trenčín 35,... 4.HOBA Bratislava 32, 12.HC Topoľčany 1 

● LIGA STARŠÍCH  ŽIAKOV A (8. ŠHT, U14) A, Región ZÁPAD – 8. kolo: MMHK Nitra – HOBA 
Bratislava 2:2. 9. kolo: HOBA - Hamikovo Hamuliakovo 12:0. 10. kolo: HC Topoľčany 0:6. 11. 
kolo: HOBA – Iskra Partizánske 25:0. 12. kolo: HOBA – HK Levice 8:1. 13. kolo: HOBA – Hokej 
Nové Mesto n/V 4:1. 14. kolo: Slovan -. HOBA 3:3. 15. kolo: HOBA – Ružinov 8:4. 16. kolo: 
Hamuliakovo – H 1:16. 17. kolo: HOBA – MHKM Skalica 3:0. 18. kolo: Dukla Trenčín – HOBA 
3:3. Priebežné poradie: 1.Dukla Trenčín 32, 2.HOBA Bratislava 31,... 14.Iskra Partizánske 2. 

● LIGA MLADŠÍCH  ŽIAKOV AA (7. ŠHT, U13) – 8. kolo: MMHK Nitra HOBA Bratislava 0:6. 9. 
kolo: Gladiators Trnava – HOBA Bratislava 4:2. 10. kolo: HOBA – HC Topoľčany 0:6. 11. kolo: 
Iskra Partizánske  0:6. 12. kolo: HK Levice – HOBA 2:4. 13. kolo: HK Levice – HOBA 4:2. 14. kolo: 
HOBA – Slovan 1:5. 15. kolo: Ružinov – HOBA 3:3, 16. kolo: HOBA – Hamuliakovo 1:5. 17. kolo: 
MHKM Skalica – HOBA 1:5. 

● LIGA MLADŠÍCH  ŽIAKOV A (6. ŠHT, U12) – 8. kolo: MMHK Nitra -. HOBA Bratislava 4:2. 9. 
kolo: HOBA – Hamikovo Hamuliakovo 2:4. 10. kolo: HC Topoľčany – HOBA 4:2. 11. kolo: HOBA 
– Iskra Partizánske 4:2. 12. kolo: HOBA – HK Levice 6:0. 13. kolo: HOBA – Hokej Nové Mesto 
n/V bieli 4:2. 14. kolo: Slovan -. HOBA 6:0. 15. kolo: HOBA – Ružinov 4:2. 17. kolo: HOBA - 
MHKM Skalica 1:5. 18. kolo: Dukla Trenčín – HOBA 6:0: 

 

Volejbal 

  

● PRVÁ TRIEDA STARŠÍCH ŽIAČOK, oblasť Bratislava – 1. kolo: ŠŠK Bilíkova - ŠŠK VIVUS Brati-
slava 3:0 a 3:0. 2. kolo: VK Studienka - ŠŠK Bilíkova A 0:3 a 0:3. Priebežné poradie: 1.ŠŠK Bilí-
kova 12,... 10.ŠŠK VIVUS Bratislava 0. 

● 2. TRIEDA – 1. kolo: ŠVK Pezinok - ŠŠK Bilíkova B 3:2 a 1:3. (pej) 

 

ANKETA: Nechýba mužstvo mužov Dúbravky vo futbalových súťažiach regiónu Bratislava? 

Z dvoch mužstiev ani jedno 
Text: Jozef Petrovský 

 



Oslovili sme bývalých futbalistov, funkcionárov, poslancov a ďalších ľudí, ktorí sa pohybujú 
okolo športu s otázkami: 

1. Nechýba vám mužstvo mužov Dúbravky vo futbalových súťažiach regiónu Bratislava? 

2. Mala by mať naša mestská časť mužstvo mužov? 

3. Kto by sa mal postarať o to, aby sa tak stalo? 

 

Futbal je kolektívna loptová hra, považovaná za najpopulárnejší šport na svete. Podľa prie-
skumu medzinárodnej futbalovej federácie FIFA hrá futbal pravidelne najmenej 300 miliónov 
ľudí vo viac ako 220 krajinách sveta. Dôvodom jeho popularity sú jednoduché pravidlá a mini-
málna náročnosť na vybavenie. Futbalom dlhé roky žije i Dúbravka. Pôsobia tu dva kluby, a to 
FK Dúbravka a FKP Bratislava. Oba sa venujú výlučne mládeži. Ešte nedávno sme mali v našej 
mestskej časti dve mužstvá mužov. Dnes už nemáme ani jedno. Dve menšie obce a naša Dúb-
ravka sú jediné v Bratislave, ktoré nemajú v súťaži ani jedno mužstvo dospelých.  

MAROŠ REPÍK, hudobník, poslanec mestskej časti Bratislava- Dúbravka, v mladosti hrával 
futbal: Ako bývalý futbalista, ktorý aktívne hral do juniorky rôzne súťaže v bratislavských 
súťažiach a na záver svojej kariéry som sa pomotal aj v prvej dorasteneckej  lige, oceňu-
jem akú- 
koľvek športovú činnosť a samozrejme futbal o to viac.  Čo sa týka seniorskej súťaže na báze 
amatérskej úrovne, tú vnímam tak, že futbal bol a je v mnohých obciach súčasťou spoločen-
ského života. Obec v meste (Dúbravka) je trochu iná komunita. Tým, že je súčasťou mesta Bra-
tislava, je trochu znevýhodnená a hlavne ochudobnená o športového fanúšika, ktorý má mož-
nosť vybrať si z veľkého množstva iných športových či kultúrnych udalostí. S tým sú spojené aj 
menšie príjmy zo vstupného. Životaschopnosť takého klubu je naozaj závislá žiaľ len od dotácií 
a sponzorských darov. Na druhej strane, je naozaj pravda a fakt , že nie všetci futbalisti majú 
šancu uplatniť sa na pôde profesionálneho futbalu a je škoda, že po dovŕšení veku dospelosti 
sa nakoniec uchyľujú k iným zábavám. Spojené nádoby ekonomiky a nadšenia zo športu však 
musia byť vyvážené. Tak funguje čiastočne aj kultúra. Sú komerčné projekty a tzv. dotované. 
Ja veľmi prajem všetkým, aby mohli realizovať svoje záľuby a všetky druhy športov či umelec-
kého prejavu. Našťastie je to možné aj neorganizovaným a nezdružovaným spôsobom na voľ-
nočasových športoviskách, ako aj v prírodných amfiteátroch (skoro všade). 

TOMÁŠ KUŤKA, hádzanársky tréner a publicista: Futbal v Dúbravke má svoju tradíciu a na 
malebnom štadióniku, zasadenom do prírodného svahu, mal svoj dlhoročný kolorit. Výnimku 
na súťažné zápasy v takejto podobe zrejme už nikdy nedostane. Na Adlerke však behom niečo 
vyše jedného kalendárneho roka vyrastie krásny športový areál, ktorého súčasťou bude aj fut-
balové ihrisko s regulárnymi rozmermi. Tu by mohlo byť perspektívne nové sídlo dúbravského 
futbalu, kde by svoju ďalšiu sebarealizáciu našli dnešní starší dorastenci, posilnení o borcov, 
ktorí majú v Dúbravke svoj trvalý pobyt, ale momentálne hrajú za iné kluby. Dúbravka má zo 
všetkých bratislavských častí najvhodnejšiu polohu v lone prírody, je tu z celej Bratislavy i naj-
čistejší vzduch. Politická reprezentácia Dúbravky má k športu pozitívny vzťah, ako aj väčšina 
dúbravských občanov. Držím futbalistom palce, aby tradície futbalu v Dúbravke boli opäť ob-
novené a som v tomto smere veľkým optimistom. 



MARIÁN BOHUNSKÝ, poslanec mestskej časti Bratislava-Dúbravka, v minulosti hrával aktívne 
futbal: Približne v rokoch 1983 – 1985 som bol ako dorastenec, aktívnym hráčom vtedajšieho 
futbalového klubu TJ BAZ Dúbravka. My sme ho vtedy volali Slovan Dúbravka. V rámci vtedaj-
šej dorasteneckej súťaže sme sa každoročne umiestňovali na postupových miestach v tabuľke, 
ale žiaľ do vyššej súťaže sme postúpiť nemohli. V tom čase platilo pravidlo, že postup závisel 
aj od úrovne súťaže, ktorú mužstvo mužov hralo. Tiež nás to mrzelo, keďže cieľom každého 
futbalistu je určite hrať na vyššej úrovni, resp. vo vyššej súťaži. Nás však bavil najmä šport ako 
taký. Tešili nás výhry, mrzeli prehry a tešili sme sa aj na divákov, ktorí nám fandili. To sa dalo 
len vtedy, keď sme hrali, hoc aj pre nás nespravodlivo, opäť v nižšej súťaži. Tie vždy mali a majú 
svoje pravidlá i regule, pričom častokrát sa dá o nich polemizovať. Osobne si myslím, že je 
veľká škoda, že Dúbravka dnes nemá vôbec žiadne mužstvo mužov v súťaži. Nezmyselné kon-
tumácie a následné vylúčenie zo súťaže BFZ, ak boli príčinou chýbajúce necelé dva metre, sa 
mi vidí ako nie úplne šťastné riešenie. Som skôr za to hrať nižšiu súťaž a možno časom doriešiť 
problém nedokonalými pravidlami o rozmeroch ihriska.  

JOZEF BAKYTA, v minulosti tréner žiakov FK BAZ Dúbravka: V každom prípade by mala mať 
Dúbravka v súťaži mužstvo mužov. Nielen z dôvodu, že starší dorastenci po dovŕšení 19 rokov 
nemôžu pokračovať s futbalom v našej mestskej časti. Buď zanechajú futbal, alebo prestúpia 
do iného klubu. Chcem tiež pripomenúť minulosť, keď sa v Dúbravke hrala dokonca Druhá 
Slovenská národná liga a fanúšikovia trávili v hojnom počte nedeľné popoludnia na štadióne. 
Súťaž mala veľmi dobú úroveň a naše mužstvo trénovali kapacity Štefan Kohút, Karol Kögl, 
Rudolf  Tauber, Peter Molnár a ďalší. Takisto medzi funkcionármi boli schopní a zapálení ľudia 
Peter Mazanec, Ivan Čuhár, Dominik Mekes a podobne. Navyše, štadión sa nachádza  v pek-
nom prostredí, ktorý nám iní závidia. O to, aby Dúbravka mala v súťaži mužstvo mužov, by sa 
mal postarať výbor futbalového klubu. Rovnako aj obec by mala prispieť zo svojho rozpočtu. 
Aj futbalové mužstvo môže napomáhať k dobrej reprezentácii obce a tiež k športovému či kul-
túrnemu vyžitiu jeho obyvateľov. 

IGOR MRAVEC, poslanec mestskej časti Bratislava-Dúbravka: Myslím si, že by bolo dobré, ak 
by naša mestská časť mala mužstvo mužov. Prínos vidím primárne v tom, že by dorastenci 
mohli v danom klube s futbalom pokračovať. Ďalej treba spomenúť, že je skupina obyvateľov 
Dúbravky, ktorí by uvítali pravidelné futbalové zápasy mužov v našej mestskej časti a našli by 
si cestu na štadión, tak ako aj v nedávnej minulosti. O to, aby však mužstvo mužov v Dúbravke 
fungovalo, sa musí postarať a finančne zabezpečiť daný klub. Mestská časť má obmedzené 
finančné možnosti a má podporovať najmä mládežnícky šport.  

MILAN LISÝ, bývalý reprezentant a tréner v zápasení:  Už keď Dúbravka takto do-
padla  s mužmi, oživenie sa dá očakávať až za pár rokov. Odporučil by som orientáciu na ženský 
futbal, kde vidím pre Dúbravku určité zázemie. So ženami sa dajú najrýchlejšie dosiahnuť ús-
pechy. Držím palce. 

 

Štadión FK Dúbravka  

Stará budova, v ktorej sa nachádzali šatne a pred ňou tribúnka, boli zbúrané. Po necelom 
roku práce prírodnú trávu nahradila umelá, vybudovali sa dve tribúny, nová budova s kom-
plexným zázemím pre všetky futbalové mužstvá klubu. 



 

 TRETIE POKRAČOVANIE PODUJATIA V DENNOM CENTRE NA ULICI POD ZÁHRADAMI 

Milé stretnutia a oslava športu v jednotke 
Koncom novembra sa v Dennom centre 1. uskutočnilo veľmi zaujímavé posedenie pod ná-

zvom Oslava športu. Bolo to už tretie pokračovanie tohto milého stretnutia. Prvé sa konalo 
v roku 2018, druhé o rok, no potom sa pre pandémiu koronavírusu neorganizovalo a ďalšie sa 
uskutočnilo až teraz. Seniori z uvedeného denného centra dosahujú každý rok pekné výsledky 
v petanqu a hlavne v bowlingu. Inak tomu nebolo ani v roku 2022.  

Poblahoželať k výborným výsledkom prišli i starosta Martin Zaťovič, jeho manželka a mest-
ská poslankyňa Zdenka či miestny poslanec Branko Semančík.  

„Každý medailista si mohol na posedenie priviesť aj svojho partnera,“ povedala nám pred-
sedníčka samosprávy v Magdaléna Klčová, spolu s vedúcou DC Ruženou Masarovichovou, 
hlavné organizátorky podujatia. 

Hneď v úvodnom podujatí sezóny triumfovali pretekári z denného centra. V premiére tur-
naja k MDŽ  vyhrala súťaž žien Terka Vizinova a mužov Peter Bellay. Po troch prvenstvách 
v DBLS sa tentoraz museli uspokojiť so striebrom, čo zapríčinili i zranenia. Tradičné opory - A. 
Dosoudilová absolvovala pre zlomenú ruku iba jedno kolo a P. Bellay  pre problémy s kolenom 
len o dva viac. Na druhej strane je úspechom, že T. Vizinova za šesť kôl medzi ženami získala 
najviac bodov a J. Petrovský skončil medzi mužmi tretí.  Na majstrovstvách Dúbravky jednot-
livcov síce titul nezískali, ale cenné sú druhé miesta Š. Bajtekovej a P. Bellayovi, tretie T. Vizi-
novej a J. Petrovského. V priateľských stretnutiach v bowlingu seniorov proti Malackám, re-
prezentovali Dúbravku z DC/1 tri ženy a rovnaký počet mužov. V októbri mestská časť dala 
v Parku Pekníkova do užívania ďalšie dve petangové ihriská. Pri tejto príležitosti usporiadala 
turnaj, ktorý vyhralo DC/1 (A. Ganajová, P. Frešo, M. Zápražná).  

(pej) 


	Regulované parkovanie sa blíži
	K Anjelskej kapustnici svetielko
	Plány a víziE poslancov: Toalety na Pekníčke, miesta v školách, priestranstvo Pod záhradami
	Sakury pokropili kvapkami saké
	Menili zastávky aj značky
	Prasknutý vodovod poškodil štadión
	Voda pre psíkov do výbehu
	Druhý život stromčekom
	Zber kuchynského odpadu mení režim
	Ako trávia mladí svoj voľný čas?
	Prvá etapa má skončiť v apríli
	Do knižnice bez bariér
	Čarovné vianoce pre všetky deti
	Nový hlavný architekt mesta
	Deň dobrých skutkov pomáha
	PAAS smeruje do Dúbravky
	V novom roku čaká obyvateľov referendum
	Na prelome rokov je čas plánovať
	Bezplatná právna poradňa – január
	Obchodná verejná súťaž
	Dodávka tepla nie je ohrozená
	Od učiteľstva pred kameru
	Ženská sila pred kulturákom
	Obliečky, koberce aj vôdzky
	Lyžovačka v okolí nie je nereálna
	Keď zmizne soška z jasličiek
	S poštou chodil peší posol, na úrade pracovala poštmajsterka
	Pošta v Dúbravke: história i zaujímavosti
	Každé predstavenie je premiéra aj derniéra zároveň
	Odišiel vzácny človek
	Január v podobe príbehov a rozprávaní osobností
	Zimná údržba v Dúbravke
	Klasiky, ktoré nesklamú
	Kôprová omáčka s hovädzím mäsom
	Sviečková na smotane s karlovarskými knedľami
	Spoločné pečenie aj maľovanie
	Naj klobásu urobili hasiči
	Záhony aj stoly na výučbu
	Mikulášsky darček seniorom
	Na trhoch si trhlo počasie
	Odhalili betlehem, zažali svetlá
	Strašiak menom Silvester pre zvieratá
	O titul Bratislavskej hokejbalovej ligy
	V premiére suverénna štvorka
	Z dvoch mužstiev ani jedno
	Milé stretnutia a oslava športu v jednotke

