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Karloveské hody 
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V pilotnej zóne rezidenčného 
parkovania si obyvatelia 
postupne začínajú zvykať na 

nový spôsob parkovania. Ten Kar-
lova Ves spustila 1. októbra v zóne 
Silvánska. „Od spustenia projektu 
uplynul len krátky čas, no už z prvých 
reakcií obyvateľov s trvalým pobytom 
v Karlovej Vsi sme sa dozvedeli, že 
dokonca aj večer ostávajú niektoré 
rezidenčné miesta voľné,“ priblížila 
dopravná inžinierka Karlovej Vsi 
Tatiana Kratochvílová. Spokojnej-
ší sú vraj aj nevodiči. Autá už totiž 
neparkujú na chodníkoch v takom 
rozsahu ako v minulosti. 

Priebežné prieskumy, ktoré pravi-
delne vykonáva miestny úrad v teréne 
ukazujú, že v pracovných dňoch je 
v pilotnej zóne ulíc Silvánska voľných 
o 17.00 h asi 65 parkovacích miest, 
o 19.00 h 42 a o 22.00 h vyše 20 miest.

K polovici októbra vydal miestny 
úrad obyvateľom zóny Silvánska prib-
ližne 580 parkovacích kariet (pre 570 
parkovacích miest, ktoré sú určené 
pre Karlovešťanov). Bezplatnú kartu 
môže získať len rezident s trvalým po-
bytom v danej zóne, ktorý je držiteľom 
vodičského preukazu a majiteľom 
auta, prípadne vie preukázať vzťah 
k služobnému vozidlu. Parkovacia 
karta musí byť umiestnená vo vozidle 
na viditeľnom mieste. Dodržiavanie 

nových parkovacích pravidiel spočiat-
ku sledovali zamestnanci miestneho 
úradu. Nedisciplinovaným vodičom 
nechávali za stieračmi upozornenia. 
Zamestnancov vystriedajú policajné 
hliadky. Pozitívne spustenie projektu 
vnímajú obyvatelia s trvalým poby-
tom, ktorí majú nárok na parkovaciu 
kartu. Horšie to už vidia nerezidenti. 
Zo zatiaľ získaných informácií vy-
plýva, že v pilotnej zóne má vyše 86 
percent domácností jedno auto, v 11 
percentách domácností sú dve autá 
a tri autá vlastní 1,6 percenta domác-
ností. Projekt organizácie dopravy 
musí vychádzať z platných predpisov 
a noriem. Nebolo možné vyznačiť 
parkovacie miesta všade tam, kde 
sa doteraz parkovalo nadivoko. Na 
frekventovaných peších trasách sú 
vyznačené priechody pre chodcov. 

„Predtým sa na niektorých mies-
tach parkovalo napríklad na chod-
níkoch alebo v križovatkách, čo je 
v rozpore s vyhláškou. Našou am-
bíciou je nielen vytvoriť lepšie pod-
mienky pre rezidentov, ale urobiť aj 
poriadok v parkovaní a chrániť bez-
pečnosť chodcov,“ vysvetlila Tatiana 
Kratochvílová. 

Pri vydávaní parkovacích kariet je 
potrebné odpovedať na otázky oby-
vateľov. Napríklad čo majú robiť, ak 
majú v zóne trvalý pobyt, no ma-

jiteľom vozidla je partner či partner-
ka, ktorí v Karlovej Vsi nemajú pri-
hlásený trvalý pobyt. Snahou mestskej 
časti je však zvýhodniť rezidentov s tr-
valým pobytom v Karlovej Vsi. Rezi-
dent je totiž aj v návrhu celomestskej 
parkovacej politiky definovaný ako 
obyvateľ s trvalým pobytom v danej 

zóne, ktorý preukáže vzťah k motoro-
vému vozidlu.

Situáciu s parkovaním v pilotnej 
zóne miestny úrad v Karlovej Vsi 
teraz pozorne sleduje, koncom roka  
skúšobnú prevádzku parkovacieho 
projektu vyhodnotí a podľa potreby 
upraví.      -zč-; Foto: MiÚ

Rezidenčné parkovanie 
prináša prvé výsledky

Bazén v ZŠ A. Dubčeka

Na sprevádzkovaní 
bazéna 
sa pracuje
Viac na s. 3

Pre domácich obyvateľov zostáva niekoľko miest aj po 22.00 h
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ných nájomných bytov. Karlova Ves 
sa už v minulosti dôrazne ohradila 
proti vytipovaným lokalitám, údajne 
vhodným na výstavbu týchto bytov. 
Išlo o miesta na Nábělkovej ulici, 
Hlaváčikovej a na Ulici J. Stanislava. 

Tieto miesta považuje starostka Dana 
Čahojová za neprijateľné pre výstav-
bu, pretože by výrazne znížila kvalitu 
života obyvateľov v danej lokalite.              

-bh-; Foto: MiÚ

Kontajner a garáž z vnútrobloku 
na Púpavovej sú už preč

Lodný kontajner, ktorý 
takmer dva roky zneprí-
jemňoval život obyvateľom 

z vnútrobloku na Púpavovej uli-
ci, je preč. V septembri kontajner 
a hliníkovú garáž nechal miestny 
úrad odviezť. 

Karlova Ves majiteľa lodného kon-
tajnera vyzvala na vypratanie pozem-
ku, no na opakované výzvy miestneho 
úradu nereagoval. Mestská časť preto 
začala konať. „Situácia bola pre oby-
vateľov Púpavovej ulice neúnosná, 
najmä keď do vnútrobloku pribudol 
ďalší objekt – hliníková garáž. Keďže 
sa nenašlo iné riešenie, boli sme 
nútení pristúpiť k odvozu oboch ob-
jektov,“ vysvetlila starostka Karlovej 
Vsi Dana Čahojová. 

Lodný kontajner zaskočil oby-
vateľov z vnútrobloku na Púpavovej 
ulici koncom roka 2014. Začiatkom 
tohto leta tam pribudla aj hliníková 
garáž. Miestny úrad preto zaslal ma-

jiteľovi v druhej polovici letných 
prázdnin daňový výmer za zaujatie 
verejného priestranstva. Kauza prav-

depodobne nie je týmto definitívne 
vyriešená a zrejme skončí pred súdom.               

-zč-; Foto: MiÚ

Primátor Bratislavy žiada od 
starostov, aby mu boli nápo-
mocní pri riešení výstavby 

náhradných bytov pre nájomcov 
z reštituovaných bytov, no prob-
lémy mestských častí ho veľmi ne-
zaujímajú. Konštatuje to starostka 
Karlovej Vsi Dana Čahojová. Hoci 
by obyvatelia tejto mestskej časti 
potrebovali nové parkovacie mies-
ta či posilnenie linky MHD č. 133, 
primátor tieto potreby dlhodobo 
nerieši.

“Niekoľkokrát som upozornila, že 
naši obyvatelia potrebujú najmä nové 
parkovacie miesta. Žiadali sme, aby 
nám mesto zverilo pozemky za tým-
to účelom. Od mesta sme nedostali 
odpoveď. Pán primátor veľmi dobre 
vie, že Karlovešťania potrebujú aj 
výrazné posilnenie liniek MHD. Ide 
najmä o linku č. 133, ktorá spája 
nábrežie Dunaja s časťou Dlhé diely, 
najmä v popoludňajších hodinách,“
upozornila starostka Karlovej Vsi 
Dana Čahojová.

Miestny úrad prijal 29. septembra 
od primátora list, v ktorom vyzý-
va Karlovu Ves na spoluprácu pri 
hľadaní lokalít na výstavbu náhrad-

Otvorený list primátorovi Nesrovnalovi

Karlovešťania potrebujú nové parkovacie miesta aj posilnenie 
MHD, upozorňuje primátora starostka Dana Čahojová

Vnútroblok na Púpavovej ulici vyzerá bez dvoch objektov krajšie

Milí čitatelia,

máme za sebou október, Me siac 

úcty k starším. Vtedy si viac ako 

inokedy spomínam na moju starú 

mamu. Mal som rád 80. a 90. roky, 

keď som ju ako dieťa navštevoval 

v jej dome na dedine. Boli to úžasné 

a bezstarostné časy. K babke sme 

chodili autobusom. Na cestách 

bolo výrazne menej áut, pretože sa 

verejná doprava využívala v hojnej 

miere. Doba bola pokojnejšia a deti 

priam vyskakovali zo sedadiel, keď 

videli starého človeka nastupovať 

do autobusu, aby mu uvoľnili mies-

to. Nie preto, že by sa im chcelo stáť, 

pokladali to za samozrejmé, pretože 

„sa to má“. Bola za tým, pravde-

podobne, dobrá rodičovská výchova. 

Keď cestujem verejnou dopravou 

dnes, napríklad električkou, všímam 

si, že malé deti nevyrušuje situácia, 

ak nad nimi stojí starší človek. Mrzí 

ma to. Je za tým iná doba, keď úcta 

už nie je v móde? Ťažko povedať. 

Človek však rastie, mentálne dospie-

va. Postupom veku si viac ctí aj vzác-

ne hodnoty, najmä tie, ktoré sú po-

minuteľné, napríklad lásku blížnych, 

ktorá nie je nekonečná. Myslíme 

na to najmä v tomto období, keď 

sa vraciame na miesta posledného 

odpočinku tých, ktorých sme mali 

radi a ich prítomnosť sme vnímali 

ako samozrejmosť. Prvé novembrové 

dni väčšinu z nás prinútia spomaliť 

a uvedomiť si pominuteľnosť. Nosíme 

na hroby vence z umelých aj živých 

kvetov a zapaľujeme sviečky. To je 

posledná vec, ktorú môžeme urobiť 

pre tých, čo nás predišli do večnos-

ti. Je to však aj dôvod na to, aby 

sme si uvedomili aktuálnu príleži-

tosť vážiť si tých, ktorých máme vo 

svojej blízkosti, kým sú medzi nami. 

Dobré medziľudské vzťahy sa utužu-

jú napríklad pozdravom, slovkom 

„prosím“, jednoduchým poďako-

vaním, úprimným slovom či pohla-

dením. Nikdy totiž nevieme, kedy 

bude náš prejav priateľstva či lásky 

k blížnemu ten posledný...

Branislav Heldes, 

šéfredaktor

november 2016
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Karlova Ves požiadala Mi-
nistersto školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

o dotáciu na odstránenie havarijnej 
situácie v Základnej škole Alexan-
dra Dubčeka. To však o pridelení 
dotácie ešte nerozhodlo. Doba 
opravy bazéna sa odhaduje na štyri 
mesiace. Miestny úrad intenzívne 
hľadá aj ďalšie zdroje na dofinanco-
vanie pripravovanej rekonštrukcie.

Školský bazén je  vo veľmi zlom 
technickom stave a pred vyše rokom 
ho mestská časť musela zatvoriť. 
Zastarané technologické vybavenie 
a nesystémové opravy z minulosti 
spôsobili, že ďalšie prevádzkovanie 
bazéna bolo z hľadiska bezpečnos-
ti neprípustné. Už v prvej etape re-
konštrukcie by sa mala vymeniť nie-
len vzduchotechnika, ale aj všetky 
elektroinštalácie. Pribudnúť by mala 
nová bazénová technika na napúšťanie 
a vypúšťanie vody, nová filtrácia 
a dezinfekcia vody, bazén by mal dos-
tať nový povrch a zrekonštruovať by sa 
mali aj šatne, sprchy a toalety, ktoré 
budú už bezbariérové. Pribudne malý 
výučbový bazén pre škôlkarov a naj-

Zhorenisko bývalého objektu 
policajnej okrskovej stani-
ce na Janotovej ulici bolo 

začiat kom októbra definitívne 
zlikvidované. Pozemok, na ktorom 
objekt stál, je majetkom hlavného 
mesta. 

„Požiadala som listom primáto-
ra hlavného mesta, aby bol pozemok 
zverený do správy mestskej časti. 
Uvažujeme o jeho využití na parko-
vanie, respektíve v budúcnosti by mo-
hol slúžiť na výstavbu parkovacieho 
domu. Pomohli by sme tak aspoň čias-
točne zlepšiť situáciu s parkovaním 
v okolí,“ povedala starostka Dana 
Čahojová. Do termínu uzávierky čís-
la nám nebol známy postoj hlavného 
mesta k tejto žiadosti.

Situáciu s odprataním zhorenis-
ka skomplikoval nález azbestu. 
Jeho likvidácia si vyžiadala 
špeciálny režim, ktorý bol časo-
vo náročný. Miestny úrad zabez-
pečil po uhasení požiaru oplotenie 
zhoreniska a jeho stráženie. Ako 

informoval prednosta miestne-
ho úradu Ján Hrčka, výberovým 
konaním bol vybraný aj dodávateľ 

likvidácie zhoreniska.
Požiar v objekte bývalej policaj-

nej okrskovej stanice na Janotovej 

ulici vypukol v noci z 31. mája na 
1. júna.

-mš-; Foto: MiÚ

menších školákov. 
Prevádzka bazéna bola zastavená 

v septembri 2015. Pri spracovávaní 
projektu sa ukázalo, že bazén je v ešte 
horšom stave, ako sa predpokladalo. 
„Až pri spracovávaní štúdie a projektu 
rekonštrukcie sme zistili, v akom stave 
bazén skutočne je a uvedomili sme 
si, že pôvodne odhadované termíny 
i finančné náklady nie sú reálne,“ 

vysvetlila tajomníčka miestnej rady 
a poslankyňa Anna Zemanová. 
Karlova Ves potrebuje bazén zre-
konštruovať tak, aby mohol bezpečne 
slúžiť ďalších 20 až 30 rokov. 

Bazén v ZŠ A. Dubčeka bol 
otvorený v roku 1994. Spočiatku ho 
využívali najmä žiaci z karloveských 
škôl, neskôr k nim pribudli špor-
tové kluby i verejnosť. Samospráva 

uvažuje o tom, že bazén by sa mohol 
využívať každý deň v týždni od 6.00 
do 22.00 h. V čase vyučovania by ho 
mali k dispozícii najmä deti a školská 
mládež, v zvyšnom čase a cez víkendy 
by mohol slúžiť športovým klubom, 
ale aj pre verejnosť. Navyše po re-
konštrukcii bude bazén vhodný aj na 
športové podujatia a súťaže. 

-zč-; Vizualizácia

Na sprevádzkovaní bazéna v ZŠ Alexandra Dubčeka  
sa pracuje

Zhorenisko na Janotovej je odstránené

Vizualizácia budúceho bazéna v ZŠ A. Dubčeka

Na mieste zhoreniska chce Karlova Ves vytvoriť nové parkovacie miesta
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Po zrušení ZŠ Veternicová deti zostali 
v karloveských školách

Otváracie hodiny podnikov 
porušili prevádzky 23-krát za rok

Hlučná hudba či vrava pod-
gurážených hostí, ktorá 
sa ozýva z podniku aj po 

záverečnej, trápi  obyvateľov Kar-
lovej Vsi. Mestská polícia v tomto 
roku zaznamenala na území našej 
mestskej časti 23 porušení naria-
denia o otváracích hodinách. Na 
niektoré podniky sa obyvatelia 
sťažovali opakovane. Päť z nich 
dostalo pokutu a niektoré prípady 
polícia postúpila ako podklady pre 
správne konanie miestnemu úradu. 
Najčastejšie sa obyvatelia sťažovali 
na rušenie nočného pokoja podni k-
mi na uliciach Ľudovíta Fullu, Jána 
Stanislava a Kolískovej. 

Otváracie hodiny podnikov v Kar-
lovej Vsi upravuje všeobecne záväzné 
nariadenie o pravidlách času predaja 
v obchode, čase prevádzky služieb, 
čase výstavby a rekonštrukcii stavieb 
a bytov z roku 2013. Podľa neho môžu 
mať reštaurácie a bary otvorené od 
nedele do štvrtka od 8.00 do 22.00 
h, v piatok a v sobotu do polnoci. 
Herne na území Karlovej Vsi môžu 
byť otvorené od 10.00 do 22.00 h. Nie 
všetky prevádzky ho však dodržia-
vajú, často sa z nich hluk ozýva aj 

Školy, ktorých zriaďovateľom 
je mestská časť Bratisla-
va-Karlova Ves, navštevuje 

od nového školského roka o 18 žia-
kov viac ako na konci minulého. 
Vyplýva to z aktuálnej štatistiky 

o počte detí, ktoré reálne nastúpi-
li do karloveských škôl. Vďaka 
rozšíreniu kapacity škôlok stúpol aj 
počet škôlkarov. 

“Nepotvrdili sa obavy spojené 
so zrušením ZŠ Veternicová, a síce 
že nastane odliv našich detí do škôl 
mimo Karlovej Vsi,” povedala starost-
ka mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves Dana Čahojová. Kapacita žia-
kov v triedach spĺňa požiadavky tzv. 
školského zákona. ZŠ A. Dubčeka 
má naplnené celkové kapacity na 85 
percent, ZŠ Karloveská  na 95 percent 
a Spojená škola Tilgnerova 14 na 100 
percent.

Bratislava-Karlova Ves má vo svo-
jej pôsobnosti dve základné školy 
a jednu spojenú školu, v ktorej sídli 
osemročné a bilingválne gymnázi-
um. Tieto tri školy v aktuálnom škol-
skom roku navštevuje 1 614 žiakov, 

z toho 222 prvákov a ďalších 413 stre-
doškolákov. Najviac ich je zapísaných 
v Spojenej škole na Tilgnerovej ulici 
- 626, v ZŠ A. Dubčeka na Majerníko-
vej 62 je 540 žiakov a na poslednom 
mieste s počtom žiakov 448 je ZŠ 
Karloveská 61, ktorá je však zároveň 
aj najmenšia zo všetkých škôl. 

Najvyšší počet prvákov (92) 
na stúpil do Spojenej školy Til-
gnerova. Táto škola sa dlhodobo 
teší najvyššiemu záujmu. Ďalších 68 
prvákov nastúpilo do ZŠ A. Dubče-
ka a 62 do ZŠ Karloveská 61. ZŠ A. 
Dubčeka má ešte stále dostatočné 
kapacitné možnosti na navýšenie 
počtu žiakov. Vďaka otvoreniu dvoch 
nových tried v MŠ Majerníkova 11 
a MŠ Majerníkova 60 sa zvýšil aj 
počet škôlkarov. Celkovo ich je 
v Karlovej Vsi 926.

-mš-; Foto: MiÚ

do neskorých nočných hodín. Za 
porušenie nariadenia mestskej časti 
môže mestská polícia na mieste udeliť 
blokovú pokutu najviac do výšky 33 
eur. V správnych konaniach hrozia 
nepolepšiteľným prevádzkam aj oveľa 
vyššie pokuty. „Aj z tohto dôvodu sme 
14 zistených porušení po zdokumen-
tovaní odstúpili Karlovej Vsi, ktorá 
v danej veci koná,“ priblížil hovorca 

bratislavskej mestskej polície Peter 
Pleva. Karlova Ves v tomto roku us-
pela v dvoch správnych konaniach, 
pokutu po 2 000 eur si za nedodržia-
vanie otváracích hodín vyslúžili dve 
herne na území mestskej časti. 

Karloveský poslanec Rudolf Rosi-
na upozorňuje, že chýba represívna 
zložka na vymáhanie dodržiavania 
otváracích hodín. „Problém je v tom, 
že bratislavské mestské časti nemajú 
rovnaké postavenie ako ostatné obce 
na Slovensku. Zriaďovateľom mestskej 
polície je hlavné mesto Bratislava 
a mestské časti si nemôžu zriadiť 

vlastnú políciu,“ vysvetľuje Rosina. 
Myslí si, že by tu pomohla zmena 
kompetencií. „Riadenie treba de-
centralizovať. Starostovia by mali 
mať na svojom území nejaké kompe-
tencie ako sa skoordinovať s prácou 
mestskej polície,“ myslí si poslanec 
Rosina. Prízvukuje, že kým v cen-
tre mesta obyvatelia musia počítať aj 
s nočným životom, Karlova Ves patrí 
medzi rezidenčné časti mesta, kde by 
sa malo uprednostňovať bývanie oby-
vateľov, a teda aj nočný pokoj, ktorému 
by sa mali bary a podniky prispôsobiť 
otváracími hodinami. -zč-; Foto: ilustr.

V karloveských školách stúpol počet detí o 18

november 2016
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Plánovaná modernizácia elek-
tričkovej trate, ktorá vedie 
cez Karlovu Ves, by mohla 

byť spustená pravdepodobne 
začiatkom budúceho roka. Trať 
z Dúbravky po hradný tunel zre-
konštruuje hlavné mesto Bratislava 
z eurofondov. Momentálne mesto 
čaká na povolenia a stanoviská od 
dotknutých orgánov.

Prípravy rekonštrukcie električ-
kovej trate na jar pribrzdili námietky 
dvoch účastníkov konania, ktorí sa 
odvolali voči územnému rozhodnutiu. 
Vec riešil Okresný úrad Bratislava, 
odbor výstavby a bytovej politiky, 
ktorý odvolania oboch účastníkov 
zamietol. Územné rozhodnutie 
k modernizácii električkovej trate tak 
v polovici júna nadobudlo právoplat-
nosť.

Modernizácia približne 6,8 
kilometrov dlhého úseku električ-
kovej trate nadväzuje na rekonštruk-
ciu trate v Dúbravke spred dvoch 
rokov. Pokračovanie modernizácie 

S modernizáciou električkovej trate v Karlovej Vsi 
chcú začať začiatkom roku 2017

Električková trať v Karlovej Vsi bude zrekonštruovaná s pomocou eurofondov

BM_BoryMolo_Inzercia_205x134_Karloveske.indd   1 21/10/2016   13:33

Inzercia

Dúbravsko-karloveskej radiály by 
malo stáť približne 60 miliónov eur. 
Rekonštrukcia by mala byť hotová 
podľa predpokladov v roku 2018. 
O presnom termíne prác a organizácii 
dopravy počas rekonštrukcie bude 
mesto informovať po vydaní potreb-
ných povolení.

Cieľom modernizácie trate je kom-
pletná výmena zastaraných a opotre-
bovaných konštrukcií električkovej 
trate za nové a progresívne prvky. 
Mesto nechá  kompletne vymeniť 
električkový zvršok a spodok spolu 
s odvodnením. Zvýši sa tak traťová 
rýchlosť, ale aj bezpečnosť,  zároveň 
sa zníži hlučnosť. Trať by mala byť 
zatrávnená. Vynovené by malo byť aj 
obratisko električiek. Po novom bude 
obojsmerné a električky doň budú 
môcť vchádzať aj v smere z Dúbravky.

Súčasťou modernizácie je aj vy-
budovanie nového trakčného ve-
denia. Rekonštrukcie sa dočkajú aj 
existujúce zastávky. Vybudujú sa 
tu zvýšené hrany nástupíšť pre jed-

noduchší nástup a výstup. Pribudnú 
osvetlené prístrešky pre cestujúcich, 
výťahy, automaty na cestovné lístky, 
informačné tabule či odpadkové koše. 
Prístupy na zastávky i priechody pre 

chodcov budú bezbariérové. Vý-
znam né prestupné uzly na Molecovej 
a Damborského budú riešené ako in-
tegrované združené zastávky.

-zč-; Foto: MiÚ
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Začiatok novembra je v našich 
mysliach spätý s návštevou 
cintorínov. Pripomíname 

si tak našich blízkych, ktorí nás 
predišli do večnosti. Život prináša 
rôzne chvíle, vrátane tých smutných, 
keď sa musíme rozlúčiť s milovanou 
osobou. Okrem duševného zranenia 
je úmrtie člena rodiny spojené aj 
s nákladmi na pohreb.

S prípravou poslednej rozlúčky sa 
spájajú nemalé finančné výdavky. 
Pohrebníctva dnes ponúkajú širokú 
škálu služieb, poradia s výberom 
rakvy, smútočným obradom i vyba-
vením matriky. Ceny pohrebov na cin-
torínoch sa začínajú sumou 1000 eur, 
o niečo lacnejšie sú kremácie, ktoré 
stoja približne 800 eur. Pohrebníc-
tva spravidla pozostalým pomôžu pri 
príprave pohrebu a smútočného obra-

du. Platná právna úprava v súčasnosti 
pripúšťa len dva spôsoby pochovania 
– klasické pochovanie do zeme alebo 
spopolnenie (kremáciu). 

Domy smútku ponúkajú aj balíky 
služieb

Napríklad prenájom siene v dome 
smútku stojí od 35 do takmer 150 eur 
v závislosti od lokality. Najdrahšie 
vyjdú smútočné obrady v Domoch 
smútku na cintorínoch Slávičie údolie, 
Ružinov, Petržalka a Martinský cin-
torín. Ceny pohrebov závisia aj od vý-
beru rakvy a množstva služieb, ktoré 
si pozostalí objednajú. Okrem pomoci 
pri príprave pohrebu a smútočného 
obradu pohrebníctva ponúkajú aj 
doplnkové služby. Možno si u nich 
objednať vyhotovenie smútočného 
oznámenia (parte), pomôžu pri vy-

bavení matričných dokladov či 
pohrebného príspevku a podobne. 
Niektoré pohrebníctva ponúkajú aj 
balíky služieb, ich ceny sa líšia podľa 
typu a množstva objednaných služieb 
a začínajú sa sumou približne 780 
eur. Súčasťou balíka služieb býva rak-
va, čalúnenie, obliekanie zosnulého, 
prevoz, smútočný obrad a prenájom 
obradnej siene, vybavenie matriky 
a kremácia so štandardnou urnou. 

Čo robiť ako prvé, keď zomrie blíz-
ka osoba

Smrť blízkej osoby je mimoriadne 
smutná a stresujúca udalosť. Čas-
to si nevieme rady, čo robiť, kam 
zavolať, keď v našom okolí niekto 
zomrie. Pri úmrtí v byte treba naj-
skôr privolať zdravotníkov (tiesňová 
linka 112 alebo 155) a nahlásiť, že 

ide o podozrenie z úmrtia. Mestská 
organizácia Marianum – Pohreb-
níctvo mesta Bratislavy odporúča po 
obhliadke zosnulého lekárom, ak nie 
je nariadená súdna pitva, zavolať na 
dispečing odvozu zosnulých, ktorí 
odvezú telo zosnulého z bytu. Na rad 
prichádza príprava smútočného obra-
du. Pri návšteve pohrebníctva si treba 
so sebou priniesť občiansky preukaz 
zosnulého, list o prehliadke zosnulého 
(vystaví ho lekár alebo súdny lekár, 
prípadne nemocnica) a oblečenie, 
v ktorom bude zosnulý pochovaný. 
S náležitosťami týkajúcimi sa po-
chovania zosnulého, ako je priebeh 
obradu, pridelenie hrobového miesta 
a podobne, už pomôže pozostalým 
pohrebníctvo. Informácie o ponuke 
služieb či kontaktné údaje majú jed-
notlivé pohrebníctva uverejnené na 
svojich webových stránkach. 

Štát poskytuje príspevok na pohreb
Výška tohto príspevku je v súčas-

nosti 79,67 eura a vypláca ho úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Príspevok na pohreb je štátna sociálna 
dávka, ktorou štát prispieva na úhradu 
výdavkov spojených so zabezpečením 
pohrebu. O príspevok môže požiadať 
plnoletá fyzická osoba, ktorá pohreb 
zabezpečuje. Písomnú žiadosť treba 
podať na príslušnom úrade práce podľa 
miesta posledného trvalého alebo pre-
chodného pobytu zosnulého. Žiadosť 
musí potvrdiť aj pohrebná služba, 
u ktorej si pozostalí objednajú posled-
nú rozlúčku. Príspevok na pohreb vy-
pláca úrad práce najneskôr do konca 
ďalšieho mesiaca po podaní žiadosti. 
Nárok na príspevok na pohreb zaniká 
uplynutím jedného roku od pohrebu 
zosnulého.      -zč-; Foto: MiÚ

Koľko stojí vybavenie pohrebu? Cintorín v Slávičom údolí

Karlovešťania si aj v týchto dňoch spomínajú na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami

november 2016



7Informujeme

www.karlovaves.skKARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Odpad triedi až 88 percent Karlovešťanov

Ďalšie zberné hniezdo na 
separovaný odpad

Do 15. 11. treba vykonať 
jesennú deratizáciu

Trend triedenia odpadu 
z domácností je v Karlovej 
Vsi potešiteľný. Odpad 

separuje až 88 percent karlo-
veských domácností. Mestská časť 
podporovala ekologické povedomie 
u obyvateľov aj počas Karloveských 
hodov. Na tomto podujatí nechýbali 
ani koše na separovaný odpad – plas-
ty a papier. Len nádoby na odpad 
však nestačia, dôležité je naučiť sa 
aj správne separovať. Karlova Ves 
preto v oblasti vzdelávania o eko-
logickom správaní a udržateľnom 
spôsobe života na našej planéte pri-
pravuje viaceré aktivity. 

Karlovešťania najčastejšie trie-
dia papier, sklo a plasty. Vyplýva to 
z dotazníka Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja (PHSR), ktorého 
prípravu mestská časť Bratislava–Kar-

Karlova Ves vybudovala a zabezpečila pre rodinné domy zo spádovej oblasti 
ulíc Kuklovská, Púpavová a Šaštínska ďalšie zberné hniezdo. Podarilo sa to po 
dlhom hľadaní vhodnej lokality. Obyvatelia z rodinných domov, ktorí separujú 
odpad, majú teraz možnosť vyhodiť do 1100-litrových kontajnerov  nepotrebné 
sklo, papier a plast. Kontajnery na papier a plast budú vyprázdňované dvakrát 
týždenne (papier v stredu a v sobotu, plast v utorok a vo štvrtok) a sklo raz me-
sačne. Momentálne máme v Karlovej Vsi spolu päť zberných hniezd - v Líščom 
údolí, na Starých gruntoch, Na Sitine, na Sološnickej ulici a vedľa ZŠ na Kar-
loveskej 61.           -mš-; Foto: MiÚ

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyzval na celoplošnú deratizáciu do 
15. novembra. Karlova Ves ju vykonáva na vytipovaných priestranstvách a vo 
svojich objektoch. Právnické osoby a zariadenia urobia deratizáciu vo svojich ob-
jektoch, rozvodoch, skladoch i na skládkach. Musia tak urobiť prostredníctvom 
firiem, ktoré majú oprávnenie na profesionálny výkon regulácie škodcov. Oby-
vatelia môžu vykonať deratizáciu svojpomocne, dostupnými prípravkami.      -zč-

Miestny úrad bude od januára 2017 zabezpečovať údržbu košov na psie 
výkaly vo vlastnej réžií. Prosíme Vás o vyjadrenie názoru. Privítali by ste, 
aby ste mali pre exkrementy k dispozícií:

 • papierové vrecká  • plastové vrecká 

Vašu odpoveď zakrúžkujte, vystrihnite tento kupón a do 7. novembra ho 
prineste do sídla miestneho úradu na Námestí sv. Františka, vhoďte ho do 
schránky Odkaz pre redakciu. Svoj názor môžete vyjadriť aj prostredníctvom 
e-mailu: halina.trubinyiova@karlovaves.sk. Ďakujeme.

Výzva pre majiteľov psov v Karlovej Vsi

lova Ves dokončila.  Plasty separuje 
až 95,8 percenta opýtaných. Nezaostá-
va však ani triedenie skla (91,7 %) 
a papiera (88,4 %). Miestni obyvate-
lia separujú aj ďalšie zložky odpadu, 
najčastejšie bioodpad. Karlovešťania 
však reagujú aj na zber elektroodpa-
du, triedia batérie i kov. Uvedomelý 
prístup našich obyvateľov oceňuje aj 
organizácia Greenpeace Slovensko, 
podľa ktorej je výsledných 88 per-
cent obyvateľov triediacich odpad 
veľmi pekné číslo. „Myslíme si, že 
environmentálne povedomie Slovákov 
v otázke triedenia odpadu sa zvyšuje,“ 
hodnotí hovorkyňa Greenpeace Slo -
ven sko Miroslava Ábelová. Ochran-
covia prírody vítajú, že mestá a obce 
sa snažia umiestňovať čoraz viac 
nádob na triedený odpad. Resty však 
samosprávy majú ešte pri nádobách 

na bioodpad, ktorých je na síd-
liskách podľa Greenpeace stále málo. 
„Nestačí však len separovať odpad, 
dôležité je menej ho  produkovať. Zby-
točne veľa vecí nakupujeme, zbytočne 
veľa vecí vyhadzujeme,“ poukazuje na 
problém dnešnej spoločnosti miestny 
poslanec Jaromír Šíbl. 

Triedenie odpadu však stále nie je 
samozrejmosťou vo všetkých domác-
nostiach. Niektorí obyvatelia totiž 
separovaniu odpadu pozornosť neve-
nujú. Najčastejším dôvodom je, že 
na to nemajú čas (41,7 %). Ďalším 
napríklad nevyhovuje spôsob zberu 
triedeného odpadu (31,1 %), nemajú 
o separovaní dosť informácií (28,2 %) 
alebo nepovažujú triedenie za dôležité 
(14,6 %).                    -zč-; Foto: MiÚ

Tomáš
(vedúci knižnice)
Separujem odpad. Je to už pre 

mňa samozrejmosť. Kedysi som 
nebol až tak ekologicky zameraný, 
postupom času mi to však pripadá 
normálne, že sa staráme o životné 
prostredie.

Mária
(dôchodkyňa)
Separujem odpad podľa toho, ako 

máme pristavené zberné nádoby, 
a tie máme na sklo, plasty a tie ostat-
né. Je to dôležité, aby sa neznečisťova-
la naša krajina a planéta.

Dominika
(zamestnankyňa 

oddelenia sociálnych vecí MiÚ)
Separujem odpad, pretože si mys-

lím, že je to dôležité pre naše životné 
prostredie. Máme pred panelákom 
na Karloveskej oddelené nádoby na 
papier, plasty, sklo a kombinovaný 
odpad.

Peter Lenč
(poslanec 

Karlovej Vsi)
Samozrejme, doma odpad separu-

jeme. Delíme ho na plasty, papier, 
sklo a zmesový odpad.

Harmonogram pristavenia 
veľkokapacitných kontajnerov
 Od Do Miesto
  7. 11. 2016   8. 11. 2016 Kuklovská – oproti č. 58 
  7. 11. 2016   8. 11. 2016 Nad lúčkami 43 – parkovacími miestami
14. 11. 2016 15. 11. 2016 Karloveská 5 – zeleň vedľa detského ihriska
14. 11. 2016 15. 11. 2016 Karloveská 55 - 57, vnútroblok 
14. 11. 2016 15. 11. 2016 Jurigovo nám. 13 – Nábělkova 
14. 11. 2016 15. 11. 2016 Jamnického 8 
21. 11. 2016 29. 11. 2016 Pod Rovnicami 29 – zo zadnej strany
21. 11. 2016 29. 11. 2016 Dlhé diely I. -  Nad Dunajom 
21. 11. 2016 29. 11. 2016 Segnerova 3 – garáže 
21. 11. 2016 29. 11. 2016 Matejkova 14 
28. 11. 2016 29. 11. 2016 Pribišova 6 
28. 11. 2016 29. 11. 2016 Adámiho 12 
28. 11. 2016 29. 11. 2016 J. Stanislava 8 
28. 11. 2016 29. 11. 2016 Roh Suchohradská a Silvánska 
  5. 12. 2016   6. 12. 2016 Kuklovská – parkovisko pod múrom 
  5. 12. 2016   6. 12. 2016 Kolísková 12 – parkovisko vo dvore 
  5. 12. 2016   6. 12. 2016 Líščie údolie 14 
  5. 12. 2016   6. 12. 2016 Púpavová 1 Pre rodinné domy v lokalite Púpavovej pribudlo nové zberné hniezdo
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Výnos z poplatku za rozvoj by 
mal pomôcť mestským častiam

Karlova Ves ponúka 
na prenájom priestory

Regionálne združenie 
mestských častí hlavného 
mesta SR Bratislavy upozor-

nilo, že práca magistrátu hlavného 
mesta je nekoncepčná, magistrát 
nedodržiava termíny a nerieši 
zásadné veci. Starostovia poukázali 
na konkrétny príklad nefunkčnos-
ti magistrátu, ktorým je zavedenie 
zákona o príspevku za rozvoj. 

Aplikácia tohto zákona je pre 
mestské časti mimoriadne dôležitá, 
veď Bratislava a jej obyvatelia môžu 
z príspevkov ročne získať približne 
10 miliónov eur. Príspevok za rozvoj 
majú podľa zákona platiť developeri 
a stavebníci, ktorí realizujú svoje pro-
jekty na území mestských častí. Sta-
rostovia navrhujú, aby boli výnosy 
z poplatku rozdelené tak, že 68 % 
z nich by išlo v prospech mestskej čas-
ti a 32 % v prospech hlavného mesta. 

Poplatok za rozvoj je podľa záko-
na príjmom do rozpočtu obce. Výnos 
z poplatku za rozvoj môžu obce použiť 
na výstavbu zariadenia starostlivos-
ti o deti, prípadne budovy, v ktorej 
Karlova Ves zabezpečí poskytovanie 
sociálnych, športových a kultúrnych 
služieb. Príspevok od investorov na 
rozvoj mestských častí môže obec 
použiť aj na sociálne bývanie, stavbu 
školského a zdravotníckeho zaria-
denia, verejne prístupného parku, 
na úpravu verejnej zelene, výstavbu 

miestnej komunikácie, parkovacích 
plôch a technickej infraštruktúry.

„Prostriedky z výnosu tohto 
poplatku by mali byť uplatnené tam, 
kde výstavba spôsobí prostrediu 
a obyvateľom najväčšiu záťaž. To je 
kon krétna mestská časť, v ktorej sa 
výstavba realizuje a spôsobí vyššie 
nároky na infraštruktúru. Napríklad 
potrebu novej materskej školy alebo 
zariadenia sociálnych služieb,“ pove-
dala starostka Karlovej Vsi Dana Ča-
hojová.

Zákon bol v parlamente schválený 
v minulom roku a účinnosť nadobudne 
už 1. novembra 2016. Zákon určuje 
poplatok vo výške od 10 do 35 eur 
za každý (aj začatý) štvorcový meter 
podlahovej plochy nadzemnej časti 
stavby. Výšku pre jednotlivé územia 
alebo svoje časti určí obec vo vše-
obecnom záväznom nariadení, ktoré 
schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Niek-
de teda môže mať poplatok maximál-
nu výšku, niekde môže byť na spodnej 
hranici. Obce tiež môžu požadovať 
roz lične vysoký poplatok za stavby na 
bývanie a iné stavby, určené napríklad 
na komerčné účely. Znamená to, 
že vyberanie poplatku a jeho výška 
v rôznych lokalitách je v rukách pos-
lancov obce. Rozdelenie výnosu 
z neho medzi mesto a mestské časti 
musí byť upravené v štatúte hlavného 
mesta.                -mš-

V Centre služieb občanom už 
môžete platiť aj kartou

Miestny úrad v Karlovej Vsi 
umožňuje občanom platiť 
za poskytované služby aj 

platobnými kartami. V priestoroch 
Centra služieb občanom, ktoré sídli 
vedľa vstupu do miestneho úradu, 
bol nainštalovaný samoobslužný 
platobný terminál, ktorý umožňu-
je platiť za služby v hotovosti alebo 
platobnými kartami, a to buď kon-
taktne, teda zadaním PIN kódu, ale-
bo aj bezkontaktne. 

“V začiatočnej fáze budú môcť 
návštevníci centra zaplatiť poplatky 
za osvedčovanie podpisov a listín, 
za služby matriky, ohlasovne pobytu 
a kopírovacie služby. Neskôr sa pros-
tredníctvom platobného terminálu 
budú uhrádzať všetky platby, ktoré sa 
zatiaľ prijímajú v pokladni miestneho 
úradu,” informuje prednosta miestne-
ho úradu Ján Hrčka. 

Centrum služieb občanom otvorila 
Karlova Ves v júni a je k dispozícií 
každý pracovný deň. Môžete si tam 
dať osvedčiť podpis alebo fotokópie 

Všetci obyvatelia a firmy možno nevedia, že si môžu prenajať obecné priesto-
ry a využiť ich na rôzne formy prezentácií či akcií. Mestská časť Bratislava–Kar-
lova Ves ponúka na krátkodobý prenájom niektoré svoje priestory. Patria k nim 
napríklad sály v Karloveskom centre kultúry (KCK), ktoré sú vhodné na plesy, 
stužkové či rôzne schôdze alebo stretnutia. Veľká sála má kapacitu 200 ľudí, do 
malej sa zmestí 50 hostí. 

Karlova Ves ponúka na krátkodobý prenájom aj veľkú rokovaciu sálu na 
prízemí karloveského miestneho úradu na Námestí sv. Františka. Klimatizo-
vanú miestnosť s projektorom, ozvučením, mikrofónmi či wi-fi pripojením mož-
no využiť napríklad na školenia, prednášky, pracovné stretnutia i premietanie 
filmov.

Prenajať si možno aj priestory školských jedální (ZŠ Majerníkova 62, ZŠ Kar-
loveská 61, SŠ Tilgnerova) alebo kinosálu v ZŠ Majerníkova 60. Krátkodobý 
prenájom týchto priestorov je v kompetenciách jednotlivých škôl.  

Informácie o prenájme priestorov i s cenníkom sú zverejnené na webe 
www.karlovaves.sk.

Miesto Maximálna Cena za
 kapacita 1 hodinu 
 (počet miest nájmu
 na sedenie) (v eurách)

Jedáleň pri ZŠ Majerníková 62 200 20

Kinosála v ZŠ Majerníková 60 200 20

Jedáleň pri ZŠ Karloveská 61 200 20

Jedáleň pri SŠ Tilgnerova 200 20

Karloveské centrum kultúry – veľká sála 200 50 
(150 prízemie, 50 balkón) 

Karloveské centrum kultúry – malá sála 50 30

Námestie sv. Františka 
– veľká rokovacia miestnosť 40 35

dokumentov za výrazne nižšie poplat-
ky ako u notára. Nachádza sa tu aj 
ohlasovňa pobytu obyvateľov, kde 
je možné prihlásiť alebo odhlásiť sa 
z trvalého či prechodného pobytu. 
Na matrike, ktorá sa tiež nachádza 
v centre, si občania SR môžu vybaviť 
sobášny či úmrtný list alebo dup-
likáty matričných dokladov. Začiat-
kom októbra sa do centra presunulo 
aj od delenie daní a poplatkov, kde 
si môžete vybaviť okrem iného pri-
hlásenie alebo odhlásenie psa alebo 
rybársky lístok.

Centrum služieb občanom na 
Námestí sv. Františka je dostupné 
každý pracovný deň od 8.00 h. V pon-
delok a v stredu je otvorené do 17.00 
h, v utorok a vo štvrtok do 15.00 h 
a v piatok do 13.00 h, a to aj v čase obe-
da. Od začiatku októbra je súčasťou 
centra aj automat na poradové čísla, 
ktorý nasmeruje návštevníka k pra-
covisku, kde ho vybaví zamestna-
nec miestneho úradu zodpovedný za 
príslušnú agendu.       -mš-; Foto: MiÚ

Moderné centrum služieb občanom umožňuje platiť za 
žiadané služby aj platobnou kartou

november 2016
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Július Višňovský: 
„Lietanie je odvekou 
túžbou ľudstva“

Medzi obyvateľmi Karlovej 
Vsi, ktorí sa dožili vý -
znamného jubilea, je aj 

Július Višňovský. Dnes má 87 rokov 
a je jedným z obyvateľov Karlovej 
Vsi. Ako armádny pilot plnil úlo-
hy súvisiace s ochranou vzdušných 
hraníc republiky. Svoje spomienky 
zachytil v knihe Lietajúce spomien-
ky. Opisuje v nej skutočné príbehy 
a udalosti z pilotného výcviku. Či-
tatelia sa dozvedia viaceré informá-
cie zo života pilotov v českosloven-
skom vojenskom letectve v rokoch 
1951 - 1966 po druhej svetovej voj-
ne - po rozdelení sveta v čase stu-
denej vojny. 

Lákalo vás lietanie odmalička?
Pravdupovediac, nebol som zame-

raný na lietanie. Po absolvovaní 
chemickej priemyselnej školy som 
chcel byť chemikom. Prišiel však 
základný vojenský výcvik v Břeclavi, 
ktorý bol v novembri a decembri dosť 
tvrdý. Prihlásil som sa spolu s ďalším 
vojakom v rámci náboru do Leteckého 
učilišťa. Aj keď sme nepočítali, že 
zdravotné skúšky v Ústave leteckého 
zdravia v Prahe urobíme, aspoň sa na 
pár dní z poradového výcviku ule-
jeme. Skúšky som zvládol a do Břec-
lavi som sa vrátil ako pilotný žiak.

Pohltilo vás lietanie hneď, alebo ste 
si k nemu hľadali cestu?

Lietanie ma chytilo hneď pri prvom 
zoznamovacom lete na popradskom 
letisku pod krásami Vysokých Tatier. 
Letecký výcvik som prerušil len na 
deväť mesiacov, keď som absolvoval 
kurz veliteľov bojových letiek v Pros-
tějove. Tento čas mi chýbal pri získaní 
vycvičenosti pilota prvej triedy. 
Manželka ma od lietania odhovárala 
najmä v čase mimoriadnych leteckých 
udalostí, pri ktorých piloti prichádzali 
o životy.

Pociťovali ste ako pilot nejaké 
spoločenské výhody?

Niektorí ľudia si môžu myslieť, 
že piloti mali nejaké výhody. V tom 
čase bola vysoká bojová pohotovosť. 

Z celkového počtu šestnásť pilotov 
v letke mohli posádku opustiť naj-
viac dvaja piloti. Ako veliteľ letky 
som o opustení posádky nemohol ani 
uvažovať. S manželkou sme bývali 
v malej izbičke v slobodárni na letis-
ku. Keď sa nám narodila dcérka, tak 
sme dostali väčšiu izbičku, ktorá mala 
aj umývadlo so studenou vodou. Ne-
boli sme pánmi svojho voľného času. 
Po vyhlásení poplachu museli piloti 
zaujať bojovú pohotovosť na letisku, 
v lietadlách až do určeného času, vo 
dne či v noci. Jednoizbový byt na 
Vajnorskej ulici sme dostali, až keď 
mala dcérka jeden rok, dvojizbový až 
po premiestnení na divízne veliteľské 
stanovište do Zvolena.

Dalo sa letectvo spojiť s rodinným 
životom?

Vyžadovalo to od manželky istú 
toleranciu. Musela sa zmieriť s tým, že 
jej manžel nebol pánom svojho, a teda 
ani jej slobodného života. Nemohol 
som počítať s voľným víkendom a to-
bôž nie, ako veliteľ letky, s opustením 
posádky. Stále som sa musel zdržiavať 
v blízkosti svojho bydliska.

K lietaniu patria aj zoskoky padá-
kom, ktoré sa už dnes dajú kúpiť 
k narodeninám ako darček. Ako ste 
prežívali svoj prvý zoskok?

Piloti nechcú skákať, radšej 
sa pokúšajú o núdzové pristátie. 
Pristávať do neznámeho terénu je 
veľké riziko. Často pri tom dochádza-
lo k zbytočným stratám na životoch 
pilotov. Preto mali piloti nariadené 
pravidelné cvičné zoskoky. V jeden 
deň pristálo v Českých Budějoviciach 
na letisku dopravné lietadlo, z ktorého 
boli odmontované dvere. Vedeli sme, 
že je zle, že budeme skákať. Do lietad-
la sme nastupovali usmiati, ja posled-
ný. Ako sme stúpali do 600-metrovej 
výšky, úsmevy sa postupne strácali, 
tváre kameneli. Po zaznení signálu 
za asistencie výsadkového sprievod-
cu sme prví traja z lietadla vyskoči-
li. Skákal som prvý, a ten pohľad 
z lietadla do hĺbky na zem mám stále 
pred sebou. Dobre som pristál, urobil 

parakotúľ, zbalil padák a prestal som 
sa zoskoku báť.

Ocitli ste sa v situácii, že ste sa 
museli katapultovať?

Mal som veľké šťastie, že som sa 
nemusel katapultovať za celé moje 
lietanie. Na  letisku Sliač, hneď v prvý 
letový deň na vrtuľových lietadlách, 
museli učiteľ lietania a pilotný žiak 
skákať nad Banskou Bystricou 
z horia ceho lietadla. V Bratislave pre 
poruchu podvozku na MiG-u, ktorý sa 
nedal vysunúť, musel pilot na letisku 
núdzovo pristáť do trávy - na brucho.

Bavilo vás akrobatické lietanie?
Každý pilot musel povinne každý 

mesiac absolvovať 25-minútový let na 
MiG-u, aby si precvičil techniky pi-
lotáže (zvrat, premet, prekrut, výkrut 
a ich kombinácie). Ja som tento let rád 
vykonával v priestore nad Bratisla-
vou. Lepšie som sa orientoval v pres-
nosti spájania techník v kolmom lete 
za využitia pohľadu na križovatky 
ciest. Takýmto precvičovaním sa pilot 
zdokonaľoval v klasickom vzdušnom 
boji.

Stalo sa vám, že ste sa pri lietaní 
dostali do rakúskeho vzdušného 
priestoru?

Stalo. Prvýkrát, keď som ešte lietal 
na letisku v Českých Budějoviciach. 
Letel som s inštruktorom na MiG-u. 
Pri Jindřichovom Hradci sme vlete-
li do zlého počasia, ktorému sme sa 
vyhýbali okľukou, až sme narušili 

hranicu. Videl som to podľa zoraného 
pruhu zeme. Druhýkrát pri lete 
z Bratislavy do Prahy. Vedúci sku-
piny predčasne nasadil po prelietnutí 
Karpát kurz na Prahu a hranicu do 
Rakúska sme preleteli pri Malackách, 
do ČSSR pri Znojme. Zachytil nás 
břeclavský radar. Z Rakúska neprišla 
nóta o narušení hraníc, vyhovorili sme 
sa, že asi na radare videli letieť divé 
husi. Nejako sa nám to prepieklo, lebo 
bratislavský radar nás pre malú výšku 
stratil.

Zalietate si ešte aj dnes?
Len ako pasažier. Naposledy som 

letel minulý mesiac v aeroklube 
v Martine na CESSNE. Predseda klu-
bu mi tento krátky let umožnil. Naša 
bratislavská pobočka Slovenského 
leteckého zväzu Gen. M. R. Štefánika 
sa na tomto letisku zúčastnila súťaže 
vo varení gulášu. Lietať na prúdovom 
lietadle je dnes drahý špás.

Čo ste robili po prestupe do civilu 
a čo vás priviedlo do Karlovej Vsi?

Zamestnal som sa na technickej 
kontrole v Rašelinových závodoch, 
potom na rezortnej kontrole MK 
SR. Moje rozlúčenie s lietaním bolo 
chlapské, letecké a prečo nepovedať - 
bolestne krásne. V Karlovej Vsi sa mi 
podarilo získať družstevný trojizbový 
byt v roku 1968. Býva sa mi tu dobre, 
som spokojný a za nič na svete by som 
to nezmenil.

-ab-; Foto: autor
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Nielen deti, ale aj dospelých potešili kolotoče

Hodový sprievod s dychovou hudbou Račianka na ceste do Líščieho údolia

Najväčším ťahákom Karloveských hodov bola vokálna skupina Fragile

Výťažok z predaja chutného hodového strapca pôjde v prospech miestnej knižnice a medzi deťmi bol oň záujem

Karloveské hody sú za nami. Počas troch hodových dní zaplnilo Líščie údolie 
niekoľko tisíc ľudí. Tradičné slávnosti zasvätené patrónovi Karlovej Vsi sv. Mi-
chalovi odštartovali v piatok 30. septembra pred miestnym úradom na Námestí 
sv. Františka a pokračovali v Líščom údolí až do nedeľného večera. 

Trojdňové hodové slávnosti boli nabité hudobnými či tanečnými vystúpenia-
mi i množstvom sprievodných podujatí. O zábavu v prvý hodový deň sa pred 
miestnym úradom postarali dve generácie Karlovešťanov – najstaršia a naj-
mladšia. Program otváral spevácky súbor Senioranka a po nich svoj talent 
predviedli deti zo Spojenej školy sv. Františka z Assisi. Podvečer sa tradičný 
hodový sprievod na čele s dychovou hudbou Račianka vybral do Líščieho údo-
lia. Do dôb dávno minulých návštevníkov preniesli Templári z hradu Bagras 
svojím šermiarskym vystúpením. Po zotmení pódium patrilo hudobníkom 
z kapely Prešporskí junáci, ktorí nás roztancovali overenými hitmi i svojimi 
vlastnými skladbami. Počas ďalších dvoch hodových dní sa na pódiu v Líščom 
údolí vystriedali folklórne súbory Čečinka a Dolina. Najmenším návštevníkom 
bol venovaný sobotný pesničkový program Veľkí herci spievajú malým deťom 
i nedeľná cirkusová škola CirKus-Kus. Spomienku na leto priniesli tanečnice 
latinsko-amerických tancov zo súboru Latiniko. Svoje umenie predviedli i kar-
loveské mažoretky Cordis. Na pódiu sa vystriedali aj swingoví hudobníci z Fun-
ny Fellows, funky rytmy do Líščieho údolia priniesli Funkiez a azda najväčším 
ťahákom hodových slávností bola vokálna skupina Fragile. Sobotný večer patril 
novinke – hodovej zábave v Kamel klube. O zábavu sa starala dychová hudba 
Grinavanka spolu s dídžejom Mirom Olveckým. Karloveské hody 2016 v nedeľu 
podvečer uzavreli dávkou rokenrolu hudobníci z The Rockefellas a ohňová šou. 

Karloveské hody ponúkli aj množstvo sprievodných podujatí. Karloveské 
kluby, občianske združenia, ale aj lokálni výrobcovia s ponukou svojich produk-
tov sa predstavili v komunitnej uličke. Bolo z čoho vyberať – šikovné gazdinky 
navarili lekváre, pripravili sirupy, napiekli lievance a perníčky. Núdza nebola 
ani o pletené čiapky či doplnky do vlasov. V komunitnej uličke návštevníci 
našli aj zástupcov z Karloveského športového klubu, tanečného centra či zo ZŠ 
Karloveská. Na tradičných hodoch nechýbal ani prezentačný stánok mestskej 
časti. Deti potešila prehliadka kosiacej techniky verejnoprospešnej služby. A to 
len bolo radosti, keď si mohli takú veľkú kosačku aj vyskúšať. Miestna knižnica 
ponúkla Burzu kníh s kanisterapiou a kaligrafiou. V stánku karloveskej knižnice 
ste mohli zažiť čítanie so psíkmi v spolupráci s Kynologickým klubom Doggie. 
Návštevníci si mohli vyskúšať písanie na starých písacích strojoch. Nechýbala 
ani obľúbená hodová tombola, z ktorej si hlavnú cenu – nový televízor - odniesli 
mladí budúci rodičia. Tešíme sa opäť o rok!        -zč-; Foto: MiÚ

j

Najväčším ťahákom Karloveských hodov bola vokálna skupina F g

H dový sprievod s dychovou hudbou Račianka na ceste do Líščieho údolia

Nielen deti, ale aj dospelých potešili kolotoče
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Karloveské hody privítali 
tisícky návštevníkov

november 2016
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Záujem ľudí o vystúpenia bol veľký

Nedeľné popoludnie otvoril FS Dolina
Nedeľné popoludnie otvoril FS Dolina

11

Záujem ľudí o vystúpenia bol veľký
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Hlavnú cenu hodovej tomboly si odniesli mladí budúci rodičia

V stane mestskej časti boli aj karloveskí poslanci, z pravej strany Anna Zemanová, Rudolf Rosina, Zuzana Volková, Vladimír Dulla, Ján Labuda, Marcel Zajac a člen komisie pre seniorov Petr Sedlák

Údržbovú techniku si mohli vyskúšať všetky deti

Dievčatá z Latinika vždy vedia rozprúdiť zábavu

Nielen počas pracovných dní, ale aj počas hodov sa s obyvateľmi rozprávala 

starostka Dana Čahojová a vicestarosta Branislav Záhradník

Do dôb dávno minulých návštevníkov preniesli Templári z hradu Bagras
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Rastislav chce inšpirovať ďalších Karlovešťanov

Ihriská v okolí Adámiho ulice vyzerajú po tomto lete krajšie. Postaral sa 
o to jeden z bývalých obyvateľov Karlovej Vsi. Rastislav od začiatku leta veľa 
voľného času strávil na našich ihriskách. Snaží sa im vrátiť ich pôvodnú podobu. 
„Narodil som sa a vyrástol na tomto mieste. I keď tu teraz nebývam, chodievam 
sem často za mamou. Ponúkol som svoju pomoc,“ hovorí Rastislav. 

Pustil sa do obnovy a skrášľovania detského a hokejbalového ihriska 
a oporného múra na Adámiho ulici, stĺpikov na Gabčíkovej ulici a zábradlia na 
nadchode nad Adámiho ulicou. Nakúpil farby, štetce, rôzny ďalší materiál, ale 
najmä sám vlastnoručne škriabal, čistil, natieral a naťahoval nové oplotenie. Po-
mohla mu finančne aj rodina a priatelia najmä s dopravou materiálu, ale fyzickú 

prácu vykonal prevažne sám. Najviac mu dal zabrať oporný múr, ktorý bolo 
treba zbaviť nánosov, plesní, čarbaníc a nakoniec aj niekoľkokrát natrieť. 

Odmenou mu za to bolo napríklad poďakovanie mladej mamičky. Úprimne 
ho potešila aj staršia pani, ktorá mu z okna spustila v taške na šnúre minerálku. 
Práca ešte nie je ani zďaleka skončená. Blížiaca sa zima si však vynúti prestávku. 
Len čo to počasie umožní, bude pokračovať. „Budem rád, keď budem inšpirovať 
aj ďalších, aby nečakali so založenými rukami na to, čo pre nich niekto druhý 
urobí. Napokon, robili by to predovšetkým pre seba a svojich blízkych,“ dodáva 
Rastislav. 

-mš-, Foto: MiÚ, Rastislav F.

12 Zaujalo nás

Múrik na Adámiho pred vymaľovaním

S obnovou detského ihriska na Adámiho ulici pomohli aj sprejeri a Karlova Ves

Rastislav pri múriku, ktorý vlastnoručne vyčistil a vymaľoval

Krajšie vyzerajú aj dopravné stĺpiky 
na Gabčíkovej

november 2016
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Deti sa môžu vyšantiť na nových hracích prvkoch
Nové hracie prvky sa objavili v priebehu septembra na viacerých detských ihriskách v Karlovej Vsi. Vo vnútrobloku Kempelenova  – Karloveská pribudli 

hojdačky, pri KCK na Molecovej basketbalový kôš, vo vnútrobloku Suchohradská – Karloveská lezecká zostava, na Levárskej kolotoč, vo vnútrobloku na 
Majerníkovej dvojpružinka a na Lackovej hrací domček. Vo vnútrobloku Beniakova – Nad Lúčkami dostalo detské ihrisko úplne nové oplotenie.       

-mš-; Foto: MiÚ

13Správy z mestskej časti

Hrací domček na Lackovej ulici

Lezecká zostava Suchohradská 
- Karloveská

Basketbalový kôš pri KCK 
na Molecovej

Oplotenie ihriska na Beniakovej ulici

Hojdačky vo vnútrobloku na Kempelenovej - 
Karloveskej

Kolotoč na Levárskej ulici
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Súťaž o najkrajší balkón 
a predzáhradku má svojich víťazov

Súťaž o najkrajší balkón 
a predzáhradku 2016 má už 
svojich víťazov. Do piateho 

ročníka sa prihlásilo 16 účastníkov. 
Tento rok sa súťažilo v štyroch 

kategóriách – o najkrajšiu predzáhrad-
ku, najkrajší balkón, najkrajšiu nek -
tárodajnú predzáhradku a najkraj-
ší nektárodajný balkón. Víťazstvo 
v kategórii najkrajší balkón si odniesla 
Dagmar Hamarová z Púpavovej ulice, 
ktorá porotu zaujala najpôsobivejšou 
kombináciou farieb okrasných rast-
lín. Na druhej priečke sa umiestnil 
rozkvitnutý balkón Marty Mirekovej 
z Kempelenovej ulice a trojicu víťazov 
zavŕšil kvetinový záhon na balkóne 
Svetlany Krásnej z ulice Ľ. Fullu. 

V súťažnej kategórii o najkrajšiu 
predzáhradku zabodoval kvetinový 
záhon na Majerníkovej ulici, ktorý 
vytvoril Ján Onda s priateľmi. Víťaz 
predviedol nielen pôsobivý výber 
a kombináciu sortimentu rastlín, 
ale aj technický náročné a esteticky 
výborne zvládnuté riešenie kompliko-

vaného priestoru. Na druhom mieste 
sa umiestnila predzáhradka na Seg-
nerovej ulici, o ktorú sa stará Mária 
Zálesňáková. Tretie miesto si odniesla 
predzáhradka na Beniakovej ulici od 
Renáty Kotekovej. 

V letnej súťaži tento rok pribud-
li v spolupráci s OZ Živica dve 
nové kategórie – súťažilo sa aj 
o najkrajší nektarodajný balkón 
a najkrajšiu nektarodajnú predzáhrad-
ku. Na balkónoch či v predzáhrad-
kách priateľských k včelám a iným 
opeľovačom nemali chýbať bylinky, 
zelenina, ovocné rastliny, kry či stro-
my, divoký, nekosený kútik, hmyzí 
hotel alebo napájadlo. 

V kategórii najkrajší nektarodajný 
balkón prvé miesto získala Zuzana 
Gieci zo Sološnickej ulice. Jej roz-
kvitnutý balkón prilákal množstvo 
včielok či čmeliakov. Na druhom 
mieste sa umiestnil balkón Ivany 
Krbatovej z Lackovej ulice, ktorý 
porotu zaujal množstvom kvetov 
a byliniek. Tretie miesto získal 

druhovo rozmanitý balkón Veroniky 
Lang steino vej z Mokrohájskej ulice. 
V súťaži o Najkrajšiu nektarodajnú 
predzáhradku porota udelila iba prvé 
miesto, ktoré so svojou predzáhrad-
kou plnou slnečníc získala Margi-
ta Štanglovičová z Brodskej ulice. 

Odborná porota sa rozhodla udeliť 
aj výnimočnú Cenu sympatie, ktorú 
získala veselá a kreatívna predzáhrad-
ka Herberta Bauera z Novackého 
ulice. Výhercovia boli odmenení 
chutným medom od mestských včiel 
z Bratislavy.               -zč-; Foto: MiÚ

1. miesto, predzáhradka, Ján Onda1. miesto, predzáhradka, Ján Onda

2. miesto, nektarodajný balkón, Ivana Krbatová2. miesto, nektarodajný balkón, Ivana Krbatová

ZSE jesen inz Karlova Ves 205x134 kravata ri.indd   1 20.10.2016   10:46

Inzercia

november 2016
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Príručku o ochrane včiel pokrstili semenami 
lúčnych rastlín

Starostka Dana Čahojová na 
svahu Nad lúčkami semena-
mi lúčnych rastlín pokrstila 

novú príručku s názvom Prírode 
blízka údržba zelene. Symbo-
lický krst sprevádzala ochutnáv-
ka tohtoročného mestského medu 
z Vodárenskej komunitnej záhrady, 
kde sú mestské včely umiestnené. 

“V centrách miest ľudia túžia po 
intímnej blízkosti živej prírody. Tou 
nie sú sterilne vykosené zelené plochy. 
Naša účasť na tomto projekte pre-
to nemá len enviromentálny rozmer. 
Dáva aj zaujímavý podnet na zamys-
lenie tým, ktorí sa o ňom dozvedia, 
a príležitosť pôsobiť príkladom na 
správanie ľudí vo vzťahu k prírode,”
povedala starostka Dana Čahojová. 

Nová príručka s názvom Prírode 
blízka údržba zelene poradí, ako 
navrátiť prírodu do mesta. Vydalo ju 
Centrum environmentálnej a etickej 
výchovy Živica v rámcu projektu 
Mestské včely v spolupráci s ur-

banistkou a záhradnou architektkou 
Zuzanou Hudekovou. „Informácie, 
ktoré v nej uvádzam, sú z viacerých 
prameňov z krajín, ktoré majú 
s takýmto typom údržby skúsenosti. 
U nás je táto príručka prvou lastovič-
kou,“ konštatuje autorka. 

„Plochy so zmenenou frekvenciou 
kosenia nie sú znakom zanedbanej 
údržby. Práve naopak, trávniky, 
ktoré sa nechajú zakvitnúť, sú sym-
bolom prepojenosti s prirodzeným 
prostredím a prejavom ohľaduplnosti 
k včelám a iným opeľovačom, ktoré 
v nich nachádzajú potravovú základňu 
a úkryt,“ objasnila hlavný cieľ projek-
tu Mestské včely jeho koordinátorka 
Zuzana Dovalová z organizácie Ži-
vica. 

Výsadba lúčnych kvetov doplnila 
pokosený trávnik v Líščom údolí. 
V lete ho tak spestrili nevädze aj vlčie 
maky. „Botanička tu identifikovala 
minimálne 25 druhov bylín a kvetov. 
Množstvo hmyzu, motýľov, koníkov, 

čmeliakov, samotárskych včiel mož-
no počítať na desiatky. A to išlo len 
o  fragmenty nepokosenej lúky, ktorá 
skutočne veľmi intenzívne bzuča-

la,“ dopĺňa skúsenosti koordinátorka 
projektu. 

Zuzana Dovalová, 
-red-; Foto: MiU

OZNAM Posledný septembrový týždeň boli niektorí z čitateľov 
našich novín prekvapení, keď si našli vo svojich schránkach namiesto 

októbrového čísla mesačníka opäť septembrové. Išlo o neúmyselnú chy-
bu dodávateľa tlače, ktorý omylom vytlačil neaktuálne číslo. Keď miest -
ny úrad zistil túto skutočnosť, Slovenská pošta roznos novín zastavila. 

Napriek rýchlej reakcii však niektorí obyvatelia dostali staré noviny, ale 
vzápätí aj nové. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.            -red-

Karlova Ves je aj na Facebooku
Aktuálne dianie v mestskej časti Bratislava–Kar-

lova Ves môžete sledovať aj na oficiálnom pro-
file na Facebooku. Dozviete sa novinky zo života 
v Karlovej Vsi, informácie o aktuálnych opravách 
a rekonštrukciách, nechýba ani program kultúrnych 
akcií či fotografie z našich podujatí.

Príručku pokrstila semenami lúčnych rastlín starostka Dana Čahojová

PREDAJ 2i. byt (4p.) v novostavbe na Majerníkovej ul. Rozloha 69,77m2 
s pivnicou plus 2 veľké balkóny, krásny výhľad na AT. Cena 146000  vrátane 

zariadenia. Možnosť dokúpiť parkovacie státie. Kontakt 0911251031.

Inzercia

adresa: Rodinné centrum Klbko, Lackova 4, 841 04 Bratislava, mobil: +421 915 283 545
e-mail: klbko.centrum@gmail.com, web: www.klbko.sk, pridajte sa k nám aj na Facebook-u
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Karlova Ves si uctila svojich 
starších obyvateľov v rámci Mesiaca 
úcty k starším pútavým programom. 
Miestny úrad pre starších spoluobča-
nov pripravil 17. októbra v Karloves-
kom centre kultúry divadelné pred-
stavenie i hudobné vystúpenie. Mohli 
si vychutnať divadelnú inscenáciu 
Petržalské páračky – drápačky v po-
daní seniorov z občianskeho združe-
nia Petržalčanka. Inscenácia plná spe-
vu, tanca a zábavy priblížila tradičné 

zvyky a folklórne prejavy seniorov 
spojené s mladosťou a domovom. 
Popoludnie patrilo vystúpeniu hudob-
nej skupiny Kozovanka. Seniori sa 
na ľudové piesne v podaní hudobnej 
skupiny tešili, o čom svedčila aj tak-
mer do posledného miesta naplnená 
sála. Starších spoluobčanov prišiel 
privítať a vyjadriť im úctu aj vicesta-
rosta Karlovej Vsi Branislav Záhrad-
ník. 

-zč-; Foto: MiÚ

Karlova Ves si uctila seniorov 
kultúrnym programom

Starší Karlovešťania si mohli vychutnať divadelnú inscenáciu Petržalské 
páračky – drápačky

Popoludnie patrilo vystúpeniu hudobnej
skupiny Kozovanka, počas ktorého sa zaplnilo celé KCK

Celoslovenská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy seniorov 
Poetická Nitra 2016 sa uskutoční v priestoroch synagógy v Nitre 9. a 10. no-
vembra. Účasť na podujatí bude dobrovoľná, JDS nebude prispievať, vstup je 
voľný. V prípade vášho diváckeho záujmu sa prihláste v kancelárii Jednoty 
dôchodcov Slovenska na Lackovej ul. 4 v úradných hodinách, teda každý pon-
delok v čase od 13.00 do 15.00 h. 

Jeden z karloveských seniorov - recitátor - postúpil do celoslovenského kola 
a obyvatelia ho tak môžu podporiť svojou účasťou.

-bh-

Domov sociálnych služieb 
prof. Karola Matulaya prijme do TPP
• opatrovateľov do dennej prevádzky

• opatrovateľov do nepretržitej prevádzky
Sídlo DSSpKM sa nachádza v Dúbravke, Lipského 13, Bratislava, 

Kontakt: Vlasta Síkorová Tel.: 0903 646 711, 0902 216 875,   
e-mail: vlasta.sikorova@gmail.com, sikorova@dsspkm.sk

Bezplatné testovanie pamäti, ktoré 
miestny úrad v Karlovej Vsi začal 
realizovať v septembri, sa úspešne 
rozbehlo. Doteraz  sa na ňom zúčast-
nilo 22 seniorov. Zhoršením pamäti 
po 50. roku veku trpí veľa ľudí. Ak sa 
obávate o svoju pamäť, aj vy môžete 
prísť na bezplatný a bezbolestný test. 
Seniori majú rôzne obavy a často 
si kladú otázky, či je ich zabúdanie 
prejavom bežného starnutia mozgu, 
alebo prejavom choroby. Na test sa 
treba vopred objednať na tel. čísle 

0940 634 133. Test je individuál-
ny, trvá približne pol hodiny a jeho 
výsledok sa dozviete hneď. Súčasťou 
je aj konzultácia, čo sa dá robiť ďalej, 
v prípade straty bodov v teste. Testo-
vanie sa vykonáva v priestoroch den-
ných centier na Lackovej, Pribišovej 
a Tilgnerovej ulici v Bratislave. Test 
sa používa aj v ostatných krajinách 
sveta na diagnostikovanie prvých 
príznakov a včasné odhalenie neuro-
degeneratívnych chorôb.              -bh-

Bezplatné testovanie pamäti

Inzercia

Inzercia

V rámci Univerzity tretieho veku
aktuálne ponúkame  
štúdium v odboroch

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave 
je záujmová forma štúdia, organizovaná v súlade s koncep-

ciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike podľa 
zákona č.568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní,  štúdium 
trvá 2 akademické roky (4 semestre), ide o ucelený vzdelávací 
program pre seniorov a širokú verejnosť. Programy odborne 

garantujú pedagógovia Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Cena za štúdium nie je určená na komerčnej báze. Celé štúdium 
je fi nančne podporované Ekonomickou univerzitou v Bratislave 

v súlade so zásadami spoločenskej zodpovednosti.

Informácie a kontakt: Ekonomická univerzita v Bratislave, 
Bratislavská Business School, Dolnozemská cesta 1, 

852 35 Bratislava, www.euba.sk/utv, jarolim.hrasko@euba.sk,  
02/ 6729 5165

• marketing, finančná 
a spotrebiteľská gramotnosť

• medzinárodný cestovný 
ruch a klient

Jednota dôchodcov informuje

november 2016
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Október sa niesol v znamení otvore-
nia sezóny hudobného a filmového 
klubu Kamel, koncertov význam ných 
aj začínajúcich hudobníkov, krstu al-
bumu, premietania filmov, detského 
divadla a programu pre seniorov. 
Prvýkrát sa mestská časť zapojila do 
festivalu študentských filmov Áčko. 
V ňom bezplatne premietli šesť hodín 
krátkometrážnych filmov študentov 
Filmovej a televíznej fakulty Vysokej 

jatí v miestnej knižnici. Najbližšie sa 
mladí Karlovešťania môžu tešiť na 
koncert najväčšej reggae kapely Me-
dial Banana a dídžeja Kowiča, ktorí 
sa predstavia vo večerných hodinách 
v piatok, 25. novembra v Kamel klube. 

Predvojom veľkého novembrového 
koncertu bude celoeurópsky projekt 
Noc divadiel v Kamel klube, ktorý sa 
uskutoční o týždeň skôr pod záštitou 
Divadelného ústavu a v spolupráci 

Karlova Ves získala dotáciu vo 
výške 3 400 eur na rozšírenie Kar-
loveskej komunitnej uličky. V jej 
stánkoch sa má predstavovať to naj-
lepšie, čo je plodom práce a snaženia 
obyvateľov Karlovej Vsi. Finančnú 
podporu poskytla Nadácia Sloven-
skej sporiteľne. Mestská časť využi-
je peniaze na dokúpenie jednotných 
prezentačných stánkov s erbom Kar-
lovej Vsi i na zakúpenie materiálu na 
propagáciu komunitnej uličky. Nové 
stánky budú môcť ľudia najbližšie vi-
dieť na vianočných trhoch v decembri.

Celoeurópsky projekt, do ktorého 
sa Karlova Ves zapája po druhýkrát, 
sa uskutoční v sobotu 19. novembra 
v Kamel klube. Milovníci divadla 
si budú môcť aj tento rok vychutnať 
divadelnú inscenáciu či napínavé dra-
matické čítanie.

Noc divadiel v Karlovej Vsi odštar-
tuje o 18.00 h v malej sále Kamel klu-
bu Štátne konzervatórium. Vítaní sú 
všetci tí, ktorí sa chcú naučiť základné 
prvky a techniky hereckého umenia 
a pohybu na javisku. Workshop bude 
viesť lektor hudobno-dramatického 
odboru Štátneho konzervatória 
v Bratislave so svojimi študen tmi. 
Divadelná noc bude pokračovať 
inscenáciou Siss, ktorú predstavia 
členovia divadelného súboru Lano 
o 19.00 h vo veľkej sále Kamel klu-
bu. Program ukončí dramatické číta-
nie Vnímajte strach v tme, ktoré sa 
začne o 20.00 h vo veľkej sále Kamel 
klubu. Hororovú atmosféru navodia 
študenti Katedry knižničnej a infor-
mačnej vedy Univerzity Komenského 

pri čítaní dvoch poviedok od autorov 
Dominika Dána a H. P. Lovecrafta. 
Čítanie je prístupné od 15 rokov. 
Vstup na predstavenia je symbolické 
1 euro.

Noc divadiel pokračuje už svojím 
7. ročníkom. Európske podujatie pre-
zentuje divadlo tvorivým spôsobom 
v netradičnom časovom rozpätí a tento 
rok sa do projektu zapája až 49 divadiel 
z 22 slovenských miest. Noc divadiel 
sa koná vždy tretiu novembrovú sobotu 
vo viacerých mestách súčasne. Slo-
ven ské divadlá otvoria svoje priesto-
ry počas večerných a nočných hodín, 
aby demonštrovali svoju otvorenosť 
novým podnetom, novým divákom 
a inšpirácii zvonku. Počas Noci 
divadiel môže divák skúmať, obja-
vovať, zapájať sa do diania či sa len 
príjemne usadiť, vnímať a nechať sa 
unášať po celú noc. Podujatie koor-
dinuje Divadelný ústav Bratislava 
v spolupráci s divadlami na celom 
Slovensku.                               -zč-

školy múzických umení v Bratislave. 
Karlova  Ves prispela do kultúrne-
ho repertoára celoslovenskej akcie 
Seniorfest 2016 a po prvý raz pre-
niesla Garage Band Contest - súťaž 
garážových kapiel - do interiéru Ka-
mel klubu.

Už v najbližších dňoch miestny úrad 
pripravuje nové detské divadielka, 
karloveské tančiarne, viac festivalov 
rôzneho druhu a sériu nových podu-

so ZUŠ J. Kresánka, štátnym kon-
zervatóriom v Bratislave a študentmi 
Katedry knižničnej a informačnej 
vedy Univerzity Komenského. Filmo-
vých priaznivcov zaručene zaujme 
nový dokumentárny film o Richardo-
vi Müllerovi s názvom Nespoznaný, 
ktorý Filmový klub Kamel uvedie 
ako jeden z prvých na Slovensku 
už necelých desať dní po oficiálnej 
premiére filmu na veľkom plátne. 

-ik-; Foto: ilustračné

Karloveskú komunitnú uličku 
mohli obyvatelia po prvýkrát navštíviť 
na tohtoročnom Karloveskom ma-
jálese. Úspech zožala aj na nedávnych 
Karloveských hodoch. „Radi by sme 
vytvorili tradíciu, aby sa na verejných 
podujatiach v Karlovej Vsi prezen-
tovali prevažne lokálni obyvatelia so 
svojimi vlastnými výrobkami, miestne 
obchodné prevádzky, farmárske trhy, 
burza kníh miestnej knižnice, občian-
ske združenia, školy, rodinné či denné 
centrá a podobne,“ vysvetľuje podsta-
tu projektu Lenka Nemcová.         -zč-

Kamel klub otvoril novú sezónu

Karlova Ves sa druhýkrát 
zapojí do Noci divadiel

Dotácia na rozšírenie Kar-
loveskej komunitnej uličky

Divadlo Pod hríbikom - Jurko a prasiatka Reggae kapela - Media Banana

Vďaka dotácií sa bude môcť predstaviť viac Karlovešťanov. Foto: MiÚ
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Anjeli v Karlovej Vsi a ich oddychová zóna
Moja žena sa nedávno spoznala s partiou ľudí, ktorí pracujú na oddelení 

kultúry v Karlovej Vsi. Títo štyria ľudia stáli za nedávnou rekonštrukciou 
kultúrneho domu a priľahlej oddychovej zóny. Ak ste si teda mysleli, že je to 
výsledok práce niektorej z neziskoviek, nie je to tak – vďačíme za to ľuďom 
z verejnej správy. Svojím entuziazmom, zápalom pre kultúru a aktivitami, ktoré 
robili v práci aj vo svojom voľnom čase, nás najskôr prekvapili, neskôr aj na-
kazili.

Prečo to všetko píšem? Do médií sa vyberajú kauzy o tom, kto, kde a koľko 
zasa ukradol. Človek nadobudne dojem, že dnes už ľudia zapálení pre dobro veci 
ani neexistujú. Ale sú medzi nami aj takí, čo vnímajú svoju prácu ako poslanie. 
Na svojom Facebooku komunikujú, akoby im práca išla ako po masle. Za ich 
výsledkami je však veľa byrokracie a boja, ktorý určite stojí za povšimnutie.

My sme sa im snažili pomôcť aspoň pridaním ruky k dielu, lebo si vážime, čo 
robia pre naše mesto. Kiež by sa v budúcnosti našlo v Bratislave viac takýchto 
nadšencov.                              Martin Ošust, záhradný architekt

RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO – čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov, doprava zabez-
pečená, Tel.: 0915 832 186
TEPOVANIE a hĺbkové čistenie nábytku a kobercov. Tel.: 0917 565 788
Požičiavanie tepovača KÄRCHER – 14 /3 h. Dovoz, odvoz, prášok 
v cene. Tel.: 0905 801 763
Upratujem v domácnosti 1x týždenne. Tel.: 0908 068 887
Skúsená lektorka vyučuje anglický jazyk všetky vekové skupiny. Tel: 0917 
371 030
Kvalitne a spoľahlivo doučím angličtinu a matematiku všetky stupne, deti aj 
dospelých. Skúsenosti mám dlhoročné. Andrea, tel.: 0911 543 158
Kúpim dukáty Karol IV. a sv. Václav, najlepšie v UNC stave, ďalej me-
daily F. J. - strelecké aj dvojzlatníky. Kontakt: 0903 936 860, pteky@post.
sk – Peter

LISTÁREŇ

Z policajného 
zápisníka 
september - október 2016
• Neznámy páchateľ v čase od 16. 9. do 18. 9. na Janotovej ulici poškodil 
mreže na okne veterinárnej ambulancie, potom do nej vnikol cez okno 
a odcudzil hotovosť 200 , čím spôsobil združeniu škodu krádežou vo 
výške 200  a škodu poškodením vo výške 150 .
• Neznámy páchateľ 21. 9. v podniku v Mlynskej doline odcudzil 
25-ročnému mužovi zo zadného vrecka nohavíc peňaženku, v ktorej 
sa nachádzali osobné doklady, platobná karta, štrnásť gastrolístkov 
a hotovosť 20 . Spôsobil mu tým škodu krádežou vo výške 69 .
• Hliadka 22. 9. na Ulici Líščie údolie obmedzila na osobnej slobode 
19-ročného muža, ktorý mal pri sebe igelitové vrecúško s neznámou 
sušenou zelenou rastlinou a okrúhlu plastovú škatuľku, v ktorej sa  
nachádzala neznáma sušená zelená rastlina. Bol podozrivý z prečinu 
nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo  
prekurzorov.
• Hliadka 1. 10. na Botanickej ulici kontrolovala vodiča motorového 
vozidla zn. Hyundai. Počas kontroly hliadka spozorovala u spolujazdca 
igelitové vrecúško, v ktorom sa nachádzala  neznáma sušená zelená 
rastlina. 17-ročný muž bol obmedzený na osobnej slobode pre podozre-
nie z prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných  látok,  
jedov  alebo  prekurzorov.
• Hliadka 12. 10. na Ulici Staré Grunty kontrolovala vozidlo zn. Volks- 
wagen, pričom vodiča  vyzvala, aby sa podrobil dychovej skúške, ktorá 
preukázala hodnotu 0,30 mg/l alkoholu v krvi. 21-ročnému vodičovi 
zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazda, pretože sa dopustil 
priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
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Zosobášili sa 15. 10. 2016 
Patrik Paňko – Andrea Lavrinčíková
Dalibor Surovčík – Ľudmila Kazinotová

Uvítanie detí do života 15. 10. 2016
Mia Králiková, Michal Hančák, Rastislav Glaus

Miesto a čas konania:
MiÚ, Nám. sv. Františka 8, kancelária
1. kontaktu na prízemí, 17.00 – 18.00 h

Dlhé diely, 
Denné centrum, Pribišova 6, 17.00 – 18.00 h

Harmonogram stretnutí poslancov MiZ s občanmi v novembri 

Spoločenská 
kronika

Poslanci MiZ  – Dlhé diely
  3. 11. 2016    Labuda

 Martinický

21. 11. 2016  Zajac
 
 
 
 Zemanová

28. 11. 2016  Poláchová
 

                   Rosina

Poslanci MiZ – miestny úrad
7. 11. 2016      Záhradník
 
 
 Záhradníková
 

Vyhrajte poukážky do Kauflandu!
Výhercovia poukážok na nákup v Kauflande sú známi. Na súťažnú otáz-

ku „Mestská časť Karlova Ves udelila za nelegálne bilbordy pokutu ôsmim 
reklamným spoločnostiam. Aká bola celková výška pokuty za 118 nepovolených 
bilbordov?“ odpovedali všetci prihlásení správne - viac ako 33-tisíc eur. Do 
našej súťaže sa zapojilo 43 obyvateľov z Karlovej Vsi. Výhercov 20-eurových 
poukážok sme v redakcii vyžrebovali v stredu 19. októbra. Výhercami sa stali:

Ing. Branislav Královič, Mária Oláhová, Oľga Ďurďovičová 
Ak sa na vás neusmialo šťastie, máte šancu opäť. V redakcii máme pri-

pravené ďalšie tri poukážky v hodnote 20 eur na nákup v sieti predajní Kauf-
land. Odpoveď na súťažnú otázku je skrytá v aktuálnom čísle našich oficiálnych 
novín. 

Podmienkou účasti je váš trvalý pobyt v Karlovej Vsi. Vystrihnutý a vy-
plnený kupón môžete doručiť v obálke do 22. novembra na adresu Miestny 
úrad, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, nezabudnite na heslo ODKAZ 
PRE REDAKCIU, alebo ho doručte osobne do podateľne Miestneho úradu 
v Karlovej Vsi a vhoďte ho do schránky s nápisom Odkaz pre redakciu. Každý 
obyvateľ sa môže do súťaže prihlásiť iba s jedným kupónom.   

Nová súťažná otázka: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, ako prvá sa-
mospráva na Slovensku, umožnila platiť občanom za poskytované služby 
v Centre služieb občanom nielen hotovosťou, ale aj inou formou. Ktorou?  
Zakrúžkujte správnu odpoveď.

a) stravnými poukážkami

b) platobnými kartami

c) zmenkami

Vaše kontaktné údaje:
Meno a priezvisko:  ............................................................................................

Adresa:  ..............................................................................................................

Telefónny kontakt:  ............................................................................................

Poukážka

november 2016



19Šport 

Jeho striebornú medailu 
z tohtoročných olympijských 
hier v Riu zaznamenal hádam 

každý športový fanúšik. Sin-
glekanoista Matej Beňuš otvoril 
svojím životným úspechom medai-
lovú zbierku slovenskej výpravy 
v Riu a zároveň získal 30. cenný kov 
pre Slovensko. Olympijská medaila 
zamierila aj do Karlovej Vsi, kon-
krétne do karloveskej lodenice, kde 
náš reprezentant športovo vyrastal. 
Využili sme túto príležitosť a pri-
pravili sme s ním rozhovor.

Vo finále ste štartovali zo skoršej 
pozície. Cítili ste menší tlak, keď 
najväčší favoriti po semifinále štar-
tovali až po vás?

Je mi jedno, kedy štartujem. Musím 
byť pripravený na všetko. Nakoniec 
to však bolo celkom dobré, lebo som 
súperov dostal pod tlak svojím rých-
lym časom.

Ako ste prežívali čakanie na dojazd 
ďalších finalistov do cieľa?

S takým kvalitným časom bolo to 
čakanie celkom príjemné. Tušil som, 
že z toho bude medaila, len som bol 
zvedavý aká. 

Kto bol prvým gratulantom?
Prvé gratulácie som dostal už vo 

vode od súperov a po nich od môjho 
trénera Juraja Minčíka.

Aké sú vzťahy medzi slalomármi na 
elitnej úrovni? Doprajete si navzá-
jom úspechy?

Myslím si, že vzťahy sú celkom 
dobré, nie sme masový šport, všetci 
sa poznáme a v podstate celú sezónu 

Mladší z bratislavských basket-
balových extraligových klubov síce 
z troch úvodných zápasov vyhral len 
raz, ukazuje však, že nebude len do 
počtu. Basketbalisti VŠEMvs Kar-
lovka Bratislava už otvorili sezónu 
2016/2017, ktorá je tretím ročníkom 
zápolení medzi slovenskou mužskou 
basketbalovou elitou. 

Svoju silu na palubovke načrtli 
v prvých dvoch stretnutiach sezóny. 
V prvom kole cestovali do Nitry, 
odkiaľ si priniesli domov zaslúženú 

výhru 81 : 68. Ani v druhom kole 
nemali „Vysokoškoláci“ ďaleko od 
výhry, keď s adeptom na medaily 
z Košíc ešte krátko pred záverom 
zápasu vyhrávali. Napokon však 
rozhodli skúsenosti hostí, ktorí si 
domov vzali tesnú výhru 75 : 72. 
V treťom zápase sa Karlovke nepo-
darilo nadviazať na predchádzajúce 
výkony a svojmu súperovi z Han-
dlovej podľahli jednoznačne o 23 
bodov.          

Tomáš Kottra; foto: autor

trávime spolu. Sme taká malá rodina.

Striebro ste oslavovali aj v kar-
loveskej lodenici. Aké bolo privíta-
nie a oslavy? 

Príjemné, bol narazený sud, priamo 
z letiska sme išli na Tyršovo nábrežie, 
odtiaľ rovno do štúdia a potom do 
lodenice. Prišlo veľa ľudí a množstvo 
gratulantov.

Aký je váš vzťah ku Karlovej Vsi 
a karloveskej zátoke?

Vynikajúci, odmala som vyrastal 
v lodenici a aj teraz, keď mám čas, tak 
tam trávim chvíle buď spoločensky, 
alebo športovo.

Formu z Ria ste preniesli aj do Pra-
hy a Tacenu. Išlo to na medailovej 
vlne z Ria takpovediac samo?
Ťažko povedať, každé preteky sú 

iné, musí aj sadnúť trať. V Prahe som 
vyhral a konečne som ju prelomil, 
lebo doteraz som tam nikdy nemal 
medailu. V Tacene som mal tiež for-
mu, ale tam to nezvládol organizátor 
a ani mne nevyšlo finále úplne podľa 
predstáv.

Máte už posezónne dovolenkové 
plány?

Prakticky celý rok som bol na 
cestách, takže momentálne vôbec 
nemám chuť cestovať. Pre mňa je 
dovolenka, keď som v Bratislave 
s rodinou.

Čo by ste odkázali karloveským 
vodákom?

Majú k dispozícii krásne prostredie, 
tak nech si ho vážia a užívajú.

-ab-; foto: SPR media

www.karlovaves.skKARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Olympijské striebro 
v karloveskej lodenici

Solídny vstup do sezóny

Počas karloveských hodov neosta-
li ukrátení ani športovci. Na hodovú 
sobotu pre nich Karloveský športový 
klub pripravil futbalový a tenisový 
turnaj. Na umelej tráve ihriska na 
Molecovej si najlepšie počínal tím 
Donkey Punchers. Futbalisti si po-
chutnali na guláši, tradičnej cigán-

skej a burčiaku, ktoré zabezpečil 
organizátor. V „pavúku“ tenisového 
turnaja sa zasa najviac darilo dvojici 
Mojský - Chromý. Veríme, že budúci 
ročník pritiahne ešte väčšie množstvo 
športových partií, ktoré si budú chcieť 
spríjemniť hodový víkend pohybom.

-ab-; Foto: MiÚ

Hodovú sobotu odštartovali 
športovci

Náš strieborný Matej Beňuš, zlatý Francúz Denis Gargaud a bronzový 
Japonec Takuya Haneda
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