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KARLOVA    VES
n o v i n y  v š e t k ý c h  K a r l o v e š ť a n o v

Marcové voľby do Národ-
nej rady Slovenskej re-
publiky by sa v mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves mali 
niesť aj v znamení obecného re-
ferenda. Mestská časť ho plánuje 
vyhlásiť na deň konania parla-
mentných volieb, teda na 5. marec 
2016. O tom, či referendum v Kar-

Inzercia

lovej Vsi bude, rozhodnú miestni 
poslanci na mimoriadnom zastu-
piteľstve.

“Chceme využiť parlamentné 
voľby na to, aby sme sa obyvateľov 
Karlovej Vsi spýtali, aký je ich 
názor na niektoré komunálne témy. 
Otázky by sa mohli týkať napr. par-
kovania, prevádzkovania hazard-

ných hier na území našej mestskej 
časti a podobne. Príležitosť kona-
nia celoštátnych volieb využívame 
na uplatnenie priamej demokracie 
v dôležitých záležitostiach obce, ktoré 
sa týkajú každého človeka,” poveda-
la starostka mestskej časti Bratisla-
va-Karlova Ves Dana Čahojová. 
O tom, či Karlova Ves usporiada 
vlastné referendum, ako aj o pres-
nom znení otázok, rozhodnú poslan-
ci Karlovej Vsi 28. januára.

V Slovenskej republike poznáme 
dva typy referenda. Prvým je 
obligatórne, ktoré je vypísané 

v prípadoch priamo ustanovených 
a predpísaných Ústavou SR. Druhým 
typom je fakultatívne referendum, 
aké plánuje mestská časť Bratisla-
va-Karlova Ves. Práve ono umožňu-
je obyvateľom hlasovať o otázkach 
verejného záujmu. Nato, aby bolo 
úspešné, v ňom musí hlasovať mini-
málne 50 % oprávnených voličov. 
Mestská časť chce referendum zor-
ganizovať v deň konania parlament-
ných volieb aj preto, že v dvoch 
ostatných - v rokoch 2012 a 2010 
– využilo svoje hlasovacie právo 
59 % oprávnených voličov.       -bh-

Milí obyvatelia Karlovej Vsi,
držíte v rukách prvé číslo novín, ktoré vydáva mestská časť Bratisla-
va-Karlova Ves. Do svojich domácností budete dostávať raz mesačne 
aktuality o tom, čo sa deje v našej mestskej časti. Hoci žijeme v čase, keď 
sa informácie šíria najmä prostredníctvom internetu, veľa ľudí upred-
nost ňuje noviny v tlačenej podobe. Nesmieme zabúdať ani na obyvateľov, 
ktorí prístup k internetu nemajú. Naše noviny budú vychádzať spočiatku 
na dvanástich stranách, je však predpoklad, že ich rozsah sa postupne 
zväčší podľa vašich potrieb. Žijeme v demokratickej spoločnosti, kde je 
sloboda prejavu zaručená, preto sa pravdepodobne stretávate aj s in-

formáciami o našej mestskej časti, ktoré pochádzajú z politického pro-
stredia. Radi by sme vás informovali, že jediným periodikom samosprávy 
je to, ktoré sa volá Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov. Naším 
zámerom je, aby mesačník platený z verejných prostriedkov bol vyvážený 
a objektívny. Je našou povinnosťou informovať vás nielen o pozitívnych 
zmenách, ktoré sa udejú v Karlovej Vsi, ale otvorene hovoriť aj 
o dôležitých problematických témach. V prvom čísle prinášame informá-
cie o pripravovanom referende, ktoré chceme spojiť s parlamentnými 
voľbami, a dočítate sa aj o zrušení poplatku za psa pre všetkých seniorov.  

Branislav Heldes

Karlova Ves 
chce spojiť parlamentné 
voľby s obecným referendom

Rozhovor Vyhrali sme Celeste!Zápis prváčikov do ZŠ
Dana Čahojová: “Dúfam, 
že Karlovešťania budú cítiť 
dôveru k svojmu úradu.” 
(rozhovor so starostkou)
viac na str. 3

Zápis do 1. ročníka ZŠ v školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Karlo-
va Ves bude v apríli 
viac na str. 5

ZŠ Karloveská 61 vyhrala 
hodinu angličtiny 
a koncert 
Celeste Buckingham
viac na str. 6

Je tu súťaž MasterCard 
Obchodník roka 2015!
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Mestská časť Bratislava-Karlova Ves bude tento rok hospodáriť s pre-
bytkom vo výške 107-tisíc eur. Najviac peňazí samospráva zainvestuje 
do vzdelávania. Prebytkový rozpočet schválili miestni poslanci koncom 
decembra.

Najväčší nárast výdavkov oproti minulosti plánuje Karlova Ves v oblas-
ti opráv chodníkov, ciest a verejných priestranstiev. Tým sa napĺňa sľub, 
že zvýšená daň za vyhradené parkovacie miesta sa vráti späť do údržby 
komunikácii a parkovania. V schválenom vlaňajšom rozpočte išlo na tento 
účel 309-tisíc eur, tento rok to bude 502-tisíc eur.

Viac peňazí investuje Miestny úrad Bratislava-Karlova Ves aj do údrž-
by verejnej zelene, až o 15-tisíc eur viac. Zvýšený prísun peňazí pocítia 
aj detské a športové ihriská. Mestská časť pritom pokračuje v dodržiavaní 
zásady nepredávať obecný majetok, a tak v novom roku so žiadnym preda-
jom vlastného majetku nepočíta.                     -ms-  

Jedna z najzraniteľnejších sku-
pín obyvateľov Karlovej Vsi – se-
niori – budú oslobodení od dane 
za psa. Rozhodli o tom poslanci 
mestskej časti Karlova Ves. Daň 
za psa vo výške 50 eur sa týka len 
obyvateľov, ktorí nedosiahli vek 62 
rokov.  

Daňová sadzba, ktorá sa nemenila 
dlhé roky, bola v októbri zvýšená 
z pôvodných 33,20 na 50 eur. 
V schválenom októbrovom všeo-

Miesto a čas konania:
Miestny úrad, 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

Mimoriadne decembrové zasad-
nutie miestneho zastupiteľstva pri-
nieslo okrem schválenia rozpočtu 
aj zrušenie dvoch komisií miest-
neho zastupiteľstva. Nahradili ich 
nové komisie. Zrušenú komisiu pre 
životné prostredie a ochranu prírody 
a komisiu verejného poriadku, bez-
pečnosti a dopravy nahradili komi-
sia pre životné prostredie, ochranu 
prírody a verejný poriadok a komi-
sia pre dopravu.

Hlavnou príčinou tejto iniciatívy 
bolo podľa poslancov zaťaženie 

komisie, ktorá sa venovala doprave, 
ale aj problematike verejného po-
riadku a bezpečnosti, čo zmenšovalo 
priestor pre oblasť dopravy. Poslan-
ci sa preto rozhodli komisiu užšie 
špecializovať iba na dopravu a os-
tatnú náplň činnosti prenechať novej 
komisii.

Personálna zmena sa udiala 
v komisii výstavby a územného 
plánu. Za poslanca Marcela Zajaca, 
ktorý sa vzdal predsedníctva, bol 
zvolený poslanec Vladimír Dulla.

-ab-

becne záväznom nariadení sa medzi 
platcami dane objavili pôvodne aj 
dôchodcovia nad 62 rokov. Tí mali 
platiť 50-percentnú sadzbu.

Od 1. januára 2016 však platí, že 
od dane za psa je oslobodená fyzická 
osoba, ktorá dovŕšila vek 62 rokov 
a jediným príjmom v domácnosti je 
jej dôchodok. Splnenie tejto pod-
mienky daňovník preukáže čestným 
vyhlásením. Oslobodenie sa vzťahu-
je na jedného psa v domácnosti. -ab-

V priebehu roka sú vám každý 
pondelok, s výnimkou školských 
prázdnin a dní pracovného poko-
ja, k dispozícii poslanci miestneho 
zastupiteľstva. Ak vás trápi problém 
vo vašom okolí, alebo máte podnet, 
o ktorom by ste radi informovali 
poslancov, príďte na ich pravidelné 
stretnutia s občanmi. Poslanecká 
hodinka je ideálne miesto na dialóg 
s tými, ktorým ste vo voľbách dali 
svoju dôveru a ktorí vás zastupujú.

Stretnutia poslancov s občanmi 
sa doteraz konali iba v priestoroch 
miestneho úradu na Námestí sv. 
Františka 8, čo bolo pre obyvateľov 
Dlhých dielov takpovediac od ruky. 
Poslanci na zasadnutiach miestneho 
zastupiteľstva prejavili záujem byť 
k obyvateľom bližšie. Preto sa od 
januára konajú stretnutia aj na Dl-
hých dieloch v priestoroch denného 
centra na Pribišovej 6. Stretnutia 
začínajú pravidelne o 17.00 h.   -ab-

Z rozpočtu na rok 2016 viac 
na školy, opravy ciest a zeleň

Dôchodcovia nad 62 rokov 
za psa platiť nebudú

S poslancami sa 
stretnete už aj na 
Dlhých dieloch

Dve komisie miestneho 
zastupiteľstva po novom

Harmonogram stretnutí 
poslancov miestneho 
zastupiteľstva s občanmi 
vo februári 2016

2 Správy z mestskej časti

Dátum Poslanci MiZ  Poslanci MiZ
 – Miestny úrad  – Dlhé diely
1. 2. 2016  Buzáš, Dulla
8. 2. 2016 Lenč, Lukačovičová 
15. 2. 2016  Khuriová, Kmeťko
29. 2. 2016 Magátová, 
 Nagyová Džerengová 

Priestor pre Váš inzerát
Info: 0940 634 111, e-mail: inzercia@karlovaves.sk

 foto: MČ

 foto: MČ
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Keď smerovala do ko-
munálnej politiky, vedela, 
že to nebude jednoduché. 

Po nástupe do funkcie zistila, 
že úradovanie je ešte ťažšie, ako 
očakávala. Nasledovali mesiace 
odstraňovania “havarijných” 
situácií. Bolo potrebné opätovne 
naštartovať stavebný úrad či 
právne oddelenie. Zrušila viaceré 
nevýhodné zmluvy. Namiesto 
toho, aby si ako tradičná politička 
pripisovala prvé úspechy na svoje 
konto, hovorí, že mestská časť sa 
dostáva z najťažších situácií vďa-
ka šikovným a kvalitným ľuďom 
na úrade. Starostka mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves Dana Ča-
hojová.

Máte za sebou prvý rok vo funk-
cii. Aký bol?

Veľmi ťažký, zároveň aj veľmi 
zaujímavý. Nevstupovala som do 
kancelárie starostu s prehnanými 
ilúziami. Vedela som, že idem pra-
covať. Záber je však taký široký, že 
sa nemôžem a nechcem spoliehať 
len na vlastné sily a úsudok. Preto si 
veľmi vážim prácu a nasadenie svo-
jich najbližších spolupracovníkov.

Často bývate v práci do večera, 
stíhate sa venovať sebe a rodine?

Táto práca je náročná psychicky 
aj fyzicky. Najhoršie je, že posky-
tuje málo príležitostí na pohyb. 
Aby som podávala kvalitný výkon, 
aj zdravie by malo byť v norme. Je 
potrebné nájsť rovnováhu medzi 
pracovnými povinnosťami a osob-
ným životom. Vyžaduje si to veľkú 
disciplínu. Neustále na nej pracujem 
a učím sa správne si zadeľovať čas. 
Najviac ma samozrejme mrzí, že 
chýbam doma.

Kým niektorí starostovia sa môžu 
hneď po nástupe venovať svojej 
štandardnej práci, vy ste odhalili, 
že Karlova Ves je účastníkom v 22 
“zdedených” sporoch. Je hrozba 
finančného kolapsu stále aktuálna?

Bolo naozaj nepríjemné, že hneď 
na úvod sme sa stretli s veľkými 
problémami. Jedným z nich boli 
aj zložité súdne spory. Niečo sa už 
podarilo urovnať, ale hrozba väčších 
stále trvá. Zo zákona vytvárame 
povinné rezervy, popritom však 
musíme normálne pracovať, venovať 
sa svojim cieľom a hľadať spôsoby 
riešenia problémov.

V prípade umiestnenia stavby na 
Starých Gruntoch investor žiada 
za prieťahy v konaní bývalého 
Stavebného úradu 11,6 mil. eur, 
pri výstavbe na Matejkovej ulici 
chce developer náhradu škody vo 
výške 1,7 mil. eur . To sú najváž-
nejšie prípady, ako ich riešite?

Hlavným žalovaným je štát, my 
sme vedľajším účastníkom konania. 
Spory však vznikli na miestnom 
stavebnom úrade a prípadná prehra 
nás môže výrazne zasiahnuť. 

Rok 2016 sa bude niesť v znamení 
zvýšených platieb za vyhradené 
parkovacie miesta. Ich držiteľom 
sa to nepáči. Druhá časť oby-
vateľov tvrdí, že sú na tom stále 
dobre. Mnohí nemajú šancu 
vyhradené miesto ani získať. Ako 
využije mestská časť viac peňazí 
vybraných prostredníctvom tohto 
poplatku?

Najskôr je potrebné povedať, že 
momentálny systém parkovania 
je nielen nespravodlivý a zlý, ale 
naďalej aj neudržateľný. Podľa mňa 
je u nás situácia vypuklejšia ako 
v iných častiach mesta a počet auto-
mobilov ďalej rastie. Sľúbili sme, že 
sa problémom budeme vážne zao-
berať. Prekonávame veľa ťažkostí. 
Aj preto sme boli nútení predĺžiť 
existenciu vyhradeného parkovania. 
V momentálnej situácii sú držitelia 
vyhradeného parkovacieho mies-

ta vo výhode, preto si želajú jeho 
zachovanie. Zvýšený príjem pros-
triedkov využijeme prednostne na 
opravy ciest a chodníkov a úpravu 
verejných priestranstiev. Na stole 
ležia mnohé naliehavé požiadavky. 
O poradí dôležitosti budeme rozho-
dovať spolu s poslancami. 

V našej mestskej časti parkuje 
v noci asi 9300 vozidiel a počet 
miest na parkovanie je polovičný. 
Pripravujete zmeny, ktoré si-
tuáciu zlepšia?

V záujme zvýšenia počtu parko-
vacích miest v nočných hodinách 
sme začali rokovať so zástupcami 
majiteľov neverejných parkovísk. 
Pomohlo by to okamžite najmä 
na Dlhých dieloch. Musíme nájsť 
spôsob, aby parkujúci neblokovali 
takéto parkovisko počas dňa. Sú mi-
esta, kde nie je možnosť využiť ani 
takéhoto riešenia. V niektorých lo-
kalitách sme požiadali mesto o zve-
renie pozemkov za účelom zvýše-
nia počtu parkovacích miest. Ako 
zásadné východisko sa javí zmena 
na rezidenčný systém parkovania.

Vraj v úrade presadzujete, aby 
mala po zavedení nového systému 
parkovania každá domácnosť 
nárok na jedno parkovacie miesto 
bezplatne. 

Boli by sme najradšej, keby to tak 
bolo. Konečné slovo majú poslan-

ci a, samozrejme, významný vplyv 
bude mať celomestská dohoda o par-
kovaní.

Je to realizovateľné? Koľko 
domácností je na území Karlovej 
Vsi a koľko parkovacích miest 
máte k dispozícii?

Počet áut vysoko prevyšuje počet 
parkovacích miest. Sú tu však aj 
rodinné domy a novostavby, ktoré 
by mali mať problém vyriešený. 
Naj horšie sú na tom ulice so staršími 
bytovkami, projektované v časoch, 
keď sa nám o dnešnej autokalamite 
ani nesnívalo. Našou prvoradou úlo-
hou je zabezpečiť čo najlepšie pod-
mienky pre našich obyvateľov a ich 
rodiny. 

V tomto roku pôjde až 502-tisíc 
eur na údržbu komunikácií, čo je 
výrazne viac ako vlani. Kde všade 
budete opravovať cesty a chod-
níky?

Sú miesta, ktoré už dlho volajú 
po oprave. Začneme od tých, ktoré 
to najväčšmi potrebujú. Máme 
odbornú komisiu, ktorá bude po-
sudzovať, kde treba začať. Sú ulice s 
problémami, kde bývajú tisíce ľudí, 
ale aj také, kde sú síce “len” rodinné 
domy, ale komunikácie neúmerne 
zanedbané. Potreby stále vysoko 
prevyšujú možnosti.

Psičkári platia v tomto roku o 17 
eur viac, na druhej strane ste od 
poplatku úplne oslobodili senio-
rov. Na čo použije Karlova Ves 
príjmy v tejto oblasti?

Ľudia veľmi citlivo vnímajú 
neporiadok po psoch. Nemožno 
ho prisudzovať všetkým majiteľom 
psov. Musíme sa však navzájom vy-
chovávať a vedieť, že každá služba 
niečo stojí. Psičkári sú ochotní platiť 
za kvalitnú starostlivosť o svoje 
zvieratá a mali by byť ochotní prisp-
ievať i do spoločnej kasy. Krajšie 
a čistejšie bydlisko a jeho okolie je 
snom každého z nás. Okrem iného 
zakúpime vysávače exkrementov 

Dana Čahojová: 
“Dúfam, že Karlovešťania budú 
cítiť dôveru k svojmu úradu.”

3Rozhovor

 foto: MČ

pokračovanie na str. 4
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a plánujeme posilniť výkon inšpek-
tora verejného poriadku. Je dôležité, 
že pred zvýšením poplatku sa po-
darilo uchrániť zraniteľnú skupinu, a 
tou sú naši obyvatelia nad 62 rokov, 
ktorých jediným príjmom v domác-
nosti je starobný dôchodok.

Po bývalej starostke ste prebrali 
nedoriešenú otázku zariadenia 
pre seniorov. Vyvíjate v tejto veci 
nejakú iniciatívu?

Pravdaže, zabezpečenie tejto po-
treby je pre nás jednou z najvážnej-
ších úloh. Nielen umiestnenie 
budúceho zariadenia je dôležité, 
nevyhnutné je zvoliť taký model fi-
nacovania jeho prevádzky, ktorý by 
bol pre našich dôchodcov prístupný. 

Zima sa pomaly končí, Karlova 
Ves ukončila staré, nevýhodné 
zmluvy o zimnej údržbe. Koľko 
ušetrí denne mestská časť?

Zima nás môže kedykoľvek neprí-
jemne prekvapiť. V každom prípade 
už šetríme na zimnej pohotovosti. 
Minulú zimu sme za deň pohotovosti 
platili 726 eur, v tomto roku platíme 
len 60 eur denne. Máme pripravené 
vlastné mechanizmy aj zamestnan-
cov. Zatiaľ je počasie priaznivé a my 
ho využívame na čistenie ulíc obce 
od lístia či prerastených kríkov. 
Snažíme sa operatívne reagovať aj 
na aktuálne požiadavky občanov, 
ktorí nás upozorňujú na problémy 
vo svojom okolí.

Veľkou témou v tomto roku 
bude rekonštrukcia električkovej 
radiály. Ľudia sa budú musieť 
pripraviť na obmedzenia. Kedy 
sa začne s rekonštrukciou kar-
loveskej radiály?

Aktuálne je už vydané územné 
rozhodnutie, beží konanie na staveb-
né povolenie. Investorom je hlavné 
mesto Bratislava. Rekonštruk-
ciu električkovej trate ľudia vítajú 
a očakávajú. Som presvedčená, že 
prijmú isté obmedzenia s porozu-
mením, v očakávaní zvýšenia kom-
fortu cestovania.

Ďalším problémom, ktorý Karlo-
va Ves má, je výstavba, najmä na 
Starých Gruntoch.

Výstavbu na Starých Gruntoch 
i na iných miestach Karlovej Vsi 
obyvatelia vnímajú negatívne. Niet 
sa čo čudovať, lebo v minulosti sa 
súbežne s projektami nemyslelo 

na dôsledky zvýšenia počtu oby-
vateľov, a teda aj áut, na úbytok 
zelene a nedostatočnú kapacitu 
občianskej vybavenosti. Ľudia 
majú pocit, a veľakrát oprávnený, 
že v snahe o maximalizáciu ziskov 
investori, ale najmä samospráva, 
zanedbali ich potreby. Nechcú, aby 
sa opakovali Dlhé diely na Starých 
Gruntoch. Usilujeme sa čo najprís-
nejšie posudzovať každý projekt, 
aby spĺňal všetky zákonné kritériá. 
Nedokážeme však, ako si niektorí 
mylne predstavujú, výstavbu cel-
kom zastaviť. 

Na Sumbalovej ulici v lokalite Nad 
lúčkami chce investor postaviť tri 
štvorpodlažné terasové domy. Je 
možné tejto výstavbe zabrániť?

Realita je taká, že pozemky 
sú v súkromných rukách a podľa 
územného plánu sú to pozemky 
stavebné. Ich vlastníci chcú stavať. 
My môžeme dohliadať, aby pri tom 
neobišli územný plán a stavebný 
zákon. Chceme dosiahnuť čo najpri-
jateľnejší projekt pre ľudí, ktorí tu už 
bývajú, aby sme zachovali kvalitu 
ich života. Ľudia si často myslia, že 
môžeme výstavbe zabrániť. Nie sú 
na to zákonné možnosti, ak projekt 
spĺňa predpísané parametre. Nedá sa 
napríklad vyhovieť ani petícii, ktorá 
žiada zastavenie nejakej výstavby, 
ktorá nie je v rozpore so zákonom.

V akom štádiu je stavebná uzáve-
ra v Karloveskej zátoke?

Účelom vydanej stavebnej uzá-
very je vytvoriť časový priestor 
bez umiestňovania a povoľovania 
nových stavieb. Je potrebný pre 
prípravu a schválenie Územného 
plánu zóny. K dnešnému dňu (15. 
január 2016, pozn. redakcie) sa nik-
to z účastníkov konania neodvolal. 
O prípadných odvolaniach rozhodne 
Okresný úrad Bratislava. Nateraz 
sme urobili všetko, čo bolo v našich 
silách.

Počítate so začiatkom výstavby 
novej lodenice v roku 2016?

Určite áno. Do získania staveb-
ného povolenia, dúfam, už nechýba 
veľa času. Cenné pozemky v zátoke 
sa pred rokmi predávali s prísľubom, 
že sa vybuduje verejná lodenica. My 
sme tento sľub prevzali a chceli by 
sme začať s výstavbou čo najskôr. 
V tom čase platilo, že 40 per-
cent prostriedkov z predaja išlo 

hlavnému mestu. Preto budeme 
žiadať mesto o dotáciu na dofinaco-
vanie výstavby lodenice tak, ako ju 
schválili mestskí poslanci. 

Poslanci Karlovej Vsi schválili 
v lete návrh územného plánu zóny 
v lokalite Majerníkova. Pomôže to 
tamojším obyvateľom?

Podľa nášho názoru by pre túto lo-
kalitu ďalšia výstavba bola neúnos-
ná. Zeleň tejto zóny zostane zacho-
vaná tam, kde ju Dlhodielčania 
poznajú.

Pripravujete aj ďalšie územné 
plány zón?

Áno. Je však potrebné pri-
pomenúť, že územný plán zóny len 
podrobnejšie rozpracováva veľký 
územný plán mesta. Ak umožňuje 
výstavbu, môžeme ju plánom zóny 
len regulovať. 

Až dve tretiny tohtoročného roz-
počtu Karlovej Vsi budú smerovať 
na vzdelávanie. Ako sú na tom 
naše školy?

Karlova Ves má veľmi kvalitné 
a úspešné školy. Ako je však známe, 
školy sú financované na hlavu 
dieťaťa. Ustavičný pokles počtu detí 
v populácii nám preto spôsobuje 
nemalé problémy. Sme rozhodnutí 
riešiť ich tak, aby sme vytvorili pre 
školopovinné deti a ich rodičov čo 
najlepšie podmienky. Aj preto sme 
minulý rok zvýšili príspevok z roz-
počtu obce na každé dieťa, ktoré 
navštevuje školský klub, rovnako 
aj príspevok na stravu v školských 
zariadeniach. 

Karlova Ves plánuje v tomto 
roku rozšíriť kapacity materských 
škôl Majerníkova 11 a 60 na čo 
mestská časť získala dotáciu od 
ministerstva školstva. Kedy sa 
začne s rozširovaním kapacít?

Za ostatné dva roky pribudlo 
v materských školách 75 miest, ten-
to rok rozšírime kapacity o ďalších 
45 miest. Pokryjeme tak aktuálne 
potreby mestskej časti. Požiadav-
ka na zvýšenie kapacít je len odra-
zom dočasnej potreby, keďže podľa 
prognóz bude počet detí postupne 
ubúdať.

Ľudia čakajú na obnovu školskej 
plavárne na ZŠ Alexandra Dubče-
ka. Kedy ju odhadujete?

Technický stav plavárne na ZŠ 

A. Dubčeka bol vyhodnotený ako 
rizikový a museli sme pristúpiť k jej 
zatvoreniu. Boli by sme veľmi radi, 
keby sme mohli plaváreň otvoriť 
s novým školským rokom. Aktuálne 
vypisujeme súťaž na dodávateľa pro-
jektovej dokumentácie, potom na 
dodávateľa stavebných prác. Bude 
to stáť nemalé finančné prostriedky. 
Nedostatok športovej vybavenos-
ti necítia len plavci. Radi by sme 
mládeži poskytli viac priestoru na 
šport, ale i na príťažlivé kultúrne 
vyžitie.

Vráťme sa ešte k športoviskám, 
ktoré z existujúcich chcete 
opraviť?

Väčšina športových areálov z toho 
mála, čo máme, si už vyžaduje nové 
investície. Nemali by sme kričať 
hop, kým nepreskočíme. Hlav-
nou výzvou tohto roka je plaváreň, 
a možno ešte nejaké drobné projetky.

Spomínali ste pred chvíľou zacho-
vanie zelene, o niekoľko týždňov 
príde jar, pribudne u nás nejaká 
zeleň?

Na jeseň sme vysadili asi 50 
stromov a väčšie množstvo kríkov. 
Na jarnú výsadbu sa pripravujeme 
v spolupráci s Botanickou záhradou, 
a aj tým, že sme zriadili pozíciu 
vlastného záhradníka s potrebnou 
odbornosťou. Pripravujeme pro-
jekt, v ktorom by obyvatelia, ktorí 
sa starajú o okolie svojich domov, 
mohli zdarma získať sadenice 
okrasných rastlín. 

Hoci máme prvý mesiac roka 2016 
za sebou, pred nami je ďalších 11. 
Čo si želáte najviac?

Ľuďom, samozrejme, želám na-
jmä zdravie a dobrú vôľu, s tou 
ide všetko ľahšie. Za posledný rok 
som mala možnosť spoznať veľa in-
špiratívnych ľudí s elánom, nápadmi 
a chuťou meniť svet. Priala by som si, 
aby nestratili entuziazmus. Mojím 
želaním je vytvoriť pre nich priestor 
na realizáciu ich snov a nápadov. 
Som veľmi rada, že počas prvého 
roka prišli na úrad ľudia, ktorí sú 
nielen kalifikovanými odborníkmi, 
ale majú aj vysoký morálny kredit. 
Dúfam, že výsledky našej tímovej 
práce sa čoskoro viditeľne prejavia 
a Karlovešťania budú cítiť k svojmu 
úradu dôveru. To si želám zo všet-
kého najviac.

Zhováral sa: Branislav Heldes

4 Rozhovor
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Zápis do 1. ročníka základnej školy v školách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves nebude v prvý februárový 
týždeň, ako to bolo doteraz, ale až v apríli. Zápis sa uskutoční v týchto ZŠ: 
Veternicová, Karloveská, Tilgnerova a Alexandra Dubčeka.

Od 1. septembra 2015 sú účinné zmeny v školskom zákone, ktoré sa 
týkajú aj zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Odborníci sú 
presvedčení, že pri malých deťoch každý mesiac navyše predstavuje veľký 
posun vo vývine. Neskorší zápis tak bude pre deti príjemnejšou skúse-
nosťou.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Kar-
lova Ves o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ako 
aj o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádz-
ky, bude predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva 16. februára. 
V návrhu je termín zápisu určený na dva dni, a to v piatok a v sobotu 
v treťom aprílovom týždni.                   -ms-

Voliči, ktorí dosiahnu v deň 
konania volieb do Národ-
nej rady Slovenskej re-

publiky (NR SR) 5. marca 2016 
vek 18 rokov a viac, už nedostanú 
osobitné oznámenie o dni, mieste 
a čase konania volieb na svoje 
meno. Každá domácnosť si po no-
vom nájde v schránke už len jed-
no oznámenie, na ktorom meno 
oprávneného voliča nebude.

“Túto zmenu priniesol mestám 
a obciam nový volebný zákon, aj 

preto napríklad Bratislava-Karlo-
va Ves doručí svojim obyvateľom 
namiesto 30 000 oznámení už len 16 
600, práve toľko domácností máme 
v našej mestskej časti,” vysvetlila 
starostka bratislavskej Karlovej Vsi 
Dana Čahojová. Povinnosťou miest 
a obcí je, aby oznámenie doručili 
domácnostiam do 9. februára 2016, 
teda najneskôr 25 dní pred voľbami.

Každá domácnosť na Slovensku 
dostane okrem jedného oznámenia 
o voľbách aj jeden zoznam kan-

didátov do NR SR. V prípade 
bratislavskej Karlovej Vsi začnú 
dostávať ľudia takéto oznámenia od 
konca januára. Voľby do NR SR 
vyhlásil predseda parlamentu Peter 
Pellegrini 12. novembra 2015. Na-
posledy sa parlamentné voľby konali 
predčasne 10. marca 2012.

-bh-

Ak sa nebudete v deň volieb do 
Národnej rady Slovenskej republiky 
5. marca 2016 nachádzať vo svojom 
volebnom okrsku, ale budete chcieť 
využiť svoje volebné právo, môžete 
štandardne požiadať miestny úrad 
o vydanie hlasovacieho preukazu. 
Poštou alebo elektronicky pošlite 
žiadosť tak, aby bola obci doručená 
najneskôr 15 pracovných dní pred 
voľbami. Osobne alebo prostred-
níctvom osoby splnomocnenej žia-
dateľom možno požiadať o vydanie 
hlasovacieho preukazu najneskôr 
deň pred voľbami, teda 4. marca 
2016. Obec bezodkladne vydá žia-
dateľovi hlasovací preukaz.         -ab-

5Správy z mestskej časti 

Zasadnutia MiZ sú prístupné verej-
nosti a konajú sa spravidla v utorok 
o14.00 h v Miestnom úrade na Nám. 
sv. Františka č. 8, miestnosť č. 106 na 
prízemí (veľká zasadačka).
Zasadnutia MiR sa konajú spravidla 
dva týždne pred rokovaním MiZ, tiež 
v utorok o 13.00 h v budove Miestneho 
úradu na Nám. sv. Františka č. 8.

Harmonogram zasadnutí 
Miestnej rady (MiR) 
a Miestneho zastupiteľstva 
MČ Bratislava-Karlova Ves 
(MiZ) v roku 2016

Mesiac Miestna rada Miestne zastupiteľstvo
 (MiR) (MiZ)
Február 2. 2. 2016 16. 2. 2016
Apríl 12. 4. 2016 26. 4. 2016
Jún 14. 6. 2016 28. 6. 2016
September 13. 9. 2016 27. 9. 2016
November 29. 11. 2016 
December  13. 12. 2016

Zápis prváčikov 
do základných škôl 
bude v apríli

VOĽBY do NR SR: Domácnosti 
dostanú už len jedno oznámenie 
a zoznam kandidátov

Hlasovacie 
preukazy 
si vybavíte aj 
v predvolebný 
piatok

 foto: MČ
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6 Správy z mestskej časti / Zaznamenali sme

V Karlovej Vsi sa budú v no-
vom roku prideľovať vyhradené 
parkovacie miesta po novom. Za-
tiaľ čo v minulosti sa udeľovali len 
na základe poradovníka, tento rok 
sa mestská časť Bratislava-Karlova 
Ves rozhodla zvýhodniť žiadateľov 
s malými deťmi.

Noví žiadatelia sa budú môcť 
uchádzať o miesta, o ktoré pôvodní 
držitelia do 31. januára neprejavia 
záujem. Parkovacie miesta, ktoré sa 
uvoľnia v lokalitách, kde je podiel 
vyhradených parkovacích miest nad 
50 percent, mestská časť už ďalším 
záujemcom neponúkne. Vráti ich 
obyvateľom vo forme voľných par-

kovacích miest.
V zónach, kde počet vyhra-

dených parkovacích miest nepre-
siahne 50 percent, bude miestny 
úrad prideľovať miesta podľa pora-
dovníka. Uprednostní však rodiny 
s malými deťmi. Jeden bod pridelí 
za každú osobu s trvalým poby-
tom v domácnosti a ďalší jeden 
bod, ak osoba s trvalým pobytom 
v domácnosti nedovŕšila vek 15 
rokov. Pri rovnakom súčte bodov 
bude rozhodovať poradie v pora-
dovníku. Mestská časť bude žiadosti 
posudzovať vždy k poslednému dňu 
mesiaca.    

-ms-

Karloveský vodácky klub Tatran získal ocenenie za komplexnú 
a citlivú obnovu svojho športového klubu. Klub Tatran bol na slávnost-
nom odovzdávaní cien Fénix za obnovu a reštaurovanie národnej kultúrnej 
pamiatky (NKP) jedným zo štyroch ocenených. Karlova Ves nepatrí 
k mestským častiam, ktoré majú na svojom území prebytok kultúrnych 
pamiatok. O to väčšmi nás teší, že sa o tie, čo máme, príkladne staráme.

 „Myslím si, že sa podaril husársky kúsok, uchovávame karloveskú 
históriu pre ďalšie generácie. Som nesmierne spokojný s výsledkom 
a ďakujem za každú pomoc, ktorá prišla. Verím, že karloveská mládež si 
nájde cestu k nám, ku kanoistike,“ doplnil predseda vodáckeho klubu Ta-
tran Juraj Kadnár. Od roku 2007 je stavba pamiatkou, no funkcionalistický 
objekt v tvare pirátskej lode s kapacitou skriniek a lodí pre 200 členov 
v roku 2013 zničila povodeň. V roku 2014 ju obnovili.

Túto stavbu vďaka špecifickému tvaru a výrazným farbám dobre po-
znajú návštevníci Karloveského ramena. Hoci pôsobí moderne, drevená 
lodenica na brehu Dunaja bola postavená už v roku 1935.

Deväťčlenná porota rozhodla o udelení dvoch čestných uznaní pre firmy. 
Túto cenu za sprístupnenie a popularizáciu NKP Vodárenské múzeum – 
Prvá parná čerpacia stanica mestskej vodárne s areálom na Devínskej ceste 
– získala Bratislavská vodárenská spoločnosť. Objekt z roku 1886 prinie-
sol do Bratislavy prvý verejný vodovod. Po komplexnej obnove je z neho 
múzeum, NKP je od roku 1985.                                                            -ms-

        

Karlova Ves pri vyhradených 
parkovacích miestach 
zvýhodní rodiny s malými 
deťmi

Naše deti sa môžu 
korčuľovať zadarmo

Vyhrali sme Celeste!

Mnohí občania sa na nás v poslednom čase obracajú s rovnakou pros-
bou. Boli by radi, keby sme v Karlovej Vsi v zimných mesiacoch zriadili 
pre ich ratolesti verejné klzisko. Na rozdiel od Ružinova, Nového Mesta 
alebo Dúbravky Karlova Ves nemá svoj zimný štadión. Chuť korčulovať tu 
však je a radi by sme deťom aspoň v dostupnej miere vyhoveli.

Každý občan si bude môcť na našom miestnom úrade vyzdvihnúť pre 
svoje dieťa do 18 rokov voľnú vstupenku na Zimný štadión v Dúbravke. 
Vstupenky sa budú distribuovať v období od 29. januára do 19. februára 
a sú platné do konca februára. 

Budeme radi, ak nám pošlete fotografie vašich zážitkov na klzisku. 
Želáme vám bezpečné a radostné korčulovanie!

Dana Čahojová, starostka

Každá škola sa veru nemôže po-
chváliť návštevou takej známej 
popovej hviezdy ako Celeste 
Buckingham. Základná škola (ZŠ) 
Karloveská 61, trieda 4.A, zažila 
špeciálnu hodinu angličtiny, ktorú 
osobne odučila Celeste. V rámci 
projektu English One sa škola zapo-
jila do súťaže Vyhraj Celeste do 
školy. Súťažiaci plnili interaktívne 
úlohy na portáli Planéta vedomostí 
a zbierali nálepky za každú správne 
vypracovanú úlohu. Do súťaže sa 
zapojilo 877 učiteľov a 20 000 žia-
kov z celého Slovenska. Z tejto ško-
ly sa do súťaže zapojilo 110 žiakov 
z rôznych ročníkov. Odhodlanie 

tamojších angličtinárov a snaha žia-
kov zdokonaľovať svoje jazykové 
zručnosti boli odmenené hlavnou 
cenou, ktorú vyhral Markus Filipko 
zo 4.A. 

Celeste tak na chvíľu vyme-
nila nahrávacie štúdio a mikrofón 
za školskú triedu s tabuľou. Nová 
„pani učiteľka” zvládla svoju úlohu 
výborne, spojila hodinu anglického 
jazyka s hudobnou výchovou. Spolu 
s deťmi si zaspievala svoj najväčší 
hit RUN RUN RUN. Súčasťou výhry 
bol aj hodinový koncert pre celú 
školu. Celeste si svojou bezprostred-
nosťou získala ďalších fanúšikov, 
ktorých zrejme motivovala aj 

k zve ľaďovaniu jazykových znalostí. 
Nenadarmo sa vraví, koľko rečí vieš, 
toľkokrát si človekom. 

Marcela Petríková, učiteľka 
foto: Martina Lošonská

Ocenenie Fénix za obnovu 
národnej kultúrnej pamiatky 
putuje do Karlovej Vsi

 foto: archív VK Tatran
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7Predstavujeme

Starať sa o rozvoj umelec-
kej duše nie je jednoduché. 
Anna Gondášová sa už 20 

rokov venuje karloveským nádej-
ným umelcom ako riaditeľka 
Základnej umeleckej školy Jozefa 
Kresánka. Sama priznáva, že post 
učiteľa nevníma ako prácu, ale 
ako poslanie. V duchu tejto filo-
zofie vidí aj budúcnosť výchovy 
mladých umeleckých talentov.

Aký bol Váš prvý kontakt s hud-
bou? Vyrastali ste v hudobníckej 
rodine?

Hudba mala v našej rodine svo-
je pevné miesto. Otcov brat bol 
organista v miestnom kostole 
a z roz právania viem, že dedko hral 
na husliach. V čase, keď som začala 
chodiť do školy, v susednej obci ot-
várali ľudovú školu umenia, tak som 
si ‘vydupala’, aby ma tam zapísa-
li. Keďže škola sa začínala a výber 
hudobných nástrojov nebol veľmi 
pestrý, vybrala som si klavír, ktorý 
som si obľúbila.

Snívali ste ako žiačka o veľkej 
hudobnej kariére?

V mojich školských časoch bolo 
už samo konzervatórium školou 
snov. Dostať sa tam bol problém, 
a tak sme sa pokladali za akúsi eli-
tu. Dnes sa prijímanie študentov 
zjednodušilo, čo škole v konečnom 
dôsledku na kvalite určite nepridá-
va. Ako študentka som snívala 
o práci hudobnej redaktorky v 
rozhlase, alebo o kariére koncert-
nej umelkyne. Nie všetky sny sa 
však podarí naplniť a realita ma 
poslala na bratislavskú Základnú 
umeleckú školu na Hál kovej ulici. 
No ako človek, ktorý robí svoju prá-
cu naplno, som našla vo vyučovaní 
zmysel a poslanie.

Aké boli vaše pedagogické začiatky?
Učiteľské začiatky boli naozaj 

náročné a tvrdé. Na konzervatóriu 
nás formovali skôr na uplatnenie 
v umeleckej brandži a musím sa 

priznať, že na vyučovaciu prax som 
nekládla dôraz. O to viac som muse-
la neskôr dobiehať, aby som dokáza-
la, že vyučovať naozaj viem. Našla 
som však v tejto práci radosť, zmysel 
a som nesmierne vďačná za všetky 
domáce aj medzinárodné úspechy, 
ktoré som so svojimi žiakmi 
do  s iah la.

Je ťažké nájsť vhodnú motiváciu 
pre vašich študentov?

Pre mňa boli kedysi motiváciou 
zahraničné zájazdy, na ktoré som sa 
mohla dostať iba ako členka zboru 
alebo orchestra. Pri dnešných štu-
dentoch táto príležitosť nezaberá, 
pretože, ako hovoria, môžu sa tam 
ísť kedykoľvek pozrieť aj s rodičmi. 
V súčasnosti považujem za naj-
lepšiu formu motivácie koncerty 
a súťaže, kde sa môžu študenti po-
rovnať s konkurenciou. Informácie 
o úspechoch sa rozšíria veľmi rých-
lo, čo prispieva k motivácií ďalších 
žiakov.

Majú mladí ľudia záujem o hud-
bu, alebo je pre nich už menej at-
raktívna?

Záujem o hudbu tu je a našťastie 
nemáme problém s počtom žia-
kov. Naša škola si vďaka množstvu 
obetavých učiteľov udržiava vysoký 
štandard. Pri individuálnom vyučo-
vaní je nesmierne dôležité, aby si 
žiak svojho učiteľa obľúbil a cez lás-
ku k učiteľovi postupne objavoval 
krásu hudby. Bez dobrého vzťahu 
učiteľa a žiaka je spolupráca kom-
plikovaná.

Hudba si vyžaduje úplnú od-
danosť a cvičenie je aj časovo 
náročné. Darí sa vám udržiavať 
nadšenie medzi študentmi?

Každého nebaví denné viachodi-
nové domáce cvičenie. Sú aj žiaci, 
ktorí nie sú ochotní venovať kvan-
tum času cvičeniu na hudobnom 
nástroji, nemajú sólové ambície, 
ale hudbu majú radi. Tí môžu nájsť 
uplatnenie v skupinách a súboroch. 

Preto na našej škole funguje viace-
ro skupín a súborov, ako napríklad 
Čečinka, komorný sláčikový or-
chester, spevácky zbor, ale aj súbor 
zobcových fláut. Každého člena hra 
v skupine obohatí a má možnosť 
predstaviť sa na veľkých pódiách 
a koncertoch. Každý, kto chce, nájde 
si svoj priestor, a aj my sa snažíme 
vytvoriť žiakom vhodné podmienky 
na rozvoj ich talentu.

A čo vy? Boli ste vždy zapálená 
pre hudbu, alebo ste niekedy mali 
chuť aj skončiť?

Nadšenie neopadlo, ale občas som 
potichu závidela ostatným rovesní-
kom, že si napríklad počas sviatkov 
môžu užívať voľno, zatiaľ čo ja som 
si musela odohrať tie svoje 3-4 hodi-
ny denne. Keď mi však otec zaob-
staral klavír, nemohla som mu už 
povedať, že ma to nebaví. (smiech)

Máte dar rozpoznať talent začína-
júcich hudobníkov?

Všimnúť si talent je jedna vec, 
tá druhá je poctivá práca žiaka aj 
učiteľa. Ak žiak nevenuje dosta-
točný čas cvičeniu, len s talentom si 
nevystačí. Z praxe môžem potvrdiť, 
že tvrdá pravidelná práca je oveľa 
dôležitejšia ako talent.

Vaša škola organizuje veľa podu-
jatí a zúčastňuje sa aj na mnohých 
medzinárodných. Ako sa vám 
spolupracuje so zahraničnými 
školami a súbormi?

Keďže už takmer 15 rokov 
pôsobím ako predsedníčka Asociá-
cie umeleckých škôl na Slovensku, 
medzinárodné kontakty máme sku-
točne bohaté a každé dva roky sa 

stretávame na generálnych snemoch 
hudobných škôl. Pri súťažiach sa 
vopred vypisujú podmienky, ktoré 
musí žiak zvládnuť. Tieto súťažné 
podmienky sú vysoko nadpriemerné, 
preto je potrebné mať určitú kvalitu, 
aby sme si mohli trúfnuť pokúsiť sa 
dosiahnuť dobrý výsledok.

Počúvate súčasnú „mainstream-
ovú“ hudbu?

Počúvam a páči sa mi napríklad 
Peter Bič Project alebo Jana 
Kirschner. Vnímam to tak, že 
napríklad aj taký Mozart bol vo svo-
jej dobe populárnym skladateľom. 
Nemôžeme preto dnešnej mládeži 
natískať iba klasickú hudbu. Som 
rada, že sa mi dostávajú do rúk aj 
noty s aktuálnymi hitmi, ktoré si 
môžeme so žiakmi zahrať. Aj táto 
forma výučby je pre mladých atrak-
tívna. Klasická hudba si síce ide vo 
svojom vyšliapanom koridore, ale tá 
moderná tu s nami je a musíme ju 
akceptovať.

Ako hodnotíte predvianočný kon-
cert vašich žiakov v kostole na Dl-
hých dieloch?

Predvianočné koncerty majú 
u nás už určitú tradíciu. Ten-
toraz sme sa predstavili na Dlhých 
dieloch, čo veľmi oceňujem. Prie-
story kostola majú dobrú akustiku 
a takisto aj teplotu. Koncertovali 
sme už vo viacerých kostoloch, 
via c  krát v Dóme sv. Martina, ale tam 
pre chlad neboli vhodné podmienky. 
Dúfam, že na Dlhých dieloch sa vy-
tvorí tradícia vianočných školských 
koncertov, ktoré aj o rok spríjemnia 
adventný čas.

-ab-

Riaditeľka ZUŠ 
Anna Gondášová: 
“Je nesmierne dôležité, 
aby si žiak učiteľa obľúbil.”

foto: súkromný archív A. Gondášovej
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V Karloveskom centre 
kultúry na Molecovej ulici 
vzniká príjemná tradícia 

piatkových hudobných večerov 
v Kamel klube. Koncert Martina 
Geišberga a Nany Hudáka bol 
druhým koncertom v poradí. Po-
tešil nás veľký poslucháčsky záu-
jem, samotný koncert, ale aj nie-
koľko nových či pripravovaných 
skladieb od Nany Hudáka.

Na začiatok taká obligátna otáz-
ka. Ako sa vám hralo?

M. G.: Výborne, krásne publi-
kum, milí ľudia a myslím si, že to má 
veľký potenciál. Do Karlovej Vsi sa 
takto môže dostať viac umenia. Tre-
ba trochu popracovať na akustike 
a bude to frčať, pretože je to pekný 
priestor.

N. H.: Vynikajúco sa hralo. Veľmi 
príjemné publikum, neviem, čo by 
som k tomu ešte dodal. Zvuk bol 
veľmi dobrý.

Kedy sa vám najlepšie tvorí?
M. G.: To ja neviem. To sú také 

veci, že to príde. Niekedy som ne-
trpezlivý, že nič nechodí, a niekedy 
príde niečo. Nemám na to kľúč. 
Nepotrebujem modrú farbu na 
sedačke, pondelok či spln. Mám 
pocit, že najlepšie sa mi tvorí, keď 
v živote niečo pochopím a niečo mi 
zapadne. Cez tie pesničky ku mne 
prichádzajú nové životné výzvy. 
Cez texty vnímam, čo musím zvlád-
nuť.

N. H.: Ja to mám zase tak, že mi 
nedávno zafungovala jedna vec. 
Spravil som si v izbe štúdio a začal 
som viac tvoriť počúvaním. Do-
vtedy som si robil pesničky tak, že 
som si hral na gitare a spravil som 
pesničku. Potom som ju nejakým 
spôsobom nacvičil s kapelou. Teraz 
som to začal robiť tak, že si nahrám 
nejaký nápad a počúvam. Ešte som 
si uvedomil, že celý život sa mi 
tvorba muziky zdá o tom istom. Je 
to vždy hľadanie hranice úprimnosti 
voči sebe samému. V tej búdke, čo 
som si doma postavil, som hranice 
úprimnosti k sebe posunul tak, 
že odrazu som v tej pesničke bol 
v najsilnejšom prepojení so sebou. 
Neviem to inak nazvať. Neučím 

sa hrať a spievať, ale učím sa ne-
zavadzať, aby mohlo to niečo cezo 
mňa pretekať. Nezavadzať vlastným 
egom. V „nezavadzaní“ sa dá stále 
zlepšovať, lebo človek je veľmi ne-
dokonalý. V takomto rozpoložení 
sa mi najlepšie hrajú aj koncerty. 
Celý život je podľa mňa o posúvaní 
hranice úprimnosti voči sebe. Nie je 
také jednoduché povedať si, že teraz 
som k sebe fakt úprimný. Keď pôj-
deš do dôsledkov, tak to nie je taká 
samozrejmosť.

A naopak, kedy sa vám tvorí 
najhoršie?

M. G.: Keď si človek stojí sám 
v ceste.

Aké sú vaše ďalšie umelecké 
plány?

N. H.: Ja mám kapelu, s ktorou 
hrávam už roky. Pripravujeme piaty 

klaviristom a mojím veľmi dobrým 
kamarátom. Veľa improvizujeme 
a spájame to s tanečníkmi a rôznymi 
inými umeleckými formami. Takis-
to sa chystám robiť hudbu do troch 
inscenácií pre deti. S mojou milo-
vanou ženou chceme urobiť niečo 
pre deti. V Ostrave budem robiť 
divadlo, čiže je toho dosť. Samo z rej  -
me, s Nanym pokračujeme v našej 
púti. A bude sa to rozvíjať. Chceli 
by sme spraviť album z nahrávok 
živých koncertov. Potom vyberieme 
to najlepšie a z toho pripravíme náš 
prvý album. Na to sa veľmi tešíme, 
pretože jedna vec je nahrať album 
v štúdiu, druhá je živý koncert.   -rk-

Hľadanie hranice úprimnosti 
s Martinom Geišbergom a Nanym Hudákom

album. Predbežne som dohodnutý aj 
s vydavateľom a ak sa to podarí, mo-
hol by už čoskoro vyjsť. Veľmi sa na 
to teším, pretože som na tom robil 
aj producentsky. Začal som hrávať 
s fantastickým bluesovým gitari-
stom, ktorý sa volá René Lacko. 
Máme za sebou päť koncertov a tiež 
ma to veľmi baví.

M. G.: My sme dokončili veľkú 
etapu, pretože nám vyšla knižka 
s cédečkom, takže pokračujeme 
v tom, čo máme začaté, Piate ročné 
obdobie. To je aj divadelná inscená-
cia. V Modrom salóne SND sme 
mali 10. decembra krst a bola to 
poézia. Recituje Tánička Pauhofo-
vá, čiže to je taká dokončená etapa. 
Teraz idem robiť muziku do ock-
ovej knižky poézie a rozbehli sme 
koncertovanie v triu s otcom a bra-
tom. Taktiež som začal koncertovať 
s Dankom Špinerom, výnimočným 

 foto: MČ
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Po pestrom a úspešnom kul-
túrnom lete v Líščom údolí, Botan-
ickej záhrade a Vodárenskej záhrade 
si väčšina obyvateľov Karlovej Vsi 
všimla v jesenných mesiacoch nie-
len väčší ruch a záujem o Kar-
loveské centrum kultúry (KCK), ale 
tiež sa objavila neistota, kam sa po 
novom KCK bude uberať.

KCK má veľký potenciál. Na-
chádza sa na skvelom mieste nie-
len pre Karlovešťanov, ale aj pre 
návštevníkov z okolia. To, že sa doň 
dlhé roky neinvestovalo, berieme 
ako výzvu a príležitosť na reštart. 
Zo spomienok pána Matúša Šrámka 
vieme, že výstavba KCK sa real-
izovala v rámci akcie „Z” - zveľaďo-
vanie za pomoci Karlovešťanov, 
športovcov a JRD, ktorým už ne-
postačovali sály hostincov. Pri 
tvorbe kultúrneho programu pevne 

Súčasťou dramaturgie kultúrne-
ho programu v novej sezóne je aj 
opätovné používanie populárne-
ho názvu Kamel klub. Obyvate-
lia Karlovej Vsi dodnes o Kamel 
klube hovo ria a spomínajú naň. 
Tento názov v Bratislave v minu-
losti zľudovel a zviditeľnil tým 
KCK. Karloveský Kamel klub sa 
návštevníkom predstavil aj pro-
stredníctvom nového loga – ťavy 
v podobe origami.

Pri tvorbe dramaturgie kultúrne-
ho programu v staronovom Kamel 
klube sme mysleli na všetky ve-
kové kategórie. Deti a ich rodičia 
si môžu dve nedele do mesiaca 
o 10.00 hodine vyhradiť na divadel-
nú rozprávku alebo cirkusové soiré 
a filmovú rozprávku. Pre mládež, ale 
aj dorast v strednom veku, prinášame 
jedenkrát do mesiaca atraktívny 
filmový a hudobný klub. Pokraču-
jeme aj v prerušenej tradícii Čaju 
o piatej s novým názvom Kar-
loveská tančiareň, ktorá potešila na-
jmä našich seniorov a ich priateľov 
z iných mestských častí. Divadelnú 

scénu nám v novej sezóne oživi-
la spolupráca s profesionálnym 
divadlom Ludus, s ktorým sme sa 
v novembri prvýkrát podieľali na 
úspešnom divadelnom festivale Pu-
berťák.

V predvianočnom čase sme prišli 
s myšlienkou priniesť Karlovešťanom 
atraktívne a vyhľadávané vianočné 
trhy, kde predávali a vystavova-
li prevažne lokálni výrobcovia. 
V spolupráci s miestnou knižnicou 
sme pripravili burzu kníh, ktorá 
zaznamenala u návštevníkov veľký 
úspech a pozitívne ohlasy. Počas 
Farmárskych trhov sme chutnali 
domáce marmelády, koláče, me-
doviny a iné typické vianočné do-
broty. Celú akciu sprevádzali ce-
lodenné tvorivé dielne a workshopy, 
z ktorých spomenieme plstenie 
ovčieho rúna a pletenie košíkov.

Neodmysliteľnou súčasťou det-
ského vianočného programu bol 
aj Mikuláš a rozdávanie sladkých 
odmien. Mikuláša, čerta a anje-
la prvýkrát privítali deti v Kamel 
klube, čo náležite všetci zúčast-
není ocenili. Deti a ich rodičia mali 
možnosť kultúrny program zážiť 
komfortnejšie, v teple a suchu.

Aby sme vedeli lepšie nastavovať dramaturgiu kultúrnych podujatí, je 
pre nás dôležitý názor každého návštevníka. Preto uvítame vaše postre-
hy. Program kultúrnych podujatí organizovaných v Kamel klube, náj-
dete na webovej stránke mestskej časti, a zároveň ho budeme pravidelne 
uverejňovať v mesačníku KARLOVA VES - noviny všetkých Kar-
lovešťanov.                                                                          -am-   foto: MČ

V spolupráci s Divadlom na 
zástavke, Divadlom Lano a VŠMU 
sme pre Karlovešťanov prvýkrát 
zorganizovali a zúčastnili sa ce-
loslovenského divadelného festi-
valu Noc divadiel. V Kamel klube 
sa uskutočnil okrem divadelných 
predstavení, workshopu a diskusie 
aj klavírno-spevácky koncert. Svo-
jím programom patrila karloveská 
Noc divadiel k jedným z najväčších 
v Bratislave.

veríme, že Karlovešťanom sály host-
incov nepostačujú ani dnes a v idei 
zveľaďovania preto pokračujeme 
ďalej.

Oživenie kultúrneho života súvisí 
v prvom rade s postupnou revita-
lizáciou tejto povojnovej budovy 
a zároveň aj technického vybave-
nia. V letných mesiacoch mestská 
časť realizovala výmenu vstupných 
dverí, okien v malej sále a pristúpi-
la aj k renovácii šatní a zázemia 
pre účinkujúcich. V roku 2016 nás 
čaká v letných mesiacoch čiastočná 
rekonštrukcia javiska a elektriky. 
V novej kultúrnej koncepcii má 
svoje miesto aktívne vyhľadávanie 
rôznych typov grantových výziev, 
dotačných schém a ich následná re-
alizácia. Novovzniknuté oddelenie 
kultúry sa tak môže pochváliť v krát-
kom čase dvomi schválenými grant-

mi z Bratislavského samosprávneho 
kraja, ktorý sa rozhodol podporiť 
Filmový klub Kamel v sume 4000  
na nákup zvukovej aparatúry, ktorú 
bude môcť použiť aj na projekciách 
úspešného letného kina, a komunit-
ným projektom Knižných búdiek 
v sume 450 , ktoré sú umiestnené 
na ôsmich miestach v Karlovej Vsi 
(po dve na Školskom nám. a v 

Líščom údolí, po jednej na Mole-
covej ul., Nám. sv. Františka, v Bo-
tanickej záhrade a vo Vodárenskej  
záhrade).

O to viac nás mrzí, že na kon-
ci roka nás nepríjemne prekvapila 
agresívna iniciatíva mladých ľudí, 
ktorí na Školskom námestí zničili 
jednu knižnú búdku iba dva týždne 
po jej umiestnení.                      -am-

Akcia „Z” v kultúre

Návrat Kamel klubu a nová dramaturgia

 foto: MČ
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Privítanie detí do života

12. 12. 2015 Romanka Rašková
 Tobias Dubnička

Zosobášili sa

10. 12. 2015 Ján Hajdin – Diana Horváthová
 Pavel Barinych – Monika Černá
 Juraj Korchaník – Nina Lampertová
12. 12. 2015 Cristian-Ioan Terheşiu – Lucia Puchelová
 Michal Žiak – Monika Ivánová
 Tomáš Lysý – Ivana Chovanová
 Tomáš Bartáky – Kristína Kutlíková
 Ivan Molnár – Viera Švábová
19. 12. 2015 Dušan Krajčovič – Soňa Hiklová
 Juraj Lehuta – Katarína Maradová
 Miroslav Gajdošík – Denisa Drdáková
 Viktor Adamov – Kristína Hanusová
16. 1. 2016 Jozef Petrek – Lenka Žmuráňová

Vianoce pre seniorov
Karloveskí seniori si predvia-

nočný čas spestrili večierkom 
v Karloveskom centre kultúry. 
V utorok 8. decembra ho zorga-
nizoval Miestny úrad Karlova Ves 
spolu s Jednotou dôchodcov Sloven-
ska a Farmárskymi trhmi. Seniorov 
najviac potešilo, že sa mohli stretnúť 
a spoločne si aj zaspievať.

Každý, kto sa na večierku zúčast-
nil, mohol ochutnať aj dobroty 

z Farmárskych trhov, a od starostky 
Karlovej Vsi Dany Čahojovej dostal 
drobnú pozornosť - sviečku. Všet-
kým prítomným zaželala krásne 
vianočné sviatky plné pokoja a ra-
dosti v kruhu rodiny. Seniorov po-
tešili aj účinkujúci, ktorí si pripravili 
prednes poézie a hudobné vystúpe-
nie. 

Nikola Repiská
foto: autor

Z policajného 
zápisníka
december 2015 - január 2016
• Neznámy páchateľ v čase okolo 18.20 h dňa 5. 12. v Bratislave 
na Karloveskej ulici vytrhol poškodenej 69-ročnej žene kabelku, 
v ktorej mala osobné doklady, kľúče od bytu, mobilný telefón a ho-
tovosť vo výške 20 eur, čím spôsobil poškodenej žene škodu 100 
eur.

• Neznámy páchateľ v čase od 9.30 h dňa 10. 12. do 12.00 h dňa 
11. 12. v Bratislave na Ulici Pod rovnicami vnikol do pivnice obyt-
ného domu, vylomil zámku na troch pivničných kobkách a z jednej 
odcudzil snowboard a päť fliaš alkoholu, čím spôsobil poškodenej 
48-ročnej žene škodu 660 eur a škodu poškodením v nezistenej 
výške.

• Neznámy páchateľ v čase od 21.08 h dňa 14. 12. do 7.30 h dňa 
15. 12. na Karloveskej ulici rozbil sklenú výplň na dverách zapar-
kovaného a uzamknutého vozidla a odcudzil z neho notebook 
a diagnostiku s čiernym káblom, čím  poškodenej spoločnosti 
spôsobil škodu vo výške 70 eur, škodu krádežou diagnostiky a čier-
neho kábla vo výške 200 eur a poškodenému 35-ročnému mužovi 
škodu krádežou notebooku 45 eur.

• Neznámy páchateľ v čase od 16.30 h dňa 15. 12. do 17.45 h dňa 
16. 12. v Bratislave na Ulici Staré grunty vypáčil dvere do novostav-
by rodinného domu, vnikol dnu a odcudzil z neho niekoľko zlatých 
retiazok, náramok, náušnice, obrúčku z bieleho zlata, externý disk, 
kameru, iPad s koženým puzdrom, kabelku, peňaženku s osobnými 
dokladmi a platobnými kartami, vysávač, športovú tašku a poško-
dil televízor pripevnený k stene, čím spôsobil poškodenej 37-ročnej 
žene krádežou škodu 4930 eur a škodu poškodením 4000 eur.

• Neznámy páchateľ v čase od 14.15 h do 14.30 h dňa 29. 12. 
v Bratislave v predajni potravín na Karloveskej ulici odcudzil 
z nákupného vozíka voľne odloženú dámsku kabelku, v ktorej sa 
nachádzali osobné doklady, bankomatová karta, kľúče od bytu, mo-
bilný telefón zn. Nokia, finančnú hotovosť vo výške 70 eur, čím 
spôsobil poškodenej 72-ročnej žene škodu krádežou vo výške 150 
eur.

• Hliadka PZ dňa 30. 12. v čase o 11.40 h v Bratislave na Molecovej 
ulici obmedzila na osobnej  slobode 20-ročného muža, ktorý mal 
pri sebe  igelitové vrecúško s neznámou sušenou zelenou rastlinou. 
Je podozrivý z prečinu nedovolenej výroby omamných a psycho-
tropných  látok.

• Neznámy páchateľ v čase od 00.05 h do 00.36 h dňa 1. 1. 
v Bratislave na Pribišovej ulici spôsobil požiar na terase, pričom 
poškodil plechovú parapetu, múr terasy a sedem plastových kve-
tináčov, čím spôsobil poškodenej 59-ročnej žene škodu 150 eur.
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 Juraj Korchaník – Nina Lampertová

 foto: MČ

www.karlovaves.sk KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov



11Šport

Kamel
Klub

koncert vstupné: 3€/5€20:00
29. 01. 201629. 01. 2016

Anita SoulAnita Soul

31. 01. 2016
NOVÁ

Eva

premietanie vstupné: 2€19:00

Kamel
Klub

Dva seniorské tímy a široká 
mládežnícka základňa. 
Karlovka ide príkladom 

mnohým slovenským profi 
klubom.

Spomedzi karloveských pane-
lákov až na výslnie slovenského 
basketbalu. Začiatkom tretieho 
tisícročia založili v bratislavskej 
mestskej časti Karlova Ves bas-
ketbalový klub, ktorý tento rok 
oslávi svoje trináste narodeniny. 
Mládežnícky klub vznikol pre zo-
pár detí, ktoré chceli hrať basketbal, 
no nemali kde. Zakladali ho, riadili 
a budovali rodičia a nadšenci, a inak 
to nie je ani teraz. O to pozoruhod-
nejšie sú výsledky, ktoré v minulom 
roku dosiahli. Mládežnícky basket-
balový klub (MBK) Karlovka patrí 
medzi kluby s najširšou mládežníc-
kou základňou, ktorá sa vo viacerých 
kategóriách bije o najvyššie priečky 
a so širokým seniorským tímom, bo-
jujúcim o body v najvyššej súťaži.

Výchova basketbalistov sa začí-
na v mini basketbalových centrách. 
„Máme viac ako tucet prípra-
viek, zapojili sme sa do všetkých 
mládežníckych kategórií, čo nebýva 
na Slovensku samozrejmé,” hovorí 
šéftréner klubu František Kuba-
la. Nebola to jednoduchá cesta, no 
postupne vedie aj k úspechom na 

palubovke. Za najcennejší výsle-
dok vedenie považuje účasť na 
finálových turnajoch v kategóriách 
žiakov i juniorov. Juniori svoju ce-
losezónnu prácu korunovali obhajo-
bou titulu Majstra Slovenska v tejto 
najcennejšej mládežníckej kategórii.

Okrem národných skúsenos-
tí získavajú tí najlepší z Karlovky 
možnosť štartovať aj na medzinárod-
nej scéne. V reprezentáciách sa za 
posledný rok predstavila desiatka 
mladých Karlovešťanov a trojica 
trénerov. Výnimočným talentom je 
Marek Doležaj. Stále iba 17-ročný 
krídelník v Karlovke dorástol nie-
len do seniorského dresu, ale aj na 

súpisku A-tímu. Mladíka si však vy-
hliadli skauti španielskej Zaragozy 
a po dlhších rokovaniach od decem-
bra nastupuje ako súčasť tamojšieho 
tímu.

Do najvyššej basketbalovej súťaže 
vstúpila Karlovka ešte v roku 2014, 
no jej vyvrcholenie sa odohralo 
v minulom roku. “Šieste miesto 
pre nováčika SBL, atmosféra na 
domácich zápasoch, ale aj podpo-
ra fanúšikov na ihriskách súperov. 
Za tým všetkým sa radi obzrieme,” 
hovorí F. Kubala. Bratislavský klub 
si získal sympatie svojou filozofiou, 
ktorá odmieta akékoľvek doplnenie 
kádra legionárom. Výsledky ukáza-

li, že konkurencieschopný tím sa dá 
poskladať aj zo slovenských hráčov.

Postup do najvyššej súťaže Kar-
lovke umožnil rozložiť široký káder 
do dvoch tímov, pričom „Béčko“ 
ostalo v 1. lige. Po dvoch sezónach 
a odlive hráčov do extraligy sa naj-
prv dostavilo očakávané trápenie, 
no už po roku je Karlovka opäť na 
čele druhej najvyššej súťaže. „Je 
pritom dôležitá nielen ako podpora 
pre A-tím, ale aj ako možnosť ukázať 
sa pre našich juniorov,” uzatvára 
šéfréner.      

Tomáš Kottra, 
foto: Martin Šopinec 

Rok 2015 bol pre basketbalistov úspešný

MINI 
 

Ak si prajete zasielať náš program e‐mailom, napíšte nám na info@dlhacik.sk.  Zmeny programu nájdete na webstránke 
a facebooku. Prosíme Vás, noste svojim deťom do herne prezuvky. O RC Dlháčik sa starajú mamičky dobrovoľne.  

Adresa: ZŠ Majerníková 60, BA. www.dlhacik.sk, tel.: 0949503444, účet.: 2940463127/1100. 

 

 PROGRAM RC DLHÁČIK – FEBRUÁR 2016 

Miesto pre rodinu, komunitu a zdieľanie každodenných starostí i radostí. 

HERŇA  otvorená PONDELOK – ŠTVRTOK v čase 9:00 – 11:30, a poobede 16:00 – 18:00 

Pravidelný program: 

Pondelok  9:45 – 10:45 Baby Ball 
10:45 – 11:30 Baby Salsa 
10:00 – 10:30 Naturkovo a Tvorivé dielne  
18:30 – 19:30 Cvičenie pre ženy 

Utorok  9:45 – 10:15 Tančekospievanky   
10:15 – 11:15 Montessori kútik 0,5 – 3 roky 
17:00 – 18:00 Montessori kútik 0,5 – 6 rokov  

Streda  9:30 – 10:15 Bodywork pre maminky  

Štvrtok  9:30 – 11:30 Folklórik pre krpčekárov 1,5 – 3r. od 21.1. 
17:00 – 17:45 Malý vedec 

Piatok  9:00 – 11:00 Bubátkovo – babyherňa pre deti do 1,5 roka  
10:30 – 11:30 Podporná skupina dojčiacich matiek (1x mesačne) 

Aktivity: 

1. 2.  Začína kurz Baby Ball 

1. 2. Začína kurz Baby Salsa 

5. 2. Workshop šatkovania o 10:00 

8. – 14. 2. Národný týždeň manželstva – večer pre manželov o 18:00 

9. 2. Karneval v Dlháčiku o 17:00 

12. 2. Podporná skupina dojčiacich matiek o 10:30 

17. 2. Tehotenské kruhy o 18:00 
Naďalej hľadáme nových členov do nášho tímu ‐ každá pomocná ruka je vítaná! Budeme veľmi radi, ak sa k nám pridáte. 

Môžete sa o členstve porozprávať so službukonajúcou členkou, alebo nám napísať na info@dlhacik.sk a my Vám k tomu 

povieme viac :) 
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