
  

  
 

 
 

 

   
 

 

 
  

 
 

 

  

 

 
  

 

  
  

 

 
 

  
   

 

  
  

 

 
   

 
  

 
   

 

 

 
  

 

 
  

 

   
  

 
  

  

 
  

 
   
 

  

 

 

Dom holubí spojil 
ministerstvá 

STRANY 4 

V O  F E B R U Á R O V O M  Č Í S L E  N Á J D E T E :  

STRANA 18 

STRANA 5 

Električkou 
do Borov? 

STRANY 14 - 15 

STRANY 7 

Braňo Mojsej: 
Suchý február 

STRANY 12 - 13 

Ochrana dravcov 
sídli v Dúbravke 

Pošta červená 
aj v paneláku 

Vrátil sa koncert, 
priletela čajka 

M E S A Č N Í K  V Š E T K Ý C H  D Ú B R A V Č A N O V  R O Č N Í K  X I X  Č Í S L O  0 2 / 2 0 2 3  

B R AT I S L AV S K É  M E S T S K É  Č A S T I  U P R AV U J Ú  P O P L AT K Y  V Š KO L Á C H  

Rok 2023: šetrenie aj zmeny 
Rok s pandémiou, rok 

s vojnou... a aký bude ten 
2023? Isté je, že bude podobne 
ako predchádzajúce náročný.
Samosprávy aj obyvateľov, čaká 
šetrenie. Vidieť zvyšovanie cien 
potravín, energií... Bratislavské 
mestské časti tak museli pristúpiť
k zmene poplatkov v materských
a základných školách, aby boli 
školské jedálne a kuchyne schop-
né navariť a budovy svietiť, 
kúriť. Zmeny sa dotknú aj 
Dúbravčanov. 

LUCIA MARCINÁTOVÁ 

Mestská časť pripravila nové všeo-
becne-záväzné nariadenie o príspev-
ku na dieťa v školách a školských 
zariadeniach. Podľa neho by mal 
stúpnuť mesačný príspevok za pobyt 
dieťaťa v materskej škole z 30 na 50 
eur a podobne aj mesačný popla-
tok za školský klub detí v školách, 
takzvanú družinu, z 22 na 35 eur. 
Nové, všeobecne záväzné nariadenie 
sa ešte môže meniť, musia ho schváliť 
miestni poslanci. 

Rokovať majú aj o návrhu rozpočtu 
mestskej časti na rok 2023 s orientač-
ným výhľadom na roky 2024 a 2025. 
V súvislosti so šetrením by mali pos-
lanci schvaľovať aj rušenie Dúbravs-
kej televízie, ktorá ukončila digitálne 
vysielanie prostredníctvom káblové-
ho rozvodu od 1. januára 2023. 

Rok samozrejme nebude len o še-
trení, škrtaní, rušení. Mestská časť 
bude pokračovať v opravách komu-
nikácií, detských ihrísk, premenách 
verejného priestoru, starostlivosti 
o životné prostredie. V ponuke kultúr-
nych a športových podujatí chystá tiež 
viaceré novinky. Výraznou zmenou by 
mal tento rok prejsť areál na Adlerke, 
Bratislavský samosprávny kraj tu má 
na jar začať s budovaním moderného 
športoviska s atletickým oválom a fut-
balovým ihriskom s tribúnkou. 

ROZ Š I ROVA N I E  C E S T Y S A N E H Ý B E ,  M E Š K AŤ  V R A J  N E B U D E  

Na Harmincovej chýbali stroje 
Žiadne stroje, robotníci, hluk. Prá-

ce na rozširovaní Harmincovej 
začiatkom januára ustali a Dúbrav-
čania sa pýtali, prečo. 

„Na Harmincovej je potrebné 
spraviť stabilizáciu podložia, to je 
však teraz po dažďoch zvlhnuté a je 
potrebné, aby preschlo. Čakáme na 
lepšie meteorologické podmienky. 
Našťastie nemrzne, a teda v momen-
te, keď preschne zemina do potrebnej 
hĺbky, práce sa opäť zintenzívnia,“ 
vysvetlila Iveta Kešeláková z Oddele-
nia komunikácie a marketingu hlav-
ného mesta. 

K posunu termínov vraj nepríde. 

HARMINCOVA - ETAPY 
1. etapa - 1.10.2022 - 30.4.2023 – 
zriadenie staveniska, presun zastávok 
MHD, zúženie jazdných pruhov, 
demontovanie osvetlenia, prekládka a 
vytýčenie inžinierskych sietí. 
2. etapa - 1.5.2023 - 31.7.2023 -
rekonštrukcia ulice v jej celej dĺžke. 
3. etapa - 1.8.2023 - 7.8.2023 – obno-
va prístreškov MHD, semafory, osvetle-
nie, ostrovček pre peších a prechody. 

„V pôvodnom harmonograme sa po-
čítalo s tým, že v zimných mesiacoch 
príde k útlmu pracovnej aktivity.“ 

Rozširovanie frekventovanej ulice 
má trvať do augusta budúceho roka. 
Dovtedy by mal stavebník zmeniť 
dnešnú dvojpruhovú Harmincovu na 
štvorprúdovú komunikáciu. Staveb-
níkom je firma Strabag, ktorá vyhrala 
súťaž v hodnote takmer 3,6 milióna 
eur bez DPH. 

Projekt počíta s rozšírením v úseku 
od križovatky s ulicou M. Schneidra 
Trnavského po križovatku s ulicou 
Polianky, kde nadviaže na už vybu-
dovanú štvorpruhovú cestu. 

Práce sú plánované na tri etapy. 
Prvá sa začala v októbri a trvať má do 
konca apríla. (lum) 



 
 

 

 
 

 
  

  
  

 
  

   
 

  
  
 

   
    

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

  

  

 
 

  

 
   

  
 

 
  

  
 

  
 

  
    

 
  

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

    
  
 

strana 2 P R E D S T A V U J E M E  

Spoznaj svojho poslanca. Pokračujeme 
druhým dielom tejto rubriky, ktorá 

má podľa počtu obvodov v mestskej čas-
ti štyri pokračovania. Dnes obvod číslo 
2. Zahŕňa klasické ulice sídliska, no aj 
tie novovzniknuté. Tranovského, Karola 
Adlera, Cabanova, Fedákova, Homolo-
va, Gallayova, Moyšova, Martina Gran-
ca, Kristy Bendovej, Pri kríži, Ožvol-
díkova. Ich obyvatelia si volia sedem 
poslancov. Po uplynulých komunálnych 
voľbách sú poslancami v 2. obvode: Ing. 
Peter Hanulík, Pavol Jančovič, JUDr. 
Miroslav Pástor, Branko Semančík,
Richard Šafárik, MUDr. Juraj Štekláč, 
PhD., MPH., JUDr. Andrej Vlk. 

PAVOL JANČOVIČ 
jancovic.dubravka@gmail.com 

1 Počas svojho do-
spievania som hrával v 
oboch dúbravských futba-
lových kluboch, pravidel-
ne navštevoval "zimák" 
na Harmincovej a tešil sa 
na každé hodové slávnos-
ti pred domom kultúry. 
Dúbravka budovala môj 
charakter a aj vďaka pros-
trediu či aktivitám, ktoré 

som v našej mestskej časti zažil, som dnes tým, kým 
som. Považoval som za prirodzené kandidovať a vy-
užiť tak nadobudnuté skúsenosti v súkromnom sek-
tore pre zveľaďovanie života v našej mestskej časti. 
Nastal čas, aby som Dúbravke vrátil to, čo mi dala.

2 Ako najväčšiu výzvu na nasledujúce obdobie 
vidím správne zmanažovanie a odkomunikovanie 
parkovacej politiky, ktorá by v našej mestskej čas-
ti mala odštartovať tento rok. Považujem za nevy-
hnutné, aby sme v rámci zastupiteľstva zabezpečili 
čo najplynulejší prechod na nové pravidlá parko-
vania s veľkým dôrazom na jasnú a zrozumiteľnú 
komunikáciu. Každému obyvateľovi, ktorého sa to 
týka, by malo byť jasné, kedy a ako začnú platiť nové 
pravidlá parkovania v okolí jeho bydliska.

3 Zveľaďovanie verejného priestoru bola jedna 
z hlavných tém mojej predvolebnej kampane. Vyu-
žívame ho všetci, a preto chcem naplniť svoje pred-
volebné plány a možno aj niečo navyše. Ako člen 
komisie kultúry sa chcem podieľať na zveľaďovaní 
kultúrneho života v Dúbravke. Mojím malým snom 
je priviesť dúbravskú hip-hopovú skupinu DMS na-
späť domov. Spolupráca s úspešnými ľuďmi, ktorí 
majú korene v Dúbravke, by mala i naďalej slúžiť 
ako motivácia pre mladšiu generáciu na sebe pra-
covať. 

J U D R .  A N D R E J  V L K  
andrej.vlk@advokatvlk.sk

1 Predovšetkým ma 
oslovila iniciatíva primáto-
ra Bratislavy Matúša Valla, 
ktorý prišiel s ponukou 
kandidatúry na poslanca 
miestneho zastupiteľstva 
v Dúbravke. Keďže mi je 
program Teamu Bratislava 
veľmi sympatický a blízky, 
v podstate som neváhal ani 
minútu a ponuku na kan-

POKRAČUJEME V PREDSTAVOVANÍ 
POSLANCOV MESTSKEJ ČASTI.  
DNES VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO DVA 

PLÁNY A VÍZIE POSLANCOV: 

Upratať parkovanie,
riešiť vizuálne 
strašiaky Dúbravky 
didatúru som prijal. Ako rodeného Dúbravčana ma 
zaujala možnosť týmto spôsobom pomôcť v ďalšom 
rozvoji našej mestskej časti.

2 Notorickým problémom celej Bratislavy je 
parkovanie, ktorý však dúfam pomôže vyriešiť jed-
notná parkovacia politika. Taktiež mladé rodiny 
trpia nedostatkom miest v materských školách. Čo 
ma však vyslovene bolí, je pohľad na niektoré ar-
chitektonické „dominanty“ Dúbravky. Konkrétne 
je to Skleník, budova pošty a ubytovňa ministerstva 
vnútra, prípadne niektoré ďalšie. Aj keď je rieše-
nie týchto budov komplikované, pevne verím, že v 
blízkej budúcnosti prestanú kaziť verejný priestor 
Dúbravky.

3 Budem sa snažiť presadzovať vízie a myšlien-
ky z programu Teamu Bratislava, pretože si myslím, 
že voliči mi dali dôveru práve preto, že moja kandi-
datúra v komunálnych voľbách bola spojená s tou-
to stranou a jej programom. Dúbravka je úžasná 
mestská časť, avšak určite má ešte svoj nenaplnený 
potenciál. Ja budem chcieť prispieť k jej zveľadeniu 
v každej jej časti, nielen v obvode, v ktorom som 
kandidoval. 

R I C H A R D  Š A FÁ R I K  
poslanec.safarik@gmail.com 

1 Od veľmi mladého 
veku sa zaujímam o verej-
né dianie a mám eminen-
tný záujem na tom, aby 
sa v našej krajine veci po-
súvali smerom dopredu. 
Všetci neustále počúvame 
o potrebe zmeny. Myslím 
si však, že o zmene nestačí 
len rozprávať. Každý mu-
síme začať od seba a robiť 

niečo aktívne pre to, aby sme sa postupne dopra-
covali k zmene. Verím, že sa mi ako poslancovi v 
Dúbravke bude dariť našu krásnu mestskú časť 
posúvať vpred.

2 Čo ma trápi asi najviac, je všeobecný nezá-
ujem. Nevnímam to len v Dúbravke, súvisí to aj s 
nastavením našej spoločnosti. Strácame záujem o 
život okolo nás, o našich susedov i o verejný život. 
Chcem spraviť všetko pre to, aby Dúbravčanov 
spájalo viac, než len miesto bydliska či adresa. 
Máme množstvo spoločných záujmov a ja budem 

pracovať na tom, aby sme vytvorili prostredie 
súdržnosti s priestorom pre sebarealizáciu. Pros-
tredím určite nemyslím iba nejaký materiál, či veci 
hmotného charakteru, ale motivovanie ľudí aj v 
ďalších smeroch - napríklad v aktivizme.

3 V rámci nášho obvodu sa nám s kolegami po-
darilo pripraviť pred voľbami program, ktorý ob-
sahoval slušné vyhliadky na tieto štyri roky. Rov-
nako som prostredníctvom mojich sociálnych sietí 
komunikoval, čo bude pre mňa prioritou. V oboch 
prípadoch ide o splniteľné ciele. Mojím snom by 
však bolo vybudovať v Dúbravke multifunkčnú 
športovú halu, ktorá by sa dala využívať na viacero 
športov, vytvorila by dostatočné zázemie a mohli 
by sa v nej organizovať rôzne podujatia. Verím, že 
postupom času sa mi podarí nájsť pre tento plán 
potrebnú podporu medzi ľuďmi a následne aj 
medzi kolegami. Bude to však beh na dlhú trať. 

J U D R .  M I R O S L AV PÁ S TO R  
miropastor@hotmail.com 

1 V Dúbravke žijem od 
roku 1988 a do komunálnej 
politiky som vstúpil v roku 
2020 v polovici volebné-
ho obdobia ako náhradník 
na uvoľnené poslanecké 
miesto. Dva roky strávené 
v laviciach miestneho zas-
tupiteľstva mi dali skúse-
nosť, ktorú som nepoznal 
a umožnili mi poznať ži-

vot v Dúbravke z iného uhla pohľadu, poznať bližšie 
potreby občanov a byť nápomocný pri ich napĺňaní. 
Viedlo ma to k mojej opätovnej kandidatúre. Veno-
val som sa ekonomickej agende a agende životného 
prostredia a ochrany verejného poriadku. Rád budem 
v týchto oblastiach pôsobiť aj naďalej. Veľkou školou 
boli pre mňa aj stretnutia s občanmi počas volebnej 
kampane.

2 Osobne za najväčší problém v Dúbravke pova-
žujem parkovanie. Všetci vieme, že to nie je iba prob-
lém Dúbravky a žiaľ, neexistuje riešenie šibnutím 
čarovného prútika. Boríme sa s tým dlhodobo a priz-
nám sa neviem, či aktuálne začínajúci projekt rezi-
dentského parkovania bude všetkým vyhovovať. Čas 
ukáže, ako ho bude potrebné modifikovať a nastaviť. 
Rozhodne by však naša mestská časť nemala zabud-

mailto:miropastor@hotmail.com
mailto:poslanec.safarik@gmail.com
mailto:andrej.vlk@advokatvlk.sk
mailto:jancovic.dubravka@gmail.com
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P R E D S T A V U J E M E  strana 3 

I .  VO L E B N Ý  O BVO D  P R E Č O  S T E  S A  R O Z H O D L I  K A N D I D O V A Ť  
D O  M I E S T N E H O  Z A S T U P I T E Ľ S T V A ?  U L I C E :  

Moyšova, 
Tranovského,

Č O  V I D Í T E  A K O  N A J V Ä Č Š Í  P R O B L É M  Kristy Bendovej, 
Martina Granca,V   D Ú B R A V K E ,  Č O  V Á S  T R Á P I ,  Ť A Ž Í ?  Karola Adlera, 

3 A K Ú  A M B Í C I U ,  P L Á N ,  S E N  M Á T E  
V   D R U H O M  V O L E B N O M  O B V O D E ?  

núť aj na budovanie nových parkovacích miest tam, 
kde to dopravné podmienky umožňujú. Nemyslím si 
totiž, že hlavným bodom parkovacej politiky má byť 
iba spoplatnenie parkovania.

3 Považujem za veľmi potrebné upraviť terajší 
spôsob regulovania dopravy na križovatke električ-
kovej trate a Saratovskej ulice v lokalite konečnej a pri 
obratisku autobusov. Súčasné nastavenie prejazdu 
a nelogických objazdov a zákazov odbočovať je jed-
nak komplikované a jednak nebezpečné pre všet-
kých účastníkov cestnej premávky, čoho dôkazom 
sú pomerme časté dopravné nehody. No a aby som 
nezabudol, budem sa zasadzovať za vybudovanie vý-
behov-venčísk pre psíkov v lokalite môjho volebného 
obvodu. 

I N G .  P E T E R  H A N U L Í K  
peterhanulik60@gmail.com 

1 Lebo mi začalo va-
diť chaotické zahusťova-
nie Dúbravky bytovými 
domami. 

2 Podľa mňa najväčší 
problém je, že betón vy-
hráva nad zeleňou a tým 
sa v poslednom čase zhor-
šuje životný štandard nás 
Dúbravčanov. 

3 Mojou ambíciou je, 
a to nielen v druhom obvode, ale v celej Dúbrav-
ke, aby obyvatelia v dostatočnom predstihu vedeli 
o plánovanej výstavbe a mohli sa k nej vždy vyja-
driť. 

B R A N KO  S E M A N Č Í K  
branislav.semancik@gmail.com 

1  Pracoval som v miest-
nom zastupiteľstve pos-
ledné dve volebné obdo-
bia. Počas toho som sa 
venoval najmä športu a 
tiež rôznym aktivitám pre 
seniorov. Mestská časť 
urobila, a aj robí veľa, pre 
tieto dve skupiny obyva-
teľov. Bolo veľkou snahou 
miestnych, mestských i 

župných poslancov podporiť dobré aktivity, čiže 
práca v tomto smere má naozaj význam. Veľmi dob-
re sa mi spolupracovalo so všetkými dotknutými a 
verím, že to takto pôjde aj naďalej. Nakoľko ma táto 
práca baví a napĺňa, rozhodol som sa v nej pokra-
čovať. Ďakujem všetkým voličom druhého obvodu, 
že mi to umožnili. Je mojím záväzkom pracovať ešte 
lepšie, teším sa na to.

2 V komisii športu sme mali pripravené zmys-

luplné rekonštrukcie športovísk aj výstavbu no-
vých - či už pre individuálny alebo kolektívny šport. 
Taktiež berieme do úvahy, či je to rekreačný alebo 
súťažný šport. Je to dôležité z toho hľadiska, aby 
deti a mládež mali možnosť aktívne sa venovať mi-
moškolským aktivitám. Bol by som rád, aby všetky 
športoviská, ktoré využívajú kluby, boli športovcom 
k dispozícii podľa potreby. Ide hlavne o také, za 
ktoré kluby platia nájom. Komerčný nájom športo-
vísk by nemal vytlačiť kluby, ktorých snahou je vy-
chovávať športovcov. Bez podpory ľudí, ktorí na to 
majú vplyv, to bude pre kluby pri zvyšovaní cien za 
energie veľmi ťažké.

3 Vytvoril sa skutočne dobrý a hlavne ambicióz- 
ny kolektív poslancov v našom volebnom obvode. 
Svoj volebný program sme predložili voličom a bude 
našou snahou ho v čo najväčšej miere naplniť. Sa-
mozrejme, čo môžem určite povedať aj za svojich ko-
legov je, že v našom obvode budeme naďalej aktív-
ni. Budeme sledovať, počúvať a určite aj vykonávať 
činnosť pre obyvateľov nášho obvodu a podľa aktu-
álnych potrieb zakaždým urobíme všetko, aby bolo 
nielen vidieť, ale aj cítiť, že obyvatelia majú svojich 
zástupcov a ich potreby sa naozaj riešia. 

M U D R .  J U R A J  Š T E K L ÁČ ,  
P H D. ,  M P H .  
juraj.steklac@gmail.com 

1 Mám pocit, že veci 
nie sú ukončené a ešte 
mám čím prispieť do ve-
rejného života v mestskej 
časti a aj v Bratislavskom 
samosprávnom kraji, kde 
pôsobím ako vicežupan 
pre oblasť zdravotníctva, 
no aj vzdelávania a kul-
túry. A práve spomínané 
oblasti sú v súčasnosti asi 

Cabanova, 
Fedákova, Homolova, 

Gallayova, 
Pri kríži, 

Ožvoldíkova 

najviac spájané so šetrením, zvyšovaním nákladov 
a cien energií. Výzvou tak bude zachovať štandard 
v školách, skultúrniť kultúrne a nepochovať, ale 
pretvoriť, zdravotnícky systém. Snahou je napĺňať 
stratégiu zdravotnej starostlivosti BSK na roky 
2022 – 2026 so zameraním na vytvorenie zdravot-
níckeho kampusu pri nemocnici Bory za účelom 
vyštudovania nových zdravotníckych pracovníkov.

2 Ak poviem dopravu, budem sa asi opakovať. 
No vidím to v tunajších uliciach. Možno zaparko-
vať napríklad na Fedákovej či Cabanovej? Koľko 
nehôd prinesie ešte križovatka Pri kríži? Možno 
ešte čakať s riešeniami? 

A keďže mám blízko ku kultúre, tak by som tú 
kultúru rád vniesol aj do ulíc, kultúru a poriadok 
v parkovaní či bezpečnom prejazde pre cyklistov 
i chodcov smerom na Bory. Čaká nás veľa práce 
aj v súvislosti s možno nepopulárnou parkovacou 
politikou. 

S kultúrou v uliciach súvisí aj bezpečnosť či vizu-
álne strašiaky, ako ubytovňa ministerstva vnútra 
zvaná dom holubí, budem sa snažiť iniciovať stret-
nutia a rokovania s rezortom... 

3 Mojou srdcovkou v rámci obvodu je Park na 
Fedákovej. Podarilo sa premeniť časť tunajšieho 
verejného priestoru, oživujeme ho aj umeleckým 
festivalom Spomienka na Deža, či osadením pa-
mätníka Listovanie venovanému Dežovi Ursiny-
mu. 

Rád by som, keby sa podarilo obnoviť aj tunaj-
šie detské ihrisko. Ambíciou v rámci aktivít v Bra-
tislavskom samosprávnom kraji je dokončiť areál 
Adlerky, aby tu vznikol moderný športovo-oddy-
chový priestor, ktorý podporí aj komunitný a su-
sedský život v lokalite. 

Snom v lokalite je aj premena a konverzia sta-
rého leteckého hangáru za novostavbami na ulici 
Martina Granca. 

Pripravila: Lucia Marcinátová 

mailto:juraj.steklac@gmail.com
mailto:branislav.semancik@gmail.com
mailto:peterhanulik60@gmail.com


 

 
  
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 

   

 
 

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  
 

  
  

 
  

 
 

 
  

  

 

 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

  
 

   
 

  
  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
  

 

 
 

 

 

TEXT A FOTO

strana 4 A K T U A L I T Y  

Zmeny v menách 
a svadbách 

Plánujete svadbu? Premýšľa-
te? Hoci Dúbravka nemá 

vlastnú matriku a mestská časť 
tak neoddáva, novinky platia 
od 1. januára pre všetkých. 
Národná rada schválila kon-
com minulého roku poslanec-
kú novelu zákona o mene a 
priezvisku, ktorou sa zároveň 
mení aj zákon o rodine, zákon 
o matrikách a zákon o správ-
nych poplatkoch. 

Čo sa mení? Snúbenci si nebudú 
musieť vybavovať povolenie na civilný 
sobáš mimo miesta trvalého poby-
tu jedného z nich. V súčasnosti musí 
príslušný matričný úrad formálne po-
voliť uzavretie manželstva pred iným 
matričným úradom alebo na inom 
vhodnom mieste. Zaniká tiež správny 
poplatok za toto povolenie. Ostáva 
zachovaný len správny poplatok za 
samotné uzavretie manželstva mimo 
miesta trvalého alebo prechodného 
pobytu snúbencov. 

Ďalšia zmena sa týka priezvisk. Po-
kiaľ jeden zo snúbencov bude chcieť 
používať spoločné priezvisko a pone-
chať si aj doterajšie priezvisko, bude si 
ich môcť uvádzať v poradí podľa svoj-
ho výberu. 

Novinkou je aj ďalšia možnosť zme-
ny priezviska, ktorú je možno povoliť 
na základe spoločnej žiadosti oboch 
manželov. Zmena na iné spoločné 
priezvisko je možná aj v prípade man-
želov, ktorí si pri uzavretí manželstva 
ponechali svoje doterajšie priezviská. 

Čo sa týka mien, úprava sa týka 
aj zmeny cudzojazyčného mena na 
jeho slovenský ekvivalent a naopak. 
V súčasnosti sa dá aplikovať len raz. 
Stávali sa prípady, keď napríklad žia-
dateľka požiadala o zmenu mena 
„Iveta“ na cudzojazyčný tvar „Ivett“, 
neskôr si to premyslela a požiadala 
o spätnú zmenu na tvar mena „Ive-
ta“ a opakovane o zmenu mena na 
„Ivette“. (lum) 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR 

PRE RIEŠENIE CHÁTRAJÚCEJ BUDOVY SA SPOJILI MINISTERSTVÁ 

Dom holubí nemá budúcnosť 
Dúbravčania ju prezývajú

aj dom holubí. Holuby
však často nie sú jedinými
obyvateľmi niekdajšej policaj-
nej ubytovne pri Saratovskej
ulici. Vidieť rozbité okná, po-
škodené zabezpečenia vstupov,
v okolí neporiadok, sklo, kusy 
padajúcej fasády. 

LUCIA MARCINÁTOVÁ 

Desiatky mailov, podnetov, sťažnos-
tí, zásahov, stretnutie na ministerstve 
aj požiar. S tým všetkým sa spája niek-
dajšia výšková budova pri podchode 
Saratov. Objekt bývalej ubytovne patrí 
ministerstvu vnútra, a to už niekoľko 
rokov tvrdí, že ju rieši. Teraz vraj 
„aktívne“. V 11-poschodovej budove 
s kapacitou 640 lôžok kedysi býva-
li policajti, roky sa neopravovala, do 
mnohých izieb zatekalo, v niektorých 
netiekla voda, nefungovalo kúrenie. 
Ubytovaných postupne presťahovali 
a nových neprijímali. Od marca roku 
2020 je prázdna. 

POVINNOSŤ: UBYTOVAŤ 

Na otázky Dúbravských novín odpo-
vedal tlačový odbor ministerstva vnút-
ra. Podľa vyjadrení rezortu policajti 
ubytovanie potrebujú. 

„Cieľom rezortu vnútra je, aby prís-
lušníci policajného zboru, ktorí pracu-
jú v hlavnom meste, avšak miesto trva-
lého bydliska majú mimo neho a pot-
rebujú ubytovanie, mali adekvátne 
a dôstojné miesto na prechodné byd-
lisko. Rezort vnútra uvedenú situáciu 
aktívne rieši.“ 

Ministerstvo priznáva, že budova je 
v zlom technickom stave, no prípadná 
komplexná rekonštrukcia by si vraj vy-
žadovala vysokú finančnú investíciu, jej 
budúcnosť chce riešiť v spolupráci s mi-
nisterstvom financií. 

„Ministerstvo vnútra ako správca 
v úzkej spolupráci s ministerstvom fi-

Chátrajúci objekt niekdajšej ubytovne. Foto: Peter Považan 

BÝVALÁ UBYTOVŇA 
2008 – Ministerstvo vnútra hovorilo 
o nutnej rekonštrukcii, vytvorený 
bol projekt opravy. 
2020 – Vysťahovanie ubytovaných, 
v marci zatvorenie ubytovne. 
2021 – Požiar na horných poschodi-
ach a poškodenie fasády ubytovne. 
2022 – Ministerstvo analyzuje, 
rezort vraví, že situáciu aktívne rieši. 

nancií hľadá najoptimálnejšie riešenie, 
ktoré by spĺňalo nielen zásadu hospo-
dárnosti, efektívnosti a účelnosti pri 
nakladaní s majetkom štátu, ale ktorým 
by sme z dôvodu nedostatku ubytova-
cích kapacít v čo najkratšom čase splni-
li aj zákonnú povinnosť.“ 

BUDÚCNOSŤ, POZEMKY, NÁKLADY 

Nočný požiar ubytovne v roku 
2021 rozvíril diskusie, otvoril otázky, 
čo s chátrajúcim objektom. Staros-
ta Dúbravky Martin Zaťovič inicioval 
stretnutie s ministerstvom vnútra. Re-
zort vtedy hovoril o analýzach a roko-
vaniach o využití prázdneho výškového 
objektu. Ani po roku a pol sa však nič 
nezmenilo. 

Vlani ministerstvo tvrdilo, že rieše-

nie rozpadávajúcej sa výškovej budovy 
zabrzdila pandémia, o rekonštrukcii 
objektu sa pritom písalo už v roku 
2008. Ministerstvo vtedy vydalo aj 
tlačovú správu, v ktorej plánovanú in-
vestíciu vyčíslili na 7,14 milióna eur. 
Dôvodom rekonštrukcie objektu s 12 
nadzemnými a jedným podzemným 
podlažím bol už vtedy, podľa minis-
terstva, nevyhovujúci technický stav. 
Rezort upozorňoval na časté havárie 
rozvodov, kanalizácie a ústredného kú-
renia. Denník SME poukázal na projekt 
opravy, ktorý vláda schválila v roku 
2008. Za projekt opravy, ktorý sa nikdy 
nevyužil, ministerstvo zaplatilo takmer 
175-tisíc eur. 

Budúcnosť budovy, či jej prípadný 
predaj, komplikujú aj pozemky. Priľah-
lé parkovisko totiž nepatrí minister-
stvu, ale hlavnému mestu, ktoré tu plá-
nuje parkovací dom. 

V správe ministerstva je pozemok 
pod stavbou, príjazdová cesta a spevne-
ná plocha pri nej. 

Výšková chátrajúca budova bola v 
minulosti robotníckou ubytovňou s 
názvom Nitra, neskôr prešla do správy 
Ministerstva vnútra Slovenskej repub-
liky – Centra podpory Bratislava a bý-
vali tu policajti. 

SPIEVA AJ 
DÚBRAVSKÝ MATIČIAR 

Nielen Dúbravanka, Dúbravské 
strešne, ale aj Dúbravský ma-

tičiar. Počet seniorských spevác-
kych súborov sa rozšíril. Spevom 
tak divákov teší už aj súbor pri 
miestnom spolku Matice sloven-
skej. Speváčka súboru Alžbeta 
Pichňová priblížila bohaté aktivity 
súboru počas decembra a vianoč-
no-novoročného obdobia. Divá-
kom pripravili vianočný program, 
s ktorým vystúpili v Centre rodiny 
a aj Dennom centre na Bazovské-
ho. Pridali sa aj k vystúpeniam 
súborov počas vianočno-novoroč-
ného koncertu. 

SKÚŠKA SIRÉN 
MÁ SVOJE TERMÍNY 

Súskúšky sirén tiché aj hlasné. 
Aby Dúbravčanov ich zvuk 

neprekvapil, mestská časť zverejnila 
harmonogram skúšok na www. 
dubravka.sk. Hlasitá skúška je 
naplánovaná štyrikrát – 10. marec, 
9. jún, 8. september a 8. december 
vždy v piatok o 12.00 na poludnie. 

NEMOCNICA BORY 
ZÍSKALA POVOLENIE 

Najmodernejšia nemocnica na 
Slovensku je už len krôčik od 

spustenia prevádzky. Získala prá-
voplatné povolenie na prevádzku 
zdravotníckeho zariadenia – vše-
obecnej nemocnice. Rozhodnutie 
jej na základe splnenia všetkých 
podmienok vydal Bratislavský 
samosprávny kraj. Prvé praco-
viská by mali byť otvorené už v 
marci. Nemocnica bude posky-
tovať zdravotnú starostlivosť vo 
viac ako 50 špecializáciách. Bude 
mať 405 lôžok. Ročne plánuje 
35-tisíc hospitalizácií a 350-tisíc 
vyšetrení. 

DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA 
UKONČILA VYSIELANIE 

Dúbravská televízia ukončila 
digitálne vysielanie prostred-

níctvom káblového rozvodu od 1. 
januára 2023. Videotvorbu môžu 
Dúbravčania sledovať naďalej 
prostredníctvom online kanálov 
mestskej časti, zabezpečené budú 
online prenosy zo zastupiteľstiev. 

https://dubravka.sk
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ZAČALO PROJEKTOVANIE PREDĹŽENIA DÚBRAVSKO-KARLOVESKEJ RADIÁLY 

Električka na Bory sa pohla
Povestné aj nešťastné ob-

ratisko električiek by už
nemalo byť záverečnou sta-
nicou. Trať by mala pokračo-
vať smerom na Bory. Mesto
uzavrelo zmluvu so spoloč-
nosťou, ktorá tu buduje novú
štvrť. Dúbravsko-karloveská 
radiála by tak mala končiť na
Boroch. 
LUCIA MARCINÁTOVÁ 

Dúbravčice, stanica Bory, Nemoc-
nica Bory, Hany Ponickej. Mená šty-
roch zastávok, ktoré by mali vzniknúť 
na novej električkovej trati. Spájať má 
Dúbravku s lokalitou Bory, ktorá by 
mala byť aj novou mestskou časťou 
Bratislavy. 

Premávať by sem mala električka 
4, presnejšie každý druhý spoj tejto 
linky, a to rýchlosťou 65 kilometrov za 
hodinu. Znížená rýchlosť 30 kilomet-
rov za hodinu je plánovaná v podjazde 
pod železničnou traťou. 

ŠTYRI ZASTÁVKY 

K predĺženiu trate je bližšie. Začiat-
kom roka hlavné mesto uzavrelo 
zmluvu so spoločnosťou Bory o spo-
lupráci pri projekčnej príprave stavby. 
Dvojkoľajná trať by mala mať približ-
ne 1800 metrov, nadviazať na trať pri 
obratisku Pri kríži a pokračovať po 
Bory – Lamačská brána. 

Projektová príprava trate má vy-
chádzať zo štúdie predĺženia elek-
tričkovej trate na Bory z roku 2020 
a požiadaviek mesta, kde sa vyhod-
nocovali tri alternatívy vedenia elek-
tričkovej trate. V preferovanej verzii 
vychádza trať zo súčasného obratiska 
Pri kríži do stredového pásu Saratov-
skej, následne za križovatkou s ulicou 
Pri Hrubej lúke prekrižuje cestu a pre-
chádza do východného zeleného pásu 
pozdĺž Saratovskej, okolo budovy 
mestskej polície a hasičskej stanice až 
k železničnej trati. Tam má pre elek-

Obratisko Bory - Lama�ská brána 

Zastávka Hany Ponickej 

Zastávka Nemocnica Bory 

Zastávka Stanica Bory 

Zastávka Dúbrav�ice 

Obratisko Pri kríži 

Plánovaná trasa predĺženia električkovej trate smerom na Bory. VIZUALIZÁCIA: Hlavné mesto 

PLÁNOVANÉ ZASTÁVKY 
Dúbravčice – zastávka v strednom 
deliacom páse alebo v zelenom 
páse pri Saratovskej ulici. 
Stanica Bory – zastávka  v podjazde 
pod železničnou traťou Bratislava 
– Kúty – Břeclav medzi stanicami 
Bratislava – Lamač a Devínska Nová 
Ves. 
Nemocnica Bory – zastávka  medzi 
nákupným centrom Bory Mall a 
Nemocnicou Bory. 
Hany Ponickej – zastávka na konci 
obytného súboru Bory Home I. 

tričku vzniknúť podjazd. Po jeho prej-
dení má potom električka pokračovať 
úrovňovým križovaním cesty II/505. 

Na trati sú navrhnuté štyri zastáv-
ky, najbližšia k Dúbravke má vzniknúť 
na Saratovskej s názvom Dúbravčice, 
pri dnešnom nehostinnom priestran-
stve podjazdu pod železničnou traťou 
Stanica Bory, medzi nákupným cen-
trom a novou nemocnicou zastávka 

Nemocnica Bory a konečná s názvom 
Hany Ponickej na konci obytného 
súboru. Trať má križovať Saratovskú a 
Agátovú ulicu, cestu II/505, Ulicu Iva-
na Kadlečíka a Ulicu Vladimíra Jukla. 

VYSPORIADANIE 
POZEMKOV MESTOM 

Stavebníkom a investorom stavby 
má byť hlavné mesto, ktoré má rie-
šiť aj majetkovo-právne vysporiada-
nie pozemkov pod budúcou traťou. 
Spoločnosť Bory má vypracovať pre 
mesto na vlastné náklady do deviatich 
mesiacov dokumentáciu pre územné 
rozhodnutie, následne vypracovať do 
troch mesiacov dokumentáciu staveb-
ného zámeru a v prípade potreby za-
bezpečí posúdenie vplyvov stavby na 
životné prostredie EIA. 

Okrem novej trate by malo vznik-
núť aj spojenie Dúbravky a Borov 
pre peších a cyklistov. Mesto plánuje 
jednostrannú obojsmernú cyklistickú 
komunikáciu. 

Aplikácia pre 
ľahšie cestovanie 

Moderný spôsob cesto-
vania, bezhotovostné 

platby a všetky informácie na 
jednom mieste. Také novinky 
pre pohodlnejšie cestovanie 
núka mobilná aplikácia IDS 
BK. Je bezplatná. Pozreli sme 
sa, na čo sa dá využiť. 

Mobilná aplikácia integrovaného 
dopravného systému Bratislavského 
kraja ponúka nákup predplatných 
cestovných lístkov, tzv. „električe-
niek“, s platnosťou 30, 90 a 365 dní, 
a to bez potreby návštevy predajne, 
či vybavovania čipovej karty. Cez 
aplikáciu si možno zakúpiť všetky 
druhy električeniek, aj seniorské, 
študentské či pre ŤZP. Rovnako ako 
pri kúpe bežnej električenky je pot-
rebné doloženie fotografie a dokla-
dov preukazujúcich nárok na zľavu. 

Nájsť sa tu dajú aj cestovné poriad-
ky všetkých denných i nočných li-
niek Integrovaného dopravného 
systému, vyhľadávanie spojení vrá-
tane prestupov a aktuálne informá-
cie o novinkách, zmenách, výlukách. 
Platba za cestovné lístky, zakúpené v 
mobilnej aplikácii, je bezhotovostná. 

Cestovať linkou integrovaného 
systému kraja možno len s platným 
cestovným lístkom. Pri kúpe lístkov 
na jednu cestu cestovný lístok začína 
platiť 30 sekúnd po jeho zakúpení. 
Cestujúci v mobilnej aplikácii vidí, 
koľko času ešte ostáva do začiatku 
platnosti lístka a následne aj čas, 
ktorý mu ostáva do skončenia jeho 
platnosti. (lum) 

MOBILNÁ APLIKÁCIA IDS BK 

Kúpa štandardných „elektri-
čeniek“, teda predplatných 
cestovných lístkov. 
Kúpa jednorazových 
cestovných lístkov. 
Vyhľadávanie spojenia, 
zastávok cestovných 
poriadkov, liniek. 

VÝSLEDKY REFERENDA 
ZA DÚBRAVKU 

Referendum, ktoré sa na 
Slovensku konalo v sobotu 

21. januára 2023, bolo neplatné. 
Jeho priebeh v mestskej časti bol 
pokojný.  Do referenda o skrátení 
volebného obdobia národnej rady 
sa tu zapojilo a hlasovalo 6283 
Dúbravčanov, účasť bola 21, 15 
percenta. Celoslovenská účasť bola 
1 193 198 ľudí, 27,25 percenta. 
Najnižšia percentuálna účasť -
pod 14 percent - bola v okrese 
Dunajská Streda. V okrsku Luník 
IX nehlasovalo ani percento. S re-
ferendovou otázkou súhlasilo 97,51 
percenta zúčastnených voličov. 

DVE ŠKOLY 
V PRVEJ 30-TKE 

Inštitút pre ekonomické a sociálne 
reformy zverejnil rebríček najlep-

ších základných a stredných škôl. 
Dobrou správou je, že 2 zo 4 dúbrav-
ských základných škôl sa umiestnili 
medzi 30tkou najlepšie hodnotených. 
ZŠ Sokolíkova na 21 mieste a ZŠ 
Beňovského na 25 mieste. 

SOĽ NAD ZLATO 
NA ŠIESTICH MIESTACH 

Okrem rozprávky, to platí aj 
v živote, teda počas poľado-

vice. Mestská časť na vybraných 
miestach osadila červené nádoby 
s posypovou soľou. Určené sú 
chodcom, ktorí pôjdu cez proble-
matické úseky, schodiská, kop-
covitý terén. Posypovú soľ môže 
obyvateľ použiť na problema-
tické miesto a pomôcť tak nielen 
sám sebe, ale aj ostatným... 
Mestská časť osádza teraz nádoby 
na šiestich vybraných miestach 
- Homolova13, Tranovského 24, 
Tranovského 31, Tranovského 18, 
Hanulova 7 a Talichova 2. 

O JEDNU ČIERNU 
SKLÁDKU MENEJ 

Stavebný materiál, predmety z 
domácností, neporiadok od vý-

myslu sveta... Mestská časť vyčistila 
čiernu skládku v záhradkárskej ob-
lasti na Agátovej a ďalšiu vznikajúcu 
na Saratovskej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sú zodpovední k životnému 
prostrediu a tým aj sebe navzájom. 
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M E S T S K Á  Č A S Ť
M E S T S K Á  Č A S Ť  B R A T I S L A V A  -  D Ú B R A V K A  B R A T I S L A V A  -

-  D Ú B R A V K A  

prijme do pracovného pomeru Výzva  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 
VEDÚCA/VEDÚCI 

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 6/2019 zo dňa 10. decembra 2019 DVOCH ŠKOLSKÝCH 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti vyhlasuje mestská časť Bratislava-Dúbravka  výzvu na predkladanie žiadostí JEDÁLNI MŠ 

o poskytnutie dotácie na rok 2023. Na rok 2023 je vyčlenená celková suma 88 000 EUR. 

PREHĽAD VÝŠKY DOTÁCIÍ 
SCHVÁLENÝCH V ROZPOČTE 
PODĽA OBLASTÍ: 

- životné prostredie – kontajnerové 
stojiská: 10 000 EUR 

- kultúrna činnosť: 5 000 EUR 
- športová činnosť: 60 000 EUR 
- sociálna oblasť: 7 000 EUR 
- školstvo-vzdelávanie: 6 000 EUR 

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

Všeobecne prospešná služba najmä: 

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
b) poskytovanie sociálnej pomoci a hu-

manitárna starostlivosť, 
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a pre-

zentácia duchovných a kultúrnych 
hodnôt, 

d) ochrana ľudských práv a základných 
slobôd, 

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej 
kultúry, 

f) výskum, vývoj, vedecko-technické 
služby a informačné služby, 

g) tvorba a ochrana životného prostredia 
a ochrana zdravia obyvateľstva, 

h) služby na podporu regionálneho 
rozvoja a zamestnanosti, 

i) zabezpečovanie bývania, správy, 
údržby a obnovy bytového fondu. 

Všeobecne prospešný a verejnoprospeš-
ný účel najmä: 

a) rozvoj a ochrana duchovných 
a kultúrnych hodnôt, 

b) realizácia a ochrana ľudských práv 
alebo iných humanitných cieľov, 

c) ochrana a tvorba životného 
prostredia, 

d) zachovanie prírodných hodnôt, 
e) ochrana zdravia, 
f) ochrana práv detí a mládeže, 
g) rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy, 
h) plnenie individuálne určenej huma-

nitnej pomoci pre jednotlivca alebo 
skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohro-
zení života alebo potrebujú naliehavú 
pomoc pri postihnutí živelnou pohro-
mou. 

Žiadateľom môžu byť právnické osoby 
a fyzické osoby-podnikatelia pôsobiaci 
na území Dúbravky alebo poskytujúci 
služby obyvateľom mestskej časti Bratis-
lava-Dúbravka. 
Vyplnenú žiadosť aj s potrebnými prílo-

ČSOB zimná 
séria v Dúbravke 

registrácia, šatne, WC, úschovňa 
štart a cieľ – kúpalisko Rosnička 11. február 2023 

Tak, ako ani láska nie je vždy jednoduchá, tak nebude úplne "easy" 

Štart detské behy 
300, 600 a 1000 metrov (podľa veku) – 10.30 
Štart beh na 10 km – 11.00 
Štart beh na 5 km – 11.00 

ani trať valentínskeho behu. Prihláste seba a svoju polovičku. 

Náplň práce: samostatné odborné 
riadenie prevádzky školskej jedálne, 

zodpovednosť za dodržiavanie hygie-
ny a kultúry stravovania v priestoroch 
školskej jedálne, kontrolovanie práce 
podriadených zamestnancov, zabez-
pečovanie dodržiavania stanovených 

výživových hodnôt v podávaných 
pokrmoch, zostavovanie týždenných 

jedálnych lístkov, zabezpečovanie 
hospodárneho nakladania so zverený-
mi prostriedkami, spracovanie ekono-

hami treba odovzdať v podateľni mest- mickej agendy školskej jedálne 
skej časti Bratislava-Dúbravka osobne Požadované vzdelanie: minimálne 

úplne stredoškolské vzdelanie Kvali-prípadne poštou, alebo elektronickým fikačné predpoklady: prax v odbore, 
spôsobom, a to do 31. marca 2023. znalosť príslušnej legislatívy, prax vo 
Doručené žiadosti posúdia príslušné ko- verejnej správe je výhodou Osobnost-
misie miestneho zastupiteľstva. Zaoberať né predpoklady:presnosť, spoľahli-
sa ňou bude vždy tá komisia, do ktorej vosť, komunikatívnosť. Miesto výkonu 

práce: MČ Bratislava-Dúbravka kompetencie patrí posudzovaná oblasť, 
napríklad športová, kultúrna, sociálna či Nástup: september 2022 Pracovný 
komisia školstva a životného pros- pomer: plný pracovný úväzok, 
tredia. Príspevok môže žiadateľ použiť doba neurčitá. Odmeňovanie: 
len na účel, na ktorý bol schválený. podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 
Dotáciu treba vyčerpať najneskôr do 15. plat 1 200 € brutto/mesačne 

decembra 2023. 
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so 
životopisom môžete zasielať písomne na 

Podrobnejšie podmienky poskytnutia adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratisla-
dotácie, ako aj súvisiace dokumenty, sú va - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 

alebo e-mailom na adresu: maria.frtusova@ súčasťou všeobecne záväzného naria-
dubravka.sk. Dovoľujeme si Vás informo-denia, ktoré sú dostupné na webovej vať, že kontaktovať budeme len vybraných 

stránke mestskej časti www.dubravka.sk, uchádzačov, ktorí budú spĺňať naše požia-
prípadne osobne na miestnom úrade. davky a budú pozvaní na osobný pohovor. 

M E S T S K Á  Č A S Ť  
M E S T S K Á  Č A S Ť  B R A T I S L A V A  -
B R A T I S L A V A  - -  D Ú B R A V K A  
-  D Ú B R A V K A  

prijme do pracovného pomeru 
prijme do pracovného pomeru 

UČITEĽ/UČITEĽKA
OPATROVATEĽKA DO MATERSKÝCH ŠKÔL 
/OPATROVATEĽ 

Požadované vzdelanie: úplne stred-
né odborné vzdelanie alebo vysoko-
školské vzdelanie, splnenie kvalifi-

Požadované vzdelanie: 
absolvovanie opatrovateľského 

kačných predpokladov podľa zákona kurzu v rozsahu min. 220 hodín 
č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a 

alebo stredné odborné vzdelanie v 
odborných zamestnancoch a o zme-

oblasti zdravotníctva alebo opat- ne a doplnení niektorých zákonov v 
rovania. Podmienkou je splnenie znení neskorších predpisov a v súlade 

požadovaných predpokladov: s vyhláškou  MŠ SR č. 1/2020 Z. z., 
opatrovateľský kurz alebo zdravot- ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 

nícke vzdelanie, znalosť sloven- predpoklady a osobitné kvalifikačné 

ského jazyka. Osobnostné pred- požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických a odborných zamest-
nancov. Osobnostné predpoklady: 

poklady: presnosť, spoľahlivosť, 

komunikatívnosť, empatia, ochota 
vzťah k deťom, presnosť, spoľah-pomáhať. Miesto výkonu práce: 
livosť, komunikatívnosť, empatia, 

mestská časť Bratislava-Dúbravka 
kreativita, tvorivosť. Miesto výkonu 

práce: MČ Bratislava-Dúbravka 

Pracovný pomer: plný 
pracovný úväzok, doba neurčitá. Nástup: september 2022. 

Nástup: ihneď alebo podľa dohody. Pracovný pomer: plný pracovný úväzok, 
Odmeňovanie: podľa zákona doba neurčitá. Odmeňovanie: podľa

č. 553/2003 Z. z., nástupný plat zákona č. 553/2003 Z. z., nástupný plat 
950 € brutto/mesačne. od 950 € brutto/mesačne. 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so 
životopisom môžete zasielať písomne na životopisom môžete zasielať písomne na 

adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratisla- adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratisla-
va - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava va - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
alebo e-mailom na adresu: maria.frtusova@ alebo e-mailom na adresu: maria.frtusova@ 

dubravka.sk. Dovoľujeme si Vás informo- dubravka.sk. Dovoľujeme si Vás informo-
vať, že kontaktovať budeme len vybraných vať, že kontaktovať budeme len vybraných 
uchádzačov, ktorí budú spĺňať naše požia- uchádzačov, ktorí budú spĺňať naše požia-
davky a budú pozvaní na osobný pohovor. davky a budú pozvaní na osobný pohovor. 

www.bratislavamarathon.sk 

www.bratislavamarathon.sk
https://dubravka.sk
https://dubravka.sk
www.dubravka.sk
https://dubravka.sk
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BRAŇO MOJSEJ PRE DÚBRAVSKÉ NOVINY: JE TO VÝZVA IBA PRE ZDRAVÚ POPULÁCIU 

Február – ani kvapka alkoholu 
Akpatríte k ľuďom, ktorí 

by si radi vyskúša-
li, ako sú na tom so svojím 
vzťahom k alkoholu a zisti-
li, či zvládnu jeden mesiac 
bez neho, práve február 
prichádza so zaujímavou 
výzvou. Má názov Suchý 
február a každoročne sa do 
nej zapájajú ľudia z rôznych 
kútov sveta. Počujete o nej po 
prvý raz? 

DANKA ŠOPOROVÁ 

Princíp je jednoduchý. Celý február 
nevypiť ani kvapku alkoholu. Hlavnou 
ideou, prečo tento projekt priniesť a 
spustiť v roku 2021 aj na Slovensku, 
bolo uvedomenie si alarmujúcej situ-
ácie, týkajúcej sa požívania alkoholu, 
keďže tá býva často za hranicou bežnej 
konzumácie. 

Na tému Suchého februára sme sa 
opýtali i známeho speváka Braňa Moj-
seja, ktorý si prešiel peklom zvaným 
alkoholová závislosť na vlastnej koži 
a v súčasnosti sa nachádza v piatom 
roku abstinencie. V roku 2019 založil 
v Prešove Mojsej Clinic – zariadenie 
pre komplexné riešenie závislostí. 
Činnosť je zameraná na anonymné 
poradenstvo, zriadenie nonstop linky 
pomoci (nielen) závislým, preven-
čné prednášky spojené s diskusiou po 
školách, liečebniach, resocializačných 
zariadeniach, ďalej mobilnú porad-
ňu, motivačné pohovory, motivačné 
pobyty, terapie, pomoc pri vybavo-
vaní umiestnenia klienta v konkrétnej 
liečebni podľa regiónu odkiaľ klient 
pochádza, či poskytnutie kontaktu 
na psychiatra, psychológa, odborníka 
kdekoľvek na Slovensku. 

Pri výzve Suchý február ale Braňo 
Mojsej upozorňuje na jednu dôležitú 
vec: „Všetko, čo vedie k tomu, aby 
sa človek zamyslel nad vlastnou spo-
trebou alkoholu, má nepochybne vý-
znam. Ja som však človek, ktorý nemá 
rád šablónovité správanie a vychode-
né cestičky, ktorých smer určil niek-
to na druhom konci sveta a všetci ich 
akosi húfne nasledujú. Tu by som pre-
to rád zdôraznil podstatnú vec. Suchý 
február sa týka výlučne zdravej po-
pulácie a ľudí, ktorých sa závislosť na 
alkohole žiadnym spôsobom nedot-
kla. Som človek závislý od alkoholu, 
dlhodobo abstinujem, takže mňa, ako 
aj ďalších ľudí z mojej komunity, sa 
táto výzva netýka. Pre nás je abstinen-
cia doživotnou, a tou jedinou cestou.“ 

Podľa Ligy za duševné zdravie má 
alkohol kauzálnu (príčinnú) súvis-
losť s viac ako 60 ochoreniami a po-
škodeniami zdravia. K tomu treba 
pripočítať úrazy, dopravné nehody, 
agresívne útoky s poranením, alebo 
zabitím. Sú vyčíslené percentá, ktorý-

mi sa alkohol podieľa na jednotlivých kých udalostí na jeseň minulého roka. 
chorobách, často je to štvrtina i viac z Do kontaktu s alkoholikmi prichádza 
celého množstva ochorení. Čísla, vy- na dennej báze. Okrem hudby sa to-
jadrujúce škody na zdraví, životoch a tiž veľmi intenzívne venuje i laickej 
ekonomike sú ob-
rovské, ale žiadne 
čísla nevyjadria 
mieru utrpenia, ne-
šťastia, týrania i ná-
silia, ktoré alkohol 
prináša tým, ktorí s 
alkoholikmi a v ich 
blízkosti žijú. 

UPOZORŇUJE 
NA MNOHÉ 
NEDOSTATKY 

Braňo Mojsej pre 
Dúbravské noviny 
priznal, že zo stolič-
ky „ho zdvíha“, 
okrem iného, aj apa-

terapii, pretože ako 
tvrdí, je žiarivým 
príkladom tvrdenia, 

„Akonáhle nie sú prítom- že človek dokáže 
vstať aj oprášiť saní učitelia, atmosféra sa 
zo všetkých prešľa-zvykne uvoľniť. Najhoršie pov, a stať sa ešte

je, že mnohí riaditelia ra- hodnotnejším člo-
zia tézu, že na škole žiad- vekom. Diagnosti-

kovať človeka závis-ny problém s alkoholom či 
lého od alkoholu mu drogami nemajú, prípad- dnes nerobí žiadny

né problémy taja, a potom problém a jeho 
sa dejú veci, o ktorých služby sú medzi pa-

cientmi, odbornoupočúvame z médií.“ 
verejnosťou, ale

Braňo Mojsej tiež adiktológmi, 
nesmierne žiadané. 

tický prístup kompetentných v otázke 
sprísnenia legislatívnych krokov na 
eliminovanie dostupnosti alkoholu 
a jeho konzumácie na verejnosti, tak-
tiež chýbajúce upozornenia na fatál-
ne dôsledky pravidelnej konzumácie 
alkoholu na zdravie človeka priamo na 
fľaškách – ako je tomu v prípade ciga-
riet, jeho ľahká dostupnosť takpove-
diac všade - od billboardov stojacich 
na tých najfrekventovanejších mies-
tach, až po novinové stánky. A čo po-
važuje za najväčší nonsens, je možnosť 
zakúpiť si alkohol na čerpadlách po-
honných hmôt, najmä po sérii tragic-

Ako tvrdí: „Nemám 
potrebný diplom, ale v danom seg-
mente týmto ľuďom najviac pomôže 
práve človek, ktorý si závislosťou pre-
šiel. Ten je v procese liečby alkoholo-
vej závislosti nenahraditeľný.“ 

PREDNÁŠKY NA ŠKOLÁCH 

Veľkú časť svojich pracovných akti-
vít Braňo Mojsej venuje prevenčným 
prednáškam. Na otázku, či by spolu 
so svojimi spolupracovníkmi navštívil 
aj Dúbravku, odpovedá kladne: „Sa-
mozrejme. Dôležité je dohodnúť sa na 
termíne v dostatočnom časovom pred-

stihu, tak 2-3 mesiace, naše možnosti 
sú obmedzené. Na webovej stránke 
Mojsej Clinic záujemcovia nájdu for-
mulár, ten je potrebné vyplniť, zodpo-
vedný pracovník od nás sa vám ozve 
a dohodnete si všetko potrebné.“ Zá-
roveň prezrádza, že ako výjazd zvyknú 
navštevovať nielen školy, ale i veľké 
firmy a korporácie. „Cestujem po Slo-
vensku aj s ľuďmi, ktorí absolvovali 
liečbu rovnako ako ja, tému závislos-
ti preberáme do detailov. Počas prvej 
hodiny na školách bývajú prítomní 
aj pedagógovia, následne odchádzajú 
a v miestnosti ostávame s adolescen-
tami. O všetkých veciach sa rozprá-
vame otvorene, a taktiež o tom, aká 
je situácia na škole. Akonáhle nie sú 
prítomní učitelia, atmosféra sa zvykne 
uvoľniť. Najhoršie je, že mnohí riadi-
telia razia tézu, že na škole žiadny pro-
blém s alkoholom či drogami nemajú, 
prípadné problémy taja, a potom sa 
dejú veci, o ktorých počúvame z mé-
dií. Agresivita na školách narástla do 
neskutočných rozmerov.“ 

Braňo Mojsej apeluje na rodičov 
a zdôrazňuje, že zatvárať v izbe dieťa, 
ktoré chodí domov čoraz častejšie 
opité, nie je riešením. „Oni obvykle 
nevedia, čo iné robiť. Treba im otvoriť 
oči, vysvetliť kvantum možností, ktoré 
majú, a keď budú chcieť, výsledok sa 
dostaví. Otvorenej komunikácii učím 
všetkých, aj mojich klientov. Aby ne-
nechávali nič dole, usadené vo vnútri. 
Takto napáchané škody môžu byť ne-
vyčísliteľné...“ dodáva. 
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Nové Čerešne, 
nové zážitky 
Poloha blízko mesta a prírody 
V nových Čerešniach nájdete svet, ktorý vám 
bude robiť radosť každý deň. Vyberte si svoj 
nový veľký byt s drevenou podlahou, vyššími 
stropmi a krásnymi susedskými vnútroblokmi. 

ceresne.sk 

Nová etapa
v ponuke 

Developer 
projektu 

https://ceresne.sk
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RADY ZÁHRADKÁROM 

Striháme, vysievame, 
opravujeme 

F ebruárové slniečko nám 
pomaly hlási príchod 

jari, na slnečných čistinkách 
začínajú kvitnúť snežienky, 
v lužných lesoch sa objaví 
prvý medvedí cesnak. Vysie-
vame skorú zelenú, striháme 
popínavé ruže, hovorí Milan 
Trstenský, člen komunitnej 
Vodárenskej záhrady o. z.
Živica. 

KVETY: Striháme popínavé ruže. 
Presádzame izbové rastliny, vždy len 
do kvetináča o málo väčšieho. Zvýši-
me objem zálievky. Koncom mesiaca 
môžeme začať s výsevom letničiek. 

DROBNÉ OVOCIE: Keď nemrzne, 
presvetľujeme a zmladzujeme kríky 
ríbezlí a egrešov. Koncom mesiaca 
vyčistíme záhony jahôd, odstránime 
staré poškodené listy očistíme srdieč-
ka od nečistôt. Upravíme a kompo-
stom prihnojíme černice a maliny. 

OVOCNÉ STROMY: Južné strany 
kmeňov ovocných stromov bielime 
vápnom alebo zatieňujeme proti po-
škodeniu jarným slnkom a nočným 
mrazom. V bezmrazových dňoch 
režeme vrúble ovocných stromov. 
Rozmnožujeme figovníky odrezkami, 
ktoré ponoríme do vody, prípadne 
vlhkého substrátu zeminy alebo pies-
ku. Dokončíme presvetľovanie ovoc-
ných stromov. Pred vypučaním púči-
kov dokončíme rez koruniek všetkých 
na jeseň vysadených stromčekov. 

ZELENINA: Začíname vysievať 
skorú zeleninu. Do kvetináčov v skle-
níku alebo presklenom balkóne vysie-
vame paradajky a baklažány, papriku 
a čili papričky vysievame len vo vyku-
rovaných priestoroch alebo na para-
petoch. 

Striháme živé ploty, opravujeme 
pareniskové okná a rámy. Vyčistíme 

VÝCVIK PSOV
M E S T S K Á  Č A S Ť  
B R A T I S L A V A  -
-  D Ú B R A V K A  

Bezplatná právna 
poradňa – február 

▪ Bezplatná právna poradňa fun-
guje v Kultúrnom centre Fontána na 
Ožvoldíkovej. 

▪ Vo februári bude dispozícii v 
stredu 1. februára od 9.00 – 11.30 
a v stredu 15. februára od 13.00 – 
16.00. 

▪ Pred návštevou je potrebné po-
radne si pripraviť všetky dokumenty. 
Premyslieť si ako zadefinovať svoj 
problém. 

▪ Svojou prípravou znižovať čas 
návštevy na desať minút, byť tak to-
lerantní k  ostatným, či už k  ďalším 
návštevníkom poradne, tak i právni-
kom, ktorí radia bez nároku na ho-
norár. 

▪ Služby právnej poradne sú posky-
tované formou osobných konzultácií 
s právnikmi. 

▪ Poradňa neposkytuje právne pora-
denstvo v trestných veciach a nezas-
tupuje občanov v súdnych konaniach 
ani v konaniach pred inými štátnymi 
orgánmi. 

Opravy, vŕtanie, montáž svetiel, 
nábytku, vod. batérií, zapojenie 

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

0917 173 665 

MALIARSKE PRÁCE 
MAĽOVANIE 

STIERKOVANIE 

NATIERANIE 

BENÁTSKY ŠTUK 

RADOSLAV OSUSKÝ 

O B Č I A N S K A  
I N Z E R C I A  

▪ Predám  golfový Junior set kompletne s 10 
palicami a bagom zn. Spalding Junior. Cena 
90 eur. Tel. 0903 159 781 

▪ Predám dámske ľadové korčule  Botas 
veľkosť 23; detské chlapčenské ľadové 
korčule Botas Edmonton dĺžka chodidla 18 
cm; detské krasokorčuliarky Botas Ministar 
dĺžka chodidla 18 - 20 Cena á 5€. Osobný 
odber Dúbravka. 
Tel: 0902 202 475 

▪ Predám bežkársky set: Lyže Artis Spurt 
dĺžka 170cm, viazanie Nordic-norm 75mm, 
topánky Botas, dĺžka chodidla 22cm + pa-
lice. Cena 20 eur. Osobný odber Dúbravka. 
Tel.: 0902 202 745 

▪ Doučím matematiku, fyziku, ZŠ, SŠ. 
Tel.: 0910 607 657 

▪ Doučím obchodnú aj korešpondenčnú ang-
ličtinu pre manažérov a tiež žiakov ZŠ a SŠ. 
Pripravujem aj na maturitu z anglického 
jazyka. Tel.: 0911 356 462 

▪ Predám autosedačku Sport RECARO 
Universal 9-36 kg málo používanú 
za 60.-Euro, tel.  0904 161 840 

▪ Predám nové bežky Rossignol, palice, 
viazanie. Cena 150 eur. 
Tel.: 0949 876 453 

▪ Predám nové dámske kožené topánky na 
bežky, č. 40 zn. Fischer. Cena 60 eur. 
Tel.: 0949 876 453 

▪ Predám pánsky tmavohnedý prešívaný 
kabát, č. 56, s odnímateľnou kapucňou. 
Cena 49 eur. Tel.: 0949 876 453 

▪ Predám pánske hnedé zimné kožené člen-
kové topánky, č. 46, zn. Sketchers. Cena 60 
eur. Tel.: 0949 876 453 

▪ Predám autosedačku Sport RECARO Uni-
versal 9-36 kg málo používanú za 60 euro. 
Tel.:  0904 161 840 

▪ Prijmeme do bufetu na Prírodovedeckej 
fakulte UK v Mlynskej doline pracovnú silu 
na HPP. Prac. doba: po-pia, 8.00-16.00, 
Mzda: dohodou. TPP alebo brigáda. 
Tel.: 0903 438 834 

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

▪ Vodoinštalácie, oprava, montáž. Ján 
Dobrý. Tel: 0904 572 977 

▪ Glazúrovanie vaní za prijateľnú cenu 
so zárukou. Tel.: 0905 983 602. 

▪ Doučujem angličtinu a slovenský ja-
zyk, deti aj dospelých, aj cez víkendy. 
Tel.: 0905 222 966 

▪ Servis a opravy PC, Kontakt: 0915 720 
730, www.aatuh.sk 

▪ Doučím matematiku – ZŠ, SŠ, VŠ – aj 
príprava na prijímacie pohovory. 
Doučím IS SAP – Moduly a programo-
vanie. Tel.: 0905 068 551 

a vyhrabeme trávniky, a zabezpečí- spotrebičov. servis plast.okien. 0911 128 116 
me semená rastlín na výsev v marci. Tel.: 0948 727 605 
Opravujeme cesty, schody a oplote-
nie. 

OPRAVA A VÝROBA 

ŠPERKOV 

OBCHODNÉ CENTRUM PO-PI 10-18:30 
DUBRAWA SO 10-14:00 

0905 302 335 +

V ALENTÍNSKA 
 ZĽAVA ZĽAVA ZĽAVA 

-20% NA ŠPERKY 
A MINERÁLY 

PLATÍ V KAMENNEJ PREDAJNI 
DO 20.2. 2023 PRI NÁKUPE NAD 20€ 
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Vladimír MATRKA, RSc. 
CERTIFIKOVANÝ REALITNÝ MAKLÉR 

Váš realitný maklér
pre Dúbravku 

0917 052 310 

Sprostredkujem kúpu, predaj 
alebo prenájom nehnuteľností. 
Rýchlo, hladko a transparentne. 

www.dubrawareal.sk 

www.dubrawareal.sk 

matrka@dubrawareal.sk 

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

GARANCIA 

K V A L I T Y 

VÁŠ REALITNÝ 
MAKLÉR PRE 
DÚBRAVKU 

Elite 

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

pri predaji nehnuteľností 

mailto:tatiana.urbancova@re-max.sk
www.facebook.com/tatianaurbancova
www.aatuh.sk
https://8.00-16.00
WWW.CVICIMEPSOV.SK
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MÁRIO „PAC“ PRAŽENEC A JEHO SPOMIENKY NA DÚBRAVKU 

Skúšobňu sme mali v Skleníku 
Jeho cesta k detskej tvorbe 

sa nedá nazvať inak, než 
osudovou. Pôvodný zámer
urobiť radosť dcérke Han-
ke k narodeninám a pridať 
jej – ako darček, spontánne
nahrané video s chytľavým 
textom a videoklipom na 
YouTube, totiž nabral rozme-
ry, aké nepredpokladal ani
on sám. Mário Praženec (44),
známy z obľúbeného dua Paci
Pac, nám porozprával taktiež
to, ako jeho kariéru ovplyvni-
la dúbravská mestská časť. 
ZHOVÁRALA SA: 

DANKA ŠOPOROVÁ 

Už z úvodných riadkov je jasné, 
že Dúbravka má vo vašich spomien-
kach nezastupiteľné miesto. Prečo? 

(Úsmev) Nikdy nezabudnem na 
príhodu, ktorá sa nám stala v Dome 
kultúry Dúbravka. Ešte s bývalou Paci 
sme práve tam natáčali celý koncert. 
Sály, ktoré práve toto miesto ponúka, 
sú skvelé. V deň natáčania sme všetci 
boli na nohách už od rána, nechýbal 
niekoľkočlenný štáb, šesť kamier, účin-
kujúci, no skrátka nás bolo neúrekom. 
Ja som si zobral na starosť zvuk. Avšak, 
vo finále som zistil, že sa nič nenahralo, 
keďže som stlačil zlý gombík. Skoro ma 
šľak trafil. (smiech) Takže sme to mu-
seli celé absolvovať nanovo, zahovoriť 
si ďalší termín, rovnako tak celý štáb, 
ale prácu zvukára som tentokrát pone-
chal na profíka. Výsledok dopadol na 
výbornú a dodnes máme parádny kon-
cert z vašej mestskej časti na YouTube. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
  

 

 

  

 
 

 

 
  

 
  

  
 

  
  

  
 

 
  

 
 

 

 
  

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 
  

  

 
 

 

 

 

  
  

  
    

 

  

  
  

 
   

  

  

 

 
   

  
 

 

  

 

 

Kedy sa k  nám chystáte najbliž-
šie? 

V Dúbravke sme vystupovali viac-
krát a máte úžasné publikum. V čer-
venej sále kultúrneho domu sa to vždy 
hemží úžasne interaktívnymi deťmi 

a s nadšením sa k vám vraciame. Vo 
februári štartujeme novú koncertnú 
šnúru, v rámci siete kín Cinemax, bu-
deme vlastne iba kúsok od vás. Radi 

natáčali aj videoklip k skladbe Čumil, 
ktorý mal pod palcom frontman Slo-
bodnej Európy Whisky. Príde mi to už 
naozaj dávno, tie možnosti natáčania 

privítame všetkých 
Dúbravčanov, a to 
bez ohľadu na vek. 

Mnohí rodi-
čia si vás pamäta-
jú ako zarytého 
punk rockera, čas-
to vás bolo vídať 
i v Dúbravke... 

Presne tak. 
Dvadsať rokov som 
sa venoval punk 
rocku, v Dúbravke 

V Skleníku sme natáčali aj 
videoklip k skladbe Čumil, 

ktorý mal pod palcom front-
man Slobodnej Európy 
Whisky. Príde mi to už 

naozaj dávno, tie možnosti 
natáčania boli diametrálne 

odlišné od spôsobov, aké 
poznáme v súčasnosti. 

boli diametrálne 
odlišné od spôso-
bov, aké poznáme 
v súčasnosti. Na-
priek tomu výsle-
dok dopadol nad 
očakávania a klip 
si pozriem rád 
aj dnes, s odstu-
pom toľkých, fúha, 
až desiatok rokov. 

Detské pu-
blikum privíta-

žil aj náš vtedajší gitarista Robo, čas- lo v  dome kultúry i  vašich kolegov 
to som chodieval za ním a debatovali z  iných zoskupení. Vnímate ich ako 
sme o hudbe. Dokonca sme s chalanmi konkurenciu? 
z Iné Kafe pravidelne skúšali v dúbrav- Mnohí by sa asi čudovali, ale máme 
skom Skleníku. Na tomto mieste sme naozaj korektný, ba až priateľský 

Mário Praženec s deťmi. Foto: archív MP 

vzťah. Stretávame sa pravidelne na 
akciách a hoci sme, ako krajina, malý 
trh pre tvorbu, akú ponúkame deťom, 
každý z nás to robí iným spôsobom. 
Napríklad na Smejkovi a Tanculienke 
v Dúbravke som bol aj so svojimi deť-
mi a atmosféra bola tiež vynikajúca. 

Ako to myslíte, iným spôso-
bom? 

Niekto dbá viac na hudobnú zložku, 
iné zoskupenie zas na edukatívnu časť, 
my Paci Pac zas to, o čom spievame, 
zároveň prezentujeme prostredníc-
tvom nášho hereckého protagonistu 
na pódiu a podobne. Hoci sa nás na 
Slovensku venuje detskej tvorbe via-
cero, robíme to odlišným spôsobom, 
no pritom cieľ máme jasný. Prinášať 
radosť či nové obzory tým najmenším 
deťom, ale aj škôlkarom. A presne to 
je ten finálny rozmer, na ktorom tak 
veľmi záleží. 

SPOLOČNE TANCOVALI  ŠMOLKOVIA,  ELSY AJ ROBOTI  

Veľké stretnutie masiek v kulturáku 
Fašiangy sú obdobím kar-

nevalov, tanca, hudby,
zábavy. To všetko sa spojilo na
jednom podujatí pod názvom
Dúbravský detský karneval.
Ako už názov napovedal, v ne-
deľu 22. januára sa tu stretli
masky od výmyslu sveta. 

Princezné a víly rôzneho druhu, ča-
rodejné stvory, Elsy, Anny, rytieri, su-
permani, šmolkovia i jednorožce zaplni-
li modrú sálu Domu kultúry Dúbravka. 
Spoločne sa zabávali na pesničky, zatan-
covali si, zasúťažili a nechýbala ani pro-
menáda karnevalových masiek, kde di-
váci vyberali potleskom tri „naj“ masky 
popoludnia. Uspel Tatko Šmolko, robot 
a Wednesday z Addams Family. 

Deti v kostýmoch prišli podporiť mas- Ocenené masky a maskoti z rozprávok Foto: KG 

koti a rôzne rozprávkové postavičky, 
krásna i ľadová Elsa, veľkí šmoulovia, 
Včielka Maja s kamarátmi Vilkom a ko-
ník Flipom. O poriadnu a rôznorodú 
veselú zábavu nebola núdza. Nechýbalo 
fotenie, súťaženie, maľovanie na tvár 
a samozrejme detská radosť a prekva-
penia. 

Svoje karnevalové zábavy si počas 
februára organizovali aj jednotlivé ma-
terské školy či družiny dúbravských 
škôl, seniorské denné centrá zas fašian-
gové posedenia s programom a dobro-
tami. 

Termín fašiangov sa tradične odvíja 
od Veľkej noci, začínajú sa na Troch 
kráľov a trvajú do Popolcovej stredy vo 
februári. Pôst teda začne v stredu 22. 
februára a potrvá až do 6. apríla. (lum) 
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ZÁVER ROKA V SLOBODE ZVIERAT:  UŽ TERAZ KAPACITNE NESTÍHAJÚ 

Po oslavách je viac strát a zranení 
„Bezohľadnosť i krutosť 

podaktorých ľudí nemá
konca. Jeden z našich ošetro-
vateľov našiel ráno pred útul-
kom priviazanú krátkosrstú
vyžlu. Majiteľka ju nechala
celú noc mrznúť, nenechala 
jej ani deku,“ hovorí Kristína
Devínska, koordinátorka 
kampaní a dobrovoľníctva 
v Slobode zvierat. Opýtali 
sme sa jej tiež na to, s akými 
problémami sa práve v tomto 
období boria najčastejšie. 

ZHOVÁRALA SA: 

DANKA ŠOPOROVÁ 

Ako by ste z pohľadu Slobody 
zvierat či  aktivít, ktoré zastrešu-
jete, hodnotili záver uplynulého 
roka? Líšil sa v  niečom od tých 
predchádzajúcich? 

Bol náročnejší. V závere, ale tak-
tiež počas priebehu celého roka. Od 
februára minulého roka sme okrem 
našich 24 regionálnych centier 
v rámci Slovenska naporúdzi aj zvie-
ratám, ktoré prichádzajú z Ukrajiny. 
Naša veterinárna ambulancia počas 
celého roka bezodplatne poskyto-
vala pomoc vo forme očkovania, 
čipovania a základného ošetrenia 
majiteľom zvierat, utekajúcim pred 
vojnou. Pomohli sme takto viac ako 
500 zvieratám. Naše veterinárne 
lekárky vykastrovali a ošetrili 600 
ferálnych, voľne žijúcich mačičiek, 
ktoré boli po zákroku vrátené späť 
do pôvodného prostredia. Pomohli 
sme 2184 zvieratám z ulíc, ktoré sa 
dostali do ohrozenia života. Väčšine 
z nich sme našli nový, lepší domov. 

Predstavujú pre vás vianočné 
sviatky, respektíve dni, ktoré po 
nich nasledujú, zvýšený nápor prá-
ce? 

Tento rok sme pocítili skôr pred-

vianočný nával zvierat. Majitelia 
sa začali zbavovať svojich bytových 
psov v zimnom období krátko pred 
Vianocami, čo je obzvlášť nešťastné 
riešenie. Psíky strádajú psychicky 
aj stratou tepelného komfortu, čo 
im výrazne oslabuje imunitu. Jeden 
z našich ošetrovateľov našiel ráno 
pred útulkom priviazanú krátko-
srstú vyžlu. Majiteľka ju nechala 
celú noc mrznúť, nenechala jej ani 
deku. 

Prejavujú Dúbravčania záujem 
o zvieratká v útulkoch? Vnímate to 
napríklad cez prizmu zvýšeného 
záujmu o venčiarske preukazy? 

Áno, je to tak. Veľkú časť z množ-
stva našich venčiarov, aj tých det-
ských, ktorí chodia v doprovode 
svojich rodičov, tvoria Dúbravča-
nia. V Dúbravke je tiež veľa psíkov 
adoptovaných z nášho útulku.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ako vyzerali Vianoce v Slobo-

Titan našiel nový domov. 

de zvierat? Je pomoc od ľudí práve 
v tomto období (naj)silnejšia? 

Pred Vianocami nám naši pod-
porovatelia prinášali do útulku 
materiálnu podporu hlavne vo for-
me suchého krmiva pre psíky, ale i 
konzervy. Išlo o klasické krmivo, ale 
tiež špecializované granuly, naprí-
klad na odľahčenie obličiek alebo 
trávenia, ktoré je pre nás ozaj vzác-
ne. Za túto formu pomoci sme sku-
točne vďační, týka sa to aj verzie pre 
mačičky. Potešíme sa dojčenskému 
mlieku pre mačiatka, jednorazo-
vým, savým podložkám i textíliám. 
Konkrétne čistým, pokojne starším 
uterákom či plachtám. Aktuálne 
pociťujeme veľký nedostatok bez-
pečných, prackových obojkov pre 
veľké psy. 

Zaznamenali ste po sviatkoch 
zvýšený počet telefonátov, týkajú-
cich sa psíkov či mačiek nájdených 

na ulici? Aký je aktuálny počet zvie-
rat v útulku? 

Ako každý rok, zvýšený počet strát, 
zranených zvierat a telefonátov. 
evidujeme po silvestrovskej noci. 
Opakujúce sa hlasné výbuchy a zá-
blesky sú horor nielen pre domácich 
miláčikov, ale tiež pre voľne žijúce 
zvieratá. Je nutná legislatívna zme-
na, ktorá zakáže predaj akejkoľvek 
pyrotechniky na pultoch. Inak sa 
tohto neduhu na Slovensku nikdy 
nezbavíme. 

Zopakujme si ešte raz čo ro-
biť, ak nájdeme na ulici opustené 
zviera? 

Treba kontaktovať mestskú polí-
ciu, ktorá zašle objednávku na od-
chyt zvieraťa Slobode zvierat. Ak má 
zviera čip, vieme ho bezprostredne 
vrátiť jeho majiteľom. 

Ako vyzerá následná starost-
livosť o tieto odchytené zvieratká? 

Zvieraťu ako prvé prečítame čip 
a pokúšame sa kontaktovať jeho 
majiteľov. Zranenému či chorému 
zvieraťu poskytneme veterinárnu 
pomoc. Ak ide o túlavého, neo-
značeného psíka, ku ktorému sa 
dlhodobo nik nehlási, a nevieme sa 
dopátrať jeho majiteľa, absolvuje 
veterinárnu prehliadku. Násled-
ne je umiestnené do karantény a 
neskôr zaradené medzi ostatné psí-
ky, ktorým hľadáme domov. 

Aký bude odhadom rok 2023 
v Slobode zvierat? 

Prajeme si, aby ubudlo týraných 
zvierat a pribudlo zodpovedných 
a empatických ľudí. Vzhľadom na 
zdražovanie, prevádzka útulku bude 
mimoriadne náročná po finančnej 
stránke. Úprimne veríme, že trend 
v zbavovaní sa zvierat neporastie, 
pretože už teraz kapacitne nestačí-
me. 

Foto: archív Sloboda zvierat 

Brigáda v útulku. Akcia Naše mesto v útulku na Poliankách. 
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POŠTA V DÚBRAVKE: VÝVOJ PO VOJNE, V ČASE VÝSTAVBY SÍDLISKA, 

Pošta bola na Záluhách, niekdajšej 
Strachotovej aj v telefónnej ústredni 

Vjanuárovom čísle Dúb-
ravských novín sme pred-

stavili novú publikáciu, ktorá
sa venuje histórii a pôsobeniu 
pošty v Dúbravke v rôznych 
obdobiach. Jej autorom je
Dúbravčan Miroslav Bachra-
tý, filatelista, ktorý sa v rámci 
svojej záľuby venuje najmä
poštovej histórii. Priblížili sme 
dejiny pošty v Dúbravke do 
konca druhej svetovej vojny.
Dnes sa pozrieme prostred-
níctvom publikácie na nedáv-
nejšiu minulosť, zaspomína-
me na poštu na Strachotovej
(dnes Cabanovej) či fungova-
nie veľkej červenej pošty. 

MIROSLAV BACHRATÝ 

Prechod frontu cez Bratislavu za-
čiatkom apríla 1945 sa prejavil aj v 
Dúbravke, ktorá bola spolu s Lama-
čom a Devínskou Novou Vsou zahrnu-
tá do obranného systému Bratislavy, 
Nemcami vyhlásenej za Festung Press-
burg (pevnosť Bratislava), čo malo 
znamenať jej obranu "do posledného 
muža". Napriek vojnovým škodám 
sa život pomerne rýchlo dostal do 
normálnych koľají a už v apríli došlo 
v Bratislave aj k obnoveniu pošto-
vej prevádzky. Po tejto stránke sa v 
Dúbravke nič nezmenilo, naďalej pa-
trila pod poštový úrad v Lamači. 

Významná územnosprávna zmena 
nastala k 1. aprílu 1946 na základe vy-
hlášky Povereníctva vnútra č. 1623/1-

II/2-1946 z 13. februára 1946, podľa 
ktorej boli k Bratislave pripojené dov-
tedy samostatné obce Vajnory, Račiš-
torf (Rača), Prievoz, Lamač, Dúbrav-
ka, Petržalka a Devín. S účinnosťou 
od 1. júla 1946 boli existujúce poštové 
úrady v týchto obciach premenované, 
v prípade Lamača na Bratislava 15. 

Interiér pošty Bratislava 42 umiestnenej v telekomunikačnej budove na Saratovskej. 

Pošta Bazovského. 

Z hľadiska poštovej obslužnosti to 
však pre Dúbravku neprinieslo žiad-
nu zmenu, obec len formálne prešla 
do doručovacieho obvodu pošty Bra-
tislava 15. Situácia sa nezmenila ani v 
nasledujúcich desaťročiach. Dúbravka 
vlastnú poštu nemala, aj keď počet jej 
obyvateľov postupne narastal a dosia-
hol vyše 1300 osôb. 

VÝSTAVBA SÍDLISKA 
PRINIESLA POŠTU 

Zásadný obrat v živote Dúbravky 
nastal až koncom šesťdesiatych rokov, 
keď sa začala výstavba panelového 
sídliska v lokalitách Záluhy a Podvor-
nice, v ktorých našli nový domov tisíce 
obyvateľov. V rámci občianskej vyba-
venosti bolo potrebné riešiť aj služby 
pošty a telekomunikačnú sieť. 

Nová dúbravská pošta bola otvore-
ná na sídlisku Záluhy 1. októbra 1971 
ako Bratislava 30, po zavedení pošto-
vých smerovacích čísiel v ČSSR v roku 
1973 sa jej úradný názov rozšíril na 
830 00 Bratislava 30. 

Pošta Bratislava 30 spočiatku síd-
lila na Lipského ulici v prízemnej bu-

dove, kde sa dnes nachádza Dom so-
ciálnych služieb. Pred otvorením tejto 
samostatnej pošty zrejme po krátku 
dobu zabezpečovala doručovanie zá-
sielok na novopostavených sídliskách 
lamačská pošta Bratislava 15, keďže 
v úradnom oznámení o otvorení poš-
ty Bratislava 30 je zmienka o vyňatí 
sídliskových častí Záluhy a Podvorni-
ce z dovtedajšieho obvodu lamačskej 
pošty Bratislava 15. "Stará" Dúbravka 
zrejme naďalej zostala pod touto poš-
tou, keďže priestor medzi ňou a Zálu-
hami bol ešte staveniskom. 

Po necelých dvoch rokoch - 2. mája 
1973 - sa pošta Bratislava 30 presťa-
hovala do nových priestorov na Ba-
zovského ulici (dnes prízemný objekt 
susediaci s budovou banky VÚB). 

Z dôvodu zachovania lepšej dos-
tupnosti poštových služieb pre oby-
vateľov východnej časti Záluh bola v 
priestoroch odsťahovanej pošty Bra-
tislava 30 na Lipského ulici 2. mája 
1973 zriadená nová podávacia pošta 
837 00 Bratislava 37. Jej pôsobenie 
v Dúbravke však netrvalo dlho, už 
1. decembra 1974 bola presťahovaná 
na Svätoplukovu ulicu v meste. 
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SÍDLISKA, PO NEŽNEJ REVOLÚCII A PO VZNIKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

na Záluhách, niekdajšej 
Strachotovej aj v telefónnej ústredni 

HORNÁ POŠTA NA SÍDLISKU 

Výstavba sídliska severným sme-
rom rýchlo postupovala a obyvatelia 
tejto časti novej Dúbravky to mali na 
obidve jestvujúce pošty 30 a 37 ďale-
ko. 

Pre uľahčenie ich prístupu k poš-
tovým službám bola preto dňom 
1. júna 1976 otvorená menšia pošta 
838 00 Bratislava 38 v bytovom dome 
na vtedajšej Strachotovej (dnes Ca-
banovej) ulici č. 13. Aj táto bola iba 
poštou podávacou, vydávala však aj 
oznamované balíkové zásielky. Dor-
učovanie ostatných zásielok obstará-
vala naďalej iba pošta Bratislava 30. 

Od 1. januára 1982 došlo v Bratis-
lave k rozsiahlej zmene organizácie 
poštovej siete, pričom bola prečíslo-
vaná väčšina pôšt podľa príslušnosti k 
mestskému obvodu. Keďže Dúbravka 
patrila do IV. bratislavského obvodu, 
poštám v nej pôsobiacim boli pride-
lené čísla začínajúce štvorkou. Pošta 
Bratislava 30 tak dostala nové číslo 42 
a príslušné poštové smerovacie číslo 
840 02, takže jej úradné pomenovanie 
znelo 840 02 Bratislava 42. Podobne 
pošta Bratislava 38 bola zmenená na 
840 05 Bratislava 45. Tento stav v ob-
lasti poskytovania poštových služieb 
v Dúbravke pretrval až do ukončenia 
československej poštovej správy v 
roku 1992. 

VEĽKÁ ČERVENÁ POŠTA 

S pomerne rýchlym prírastkom 
obyvateľstva na rozrastajúcom sa 
sídlisku narastala aj potreba rozšíre-
nia prevádzkových priestorov dodá-
vacej pošty, preto sa pošta Bratislava 
42 v novembri 1984 presťahovala do 
nových priestorov v budove Auto-
matickej telefónnej ústredne Bratis-
lava-Dúbravka, postavenej v strede 
sídliska na Saratovskej ulici. Budova 
patrila telekomunikáciám a pošta tu 
bola vlastne iba v podnájme. 

Na vtedajšie pomery boli jej pries-
tory riešené skutočne veľkoryso, či 
už išlo o verejnosti prístupné časti 
s početnými priehradkami alebo o 
prevádzkové priestory vrátane záze-
mia pre doručovateľov. Architektúru 
vzdušných a presvetlených priesto-
rov dopĺňala zeleň a skultúrňovala 
veľkoplošná maľba na čelnej stene 
haly. Pošta poskytovala podávaciu i 
dodávaciu službu nielen pre obyva-
teľov sídliska, ale aj "starej" Dúbrav-

ky. V telekomunikačnej budove sídlilo 
aj Okresné riaditeľstvo pôšt Bratisla-
va - vidiek s samostatným poštovým 
smerovacím číslom 844 17 Bratisla-
va. Pred reorganizáciou bratislav-
ských pôšt k 1.1.1982 doručovanie 
balíkov pre celú Bratislavu, teda aj pre 
Dúbravku, zabezpečovala ústredná 
balíková pošta Bratislava 50, umiest-
nená v blízkosti železničnej trate v La-
mači. Po roku 1982 bol dodaj balíkov 
presunutý na Tomášikovu ulicu. 

RUŠENIE A ZDRUŽOVANIE PÔŠT 

Významné spoločenské zmeny po 
roku 1989 viedli k osamostatneniu sa 
Slovenskej republiky 1. januára 1993 
a následne aj k vytvoreniu štátneho 
podniku Slovenská pošta, neskôr zme-
neného na štátnu akciovú spoločnosť. 
Markantnou zmenou už od prvého 
dňa bolo vyplácanie poštových zásie-
lok vlastnými známkami Slovenska, aj 
keď do 30. septembra 1993 bolo mož-
né súbežne používať aj bývalé česko-
slovenské ceniny. 

Pokračujúca celková ekonomizácia 
hospodárskeho života sa prejavila aj 
v poštovej sieti, keď postupne do-
chádzalo k racionalizácii nákladov, 
redukcii nerentabilných pôšt, a tiež k 
úpravám v dôsledku zmien vlastníc-
kych vzťahov. Dotklo sa to čoskoro 
aj dúbravských pôšt. Najskôr bola k 
1. júlu 1993 definitívne zrušená pošta 
Bratislava 45 po tom, čo ukončila svo-
ju reálnu prevádzku už v roku 1991. 

OSTALA LEN MAĽBA 

Ďalšia zmena sa týkala umiestne-
nia pošty Bratislava 42, ktorá bola 
vyvolaná odpredajom budovy teleko-
munikácií súkromnému vlastníkovi, 
v dôsledku čoho došlo k vypovedaniu 
zmluvy o prenájme. Pošta Bratislava 
42 bola v roku 2004 presťahovaná do 
rekonštruovaného obchodného domu 
Saratov, kde sídli dodnes. 

Žiaľ, telekomunikačná budova v 
nasledujúcich rokoch chátrala a pod 
pseudonymom "stará pošta" nerobila 
Dúbravke dobré meno. Správy o stave 
riešenia tohto problému z posledných 
mesiacov dávajú však nádej na zme-
nu tohto stavu. Pamiatku na pôsobe-
nie pošty v tejto budove predstavuje 
veľkoplošná maľba, ktorá bola pre-
nesená a inštalovaná do reprezentač-
nej zasadacej miestnosti Riaditeľstva 
pôšt Bratislava v priestoroch poštovej 

Budova (horná fotografia) a interiér pošty Bratislava 15 v Lamači (stav asi v roku 1973), 
z ktorej sa doručovali poštové zásielky aj do Dúbravky. 

Zábery z interiéru pošty Bratislava 30 po jej presťahovaní na Bazovského ulicu. 

budovy na námestí SNP. Podstatná 
redukcia prevádzkových priestorov 
v tom čase jedinej dúbravskej pošty 
bola neskôr čiastočne kompenzovaná 
otvorením novej podávacej pošty 840 
11 Bratislava 411 ku dňu 1.7.2009 v ob-
chodnom stredisku na ulici Mikuláša 
Schneidera-Trnavského. Bola to prvá 
pošta na Slovensku s elektronickým 
vyvolávacím systémom, zlepšujúcim 
komfort pre zákazníkov i pracovní-

kov pošty. Poštu 42 odľahčuje okrem 
podávacej služby aj výdajom oznamo-
vaných listových a balíkových zásielok 
pre časť Dúbravky. Pošte 411 patrí aj 
slovenské prvenstvo ponuky zákazní-
kom voľne prístupného doplnkového 
tovaru. 

(Výber: Pošta v Dúbravke, 
upravené pre DN) 

Fotografie: Zdroj: Slovenská 
pošta, a. s., Poštové múzeum. 
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Narodil sa v Trenčíne, ale 
vzťah k dravcom si začal 

pestovať ako 12-ročný na
krúžku v bratislavskej zoo.
Chodil na stavebnú priemy-
slovku. Začínal so sokoli-
armi, lenže čoskoro prišiel
na to, že cesta k ochrane a 
neraz aj záchrane rytierov
oblohy vedie iným smerom.
Svoje prvé hniezdo sokola
rároha objavil v roku 1976.
Už niekoľko desaťročí vedie 
JOZEF CHAVKO renomované 
občianske združenie Ochrana 
dravcov na Slovensku (Rap-
tor Protection of Slovakia),
ktoré má na konte niekoľko 
úspešných projektov a ktoré
sídli v Dúbravke. 
ZHOVÁRAL SA: 

JURAJ MARCINÁT 

Prečo vaše občianske združenie 
„hniezdi“ práve v Dúbravke? Je náš re-
gión niečím ornitologicky alebo vys-
lovene z hľadiska dravcov špecifický? 

Je to výsledok spontánneho proce-
su. Tu sme našli najlepšie podmien-
ky. Dlho sme sídlili na Kuklovskej, na 
Trhovej sme ôsmy rok. Naša výkonná 
riaditeľka Lucia Deutschová žije v 
Dúbravke, aj niektorí kolegovia sú od-
tiaľto. A čím je Dúbravka zaujímavá? 
Najmä častým hniezdením sokola my-
šiara na panelákoch. V kvetináčoch, 
na balkónoch. Stačí, že bývate na vyš-
šom poschodí, osadíte búdku a na 90 
percent vám zahniezdi. Často sme tu 
museli pomáhať ľuďom, ktorí nás kon-
taktovali. Mnohí prejavili naozaj veľkú 
mieru empatie. 

Aké druhy dravcov obývajú neur-
banizované okolie mestskej časti? 

Devínska Kobyla je domovom celej 
plejády dravcov, ako sú myšiak lesný, 
jastrab veľký, jastrab krahulec, sokol 
lastovičiar. Je to svojím spôsobom 
unikát, pretože taký lesný komplex v 
blízkosti Bratislavy má možno už iba 
Rača. Dúbravka je naozaj úzko spätá 
s prírodným prostredím. Zo sov sú to 
potom sova lesná a najmä myšiarka 
ušatá, ktorá takisto obľubuje aj ľud-
ské sídla. Keď sú jej mláďatá väčšie a 
matka ide na lov, výrazne sa dožadujú 
potravy. Niektorí ľudia sú na ich hla-
sitý prejav citliví, nevedia zaspať, vys-
kytli sa aj prípady usmrtenia sovičiek. 
V zime sa koncentrujú do početnejších 
kŕdľov, ktoré vyhľadávajú odpočinkové 
spánkové stanovištia najmä na ihlična-
tých stromoch. Na jednom môže oddy-
chovať aj niekoľko desiatok myšiarok. 
Také miesto sa nachádzalo aj za Kosto-
lom sv. Kozmu a Damiána. 

Ku koloritu jesennej a zimnej 
Dúbravky patrí gagot migrujúcich 
husí, ktorý počuť najmä vo večerných 
hodinách. Využívajú významnú mig-
račnú trasu aj dravce? 

Ide o jeden z najdôležitejších mig-
račných koridorov v Európe. Vtáky sa 
na jar a na jeseň orientujú podľa tokov 
riek Dunaj a Morava, teda v priamom 
susedstve Dúbravky. Okrem husí ide o 
žeriavy, ale tiež množstvo druhov, ktoré 
ani nevidíme, pretože ťahajú v noci. 

BÝVATE NA VYŠŠOM POSCHODÍ  S  BALKÓNOM? 
OSAĎTE BÚDKU A MÔŽETE ČAKAŤ SOKOLA MYŠIARA.  

Zachránili sokola 
rároha, kupujú
životný priestor
pre ohrozené druhy 

 Jozef Chavko. Foto: archív Jozef Chavko 

Z dravcov migrujú jastrab krahulec či 
jastrab lesný, ktorý v čase nedostat-
ku potravy zaletuje do Dúbravky loviť 
holuby, ale aj ďalší hostia zo severnej 
Európy ako myšiak severský, sokol 
kobec, kaňa sivá, zo spevavcov naprí-
klad chochláč severský, pinka severská 
a mnohé ďalšie. Nezriedka možno po-
zorovať tiež prelety orla kráľovského 
či orliaka morského, len treba mať oči 
otvorené. 

Monitorovanie dravcov a sov na 
Slovensku však nie je vašou jedinou 
činnosťou. Zapájate sa do oveľa ambi-
cióznejších projektov, o ktorých verej-
nosť ani netuší. 

Áno, mnohé sú aj finančne mimo-
riadne náročné a riešia sa s podporou 
Európskej komisie. Ak totiž chceme 
pre niektorý druh nájsť vhodný a najmä 
bezpečný biotop, musíme vykupovať 
pozemky od majiteľov. Napríklad na 
neďalekom chránenom vtáčom území 

Sysľovské polia na vykúpených pozem-
koch vysievame lúčne panónske byliny 
dôležité pre rozmnožovanie hmyzu, 
aby mali vtáky dostatočnú potravovú 
ponuku. Projekty typu Life sa realizujú 
väčšinou na nadnárodnej úrovni, výsle-
dok má takto oveľa väčší dosah. Spolu-
pracujeme s Maďarskom, Rakúskom, 
Českom, Srbskom, Rumunskom či 
Chorvátskom. 

Podarilo sa vám tiež zachrániť 
populáciu sokola rároha, ktorý sa v 
minulom storočí ocitol na pokraji vy-
hynutia. 

V 90. rokoch sa vo veľkom vykrádali 
jeho hniezda a mali v tom prsty aj soko-
liari. Fyzicky sme vtedy 24 hodín denne 
strážili posledných päť hniezd sokola 
rároha v Malých Karpatoch. Hniezdne 
stromy sme dokonca obmotali ostna-
tým drôtom, aby sa pytliaci nedostali 
k mláďatám. Taký silný bol vtedy tlak 
na populáciu tohto druhu. Podarilo sa 

a kontinuita hniezdenia sokola rároha 
nebola prerušená. Napokon prestalo aj 
vykrádanie hniezd. Tým sa však pomoc 
rárohovi neskončila. Ohrozovalo ho in-
tenzívne lesné hospodárenie na hniez-
diskách a navyše aj rozoraním pasien-
kov zanikli kolónie sysľov v predhorí 
Malých Karpát – sokoly prišli vplyvom 
intenzívneho poľnohospodárstva o po-
travinovú základňu. Osadili sme desiat-
ky búdok na stožiaroch a celú popu-
láciu tohto pôvodom stepného druhu 
sme presídlili do nížin. Tam sa jej darí 
podstatne lepšie a počet hniezdiacich 
párov významne vzrástol. V roku 2022 
z búdok vyletelo spolu 146 mláďat. To 
považujeme za veľký úspech. 

Podobne na tom bol orol kráľov-
ský, teda ďalší druh, ktorý obýva pre-
dovšetkým nížiny a poľnohospodár-
sku krajinu. 

Orol kráľovský sa pre zmenu stával 
častou obeťou nezákonného odstrelu a 
úmyselných otráv pytliakmi. Do pro-
jektu sme zapojili aj políciu SR, ktorá 
vycvičila psy na vyhľadávanie návnad – 
zdochlín s otravou. Pomocou psov sme 
dôsledne monitorovali teritóriá or-
lov. Počty otráv klesli a populácia orla 
kráľovského stúpla natoľko, že ho už 
dnes môžu pozorovať ľudia v prírode. 
Tento rok vyletelo spolu 60 mláďat, 
čo je historicky najvyšší štatisticky za-
chytený počet. 

 

 

 

  
  
 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

   
 

 
 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 
 
  

  

  

   

Vaša práca sa musí dostávať do 
konfliktu so záujmami iných skupín. 
Darí sa vám preukazovať porušovanie 
zákona? 

Usvedčiť a potrestať páchateľov je 
stále veľmi zložité. Zdokumentovať 
a objasniť trestný čin si vyžaduje ne-
skutočne veľa úsilia. Policajti často od-
vedú kvalitnú prácu. Prípady sa v ko-
nečnej fáze dostavajú cez prokurátora 
na súdy, ale tam spočíva najväčší pro-
blém. Súdy pracujú extrémne pomaly 
a dochádza k tomu, že obžalovaný majú 
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Orliak morský sa delí o potrevu s kŕdľom vrán. 

dosť času nájsť cestu von zo šlamastiky. 
Napríklad prípad pytliactva nepovole-
ného lovu železnými sklápacími pasca-
mi, ktorý si nahrával v októbri 2018 na 
video cez fotopascu predseda Poľovníc-
keho združenia pri obci Neded, sa bude 
prejednávať v rámci súdneho konania 
až vo februári tohto roku. Ťahá sa už 
vyše 4 roky napriek tomu, že trestný 
čin bol jednoznačne preukázaný a pá-
chateľ sa priznal. Na viacerých ďalších 
prípadoch úzko spolupracujeme s Pre-
zídiom policajného zboru, Poriečnou 
políciou či s ďalšími zložkami Policaj-
ného zboru. 

Okrem polície a médií ste získa-
li na svoju stranu aj ďalšieho silného 
podporovateľa. Ako vám pomáhajú 
energetické distribučné spoločnosti? 

Slovenská elektrizačná prenosová 
sústava a distribučné firmy v rámci 
svojich „zelených“ projektov sami in-
štalovali nami odporučené typy búdok 
pre sokoly rárohy a ďalšie dravce či 
sovy. Aby zamedzili zraneniam vtákov 
nárazom do vodičov, na svoje zaria-
denia montujú tzv. odkloňovače alebo 
výstražné prvky, ktorých konštrukcia 
aj v noci varuje vtáky na trasách ve-
dení vysokého napätia. V Európe sme 
sa stali lídrom v presadzovaní tohto 
druhu ochrany. Vyvinuli sme tiež tzv. 
ekochráničky brániace smrtiacemu 
kontaktu vtáka so „živými“ vodičmi na 
konzolách 22 kV elektrických stĺpoch. 
Možno si ich všimnúť najmä na chrá-
nených územiach, ale už sa montujú 
všade vo významných vtáčích teritó-
riách a migračných trasách. 

Od roku 2000 sa venujete aj ďal-
šiemu ohrozenému druhu, hoci ne-
patrí medzi dravce ani sovy. Ako sa 
náš najväčší vták drop veľký dostal do 
vašej starostlivosti? 

Súvisí to s našou prácou na Sysľov-
ských poliach. Na tomto území žijú dva 
kľúčové druhy, ktoré už nikde inde na 
Slovensku nenájdete. Keď sme pomá-
hali sokolovi červenonohému (kobco-

vitému), nemohli sme nechať bokom 
ani dropa veľkého. Extrémne mu nevy-
hovuje intenzívne poľnohospodárstvo, 
pretože rovnako ako sokol červenono-
hý potrebuje hmyziu zložku potravy. 
Od roku 2020 sme tam aj vďaka vyku-
povaniu pozemkov zaregistrovali 5-6 
hniezdení dropa, čo už je veľmi dobrý 
signál. V zimnom období tam odpočíva 
aj 350 vtákov. Vznikol tým pozitívny 
predpoklad návratu druhu na Žitný 
ostrov, pretože badať vzostupný trend 
populácie. 

Bývate v Rajke, takže Sysľovské 
polia máte takpovediac pod oknami. 

Áno, len nedávno som tam pozoro-
val 10-15 orlov kráľovských a asi 8 or-
liakov morských v jednej lokalite. Na 
tomto území je tiež zakázané strieľať 
krkavcovité vtáky, čo sa môže zdať 
zvláštne, pretože najmä vrany rady 
konzumujú vajcia iných druhov. Lenže 
sokol červenonohý je vysoko spoločen-
ský druh, havrany a vrany potrebuje, 

pretože si sám nevie postaviť hniezdo. 
Rovnako ako iné druhy sokolov či sov. 
A v podobnom duchu sa nesú napríklad 
aj naše projekty návratu sysľov do prí-
rody, pretože slúžia dravcom ako po-
trava. Keď pomôžeme jednému druhu, 
pomôžeme aj iným. 

V uplynulých desaťročiach sme 
sledovali silný trend obsadenia miest 
a obcí strakami, vranami či havranmi. 
Čomu tento jav pripisujete? 

Treba si uvedomiť, že krkavcovité 
vtáky sú veľmi inteligentné. Využívajú 
naše odpadové hospodárstvo, sú mi-
moriadne vynaliezavé. Kŕdle havranov 
pôvodne obývali polia, ale odtiaľ ich 
vyhnali poľovníci, preto našli útočisko 
v mestách, kde po nich nik nestrieľa. 
Na polia už zaletujú len za potravou, 
kde sa živia predovšetkým rastlinnou 
zložkou. Straky a vrany sa samozrejme 
priživujú na odpadoch v mestách a na-
vyše milujú vlašské orechy. 

Ľudskú činnosť sa naučili využí-

OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU 

História občianskeho združenia 
siaha do roku 1975, keď jeden z 
najvýznamnejších slovenských 
ornitológov Štefan Danko založil 
Skupinu pre výskum a ochranu 
dravcov a sov (SVODAS). Od roku 
2004 vystupuje pod názvom 
Ochrana dravcov na Slovensku 
(Raptor Protection of Slova-
kia). V súčasnosti pod vedením 
Jozefa Chavka združuje vyše 150 
členov a sympatizantov z celého 
Slovenska, profesionálnych aj 
dobrovoľných ochrancov prírody. 
„Nie sme masová organizácia, 
potrpíme si na odbornú úroveň 
členov,“ vysvetľuje predseda 
združenia Jozef Chavko. Venujú 
sa výskumu, monitorovaniu, 

starostlivosti a ochrane dravých 
vtákov a sov vo voľnej prírode. 
„Monitorujeme divo žijúce 
populácie dravcov so zamera-
ním na kriticky ohrozené druhy. 
Máme viac-menej pod kontrolou 
98 % populácie najvzácnejších 
druhov, ako sú orol skalný, orol 
kráľovský, haja červená či sokol 
rároh.“ Realizujú viaceré projekty 
na národnej aj nadnárodnej 
úrovni. Ponúkajú rôzne služby 
a programy, napríklad vtáčiu 
akadémiu pre školy, vypraco-
vanie ornitologického posudku, 
poradenstvo, workshopy výroby 
búdok a kŕmidiel, ale aj dodávku 
hotových. Viac informácií nájde-
te na dravce.sk. 

Foto: archív Jozef Chavko 

vať aj dravce, ktoré číhajú na zdochli-
ny pri diaľniciach a cestách. 

Neradi to vidíme, pretože sa im to 
často stáva osudné. Najmä však sovám, 
ktoré pri love kopírujú terén a narážajú 
pri tom do áut. Usilujeme sa vymyslieť 
projekt na osadenie bariér, ktoré by 
tomu zabránili. 

Ľudia radi v zime prikrmujú sý-
korky a iné spevavce, ale ako je to s 
dravcami a sovami? Dá sa to? 

Azda iba nepriamo. Ja napríklad 
prikrmujem na záhrade asi stočlenný 
kŕdeľ vrabcov. A tým vlastne prikr-
mujem jastraba krahulca, ktorý si na 
takom vrabcovi rád pochutná. Netreba 
na tom vidieť nič zlé, je to prirodzený 
prírodný výber. 

Ani dravce však nepohrdnú búd-
kami. Sú niečím špeciálne? 

Konštrukcia búdok je hotová veda. 
Menšie druhy dravcov hniezdia v po-
lobúdkach. Do dna napríklad treba 
vyvŕtať otvory, aby mohla odtekať prí-
padná voda. Ideálna výstelka je štrko-
vá. Každý druh má však iné nároky na 
veľkosť a tiež na miesto osadenia, naj-
mä na výšku. Väčšina dravcov obľubu-
je umiestnenie na vyššom poste, odkiaľ 
majú dobrý výhľad. 

V minulosti ste sa názorovo ro-
zišli so sokoliarmi. Odvtedy sa aj so-
koliarstvo posunulo ďalej. Ako s nimi 
vychádzate dnes? 

Sokoliari našťastie pochopili, že vy-
krádanie hniezd nie je cesta, že je to 
neetické a robí im to zlé meno. Dnes 
pracujú na inej úrovni, komunikujeme 
spolu a snažíme sa nájsť hodnoty, ktoré 
nás spájajú. Aj oni otvorene odsúdi-
li travičov. Rozchádzame sa v tom, že 
my dravce radi vidíme v prírode a oni 
vo voliérach, aby s nimi mohli mani-
pulovať. Ja sa osobne stále nedokážem 
vyrovnať s predvádzaním dravcov na 
verejnosti. Podľa mňa je sokoliarstvo o 
tom, že by sa mali dravce využívať na 
lov zveri, nie ukazovať za peniaze ako 
v cirkuse. 

https://dravce.sk
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SUDOKU VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY FEBRUÁR 

Tri Tvorivé Tvory 
sa vracajú 

čo nám prezradili v rozhovo-To, 
re v Dúbravských novinách ku 

koncu minulého roka, v tom novom aj 
napĺňajú. Do domu kultúry sa vracajú 
Tri Tvorivé Tvory, čiže improvizačná 
skupina v zložení Juraj "Šoko" Tabaček, 
Lukáš "Pucho" Púchovský a Stanislav 
"Stanley" Staško.  Predstavenie plánujú 
vo štvrtok 23. februára o  19.00 v čer-
venej sále DKD.  Komici z 3T na základe 
tém, ktoré vyberie publikum, vytvárajú 
priamo pred očami divákov krátku di-
vadelnú hru. Práve vďaka tomu ide o 
interaktívne predstavenie, ktoré ponúka 
nečakané situácie, ako pre publikum, tak 
i pre samotných hercov. Každá divadelná 
hra je originál, ide teda o jej premiéru a 
derniéru zároveň. Stanislav "Stanley" 
Staško je už niekoľko rokov Dúbravčan, 
hovorí, že cieľom 3Téčkárkov je roz-
veseľovať ľudí. „Nie je ľahká doba, no 
chceme prinášať ľuďom radosť, smiech, 
dobrú náladu. Nie sme vulgárni, politickí 
a ani sexistickí. Nie je to ľahká cesta, no 

16. február 
Homolova 37 23. február 

pred bytovým domom Nejedlého 53 - parkovisko 
za bytovým domom 

2. február 
Gallayova 43, pred 

bytovým domom 

9. február 
M. Schneidra-Trnavského 20, 
parkovisko pri bytovom dome 

16. február 
Švantnerova Zlatá Lipa 

parkovisko 

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

23. február 
Bilíkova 26 
pri bytovom dome 

9. február 
Húščavova 1, 3 
parkovisko 
pri bytovom dome 

2. február 
Klimkovičova/Hanulova, 

na rohu ulíc 

TIPY Z DÚBRAVSKEJ KNIŽNICE 

Februárové tipy: Literatúra nielen pre mladých dospelých 

Vo februári vám prinášame výber knižiek otvárajúcich ťažké, hlboké a dôležité životné témy. Na 
pozadí rozmanitých medziľudských vzťahov a príbehov čítame o psychickom zdraví, osobných 

traumách, ale aj šťastí v nešťastí. Aj keď dve z troch knižiek sú primárne určené pre mladých dospelých, 
veríme, že majú čo ponúknuť každému. Veď napokon, ako sa vraví, sme len takí starí, ako sa cítime. 

SLOVÁ V HLBINÁCH 
– Cath Crowley 

Kniha vhodná tak pre mladých dos- 
pelých, ako pre všetkých, ktorých 

napĺňajú knižky príjemné na čítanie, 
s obsahom myšlienok na zamyslenie 
a romantického motívu. V deji sa ľahko 
stratí každý, kto miluje blízkosť a vôňu 
kníh a atmosféru antikvariátov. Príbeh 
dvoch mladých ľudí, Henryho a Rachel, 
sa odohráva v antikvariáte Howling. 
Ľudia tu zanechávajú listy medzi 
stránkami kníh. Listy s neznámym 
adresátom, listy básnikom, milencom. 

MUŽ, KTORÉHO ASI POZNÁM  
– Mike Gayle 

Príbeh dvoch mužov, kedysi spo-
lužiakov, čitateľa prenesie do prie-

storov domovu sociálnych služieb. Tu 
sa Danny Allen a James DeWitt stre-
távajú v rolách ošetrovateľa a klienta. 
Po sérii životných udalostí ani jeden 
z mužov nenaplnil svoje predstavy 
úspešnej a bohatej profe- 
sionálnej kariéry, ako si ich vysnívali, 
keď sa naposledy videli. V stretnutí 
po rokoch však nachádzajú nečakané 
a hodnotné priateľstvo. 

SNEHOVÁ VLOČKA 
– Louise Nealon 

Írska autorka Louise vo svojom de-
bute predstavuje príbeh dospieva- 

júcej Debbie. Mladá žena má 18 ro- 
kov a svoj doterajší život a dospie- 
vanie strávila na farme „iba“ 40 
minút od Dublinu. Debbie žije s mat-
kou Maeve, ktorá je presvedčená 
o svojich prorockých snoch, a bra-
tom Maeve, strýkom Billym. Ten svo-
je dni plní alkoholom a vydávaním sa 
za zosnulých spisovateľov. 

Veronika Gubková 
my sme sa rozhodli ňou ísť.“ Vstupné je Kontakt: Miestna knižnica Dúbravka V prípade, že chcete knihy podarovať, napíšte email, my sa 
16 eur, vstupenky sú v predaji na inviti- Sekurisova 12 | 841 02 Bratislava na tituly pozrieme, bohužiaľ, máme obmedzené skladovacie kapacity 
on.eu. (lum) kniznica@dubravka.sk | kultura@dubravka.sk a nemôžeme poskytnúť domov všetkým knižkám. Ďakujeme. 

mailto:kultura@dubravka.sk
mailto:kniznica@dubravka.sk
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VČ E LY  patria medzi zástupcov sociálneho hmyzu. Žijú v spoločnosti, ktorú na- Páči sa vám táto krížovka? zývame včelstvo. To je spravidla zložené z jednej matky,..... (tajnička 1) a určitého 
množstva trúdov. Medzi včelami pozorujeme dokonalú..... (tajnička 2). Celý roj Spolu s mnohými ďalšími 
vlastne funguje ako jeden organizmus. Rozmnožuje sa iba matka. Včely sa navzá- ju nájdete v publikácii Krížovky 
jom dorozumievajú tancom. Ak je napríklad potrava vzdialená menej ako 100 m, pre celú rodinu. ktorú vydalo 
robotnice tancujú do kruhu. Keď je ďalej, včela vykreslí tancom tvar osmičky. Ottovo nakladatelství. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Každý pondelok, stredu a piatok (ak nie 
je sviatok, či prázdniny) sme pre vás 

pripravili herničky a niekoľko podpor-
ných skupiniek. Pokiaľ to nie je uvedené, 
netreba sa vopred hlásiť. Ďalšie aktivity, 

krúžky a semináre, ako aj aktuálne 
zmeny v programe a podrobnejšie 

informácie, nájdete na www.rcmacko. 
sk na Facebooku a Instagrame. Prosíme 
o dodržiavanie aktuálnych hygienických 

predpisov a odporúčaní. 

F E B R U Á R  2 0 2 3  
1. 2. STREDA 

9.30 – 11.30 – Herňa 

3. 2. PIATOK 

9.30 – 11.30 

6. 2. PONDELOK 

9.30 – 11.30 – Herňa 

8. 2. STREDA 

8.30 - 10.00 - Hernička pre ranné vtáčatá 

8. 2. STREDA 

16.00 - 18.00 - Poobedná herňa 

10. 2. PIATOK 

9.30 - 11.30 - Podporná skupina dojčenia 

13. 2. PONDELOK 

9.30 - 11.30 - Hernička so stretnutím 

nosiacich rodičov 

15. 2. STREDA 

9.30 – 11.30 – Herňa 

17. 2. PIATOK 

9.30 - 11.30 - Herňa a Macko 

Montessori ateliér 

20.-24. 2. PONDELOK - PIATOK 

jarné prázdniny RC Macko je zatvorené 

27. 2. PONDELOK 

9.30 - 11.30 

- Hernička so stretnutím nosiacich rodičov 

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

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

D Ú B R A V K A  P O Z Ý V A  J U B I L A N T O V  N A  S P O L O Č N É  P O S E D E N I E  D O  D K  D Ú B R A V K A

Prihláste sa a oslavujte 

Dátum nar.: Meno a priezvisko: 

Kontaktná osoba: Adresa: 

Tel.: 

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

PC          DOCTOR
DOMÁCI PC SERVIS
0911 222 121

INTERNET

MONTÁŽE

DÁTA

APPLE

MICROSOFT

WIFI

VÍRUSY

TLAČIARNE

POČÍTAČE

VÝJAZDY

NONSTOP

www.rcmacko.sk
www.rcmacko
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Kde sa dvaja bijú,
tretí vyhráva 

Dúbravský šachový klub
Tatran Bratislava 

v spolupráci so samosprá-
vou usporiadal v sobotu 
7. januára Trojkráľový
šachový turnaj. Išlo už o 21. 
ročník. 

Trojkráľový šachový turnaj v KC Fontána. 
Foto: Dúbravský šachový 

klub Tatran Bratislava 

Kapacita sály Kultúrneho centra 
Fontána bola maximálne naplne-
ná do posledného miesta. K sto-
lom s prestretými šachovnicami 
si zasadlo až 82 hráčov všetkých 
vekových kategórií. Turnaj sa hral 
švajčiarskym systémom na 9 kôl s 
časovým limitom na jednu partiu 
2-krát po 15 minút. O prvých troch 
miestach turnaja sa dramaticky 
rozhodlo až v poslednom kole, keď 
vo vzájomnej partii zviedli tvrdý 
súboj prvý nasadený hráč, medzi-
národný majster Peter Petrán z Šk 
Slovan Bratislava so 7 bodmi hra-
júci s bielymi figúrkami proti dru-
hému nasadenému hráčovi FIDE, 
majstrovi Milanovi Kolesárovi, Šk 
Strelec Devínska Nová Ves so 6,5 
bodmi hrajúcimi s čiernymi figúr-
kami. Napriek tomu, že tento duel 
sa skončil výhrou pre hráča s čier-
nymi kameňmi, musel sa napokon 
uspokojiť iba s druhým miestom. 

Ako to už v živote býva, kde sa 
dvaja bijú, tretí vyhráva. Celko-
vým víťazom turnaja sa výhrou 
v poslednej partii neočakávane stal 
ešte len junior Daniel Compel z Šk 
Doprastav Bratislava s rovnakým 
počtom bodov 7,5 bodov ako druhý 
Kolesár, avšak s najvyšším dosia-
hnutým vylepšeným Bucholzom. 

Veríme, že aj vďaka projektu 
Bratislavskej šachovej akadémii sa 
zvýši počet detí so záujmom navšte-
vovať šachový krúžok na základ-
ných školách v Dúbravke a o rok 
sa už budú môcť zúčastniť ďalšieho 
Trojkráľového šachového turnaja. 
Pri štúdiu šachových variantov a 
vytrvalosti majú tiež šancu stret-
núť sa aj s úradujúcim šachovým 
majstrom sveta, ako sa to podarilo 
nádejnému mladému slovenskému 
šachovému veľmajstrovi Jergušovi 
Pecháčovi. Ten minulý rok veľmi 
úspešne uhral remízu s nórskym 
svetovým šachovým šampiónom 
Magnussom Carlssenom. 

Tomáš Buzinger 

PO DVOJROČNEJ PAUZE SA VRÁTIL DO KOSTOLA KONCERT 

Sviatky u nás trvali dlhšie 
L adné pohyby po harfo-

vých strunách vyčarovali
jemné tóny i nevšednú atmo-
sféru. Tá sa vďaka hudbe, 
slovu, stretnutiam i výnimoč-
nému sakrálnemu priestoru
vznášala v posviatočný pod-
večer počas celého novoroč-
no-vianočného koncertu. 

LUCIA MARCINÁTOVÁ 

Sviatky v Dúbravke trvali tento rok 
dlhšie. Vianočno-novoročné obdobie 
zavŕšil 7. januára už tradičný kon-
cert, ktorý sa do starého dúbravského 
kostola vrátil po dvojročnej pauze. 
Pod názvom Novoročný pozdrav pre 
Dúbravčanov spojil v Kostole sv. Koz-
mu a Damiána viaceré súbory, mla-
dých aj seniorských hudobníkov, ope-
ru, harfu či saxofón. 

Po jemnom úvode harfistky Júlie 
Petkaničovej sa ozvala tuba a organ, 
rodinné duo mama a syn – Jana a Ju-
raj Ružovičovci. Skladba Ave Mária 
v ich podaní bola plná citu. Aj tou si 
pripomenuli Janka Ružoviča, manžela, 
otca, člena komisie kultúry a spoluor-
ganizátora koncertu v kostole, ktorý 
nás navždy opustil počas pandémie za-
čiatkom roku 2021. 

Silným hlasom sa predviedol tenor 
Tomáš Ondriáš a operou oslovil aj 
spevák Martin Babjak. Koncert spojil i 
ďalšie duo Karin Lukáčovú a Vladimíra 
Kubištíka, či mladých študentov z bra-
tislavského konzervatória v súbore dy-

chových nástrojov a tiež miestne spe-
vácke zbory seniorov - Dúbravanka, 
Matica Slovenská, Dúbravské strešne. 

Na záver zazneli vianočné a novoroč-
né spevy či pieseň Tichá noc, svätá noc... 

Operný spevák: Martin Babjak 

Študenti  z bratislavského konzervatória v súbore dychových nástrojov. 

FOTOGRAFIE NA VÝSTAVE DOTVÁRAJÚ VERŠE HAIKÚ 

Do kulturáku prileteli čajky 
Akby ste si zavreli oči, za-

snívali sa, začuli by ste
mávanie krídel, škrekot ča-
jok. Ucítili vôňu mora, vánok,
svieži vzduch... Presne taká je
atmosféra na výstave v Dome 
kultúry Dúbravka. Pozrieť sa
dá konca februára. 

Pod názvom Čajka Jonathan Living-
ston vytvoril Ľubo Navrátil, vedúci 
oddelenia kultúry, autorskú výstavu 
fotografií. Vznikla ako voľná ilustrácia 
svetoznámeho diela amerického letca a 
spisovateľa Richarda Bacha, ktoré vy-
šlo v roku 1972 pod názvom Jonathan 
Livingston Seagull. Autor fotografií sa 
prvý raz stretol s textom poviedky začiat-
kom osemdesiatych rokov minulého 
storočia a odvtedy ho, ako vraví, kniha 
sprevádzala životom. „Neraz to bolo 
veľmi nečakané až fatálne.“ 

Úspornú dojímavú metaforu o mor-
skej čajke, ktorá sa stala duchovným 
poslom slobody, voľnosti a nekonečnej 
radosti z neobmedzeného pohybu, sa 
autor fotografií pokúsil voľne interpre-

tovať v podobe veršov haikú. Snímky 
vytvoril počas pobytu v Chorvátsku. 

„Sloboda, ktorá má byť každému 
stvoreniu vlastná a v skutočnosti do-
konale vyjadruje kontrast medzi in-
dividualizmom, túžbou poznávať, 

Symbolicky tak hudbou uzavreli toh-
toročné sviatočné obdobie. Čaro Via-
noc však bolo cítiť aj po skončení kon-
certu, pri kráčaní uličkami od starého 
dúbravského kostola... 

Výstava sa dá pozrieť do konca februára. 

schopnosťou milovať, masovosťou, 
obyčajnosťou, ale i priemernosťou,“ 
taká je podľa Ľuba Navrátila nosná idea 
výstavy, ktorú možno v galérii domu 
kultúry „precítiť“ do konca februára. 
Vstup je voľný. (lum) 
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1. - 24. ČAJKA JONATHAN LIVINGSTONE 
- HAIKÚ 

vstup voľný Výstava fotogra�í PO-NE: 10:00 – 18:00 v galérii Villa Rustica. 

1. 
STREDA 
15:00 

KRÚŽKY PODĽA ROZVRHU
 pravidelné krúžky po - štv 

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

ŠTVRTOK 
9:00 a 16:00 

2. 
STOLNÝ TENIS SENIOROV 

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

organizované podujatie 

4. 
SOBOTA 
19:00 

DÚBRAVSKÝ FAŠIANGOVÝ PLES 

Plesová tanečná zábava s bohatým programom. 
Predaj vstupeniek v pokladni DKD. 

mesačne 16  

vstupné 80  

5. 
NEDEĽA 
10:45 

KOMPOST STORY 

Detské nedeľné divadielko. 
Účinkuje nevaDIvadlo. Predaj vstupeniek v pokladni DKD. 

vstupné 3  

11. 
SOBOTA 
15:00 

O MYŠKE VERNEJ TOVARIŠKE 
ALEBO DO SKAKAVENIA PRIATELIA 

Rodinné predstavenie s pesničkami pre deti od 3 do 12 rokov. 
Predstavenie s Igorom Adamcom a Martinom Vanekom nadväzuje 
na dlhoročný program Kakaovníci. Predaj vstupeniek len v sieti predpredaj.sk 

vstupné 10  

12. 
NEDEĽA 
10:45 

CHLAPČEK SYNČEK 

Detské nedeľné divadielko. 
Účinkuje divadlo JaJa. Predaj vstupeniek v pokladni DKD. 

vstupné 3  

UTOROK 
14. 
14:00 

VALENTÍNSKE TVORIVÉ DIELNE 

Valentínske tvorivé dielne pre deti z dúbravských škôl. organizované podujatie 

14. 
UTOROK 
18:00 

ZIMNÁ SHOW ALKANY 

ALKANA uvádza zábavný program plný hudby, spevu, 
tanca a stepu. Predaj vstupeniek v pokladni DKD 

vstupné 9  

18. 
SOBOTA 
19:00 

TARANTINO BA FICTION 

Improvizačná skupina Nepřipravení predvedie pred očami 
divákov nový príbeh plný intríg, násilia a humoru na základe diváckych 
návrhov. Nikto nevie, o čom sa bude hrať. Na plagátoch však stojí, 
že po predstavení ostane javisko nasiaknuté krvou. 

vstupné 10  

Predaj vstupeniek na nepripraveni.cz 

19. 
NEDEĽA 
10:45 

KARNEVALOVÝ HRAD 

Detské nedeľné divadielko. 
Účinkuje divadlo Dunajka. Predaj vstupeniek v pokladni DKD. 

vstupné 3  

21. 
UTOROK 
17:00 

SMEJKO A TANCULIENKA – POĎ VON! 

Úplne nové predstavenie s Huncúlikom, Smejkom a Tanculienkou 
s pesničkami z ich posledného �lmu Poď von! 

vstupné 12  

Predaj vstupeniek len v sieti Ticketportal. 

23. 
ŠTVRTOK 
19:00 

3T – TRI TVORIVÉ TVORY OSLAVUJÚ 
18. NARODENINY 

Príďte si dať ten najkrajší darček - váš smiech! Juraj Šoko Tabaček, 
Stano Staško a Lukáš Pucho Púchovský sú členmi divadelno improvizačného 
zoskupenia 3T - Tri tvorivé tvory. Premiérovo sa predstaví aj v Dúbravke. 

vstupné 16  

Predaj vstupeniek inviton.eu. 

26. 
NEDEĽA 
16:00 

BOJKO A ZMRZLINKA 

BOJKO a ZMRZLINKA, kamaráti TÁRAJKA a POPLETAJKY. vstupné 8  

Predaj vstupeniek je v pokladni DKD a v sieti Maxiticket.sk 

PONDELOK 
27. 
15:00 

NAŠI JUBILANTI 

Slávnostné popoludnie pre seniorov pri príležitosti 
ich životného jubilea s kapelou ŠUBINOVCI. 

organizované podujatie 

Vstup len pre pozvaných hostí. 

https://Maxiticket.sk
https://inviton.eu
https://nepripraveni.cz
https://predpredaj.sk
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O O K R U H  L E S O M  M A LÝC H  K A R PÁT:  O D  A M F I T E ÁT R A K  A M F I T E ÁT R U  

Výhľad, hojdačka, piknik i knižnica 
Akste náruživí výlet-

níci, blízke okolie 
Dúbravky už máte prelab-
zované odpredu aj odzadu 
a chcete spoznávať aj iné 
miesta, ponúkame vám ďalší 
tip na výlet v Bratislave. Ten-
toraz predstavíme nenáročný 
turistický lesný okruh. 

HANA VIKÁROVÁ 

Naša trasa sa začína pri amfiteátri 
v Rači na ulici Knižkova dolina, vedie 
na vrchol Malá Baňa (361 m. n. m.), 
pokračuje k Červenému krížu a vra-
cia sa späť k račianskemu amfiteátru. 
Ide o pekný, nenáročný okruh, vhod-
ný aj pre menej zdatných turistov 
a rodiny s deťmi. Trasa vedie lesmi 
Malých Karpát. 

K východiskovému bodu sa dosta-
nete mestskou hromadnou dopravou 
alebo autom. Priamo pri amfiteátri sa 
nachádza parkovisko. Z neho budete 
pokračovať lesom po modrej značke. 
Na začiatku trasy vytvára turistický 
chodník niekoľko malých serpentín, 
neskôr trasa pokračuje pozvoľne 

skrytom malokar-
chol Malá Baňa 
hore kopcom. Vr-

TIP NA VÝLET patskom vrchole 
neleží priamo na nájdete knižni-
trase turistického cu, hojdačku a

Náročnosť: nízka chodníka, ale mu- piknikové stoly.Trasa: amfiteáter Rača – Malá Baňa – 
síte naň zhruba Červený kríž – amfiteáter Rača Z Malej Bane sa 
po polhodine šlia- začiatok prístupný MHD aj autom, vrátime k smerov-

značená modrou pania odbočiť do- níku a pokraču-
prava. Na odbočku jeme po modrej 
vás upozorní turistický smerovník. značke až k asfaltke. Po nej sa vy-
Teraz treba prekonať posledné metre dáme doprava a asi po štvrťhodine 
a trošku strmšie stúpanie. prídeme na Červený kríž, ktorý sa 

Odmenou vám bude prekrásny vý- nachádza vľavo od cesty. Môžete si 
hľad do doliny a na panorámu oko- tu opekať, urobiť piknik, usporiadať 
litých lesov. Na tomto veľmi dobre malú narodeninovú oslavu či zahrať 

pingpong. Nachádza sa tu dokonca 
aj prístrešok, kde možno prenocovať. 
Tiež jeden z tipov, ako pripraviť de-
ťom veľké dobrodružstvo v malokar-
patských lesoch. 

Na cestu naspäť sa vydáme opäť 
po asfaltke, z ktorej už po niekoľkých 
minútach odbočíme doľava na ze-
lenú značku. Tá nás príjemným kle-
saním privedie opäť k amfiteátru. 
Táto nenáročná vychádzka trvá asi 
2-3 hodiny (záleží od vášho tempa 
a dĺžky pikniku) a ponúka príjemne 
strávené víkendové popoludnie. 

M E S T S K Á  Č A S Ť  B R A T I S L A V A  -  D Ú B R A V K A  

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava v súlade s §5 zákona 
č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

V Y H L A S U J E  V Ý B E R O V É  K O N A N I E 
na obsadenie funkcie vedúceho oddelenia kultúry Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka s nástupom 1. apríla 2023 

POŽADOVANÝMI PREDPOKLADMI SÚ: júcich získané špeciálne  znalosti alebo 
osobnostné predpoklady ďalším vzde-

- stredoškolské vzdelanie s maturitou lávaním (kópie získaných certifikátov, 
alebo vysokoškolské vzdelanie, splnenie školení a pod.) 
kvalifikačných predpokladov - čestné vyhlásenie že všetky údaje sú 

- prax minimálne 3 roky na obdobnej pravdivé 
pozícii v oblasti riadenia kultúrnych - písomný súhlas so spracovaním osob-
zariadení, prípadne organizovania ných údajov za účelom výberového 
kultúrnych podujatí väčšieho rozsahu konania v súlade so Všeobecným 

- bezúhonnosť nariadením EÚ o ochrane osobných 
- telesná a duševná spôsobilosť na výkon údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. 

práce o ochrane osobných údajov 
- ovládanie štátneho jazyka 
- znalosť a orientácia príslušnej legislatíve Písomné prihlášky doručte v uzatvore-
- riadiaca prax nej obálke spolu s požadovanými doklad-
- komunikačné a organizačné schopnosti, mi do podateľne Miestneho úradu mest-

osobnostné a morálne predpoklady, skej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 
znalosť práce na PC 844 02 Bratislava najneskôr do 28.2.2023 

14:00 hod. Obálku označte: „Neotvárať 
POŽADOVANÉ DOKLADY: - Výberové konanie – vedúci oddelenia 

kultúry“. Na obálke uveďte adresu odo-
- prihláška do výberového konania sielateľa. K výberovému konaniu budú 
- vyplnený osobný dotazník prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú 
- štruktúrovaný životopis všetky uvedené požiadavky a požadované 
- overený doklad o absolvovanom doklady doručia v určenom termíne. 

vysokoškolskom, resp. stredoškolskom 
vzdelaní 

- výpis z registra trestov 
- lekárske potvrdenie o telesnej a du-

ševnej spôsobilosti na výkon uvedenej 
činnosti 

- koncepciu rozvoja oddelenia kultúry 
- fotokópie ďalších dokladov preukazu- starosta 

RNDr. Martin Zaťovič v. r. 
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D Ú B R AV K A  VA R Í  S   V  O J T  O M  A R  T Z  O M  

Fašiangové zábavy, bály, plesy, dobré jedlo. Čo tak si výni-
močné menu pripraviť doma? Prezident Slovenského zväzu 

kuchárov a cukrárov, Dúbravčan VOJTO ARTZ, dnes pozýva na 
slávnostné predjedlo aj hlavný chod. Dobrú chuť. 

Plesové menu u vás doma 

Pošírovaná treska, kaviárové 
tortellini a pena z vína 

POČET PORCIÍ :  4 

OBTIAŽNOSŤ:  **  

ČAS PRÍPRAVY: 60 MINÚT 

Králičie rillette v sušenej šunke 
s omáčkou zo sladkého drievka 

(predjedlo) 
POČET PORCIÍ :  5 

OBTIAŽNOSŤ:  **  

ČAS PRÍPRAVY: 60 MINÚT + KONFITOVANIE 

Č O  P O T R E B U J E M E :  

300 g bravčovej masti 
350 g králičích predných alebo 

zadných nôh (stehien) 
petržlenová vňať 

tymian 
citrón na šťavu 

2 - 3 šalotky 
80 - 100g masla 

50 - 60 g sušenej šunky (Jambon, 
Prosciutto) 

100 ml červeného vína (Merlot) 
100 ml vývaru 

100 ml demi glace 
2 šalotky 

soľ 
sušené sladké drievko 

estragón, petržlenová vňať 
olivový olej 

celé čierne korenie 

Postup prípravy: 
1. Králičie stehná zalejeme teplou 

masťou a konfitujeme domäkka 
cca 3 hodiny. 

2. Potom ho necháme čiastočne 
vychladnúť, vyberieme z tuku a mäso 
rozoberieme (natrháme) na jemné 
vlákna. 

3. Pridáme vychladnutý a scedený konfit 
zo šalotky (najemno nakrájanú šalotku 
zalejeme olivovým olejom, necháme 
zovrieť a odstavíme), citrónovú šťavu, 
soľ, čierne korenie, zmäknuté maslo 
a nasekaný tymian s petržlenovou 
vňaťou. 

4. Všetko dôkladne hnetením spojíme a 
pomocou vrecúška nanesieme zmes 
na fóliu a zabalíme do tvaru valčeka.  

5. Po vychladení zbavíme valček fólie 
a zabalíme ho do tenkých plátkov 
sušenej šunky (Pancetty, prípadne aj 
slaninky). 

6. Pred servisom valček nakrájame 
na jednotlivé porcie a veľmi rýchlo 
zapečieme v rúre alebo pod grilom.  
Môžeme ho konzumovať takisto ako 
studené predjedlo, v tom prípade 
nezapekáme a nakrájame v menších 
kúskoch. 

7. Omáčka: Na rezančeky nakrájanú ša-
lotku spolu s čiernym korením orestu-
jeme na olivovom oleji, zastrekneme 
vínom, kuracím vývarom a pridáme 
demi-glace (prípadne inú omáčku/ 
šťavu). 

8. Pozvoľna zvaríme (redukujeme) a 
odstránime povrchové bielkoviny. 

9. Dosolíme, pridáme sladké drievko 

Č O  P O T R E B U J E M E :  

400 g fileta morskej ryby 
(napríklad treska loin) 

1 šalotka 
100 ml bieleho vína 

100 ml zeleninového vývaru 
vetvička tymianu a petržlenovej 

vňate 
bobkový list, nové celé korenie, celé 

čierne korenie 

400 g hladkej múky 
8 žĺtkov 

olivový olej 
soľ 

1 lososový kaviár 
1 vajce na potretie 

2 šalotky 
100 ml bieleho vína (Chablis) 

100 ml rybieho vývaru 
200 ml smotany na šľahanie 

vetvička kôpru a petržlenovej vňate 

Postup prípravy: 
1. Rybu bez kože nakrájame na porcie. 
2. Z vína, vývaru, korenín a byliniek si 

pripravíme várku, nad ktorou budeme 
rybu pripravovať. 

3. Rybu položíme na sitko alebo do 
paráku a pripravujeme nad parou 
(pošírovanie) z bylinkovo-vínovej várky 
na cca  80C cca 10 min alebo vložíme 
do vývaru a po 1-2 minútach voľného 
varu odstavíme a rybu necháme vo 
vývare asi 8-10 minút odstáť. 

4. Tortellini: z múky, žĺtkov a oleja 
vypracujeme cesto, ktoré rozvaľkáme 
na tenký plát, z ktorého pomocou 
menšieho krúžku vykrojíme kolieska 
a naplníme troškou lososového 
kaviáru. 

5. Okraje potrieme žĺtkom, preložíme 
a vytvoríme tortellini, ktoré uvaríme 
v osolenej vode. 

6. Omáčka: víno zmiešame s vývarom 
a nakrájanou šalotkou dáme variť, re-
dukujeme na 40 percent objemu. 

7. Pridáme smotanu, krátko povaríme 
a pridáme kúsok studeného masla 
a ihneď za neustáleho prešľahávania 
odstavíme. 

8. Pridáme nasekaný kôpor a ozdobíme 
vňaťou. Môžeme servírovať. 

(nemusí byť), estragón, listový petrž- VIAC INŠPIRÁCIÍ  A RECEPTOV NÁJDETE NA: 
len a necháme lúhovať. 

10. Nakoniec šťavu precedíme vojtoartz – cookingshow, cookingshow by vojto artz, 
a môžeme servírovať. vojtoartz - cookingshow, www.cookingshow.sk 

www.cookingshow.sk
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P O D  H O LÝ M  N E B O M  H R A L I  V   R Á M C I  K A U F L A N D  W I N T E R  G A M E S   A J  D O R A S T E N C I  H O B Y  

Hokejový zážitok na celý život 
Prvý mesiac v roku zna-

mená v NHL aj hokej pod 
holým nebom. Po dlhých 
štyroch rokoch sa v polovi-
ci januára dočkali zápasu 
presne v týchto podmienkach 
aj fanúšikovia na Slovensku. 
Reč je o športovom podujatí 
Kaufland Winter Games. Ten-
toraz však nešlo len o jedno 
stretnutie (Banská Bystrica), 
ale o niekoľko súťažných a ex-
hibičných duelov. Hralo sa na 
špeciálne upravenej ľadovej 
ploche, postavenej na tráv-
niku Národného futbalového 
štadióna. 

JOZEF PETROVSKÝ 

Bratislava zažila výnimočnú 
hokejovú udalosť. Okrem troch 
oficiálnych extraligových stretnutí sa 
na ľadovej ploche objavili slovenské 
a české legendy, juniori, žiaci a proti 
sebe nastúpili tiež slovenskí a českí 
parahokejisti. Nás v Dúbravke teší, 
že na vytvorenej ľadovej ploche si 
ako prví zmerali sily v bratislavskom 
derby družstvá HC Slovan Bratislava 

a HOBY v 29. kole Kaufland Extraligy 
dorastu. Úspešnejším v dueli boli 
nakoniec belasí, ktorí svojho súpera 
zdolali 4:1. Víťazstvo Slovana sa ale 
nerodilo ľahko. A to aj napriek tomu, 

že vedenia sa ujali už po 56 sekundách 
hry, keď sa presadil Bruno Bajza. 

Strelený gól však nebol predzvesťou 
ofenzívnej kanonády belasých. Práve 
naopak, na dlhší čas sa diváci ďalšieho 

gólu nedočkali. HOBU pre zmenu 
rýchly inkasovaný gól mohol mrzieť. 
Nečudo, že hlavný tréner Martin 
Gálik nebol spokojný so vstupom 
do stretnutia. „Boli sme trošku 
ustráchaní, nedodržiavali sme veci, 
ktoré sme si povedali v kabíne a pohyb 
bol trochu slabší.“ 

Nakoniec stretnutie vyhral (4:1) 
vyhral favorit, no cesta Slovana za 
troma bodmi nebola jednoduchá. 
Hlavný tréner HOBY Martin 
Gálik na margo predvedenej hry 
uviedol:. „Neodohrali sme zlý 
zápas, len sme ho neodohrali celých 
šesťdesiat minút. Proti súperovi, ako 
je Slovan, skrátka musíme dodržiavať 
herný systém po celých šesťdesiat 
minút,“ prezradil. 

Bez ohľadu na výsledok si všetci 
štyridsiati štyria zúčastnení hráči 
odniesli z tohto výnimočného zápasu 
pod holým nebom len príjemné 
spomienky. Medzi stovkami divákov 
boli prítomní aj funkcionári HOBY 
na čele so športovým riaditeľom 
Branislavom Semančíkom, rodičia 
hráčov a ich ďalšia rodina. Pre našich 
mladých hráčov, ktorí dali do zápasu 
maximum, to bol určite zážitok na celý 
život. 

V Ý  S L E D K O  V Ý  S E R  V I S  V Ý  S L E D K  O  V Ý  S E R  V I S  V Ý  S L E D K O  V Ý  S E R  V I S  V Ý  S L E D K  O  V Ý  S E R  V I S  

HOKEJ 

● 1. LIGA JUNIOROV (U20), 
skupina Západ 1LJ, základná časť – 
26. kolo: HK Levice – HOBA Bratislava 
9:2. 27. kolo: HK Ružinov – HOBA 7:1. 
28. kolo:  HK Ružinov 2:1. Priebežné 
poradie: 1.Slovan Bratislava B  51,... 
6.HOBA Bratislava 20. 

● KAUFLAND EXTRALIGA DO-
RASTU EXD, základná časť (18) – 25. 
kolo: MHA Martin - HOBA Bratislava 
4:3 pp. 26. kolo: MHA Martin – HOBA 
3:2.  27. kolo: HOBA – HK ŠKP Poprad 
2:1. 28. kolo: HOBA – HK ŠKP Poprad 
3:0. 29. kolo: HC Slovan - HOBA 4:1. 
30. kolo: HC Slovan – HOBA 1:2 sn. 
Priebežné poradie: 1.B, Bystrica 
71, 2.HC Slovan 70, 3.Nitra 62,... 
14.HOBA Bratislava 23. 16.MŠK 
Púchov 6. 

● LIGA STARŠÍCH  ŽIAKOV AA (9. 
ŠHT, U15), Región ZÁPAD –  19. kolo: 
MMHK Nitra – HOBA Bratislava 2:1. 
20. kolo: HOBA – Gladiators Trnava 
6:1. Priebežné poradie: 1.HC Slovan 
Bratislava 37,... 4.HOBA Bratislava 26, 
12.HC Topoľčany 1. 

● LIGA STARŠÍCH  ŽIAKOV A (8. 
ŠHT, U14) A, Región ZÁPAD – 19. 
kolo: HK Iskra Partizánske – HOBA 
Bratislava 2:6. Priebežné poradie: 
1.Dukla Trenčín 34, 2.HOBA Bratislava 
33,... 14.Iskra Partizánske 2. 

● LIGA MLADŠÍCH  ŽIAKOV AA (7. 
ŠHT, U13) – 18. kolo: HOBA Bratislava 
– Dukla Trenčín 4:1. 19. kolo: MMHK 
Nitra -. HOBA 5:1. 20. kolo: HOBA – 
Gladiators Trnava 5:1. 

LIGA MLADŠÍCH  ŽIAKOV A (6. ŠHT, 
U12) – 19. kolo: HK Iskra Partizánske 
– HOBA Bratislava 3:3. 

● LIGA PRÍPRAVIEK  P5 (U11) – 
1. kolo: Slovan Bratislava – HOBA 
Bratislava 4:0. 2. kolo: HOBA – HK 
Karpatský Sokol 0:6. 3. kolo: HO 
Hamikovo Hamuliakovo – HOBA 4:2. 
4. kolo: HOBA – HO Spartak Bánovce 
6:0. 6. kolo: HOBA -HK Ružinov 0:6. 
7. kolo: HC Lamač - HOBA 5:1. 8. 
kolo: HC Topoľčany – HOBA 3:2. 9, 
kolo: HOBA – HC Levice 6:0. 10. kolo: 
HOKEJ Nové Mesto n/V – HOBA 6:0. 
11. kolo: HOBA – Gladiators Trnava 
1:5. 12. kolo: HK Iskra Partizánske – 
HOBA 3:3. 13. kolo: HOBA – MMHK 
Nitra 0:6. 

VOLEJBAL 

● PRVÁ LIGA JUNIORIEK, skupina 
ZÁPAD – 3. kolo: VM Skalica - ŠŠK 
Bilíkova 0:3 a 2:3. 4. kolo: ŠŠK Bilíkova 
– HIT  UCM Trnava 3:0 a  3:0. 5 kolo: 
Volley project Nitra - ŠŠK Bilíkova 0:3 
a 0:3. 6. kolo: VK Slávia UK Dráčik - ŠŠK 
Bilíkova 1:3 a 0:3. 7. kolo: ŠŠK Bilíkova 
– ŠVK Pezinok 3:0 a 3:2. 8. kolo: Palas 
VK Levice - ŠŠK Bilíkova 0:3 a 2:3. 10. 
kolo: ŠŠK Bilíkova – VKP Bratislava 
3:0 a  3:0. Priebežné poradie: 1.ŠŠK 
Bilíkova 48, 2.VK Slávia UK Dráčik 42, 
3.Volley project Nitra 35,... 10.VKP 
Bratislava 5. 

● M-SR KADETIEK, oblasť Bratis-
lava, skupina A – 3. kolo: VK Slávia UK 
Dráčik C - ŠŠK Bilíkova B 3:0. 4. kolo: 
ŠŠK Bilíkova B – VK Slávia UK Dráčik 
A  1:3. 5. kolo: VK GAB Senec - ŠŠK 
Bilíkova B 1:3. 7. kolo: VKP Bratislava 
B - ŠŠK Bilíkova B 1:3. Priebežné 
poradie: VK Slávia UK Dráčik A  19,... 
3. ŠŠK Bilíkova B 11, 6.VKP Bratislava 
B 0. 

● Skupina B – 3. kolo: VK Studienka 
- ŠŠK Bilíkova A  1:3, VK Slávia UK 
Dráčik B - ŠŠK Bilíkova C 3:0. 5. kolo: 

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. MICHAL VAVRO

0905 240532

     w w w.dubravskesp or tovecentrum.sk    

DÚBRAVSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Lysáková ulica 1, Bratislava - Dúbravka

TENISOVÁ 
HALA

0905 109 378

KONDIČNÉ TRÉNINGY
 POHYBOVÁ PRÍPRAVA ŠPORTOVÉ HRY 

FITNESSWORKOUT TRAMPOLÍNY • LETNÉ TÁBORY

VK Slávia UK Dráčik B -. ŠŠK Bilíkova 
A 0:3, ŠŠK Bilíkova C – VKP Bratislava 
A  0:3. 6. kolo: ŠŠK Bilíkova A - ŠŠK 
Bilíkova C 3:0. 7. kolo: ŠŠK Bilíkova C - 
ŠK Hamuliakovo 3:1, VKP Bratislava A -
ŠŠK Bilíkova A 0:3. 8. kolo: ŠŠK Bilíkova 
C - VK Studienka 0:3, ŠŠK Bilíkova A – 
voľný žreb. 9. kolo: VK TAMI Bratislava 
- ŠŠK Bilíkova C 0:3, ŠK Hamuliakovo 
- ŠŠK Bilíkova A  0:3. 10. kolo: ŠŠK 
Bilíkova A – VK Studienka 2:0, ŠŠK 
Bilíkova C – VK Slávia UK Dráčik B 0:3. 
Priebežné poradie:  1.ŠŠK Bilíkova 
A 24,... 6.VK TAMI Bratislava 0. 

● PRVÁ TRIEDA STARŠÍCH ŽIAČOK, 
oblasť Bratislava – 3. kolo: ŠŠK 
Bilíkova – ŠVK Pezinok A  3:1 a  3:1. 
4. kolo: VKP Bratislava - ŠŠK Bilíkova 
0:3 a 0:3. 5. kolo:  ŠŠK Bilíkova A – VK 
Slávia UK Dráčik  A 3:0 a 3:1. 6. kolo: 
VGK IMA Bratislava - ŠŠK Bilíkova A 
0:3 a 0:3. 7. kolo: ŠŠK Bilíkova A – ŠK 
Hamuliakovo 3:0 a  3:0. 8. kolo: VK 
GAB Senec - ŠŠK Bilíkova A 0:3 a 0:3. 
9. kolo: ŠŠK Bilíkova A – VK Slávia UK 
Dráčik B 3:0 a 3:0.  10. kolo: ŠŠK VIVUS 
Bratislava - ŠŠK Bilíkova A  0:3 a  0:3. 
Priebežné poradie: 1.ŠŠK Bilíkova 
A 60,... 10.VK IMA Bratislava 

● 2. TRIEDA – 2. kolo: ŠŠK Bilíkova 
B – VK Studienka B 3:2 a 3:0. 3. kolo: 
VK TAMI Bratislava - ŠŠK Bilíkova B 
3:1 a 0:3. 4. kolo: ŠŠK Bilíkova B - VK 
Slávia UK Dráčik C 3:1 a  0:3. 5. kolo: 
ŠK Hamuliakovo - ŠŠK Bilíkova B 3:1 
a  3:0. 7. kolo: ŠŠK Bilíkova B – VK 
Slávia UK Dráčik D 0:3 a 3:0. Priebežné 
poradie: 1.VK Slávia UK Dráčik D 25,... 
5,. ŠŠK Bilíkova B 18, 7.VK Studienka 
B 14. (pej) 
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V M L A D O S T I  S A  V E N O VA L I  F U T B A L U ,  H O K E J U  Č I  H Á D Z A N E J  

Aktívni seniori Barboríkovci 
Polihovanie na gauči si

u ľudí vo vyššom veku 
môže vyžiadať svoju daň.
Vedci nás neustále presvied-
čajú, že vyhýbanie sa fyzickej
aktivite je horšie než pitie
alkoholu či fajčenie. Seniorov,
okrem zdravotných problé-
mov, najviac trápi samota
a pocit zbytočnosti. Naopak, 
najväčšiu radosť majú, keď
cítia, že môžu byť ešte uži-
toční a prínosom. Starším
ľudom, ktorí sa zdržiavajú
doma a nechodia medzi ľudí, 
hrozí depresia. 

JOZEF PETROVSKÝ 

Našťastie naša mestská časť záslu-
hou Rady seniorov, štyroch denných 
centier i Miestneho odboru Jednoty 
dôchodcov Slovenska, organizuje po-
čas celého roka množstvo zaujíma-
vých akcií práve pre seniorov. Sú to 
kultúrne, spoločenské, športové, ale 
aj ďalšie podujatia. Tu treba pripo-
menúť, že nie všetci, hlavne pre zdra-
votné dôvody, sa ich môžu zakaždým 
aktívne zúčastniť. Týka sa to najmä 
športových turnajov v stolnom tenise, 
petanqu, bowlingu, športových hier či 
turistickej vychádzky. 

Niektorých, predovšetkým športo-
vých podujatí, sa už roky zúčastňujú aj 
manželia Elena a Jozef Barboríkovci, 
členovia Denného centra 3. Obzvlášť 
v bowlingu dosahujú vynikajúce výs-
ledky. V minulom roku ich denné 
centrum po troch rokoch vládnutia 
DC/1 v Dúbravskej bowlingovej ligy 
seniorov suverénne vyhralo aj jeho 
štvrtý ročník. Obaja patrili k oporám 
družstva a Elena bola dokonca druhou 
najlepšou ženskou hráčkou v súťa-
ži. Doma majú už niekoľko medailí 
z rôznych bowlingových súťaží, vráta-
ne tých zlatých. 

DLHOROČNÍ DÚBRAVČANIA 

Ona rodáčka z Vištuka a on z Dol-
ných Hámrov spečatili svoju lásku 
sobášom v roku 1970. O dva roky 
neskôr sa presťahovali do Dúbravky, 
kde bývajú dodnes. Narodili sa im dve 
dcéry, Janka im dala dve vnučky. Dru-
há dcéra Katarína dosahovala v mla-
dosti výborné výsledky ako dostihová 
pretekárka, dnes je z nej v tomto špor-
te úspešná trénerka. So svojím partne-
rom žije v Kolíne a je bezdetná. 

Zrejme vás prekvapí tvrdenie ved-
cov, ktorí zistili, že medzi svalmi dva-
dsiatnikov a po celý život aktívnych 
sedemdesiatnikov, nebol skoro žiadny 

Manželia Barboríkovci pri obľúbenom bowlingu. Foto: archív rodiny 

rozdiel. „Dlhé roky som športoval, keď 
som hrával futbal a hokej. V posled-
ných rokoch mám problémy s nohami. 
Ešte po rovine sa viem pohybovať, ale 
ani mierny kopec už neprejdem. Preto 
mi vyhovuje bowling. Urobím dva – 
tri kroky, hodím guľu a to zvládam,“ 
hovorí Jozef. Jeho manželka Elena 
hrala v mladosti hádzanú. Športu sa 
venovala i dcéra Janka, ktorá bola 
akvabela. Čiže, športová rodina. 

Jozef Barborík pôsobil štyri voleb-
né obdobia ako poslanec v Dúbravke. 
Starší obyvatelia mestskej časti si ho 
pamätajú ako aktívneho poslanca, 
ktorý úspešne viedol rôzne komisie 
mestskej časti. Pracoval aj ako pod-
predseda Okresného národného výbo-
ru Bratislava 1. a zástupca prednostu 
Obvodného výboru Bratislava IV. 

RELAX AJ POHYB NA CHATE 

Človek potrebuje aspoň ako-takú 
kondíciu na vykonávanie bežných 
aktivít a každodenných potrieb, pri 
jej posilňovaní býva neoceniteľným 

F E B R U Á R  

1. 2. 10.00 - 12.00 
- Spievame s Romankom 

8. 2. 10.00 - 12.00 
– Hudobné dopoludnie 

14. 2. 10.00 – 12.00 - Karneval pre 
deti s rodičmi 

15. 2. 10.00 – 12.00 
- Fašiangy v Centre 

22. 2. - 5. 4. 
- Zbierka trvanlivých potravín 

a drogérie pre odkázaných 

M A R E C  

1.3. 10.00 – 12.00 
- Spievame s Romankom 

3.3. 10.00 – 12.00 
- Workshop Nordic Walking 

6.3. 10.00 – 12.00 a 16.00 – 18.00 
- Zberňa oblečenia 

15.3. 10.00 – 12.00 a 15.00 – 18.00 
- Veľkonočná BAZAreň 

16.3. 10.00 – 14.00 
- Veľkonočná BAZAreň 

24.3. 10.00 – 12.00 
a 17.00 – 19.00 - Kvízovanie 
28.3. - 31.3.- 10.00 - 12.00 

a 15.00 - 17.00 
- Veľkonočné tvorenie 

(dekorácie, tradičné zákusky) 

P R AV I D E L N É  A K T I V I T Y :  

UTORKY 

9.30 - 11.30 
- Hernička pre rodičov a deti 

10. 00 – 12. 00 
- Tréning pamäte 

STREDY 

10.00 - 12.00 - Eko šitie 
13.00 - 15.00 

- Klubové aktivity pre 
hendikepovaných a zdravých 

ŠTVRTKY 

10.00 - 12.00 
- Rozhovory bez škatuliek 

PIATKY 

10.00 - 12.00 
Tvorivé dielne pre všetkých 

Centrum rodiny hľadá 
lektorov - dobrovoľníkov 

na pohybové, hudobné a literárno-
-dramatické aktivity, ako aj vzdelá-
vacie  aktivity v oblasti astronómie,  
zdravého životného štýlu, ekológie 
a psychológie. Bližšie informácie na 
info@centrumrodiny.sk alebo 0944 

834 313 Karin. Bližšie info 
na FB Centrum rodiny Dubravka 

a www.centrumrodiny.sk 

pomocníkom napríklad chôdza. „V 
minulosti sme toho veľa nachodili, 
no dlhšie prechádzky sú kvôli man-
želovi skôr minulosťou. Naopak, roky 
smerujeme našu energiu do chaty 
v Dolných Hámroch. Je to vlastne ro-
dičovský dom, ktorý Jozef postupne 
prerobil na chatu, ja pestujem zeleni-
nu, takže tam chodievame najmenej 
dvakrát do mesiaca. Snažíme sa pravi-
delne navštevovať aj kúpele,“ prezra-
dila nám pani Elena. 

Hoci je medzi manželmi trojročný 
rozdiel, do dôchodku odišli v podstate 
rovnako. Preto sa môžu spoločne zú-
častňovať podujatí, ktoré organizuje 
Rada seniorov a ich denné centrum. 
Ako sme už spomínali vyššie, obaja 
patria v bowlingu k najlepším dúbrav-
ským seniorom. Elena a Jozef v minu-
lom roku po zásluhe reprezentovali 
Dúbravku v dvoch priateľských stret-
nutiach v bowlingu seniorov v súboji 
s Malackami. Obaja tiež súhlasia s vý-
rokom „Vek je spravodlivý pre všet-
kých, lebo proces starnutia sa týka nás 
všetkých.“ 
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