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NOVINY

PLAVÁREŇ PRE VŠETKÝCHKUCHYNSKÝ ODPAD

Karlova Ves začína so zberom 
kuchynského bioodpadu. Viac na s. 8 – 9.

Školskú plaváreň môžu využívať už aj 
imobilní návštevníci. Viac na s. 19.

PREMNOŽENÉ DIVIAKY

Starostka požiadala štát o urgentné 
riešenie výskytu diviakov. Viac na s. 2.

STARÉ GRUNTY

Mesto počíta s vybudovaním chodníka  
a osvetlenia. Viac na s. 3.

Karloveskí seniori sa 
konečne dočkajú zariade-
nia sociálnych služieb. Po 

dlhých rokoch hľadania možného 
riešenia sa podarilo nájsť výcho
disko. Miestne zastupiteľstvo 
podporilo prenájom pozemku 
a potvrdilo záväzok nájomcu vy-
budovať zariadenie sociálnych 
služieb.

Dlhá cesta k zariadeniu so-
ciálnych služieb v Karlovej Vsi tak 
naberá správny kurz. „V Karlovej 
Vsi žije mnoho osamelých starších 
obyvateľov, ktorí potrebujú pomoc 
a  nemá im ju kto poskytnúť. Po 
dlhom a  náročnom procese hľada-
nia riešenia sa nám podarilo nájsť 
spôsob, ako vybudovať absentu-
júce pobytové zariadenie pre skôr 
narodených Karlovešťanov. Vznikne 
v  nevyužitej budove na Borskej 2,“ 
informovala starostka Karlovej Vsi 
Dana Čahojová.

V obchodnej verejnej súťaži 
splnil podmienky jediný pri-
hlásený kandidát, ktorý má bo-
haté skúsenosti s prevádzkovaním 
podobných zariadení v Borinke a 
Záhorskej Bystrici. Keďže tento  
zámer 22. februára odsúhlasilo už 
aj miestne zastupiteľstvo, na rade 
je podpis zmluvy so zhotoviteľom 
nového zariadenia.

„Veľkým prínosom tohto rieše-
nia bude aj skutočnosť, že dôjde 
k obnove existujúceho objektu na 
Borskej, pričom bude zachovaný 
jeho prízemný a pavilónový charak-

ter. V areáli sa nebude  stavať žiad-
na nová vyššia budova, čo by mohli 
obyvatelia z Borskej a Púpavovej 
vnímať negatívne. Dôjde aj ku kom-
pletnej revitalizácii okolitej zelene,“ 
informoval vicestarosta Karlovej 
Vsi Branislav Záhradník.

Poslanecký zbor sa ešte minulý 
rok zhodol, že najlepším riešením 
pre mestskú časť bude prená-
jom pozemkov spoločnosti, ktorá 
zariadenie vybuduje a  zabezpečí 
jeho prevádzku. Nájomná zmluva 
by mala byť uzatvorená na ob-
dobie 30 rokov. Nájomca bude 
povinný objekt zrekonštruovať 
a začať prevádzkovať zariadenie 
sociálnych služieb najneskôr do 
troch rokov.

Víťazná spoločnosť predloži-
la vo verejnej obchodnej súťaži 
návrh na ročné nájomné vo výške 

48-tisíc eur, ktoré získa Karlova 
Ves a bude môcť vďaka tomu pod-
poriť seniorov väčším množstvom 
kvalitných služieb. V návrhu rovna-
ko prezentovala zámer vybudo-
vať a prevádzkovať zariadenie 
opatrovateľskej služby pobytovej 
– celoročnej formy v kombinácii 
so zariadením pre seniorov ale-
bo špecializovaným zariadením. 
Výšku investície odhaduje na 1,5 
milióna eur.

V priestoroch bude odkázaným 
seniorom poskytovať komplex-
né služby. V 18 dvojlôžkových iz-
bách so sociálnym zázemím nájde 
prechodný alebo trvalý pobyt 36 
seniorov (zákon umožňuje vybu-
dovať zariadenie pre maximálne 
40 klientov). Súčasťou zariade-
nia bude spoločenská miestnosť, 
jedáleň, kaplnka, fyziomiestnosť, 

kuchynka, zázemie pre personál 
ako aj zolačné miestnosti. V zaria-
dení bude zabezpečený bez-
bariérový pohyb ako aj prístup do 
parčíka so záhradnou úpravou.

Okrem stálej sociálnej starostli-
vosti o seniorov, po ktorej je v 
Karlovej Vsi čoraz väčší dopyt, v 
zariadení vznikne 18 pracovných 
miest. Prevádzkovateľ ich chce 
obsadiť prioritne Karlovešťanmi. 
Karlova Ves zároveň chystá ďalšie 
zariadenie podobného typu. Kar-
lova Ves zároveň chystá ďalšie 
zariadenie podobného typu.

-ab-

Zhotoviteľ zariadenia 
pre seniorov v Karlovej 
Vsi je známy!

Prečítajte 
si noviny 
cez mobil

V zariadení poskytnú seniorom opatrovateľské, ošetrovateľské, ubytovacie, stravovacie, zdravotné či 
fyzioterapeutické služby. Foto ilustračné (SAMPHOTOSTOCK / Lighthunter)
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Starostka požiadala štát 
o urgentné riešenie výskytu 
diviakov

Havarijný stav lávky pri OD 
Centrum rieši hlavné mesto 

Ich zvýšený výskyt na území 
Karlovej Vsi vytvára čoraz 
väčší problém. Tému otvo

rila starostka Dana Čahojová 
na rokovaní mestskej rady, kde 
získala podporu zástupcov mes
ta i ostatných mestských častí. 
Akútnym problémom s vysokým 
výskytom diviakov v intraviláne 
by sa podľa starostky mali vážne 
zaoberať štátne orgány. Samo
správa nemá oprávnenie ani 
zákonnú možnosť eliminovať 
výskyt diviakov. Pravidelne žiada 
okresný úrad o mimo riadne po
volenia pre poľovníkov štátnych 
či mestských lesov. 

„Vzhľadom na mimoriadnu 
situáciu sme zaslali ministrovi život-
ného prostredia a ministrovi pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka 
žiadosť o urgentné riešenie situácie. 
Je nevyhnutné, aby štátne inštitú-
cie konečne začali venovať tomuto 
javu primeranú pozornosť,“ apeluje 
starostka Dana Čahojová.

Čaká štát kým diviak niekoho 
zraní?

„Stáda diviakov migrujú nielen 
v okrajových častiach Karlovej Vsi. 

Prieskumné a expertné 
práce robí magistrát na 
lávke a rampe pri OD Cen

trum na Borskej. Spolupracuje 
pri tom so Stavebnou fakultou 
Slovenskej technickej univer
zity v Bratislave. Z nich vyplynie 
ďalší postup a stavebnotech
nické riešenie stavby. Vyplýva 
to z  vyjadrenia hlavného mes
ta, ktoré redakcii Karloveských 
novín poskytla hovorkyňa Dag
mar Schmucková. 

Po odporúčaní statika pristúpi-
la Karlova Ves v  novembri 2019 
k provizórnemu uzatvoreniu lávky 
spájajúcej obchodný dom Centrum 
s bytovými domami. Aj keď mestská 
časť nie je vlastníkom lávky, dala si 

vypracovať statický posudok. Ten 
konštatoval jej havarijný stav. Láv-
ka nebola stabilná a  mechanicky 
odolná. Na niektorých jej častiach 
prišlo k úplnej degradácii nosných 
priečelí. Výrazne je narušená jej 
spodná časť. Vplyvom zatekania 

tam prišlo k úplnému zhrdzaveniu 
betonárskej výstuže. Preto začiat-
kom roka 2020 hlavné mesto za-
bezpečilo jej trvalé ohradenie.

Opravu lávky komplikovali ne-
jasné vlastnícke vzťahy. Roky ne-
riešený problém vyústil do jej 

havarijného stavu. Obchodné 
budovy si v minulosti odkúpili 
súkromníci a byty nájomníci. Lávky 
a rampy, ktoré prepájajú OD Cen-
trum a ostatný verejný priestor, 
zostali nedoriešené.  

-mš-; Foto: MiÚ

Ich výskyt nám v posledných dňoch 
obyvatelia nahlasujú priamo v in-
traviláne. Presúvajú sa cez frekven-
tované komunikácie. Strety s diviak-
mi v okrajových častiach priľahlých 
lesov sú na dennom poriadku. 
Diviaky sa priamo pod oknami by-
tových domov objavujú v ranných, 
večerných i v denných hodinách. 
Evidentne strácajú prirodzenú pla-
chosť divej zveri. Ničia nám trávnaté 
plochy i vysadené záhony a ľudia 
majú opodstatnený strach. Doteraj-
š ie zásahy poľovníkov sú evidentne 
nedostatočné,“ uvádza sa v  liste 
starostky ministrom životného 
prostredia a pôdohospodárstva.

Premnožený stav diviakov 
v hlavnom meste a jeho okolí 
je podľa predsedu poľovníckej 
spoločnosti Devínska Kobyla Jána 
Martinoviča jedným zo znakov 
globálneho otepľovania. „Kým 
pred mnohými rokmi samica vrhla 
ročne maximálne päť mláďat, dnes 
štandardne vrhne päť mláďat na 
jar aj na jeseň. Podmienky pre život 
boli v minulosti náročnejšie. Diviaky 
v  súčasnosti netrápi krutá zima a 
ani nedostatok potravy,“ vysvetľuje 
Ján Martinovič.

Nenechávajte zvyšky potravy 
voľne v prírode

Mestské lesy Bratislava pripi-

sujú výrazne vyšší počet divia-
kov dostatku potravy a absencii 
prirodzeného predátora, napríklad 
vlka. Karloveská samospráva opa-
kovane vyzýva obyvateľov, aby 
pri strete s  diviakom mali psa na 
vôdzke. Zároveň pripomínajú, 
aby Karlovešťania nevyhadzovali 
potraviny z balkónov. Často sa to 
stáva napríklad na Veternicovej 
či Donnerovej. Nechávajú tam aj 
rozsypané zrná pšenice a zvyšky 
potravy v okolí odpadových košov. 

-mš-; Foto: ilustračné 
(internet)

Marec 2022

Veľkú odozvu zaznamenali videá ukazujúce diviačiu rodinku na  električkovej trati pri zastávke Lanfranconi.

Mesto robí v areáli OD Centrum prieskumné a expertné práce.
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Dočkajú sa obyvatelia 
Starých Gruntov vy tú
ženého chodníka s  ve

rej ným osvetlením? Zdá sa, že 
výstavba by sa mohla začať ten
to rok. Mesto zahrnulo  chodník 
a  príslušnú infraštruktúru do 
svojho rozpočtu.

Rozrastajúcou sa zástavbou na 
Starých gruntoch sa automaticky 
zvyšuje aj dopyt po chodníkoch 
a  verejnom osvetlení. V  tejto lo-
kalite hľadali obyvatelia rodin-
ných domov najmä útek pred 
mestským hlukom v tesnej blízkos-
ti lesa. Dnes sa celkom zmenila. 
Vysokoškolské internáty už zďale-
ka nie sú jedinými poschodovými 
budovami na tomto mieste. 
Pozemky pod existujúcou výstav-
bou prešli do súkromných rúk 
v divokých 90. rokoch. Preto majú 
zástupcovia mesta a mestskej čas-
ti malé možnosti ovplyvniť výstav-
bu na týchto pozemkoch. 

Stále aktuálnejšou témou sa 
preto stáva výstavba chodníka 
s  verejným osvetlením pozdĺž 
hlavnej cestnej komunikácie na uli-
ci Staré grunty. Z väčšej časti bez 
chodníka je trojkilometrová ulica 
spájajúca Líščie údolie s Mlynskou 
dolinou.

O  jeho výstavbe sa hovorilo 
ešte pred rekonštrukciou cesty. 
Avšak k  opravenej ceste chodník 
v tej dobe nepribudol. Informácie 
z magistrátu však naznačujú, že by 
to mohlo byť v  tomto roku. „Áno, 
rozpočtové prostriedky na tento 
rok sú pre tento projekt vyčlenené. 
Stále čakáme na získanie potreb-
ných povolení pred rozbehnutím 
súťaže na zhotoviteľa,“ poveda-
la hovorkyňa Bratislavy Dagmar 
Schmucková.

Projekt má zahŕňať chodník 
pre chodcov a  verejné osvetlenie 
v  dĺžke približne dva kilometre, 
v  smere od obratiska autobusov. 
Cena a  termín začatia stavebných 
prác však momentálne ešte nie sú 
známe. „Nachádzame sa v štádiu 
projektových príprav. Získanie po-
trebných povolení či majetkovo-
právne vysporiadanie predstavuje 

časovo zdĺhavý proces. Chodník 
totiž povedie cez pozemok Univerzi-
ty Komenského v Bratislave. Časovo 

náročný je aj výber zhotoviteľa a 
samotná výstavba. Po dohode s uni-
verzitou pripravíme dokumentáciu 

pre stavebné povolenie,“ naznačila 
ďalší postup Dagmar Schmucková. 

-ab-; Foto: ZDRONU.SK

Mesto v rozpočte počíta 
s chodníkom a osvetlením 
na Gruntoch

Michal Kovács (Team Vallo)
Som rád, že sa Matúš Vallo ako prvý primátor k tomuto problému postavil čelom. Celý, pri-
bližne 2 km, úsek sa určite tento rok nestihne, ale výstavba bude rozdelená do kratších úse-
kov. Karlova Ves v skutočnosti vďaka záujmu mesta ožíva. Po novej električkovej magistrále a 
parku na Karloveskej sa môžeme onedlho tešiť aj na profesionálnu rekonštrukciu Jurigovho 
námestia.

Peter Magát (nezávislý, Klub Naša Bratislava)
Starostka Dana Čahojová opakovane mesto upozorňovala na potrebu vybudovania chodníka
aj verejného osvetlenia na Starých gruntoch. Som rád, že mesto na upozornenia pani starost-
ky konečne zareagovalo.

iskusia
poslancov

Petra Hudáková (Team Vallo)
Pre výstavbu chodníka a verejného osvetlenia na ulici Staré Grunty som sa osobne výrazne 
angažovala a preto som veľmi rada, že sa nám na začatie realizácie v rozpočte mesta podarilo 
nájsť fi nančné prostriedky tak, aby sa mohla realizácia začať ešte tento rok. Vzhľadom na 
fi nančnú náročnosť projektu ako aj komplikované majetkové vzťahy pozemkom sa bude pro-
jekt realizovať vo viacerých etapách.

Myslíte si, že hlavné mesto stihne vybudovať chodník 
a osvetlenie na Starých gruntoch už v tomto roku?

Daniela Záhradníková (nezávislá, Klub Naša Bratislava)
Osobne si myslím, že už to magistrátu trvá veľmi dlho. To, že tu chýba chodník a osvetlenie 
upozorňujeme ako karloveskí poslanci veľa rokov. Len dúfam, že ako prioritné sa bude chod-
ník budovať tam, kde je najviac potrebný z hľadiska bezpečnosti chodcov. Teda na hrebeni 
Starých gruntov a nie niekde pri cintoríne a internátoch dole v Mlynskej doline.
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skej poradne je aj nasmerovanie 
občanov na iné verejné inštitú-
cie. Je to najmä v  prípadoch, ak 
samospráva nemá kompetencie 
na riešenie problému. „V jednom 
prípade sme odporučili konzultáciu 
u mediátorky, ktorá bola priamo 
v Občianskej poradni. Riešenie 
problému sa nám javilo vhodné 
prostredníctvom mediácie, aby sa 
predišlo súdnemu sporu. V  inom, 
pracovnoprávnom prípade, sme 
odporučili obrátiť sa na Inšpektorát 
práce a v ďalšom na Slovenskú 
obchodnú inšpekciu vzhľadom na 
to, že išlo o konanie poškodzujúce 
spotrebiteľa,“ približuje Branislav 
Záhradník.

O poradňu majú záujem mladší 
aj starší

Vekové zloženie záujemcov 
o služby poradne je podľa kar-
loveského vicestarostu pestré. 
Prichádzajú všetky vekové kate-
górie, najmä však Karlovešťania 
stredného a staršieho veku. 

Každý prípad je podľa neho svo-
jím spôsobom zaujímavý. Každý 
problém, s ktorým občan príde, 
je pre neho dôležitý. V poradni sa 
snažia ponúknuť mu čo najlepšie 
riešenie. „Niektoré prípady sú veľmi 
smutné a týkajú sa predovšetkým 
zrani teľných ľudí, či už starších ale-

bo v ťažkej sociálnej situácii. Mno-
hokrát sa ich blízki ľudia snažia 
konať na úkor ich majetku alebo 
fi nancií a robia na nich rôznym spô-
sobom ná tlak,“ upozorňuje vice-
starosta.

Smutné sú aj prípady zadlžených 
ľudí, ktorí sa ocitli v dlhovej pasci 
s bremenom narastajúcich dlhov a 
veľkým počtom exekúcií. 

Po trojmesačnej prestávke, 
ktorú si vynútila epide
mická situácia, poskytla 

Občianska poradňa v  stredu 9. 
februára opäť bezplatné rady 
a  pomoc obyvateľom Karlovej 
Vsi. Záujem o  jej služby bol 
veľký, všetky termíny boli ob
sadené. Aj tentokrát prevládali 
problémy občianskoprávneho 
charakteru, a to najmä v oblasti 
dedenia, prevodu vlastníctva by
tov či susedské vzťahy. 

Ako informoval gestor Občian-
skej poradne vicestarosta Bra-
nislav Záhradník, bolo potreb-
né využiť aj služby odborníkov, 
konkrétne z oddelenia dopravy 
a životného prostredia. „Išlo o 
riešenie problémov s cestou v 
Líčšom údolí a  s výrubom stromov 
na Karloveskej. Taktiež sme spro-
stredkovali stretnutie so stavebným 
úradom, ktoré súviselo so stavbou 
na Starých gruntoch. V jednom 
prípade sme prizvali aj pani starost-
ku k problému zástupcov vlastníkov 
v jednom bytovom dome. Tam sme 
odporučili využitie inštitútu tzv. 
ochrany pokojného stavu podľa 
Občianskeho zákonníka, ktorý je v 
kompetencii starostu obce,“ dopĺňa 
Branislav Záhradník.

Súčasťou pôsobenia Občian-

Občianska poradňa opäť 
pomáhala Karlovešťanom

„Doslova máme slzy v očiach aj v 
prípadoch osamelých matiek, ktoré 
sú v zložitej bytovej a fi nančnej 
situácii, ale statočne sa snažia riešiť 
svoj problém a zabezpečiť pre svo-
je deti dôstojné životné podmien-
ky,“ uzavrel vicestarosta Branislav 
Záhradník.

-mš-; Foto: SAMPHOTOSTOCK
 / altanaka

Klientmi bezplatnej karloveskej poradne sú neraz aj osamelé matky samoživiteľky, 
ktoré sa ocitli v ťaživej situácii.

Postupne sa verejný prie
stor očisťuje od vizuálneho 
a reklamného smogu. Je to 

vďaka postupnému odstraňova
niu bilbordov, dedičstva ešte od 
deväťdesiatych rokov. 

Táto postupná premena je 
možná vďaka konštruktívnej spo-
lupráci karloveskej samosprávy, 
stavebného úradu a hlavného 
mesta, reklamných spoločností 
a vlastníkov súkromných pozem-
kov. Aj vďaka nej zmizlo začiatkom 
februára z Botanickej ulice pri 
Družbe a na Segnerovej pri super-
markete ďalších deväť reklamných 
stavieb.

Bilbordy zlikvidovali ich vlast-

níci. Vlastníci pozemkov, ktorými 
sú Univerzita Komenského 
v  Bratislave a hlavné mesto totiž 
nesúhlasili s ich umiestnením na 
svojich pozemkoch. Preto staveb-
ný úrad nariadil ich odstránenie.
„Je veľmi dobré, že v postoji k 
reklamným stavbám máme dnes 
s vedením hlavného mesta úplnú 
zhodu. Našou spoločnou snahou je 
čo najviac očistiť verejné priestory 
od reklamného smogu. V tejto našej 
snahe navyše cítime jednoznačnú 
podporu Karlovešťanov, čo je pre 
nás veľmi dôležité,“ povedala sta-
rostka Dana Čahojová.

Odstraňovanie vonkajšej rekla-
my nie je záležitosťou dní ani me-

siacov, ale rokov. Odstráneniu 
bilbordu predchádza množstvo 
zložitých úkonov. Nemožno ich 
obísť či vynechať. Ich vlastníci ne-
zriedka využívajú všetky prostried-
ky na oddialenie tohto kroku. Pre-

to je najlepším riešením, ak sa na 
odstránení reklamnej stavby do-
hodne samospráva s jej majiteľom 
a  zároveň aj s vlastníkom pozem-
ku.   

  -mš-; Foto: MiÚ

Opäť bude menej vizuálneho 
a reklamného smogu

Niekoľko bilbordov odstránili aj z Botanickej ulice pri Družbe.

Branislav Záhradník:
„Radi pomôžeme všetkým 

občanom s trvalým pobytom 
v Karlovej Vsi bez rozdielu veku, 
vzdelania alebo sociálneho sta-
tusu. Urobíme maximum, aby 
sme im čo najlepšie poradili, 
samozrejme, ak je to v našich 
možnostiach.“
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vateľom lepšiu a  spoľahlivejšiu 
mestskú hromadnú dopravu. Trolej-
busy sú ekologickejšie, tichšie a dob-
re fungujú najmä v  kopcovitých 
terénoch,“ hovorí vicestarosta Kar-
lovej Vsi Branislav Záhradník.

„Hlavné mesto Bratislava plánu-

je začať s jej výstavbou na budúci 
rok, a to po schválení potrebného 
objemu fi nancií, zazmluvnení zho-
toviteľa a získaní stavebného po-
volenia. V spolupráci s partnerom 
projektu, Dopravným podnikom 
Bratislava, intenzívne pracujeme na 

Umožní to nová trolejbusová 
trať, ktorá povedie od 
križovatky Mlynská dolina 

– Valašská cez Mlynskú dolinu a 
Botanickú na Karloveskú ulicu. 
Tam sa napojí na existujúcu trať 
Riviéra – Dlhé diely. 

Nová trať umožní napojenie 
trolejbusovej trate z Dlhých dielov 
na ostatnú bratislavskú trolej-
busovú sieť. Linka 32 bude teda 
môcť byť predĺžená na konečnú 
Jelačičova v oblasti Trnavského 
mýta.

„O prepojenie dlhodielskej trolej-
busovej trate na celomestskú trolej-
busovú sieť sa Karlova Ves snaží 
už niekoľko rokov. Keď sa spojenie 
zrealizuje, prinesie to našim oby-

Karlovešťanov budú na Kramáre 
a stanicu voziť trolejbusy 

zabezpečení fi nancovania projektu 
prostredníctvom Operačného pro-
gramu Integrovaná infraštruktúra 
z fondov Európskej únie,“ informu-
je o projekte hovorkyňa hlavného 
mesta Katarína Rajčanová.

     -mš-; Foto: MiÚ

Nové trolejbusové spojenie prinesie Karlovešťanom eko-
logickejšiu a tichšiu MHD a viac spojov na linke 32.

Môžete požiadať o grant na rozvoj Karlovej Vsi

Obnoviť či vybudovať ihris
ko s hracími prvkami, 
zveľadiť sídliskovú tera

su či vnútroblok a  vybaviť ich 
mobiliárom, alebo vytvoriť ko
munitnú záhradu s kompostovis
kom. Aj takto môžu obyvatelia 
Karlovej Vsi prispieť k obnove 
svojho okolia prostredníctvom 
grantovej výzvy Nadácie mesta 

Bratislavy Funkčnejšie verejné 
priestory. Svoje nápady môžu 
predložiť do 15. marca.

Výzva je určená pre široké spek-
trum žiadateľov z mimovládnych 
neziskových organizácií ako aj z ne-
formálnych iniciatív zastúpených 
fyzickou osobou. Všetky podrobné 
informácie nájdete na webe Nadá-
cie mesta Bratislavy. 

K  dispozícii je celková čiastka 
120  000 eur. V každom z  piatich 
bratislavských okresov budú rov-
nomerne podporené projekty vo 
výške 20 000 eur. Zvyšných 20 000 
eur rozdelí hodnotiaca komisia 
medzi najvyššie hodnotené pro-
jekty bez ohľadu na okres.

Na výzve spolupracuje Metro-
politný inštitút Bratislavy. Ponúka 

konzultácie pri vybavovaní súhlasu 
od majiteľov pozemkov, vrátane 
tých, ktoré vlastní hlavné mesto. 
Rovnako chce pomôcť pri ďalšom 
usporiadaní vlastníckych vzťahov 
ako aj pri konzultácii projektových 
riešení.           -mš- 

Školský časopis SŠ Tilgnerova zaznamenal úspech

Školský časopis Tilgnerka vyhral 2. miesto v celoslovenskej 
súťaži školských časopisov PRO SLAVIS 2021. 

Je pomenovaný podľa Spojenej škola na Tilgnerovej 14. „V mene 
našich redaktorov ďakujem za  čitateľskú  priazeň školy žiakom, rodičom, 
starým rodičom i za pomoc mojim kolegyniam a kolegom pri príprave časo-

pisu,“ povedala  Adriana Hlavinková, ktorá vedie na škole Redaktorský 
krúžok. Zároveň už dvanásty rok vydáva tento školský časopis.

Tilgnerka prepája rôzne vekové skupiny, keďže mapuje dianie na pr-
vom, druhom aj treťom stupni spojenej školy.          -bh-

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Karlovej 
Vsi zorganizovala pre svojich členov a priaznivcov výročnú 
členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v  stredu 16. marca 

o 15.00 h vo veľkej sále Karloveského centra kultúry.
„Zúčastnení sa dozvedia ako sme hos-

podárili a tiež, čo vďaka podpore Karlovej 
Vsi pripravujeme pre svojich členov. Budeme 
radi ak starší Karlovešťania prídu a privedú 
aj svojich priateľov či možných nových čle-
nov,“ informovala Gabrie la Mokráňová z 
Výboru miestnej organizácie karloveských 
dôchodcov.                                       -mš-

Zídu sa karloveskí seniori

www.karlovaves.sk
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Nový chodník pozdĺž Per
neckej ulice prinesie oby
vateľom z  okolitých do

mov bezpečný pohyb bez hrozby 
kolízie s autami. Vysúťažená fi r
ma začala s výstavbou chodníka 
v  utorok 15. februára. Práce by 
mali byť ukončené v júni, keď 
by mohli nový chodník začať 
využívať aj deti a rodičia z blízkej 
materskej školy.

Karlova Ves odovzdala stavenis-
ko zhotoviteľovi stavby v  piatok 
11. februára. Zhotoviteľ bol vy-
bratý transparentným spôsobom 
cez vestník Úradu pre verejné ob-
starávanie (UVO). Do súťaže sa pri-
hlásilo sedem stavebných fi riem. 

„Práce sa začali výrubom stro-
mov, ktorý bolo potrebné zrea-
lizovať do konca februára. Následne 
budú demontované stĺpy verejného 
osvet lenia a začne sa s odstránením 
tej časti oplotenia, ktorá zasahuje 
do trasy nového chodníka,“ infor-
muje vedúci referátu investícií 
Allan Bánik. Postupne sa práce 
rozvinú od Borskej ulice smerom 
dolu po Perneckej vybúraním exis-

tujúcich obrubníkov, odstránením 
zeminy a  vyhotovením pod-
kladových vrs tiev zo štrkovej drvi-
ny pod novú zámkovú dlažbu. 

Poškodené stromy nahradia 
novou výsadbou

„Bolo treba vyrúbať 14 stromov, 
ktoré boli sčasti v zábere stavby. 
Išlo prevažne o agáty, ale aj tri 
topole a jeden orech. Stromy boli 
prevažne v stave stredného až 
ťažkého poškodenia, v pokročilom 
štádiu dospelosti, pričom u nich po-
stupne dochádzalo k degeneračným 
procesom. Vzhľadom na svoje 

umiest nenie začínali byť pre okolie 
ohrozujúce,“ vysvetlila Magdaléna 
Svoreňová z referátu životného 
prostredia.

Dočasne obmedzia parkovanie
„Počas stavebných prác je po-

trebná určitá tolerantnosť aj zo 
strany obyvateľov Perneckej ulice. 
Je potrebné rátať so zvýšenou 
hlučnosťou, prašnosťou v  tých 
úsekoch, kde sa budú práce v  tom 
momente realizovať. Avšak naj-
viac sa dotkne obyvateľov nová 
organizácia dopravy počas výstav-
by,“ upozorňuje Allan Bánik. Na 

nevy hnutný čas bude obmedzené 
parkovanie na Perneckej ulici. 
Dôležité je zachovať jazdný pruh 
pre prejazd záchranných zložiek, 
polície, odvoz odpadu, poštové 
služby a  kuriérov a  v  neposled-
nom rade i pre prístup obyvateľov 
k  svojim domom. Prejazdnosť 
bude zachovaná tak ako dote-
raz, ale vzhľadom na úzku cestu 
nebude možné pozdĺžne parkovať. 
Dočasne bude uzatvorený aj prí-
stup do materskej školy Borská 
z Perneckej ulice. 

-mš-; Foto: MiÚ

Začala sa výstavba nového 
chodníka na Perneckej

Najväčší pracovný ruch a s tým súvisiace obmedzenia očakávajú v mesiacoch marec až apríl.
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Karloveské noviny sa umiestnili 
v elitnej skupine

Mesačník Karloveské novi
ny sa v  rebríčku Tran s
parency International 

Slovensko (TIS) umiestnil na 
13. priečke v  rebríčku hodnote
nia kvality novín sto najväčších 
samospráv na Slovensku. Kar
loveské noviny si v  porovnaní 
s  predošlým hodnotením po
lepšili o  jednu priečku. Index 
užitočnosti stúpol z 57,98 na 
60,55 percenta. Organizácia pre
to zaradila Karloveské noviny 
do skupiny nadpriemerných, uži
točných a  prínosných obecných 
novín.

„Hoci Karloveské noviny zlepši-
li svoje postavenie a  ocitli sa 
v  celoslovenskom rebríčku naj-
lepších, vnímame toto hodnotenie 
s  určitými výhradami. Pravidelne 
žiadame o vyjadrenie k témam po-
slancov, vrátane tých opozičných. 
Ak sa poslanec nevyjadrí, rebríček 
našu snahu o  poskytnutie názoru 

nezohľadňuje,“ povedal šéfredak-
tor Karloveských novín Branislav 
Heldes.

TIS však pozitívne zhodnotila, 
že Karloveské noviny dostatočne 
informujú o  aktivitách radnice. 

Články o  politike majú jasného 
autora, vedenie radnice je zmieňo-
vané len v minimálnej miere alebo 
vôbec a vedenie samosprávy nie je 
na fotografi ách zobrazované tak-
mer vôbec. Najlepšími novinami sa 

stal mesačník Košice v skratke. Na-
opak, podľa rebríčka TIS najhoršie 
noviny vydávajú mestá Tvrdošín, 
Humenné a Rimavská Sobota.

-bh-
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Krížovka
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Hlavné mesto rozširuje zber 
kuchynského bioodpa
du do ďalších mestských 

častí.  Cieľom zavedenia zbe
ru kuchynského bioodpadu je 
znížiť jeho objem zo zmesového 
komunálneho odpadu na čo naj
nižšiu mieru. V Karlovej Vsi sa 
začne s distribúciou zberných 
nádob, košíkov a komposto
vateľných vreciek od 14. marca. 
Prvý odvoz kuchynského biood
padu z Karlovej Vsi je plánovaný 
v týždni od 4. apríla.

Všetky domácnosti dostanú 
bezplatne jeden 10 litrový odve-
trávací kuchynský košík, 150 
kusov certifi kovaných kompos-
tovateľných vreciek na 12 mesia-
cov. Súčasťou bude aj informačný 
leták. Doručovanie sa uskutoční 
pred bytovými domami v súčinnos-
ti so správcovskými spoločnosťa-
mi. Do rodinných domov sa košík, 
vrecká a letáky doručia postupne 
od domu k domu. K dispozícii budú 
aj sobotné distribučné centrá pre 
tých obyvateľov, ktorých OLO ne-
zastihne doma. 

Obyvatelia rodinných domov 
dostanú aj 20 litrovú hnedú zber-
nú nádobu označenú nápisom 
kuchynský biologický rozložiteľný 
odpad. Obyvatelia bytoviek budú 
naplnené vrecká vhadzovať do 

120 l alebo 240 l hnedej zbernej 
nádoby umiestnenej v blízkos-
ti bytového domu na obvyklom 
mieste kontajnerového stojiska. 
Zber kuchynského bioodpadu 
bude počas celého roka. V období 
od začiatku marca do konca no-
vembra bude dvakrát do týždňa. 
V období od začiatku decembra 
do konca februára bude jedenkrát 
do týždňa. Karlovešťania by mali 
začať triediť doma kuchynský bio-
odpad najskôr týždeň pred prvým 
zberom, teda od 28. marca. Predí-
du tak zápachu a vytekaniu biood-
padu zo zberného košíka.

Do nádoby na kuchynský odpad 
patria zvyšky z prípravy jedla. 
Patria tam napríklad šupky a 
odrezky z rastlinnej aj živočíšnej 
stravy, zvyšky vareného jedla a 
potravín, vrecká z čajov a usade-
niny z kávy, škrupiny z vajec, ale 
aj použité papierové vreckovky.  
Kompostovateľné vrecko, na-
opak, nie je určené na jedlé oleje 
a tuky, obaly po konzumácii jedál, 
kávové kapsule ani iné tekuté zlož-
ky kuchynské odpadu ako sú po-
lievky, omáčky či mlieko.

Kuchynský odpad zaťažuje 
životné prostredie

Cieľom zavedenia zberu 
kuchynského bioodpadu je znížiť 
(ideálne odstrániť) tento druh odpadu zo zmesového komunál-

neho odpadu. Zhruba 80% takého-
to odpadu sa netriedi a končí na 
skládkach. Pritom je najväčším 
tvorcom skleníkových plynov a 
znečisťovateľom povrchových a 
podzemných vôd, pôdy či ovzdušia. 
Dobre vytriedený kuchynský 
bioodpad sa pritom dá ďalej 
využiť.  Triedením kuchynského 
bioodpadu obyvatelia zároveň 
znižujú objem umelých hnojív na 
našich po liach a podporujú rozvoj 
cirkulárnej ekonomiky – odpad 
používajú ako zdroj.

Desaťtisíce ton kuchynského 
odpadu

Kuchynský bioodpad tvorí 20 – 
25 % objemu zmesového komunál-
neho odpadu, ktorý sa ukladá do 
čiernych zberných nádob. Spolu 
so záhradným odpadom je to až 
45 % komunálneho odpadu. Z úda-
jov z roka 2020 vyplýva, že každý 
obyvateľ Bratislavy vyprodukuje v 

priemere až 120 kilogramov bio-
odpadu z kuchyne. V  súčasnosti 
ide v  hlavnom meste o takmer 
60-tisíc ton kuchynského odpadu 
ročne. 

Bratislava v súčasnosti ne-
prevádzkuje zariadenie na spraco-
vanie kuchynského biologicky roz-
ložiteľného odpadu s potrebnou 
kapacitou. Vytriedený kuchynský 
bioodpad preto nateraz končí v 
bioplynovej stanici Bošany, kde sa 
mení na elektrickú energiu, teplo 
a certifi kované hnojivo. Hlavné 
mesto však plánuje v roku 2024 
vybudovať vo Vlčom hrdle novú 
kompostáreň, ktorá bude slúžiť 
ako koncové zariadenie pre spra-
covanie kuchynského bioodpadu 
pre celé mesto. Kompost z nej sa 
bude dať využiť napr. v mestských 
parkoch, komunitných záhradách 
a  sadoch, prípadne na podporu 
výsadby zelene. 

-mš-; Foto: OLO

Karlova Ves začína so zberom 
kuchynského bioodpadu

odpadu zo zmesového komunál- priemere až 120 kilogramov bio-

Po spracovaní môže byť kuchynský bioodpad použitý napríklad ako hodnotný kom-
post, ktorý je možno využiť ako hnojivo pre zelené plochy v meste.
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Staňte sa 
súčasťou 

odpadovej 
revolúcie

OLO hľadá 

informátorov 

a informátorky! 

Pošlite svoj životopis na kbrko@olo.sk

Záleží vám na životnom prostredí?
Chcete prispieť k čistote nášho mesta?
Triedenie odpadu je pre vás samozrejmosť? 

Ak ste 3x odpovedali ÁNO, 
potom potrebujeme práve vás.

Hľadáme ľudí na pozíciu: 

informátor/informátorka 
(motivátor/motivátorka)
pre projekt zavedenia oddeleného zberu kuchynského 
odpadu z domácností na území mesta Bratislava.

Vaša úloha: 
S kolegami vytvoríte distribučný tím, v rámci 
ktorého budete motivovať a informovať obyvateľov 
Bratislavy o zbere kuchynského bioodpadu.

Termín nástupu: Ihneď.

Pracovný čas: 
Plný úväzok od 13.00 hod. do 21.00 hod. 
Skrátený úväzok podľa dohody a zodpovedajúceho 
časového rozpätia.

Odmena: 
Mesačná odmena vo výške 1 140 € sa skladá zo 
základnej zložky mzdy 912 € + osobné prémie 
228 € (25% základnej zložky mzdy). 
Pri práci na dohodu je odmena 6,50 €/hodina.

Ďalšie benefity: 
Žiadna kancelárska nuda, práca v tíme, priateľská 
atmosféra, spoznávanie ľudí.

Podrobné informácie o pracovnej ponuke nájdete 
na www.olo.sk/kariera-v-olo. Ak máte 
doplňujúce otázky, píšte na kbrko@olo.sk.
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Aj na detskom ihrisku na začiatku Silvánskej dobrovoľníci ponatierali múrik okolo ihriska a hracie prvky pre deti a vynovili im priestor na hranie

Životné prostredieJún 2021Marec 2022

Druhá aprílová sobota bude 
patriť jarnému upratova
niu. Už v  sobotu 9. apríla 

sa uskutoční ďalšie jarné upra
tovanie Karlovej Vsi. Stačí sa pri
hlásiť, materiál zabezpečí miest
ny úrad.

Prihlasovanie a  zadanie ma-
teriálnych požiadaviek môžu jed-
notlivci alebo skupiny nahlasovať 
do 4. apríla telefonicky na číslach 
02 707 11  281 a  02 707 11  275 
alebo prostredníctvom e-mailu 
halina.trubinyiova@karlovaves.
sk alebo magdalena.svorenova
@karlovaves.sk.

V prípade nevyhovujúceho 
počasia bude stanovený náhradný 
termín. 

-ab-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Aj tento rok Karlova Ves 
podporí tých obyvateľov, 
ktorí by chceli skultúrniť 

okolie svojho bytového domu 
predzáhradkou. Záujemcovia 
o  túto formu skvalitňovania 
verejných priestorov sa opäť 
môžu tešiť na obľúbenú akciu 
Predzáhradka pre všetkých. 
Nepovšimnutí neostanú ani tí, 
ktorým Karlova Ves pomohla 
založiť predzáhradku v minulých 
rokoch a vzorne sa o ňu starajú.

„Keďže nám pandémia trochu 
pozmenila plány, podoba akcie 
bude trochu odlišná od tzv. pred-
covidových rokov. Známy work-
shop so záujemcami o  vytvorenie 
predzáhradky sa tento rok neu-
skutoční. Návrhy predzáhradiek 
necháme na záujemcoch,“ in-
formuje Magdaléna Svoreňová 
z referátu životného prostredia.

Do akcie sa budú môcť prihlásiť 
noví predzáhradkári, teda takí, 
ktorí chcú svoju predzáhradku 
ešte len vytvoriť. Žiadosť zúčast-
niť sa na akcii môžu posielať do 
konca apríla na mailovú adresu 

predzahradka@karlovaves.sk. 
Plocha predzáhradky by mala byť 
do 10 metrov štvorcových. Sorti-
ment rastlín a ďalšie usmernenia 
dostanú záujemcovia mailom. Ako 
však upozorňujú organizátori, vy-
braných bude len 10 najkrajšie 
navrhnutých predzáhradiek.

„Nepovšimnutí nezostanú tí, 
kto rým sme pomohli založiť pred-

záhradku v minulých rokoch a 
vzorne sa o ňu starajú. Aj oni sa 
môžu prihlásiť na mailovú adre-
su predzahradka@karlovaves.sk,“ 
pokračuje Magdaléna Svoreňová. 
Ak sa v minulých rokoch aspoň 
raz zúčastnili tejto akcie, do stanú 
poukážku v hodnote 50 eur na 
ná kup záhradného sortimentu 
v  takto zameranom obchode. 

V minulých rokoch dostali od miest-
neho úradu všetko potrebné na 
založenie celej predzáhradky. Or-
ganizátori akcie preto odporúčajú, 
aby si za tieto poukážky nakúpili 
predo všetkým náradie na údržbu, 
kve tiny alebo zeminu či mulčo-
vaciu zmes na doplnenie už existu-
júcej predzáhradky. 

-mš-; Foto: MiÚ

Zapojte sa do jarného 
upratovania Karlovej Vsi

Predzáhradka pre všetkých 
podporí začínajúcich
i pokročilých

Miestny úrad zabezpečí 
všetkým účastníkom vrecia 

na odpad, rukavice, náradie 
a odpad odvezie.

Túto predzáhradku vytvorili na Majerníkovej 33.
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Harmonogram pristavenia 
kontajnerov – marec 2022

15. 3. 2022
Kresánkova - nad 
Parkom Kaskády

16. 3. 2022
Dlhé diely III. 

roh Komonicová/
Nad ostrovom

8. 3. 2022
Veternicová 16

9. 3. 2022
Líščie údolie 63

– zozadu

22. 3. 2022
Mokrohájska cesta 
pri bytovom dome

23. 3. 2022 
Púpavová 25 - parkovisko

29. 3. 2022
Jamnického 8

30. 3. 2022
Nad lúčkami 27 

– roh Ferdiša Kostku

Informujeme

Priestor pre váš inzerát

Info: 0940 634 111 
e-mail: inzercia@karlovaves.sk

Karlova Ves je aj na 
Instagrame

karlova_ves_offi  cial

Karlova Ves od 
marca obnovuje zber 
nadrozmerného odpadu

Využite OLO taxi

Od marca začali verejno
prospešné služby pri
stavovať veľkokapacitné 

kontajnery (VKK) určené na zber 
nadrozmerného odpadu z kar
loveských domácností, predo
všetkým nepotrebného nábyt
ku. Budú pristavené vždy ráno v 
utorok a v stredu podľa vopred 
určeného harmonogramu.

„Keďže po naplnení bude kon-
tajner odvezený a ďalší už ne-
pristavíme, odporúčame oby-
vateľom vyvážať do neho odpad v 
ranných, prípadne predpoludňaj-
ších hodinách,“ upozorňuje Halina 
Trubínyiová z  referátu životného 
prostredia. Do VKK nepatrí staveb-
ný odpad z rekonštrukcií bytov, 
okrem umývadiel a WC mís. Náby-

Podnik Odvoz a likvidácia 
odpadu (OLO) poskytuje 
službu OLO taxi na území 

Bratislavy. Vďaka nej sa obyvate
lia Bratislavy zbavia objemného 
odpadu, ktorý je za bežných 
okolností potrebné odovzdať v 
zbernom dvore. 

Služba je určená na odvoz ob-
jemného odpadu a odpadu, ktorý 
je možné energeticky zhodnotiť 
(starý nábytok, čalúnený nábytok, 
skrine, stoličky, stoly, postele, ma-
trace, drevo, linoleum, koberce, 
drevené a laminátové podlahovi-

tok je potrebné vhadzovať v rozlo-
ženom stave, aby sa do kontajnera 
zmestilo viac odpadu. Taktiež tam 
nepatria elektrospotrebiče, pneu-
matiky či nebezpečný odpad ako 
sú farby, laky a oleje.  

Túto službu poskytuje Karlova 
Ves svojim občanom bezplatne 
nad rámec zákona v záujme zníže-
nia pravdepodobnosti vzniku 
čiernych skládok na území našej 
mestskej časti.

Obyvatelia, ktorí chcú mať za-
bezpečený samostatný kontaj-
ner a  v  čase podľa dohody, môžu 
využiť spoplatnenú službu OLO 
taxi. Informácie získajú na stránke 
olo.sk v sekcii služby.

-mš-

ny, periny, textílie). Služba nie 
je určená na odvoz stavebného 
odpadu, elektrospotrebičov, bio-
logicky rozložiteľného odpadu a 
nebezpečného odpadu,

Celková cena služby je 35 eur, 
platiť je možné v  hotovosti aj 
kartou. Naloženie odpadu vyko-
ná posádka vozidla OLO, pričom 
odpad musí byť pripravený vonku 
pred objektom a na mieste, kam sa 
dostane vozidlo OLO (na obrázku). 
Maximálny objem vozidla je 7 m3, 
nosnosť max. 3 tony. 

-bh-; Foto: OLO

V parku si bude možné zahrať pingpong či zaskákať na trampolínach.

V prípade nepriaznivého počasia sa budú termíny pristavenia kontajnera meniť. Je potrebné sledovať ofi ciálny profi l mestskej 
časti Karlova Ves v sieti Facebook.
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Dušan Lukáč:  Susedské 
vzťahy odzrkadľujú 
atmosféru v dome

Práca správcu bytových do
mov, to je neustála interak
cia medzi vlastníkmi bytov 

a dodávateľmi služieb. Vie o tom 
svoje aj Dušan Lukáč. Už vyše 20 
rokov je predsedom najväčšieho 
spoločenstva vlastníkov bytov 
na Slovensku. Oslávil osem
desiatku, no práca správcu ho 
stále baví a napĺňa jeho životné 
krédo – pomáhať druhým.

Na Silvánskej patrí pod vašu 
správu 342 bytov, čo v  ce
loslovenskom meradle možno 
považovať za malú dedinu. Ria
diť taký kolos zrejme nie je jed
noduché.

Sme najväčšie spoločenstvo 
vlastníkov bytov na Slovensku. 
To predstavuje množstvo vlast-
níkov a čo vlastník, to iná povaha. 
Zabezpečovať, aby všetky služby 
fungovali ako majú, nie je vôbec 
jednoduché.

Zvlášť asi nie v osemdesiatke. 
Neodhovára vás rodina, aby ste 
funkciu prenechali mladším?

Počúvam to neustále. Najmä 
manželka by si ma konečne vede-
la predstaviť inak ako s telefónom 
na uchu a rozlietaného po bytoch. 
Keď už aj mne prichádzajú na ro-
zum myšlienky o vzdaní sa funkcie, 
zasiahne náš podpredseda Ján 
Takács a prehovorí ma, aby som 
ešte zotrval. Skvelá spolupráca je 
jeden z faktorov, prečo ma práca 
okolo spoločenstva stále baví. S 
nikým iným by som si už nevedel 
predstaviť naďalej pracovať. Pra-
coval aj na príprave dôležitej le-
gislatívy. Bez neho by sme nemohli 
fungo vať.

Budovu máte teda naštudo
vanú ešte z výkresov.

Po skončení stavebnej fakulty 
som nastúpil do Pozemných 
stavieb Bratislava a  robil som 
stavbyvedúceho. Dostal som na 
starosť prvý bytový objekt na 
Púpavovej a  neskôr aj na Silván-

skej a  Pod Rovnicami. Zhodou 
okolností som dostal pridelený 
byt na Silvánskej, kde bývam až 
dodnes. Koncom 60. rokov vzni-
kalo SBD Bratislava IV. Na jeho 
vzniku som sa aktívne podieľal. 
Prvú kanceláriu SBD som zriadil 
na Silvánskej 1 a  dodnes v  nej 
fungujeme v rámci SVB Silvánska. 
Technické znalosti budovy sú na 
nezaplatenie. Aj to je zrejme jeden 
z argumentov známych a susedov, 
prečo ma chcú udržať vo funkcii čo 
najdlhšie. 

Ako si spomínate na výstavbu 
prvých karloveských bytových 
domov? 

Bola to ešte dedina, keď som 
bol vodákom v karloveskej zátoke. 
Vo VK Tatran som zažil krásne 
roky v  priateľskej atmosfére. Či 
už na pretekoch alebo na výle-
toch. V  Karlovej Vsi som strávil 
veľa času aj pracovne pri jej by-
tovej výstavbe. Ešte pred samot-
nou výstavbou Silvánskej postavili 
budovu dnešnej cirkevnej školy. 
Tam sa sústredili kancelárie, šatne 
a  zázemie remeselníkov pracu-
júcich na stavbe bytového domu. 
Pre mňa ako stavbyvedúceho to 
bolo mimoriadne praktické. Mal 
som všetkých po ruke a vedel som, 
že v prípade potreby tam nájdem 
potrebných ľudí. Pod bytovým do-
mom na Silvánskej sú dnes garáže. 
Tie ale neboli súčasťou výstavby 
bytového domu. Pozemné stav-
by nemali kapacitu na ich výstav-
bu. Rozhodli sme sa preto garáže 
postaviť svojpomocne. S  bývalým 
susedom sme práce organizovali 
a  spolu s  obyvateľmi sa nám po-
darilo garáže aj s terasou postaviť. 
S  Karlovou Vsou som bol spojený 
aj po skončení výstavby bytových 
domov. Stal som sa riaditeľom 
Podniku pre výstavbu občianskej 
vybavenosti. Väčšinu objektov ob-
chodov, služieb, zdravotníckych 
zariadení a  škôl sme realizova-
li v  Karlovej Vsi a  v Dúbravke. 
Postavili sme aj všetky budovy 

škôlok a jaslí na Dlhých dieloch. 

Vedia vlastníci bytov oceniť 
prácu bytového správcu?

Ak mám byť úprimný, tak 
nevedia. Ľudia totiž nevidia  to 
množ stvo detailov, ktoré správa 
bytových domov zahŕňa. Od tech-
nickej stránky, cez ekonómiu, až 
po legislatívu. Vysoké percento 
vlastníkov nečíta ani len oznamy. 
Potom sú na domových schôdzach 
zbytočne prekvapení. Napríklad 
sa to stalo pri zatepľovaní budovy 
pred pár rokmi. Tri roky sme sa 
snažili ľuďom vysvetliť, prečo je 
zateplenie dôležité. Až keď sa nám 
podarilo dostať na schôdzu akade-
mikov s  videoprojekciou, potom 
zateplenie schválili. 

Domové schôdze privádzajú 
niektorých ľudí do zúfalstva. 
Máte recept na efektívny prie
beh domovej schôdze?

Akokoľvek ste dobre pripravení, 
priebeh vždy záleží od ľudí. Ak 
k  tomu pripočítame fakt, že na 
prijatie uznesenia je potrebná 
prítomnosť nadpolovičnej väčšiny 
vlastníkov, máte pred sebou menší 
problém. Minimálne pokiaľ sa 
má schôdze zúčastniť minimálne 
polovica z  342 vlastníkov. Ak sa 
nezídu, tak neostáva nič iné ako 
hlasovať písomne. Tí, čo sa prie-
bežne nezaujímajú o činnosť SVB, 
prídu na schôdzu nepripravení 
a  zbytočnými otázkami predlžujú 
trvanie schôdze. 

Zaťahujú vás vlastníci aj do 
susedských konfl iktov?

Je to oblasť, ktorá nás najviac 
zaťažuje. Za tie roky vo funkcii 

som riešil už množstvo susedských 
sporov. Cez oprávnené sťažnosti 
susedov, že v  byte nad nimi dis-
tribuujú drogy až po neopodstat-
nené upodozrievania, že vedľa 
používajú v  byte žiariče, kvôli 
ktorým nemohla majiteľka v  byte 
pokojne existovať. Vždy sa snažím 
ľuďom pomôcť. Hľadám kompro-
mis medzi rozhádanými susedmi 
alebo prejavujem záujem o oby-
vateľov,  ktorí sú osamelí. V  tejto 
činnosti je nám veľmi nápomocné 
sociálne oddelenie miestneho 
úradu. Najmä pani Dočoloman-
ská pracuje aj so seniormi s veľmi 
citlivým a  trpezlivým prístupom. 
Takých spolupracovníkov by sme si 
priali čo najviac.

Budujú medzi sebou susedia 
vzťahy alebo radšej žijú v  ano
nymite?

Kvalita susedských vzťahov od-
zrkadľuje atmosféru v  dome. Bo-
hužiaľ, susedská súdržnosť a  bu-
dovanie susedských vzťahov akoby 
vyšli z módy. Je pravdou, že život 
v meste je anonymný. No nemuse-
lo by to tak byť v  samotnom by-
tovom dome. Predsa len, bytové 
domy v  Karlovej Vsi nie sú až na-
toľko veľké, aby sa susedia medzi 
sebou nepoznali. Ako príklad sa 
dajú uviesť upratovacie brigády 
okolo bytového domu. Kedysi, keď 
sme ohlásili jarné upratovanie, 
našlo si čas množstvo ľudí. Dnes 
je situácia opačná. Je to škoda. 
Pretože aj keď už človek nemá 
toľko času stretávať sa so sused-
mi pravidelne, akcie tohto typu 
vedia posilniť susedské komunity 
a zároveň skrášliť okolie bytového 
domu.     -ab-; Foto: MiÚ

Dušan Lukáč (vpravo) hovorí, že prácu správcu robí s veľkou pomocou podpredsedu 
Jána Takácsa (vľavo). Považuje ho za veľmi pracovitého a šikovného.
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Školstvo

Moderne vybavená ma
terská škola, do ktorej 
každé ráno prichádza 

spokojné dieťa s  úsmevom. Tu 
spokojný učiteľ deťom rozdáva 
lásku, vedomosti, zručnosti a 
rozvíja športové zameranie pre 
zdravý vývin a  život. Takto vidí 
MŠ Majerníkova 60 jej nová ria
diteľka Vanda Šichulová.

Miesto na riaditeľskej stoličke 
prebrala po Ľubomíre Hírešovej. 
Materskú školu pozná z vnútra z 
doterajšej pozície učiteľky triedy 
predškolákov. Neprichádza teda 
do neznámeho prostredia. „Mám 
tú výhodu, že môžem nadviazať na 
dobre odvedenú prácu predchádza-
júcej riaditeľky. Mater s kú školu mi 
odovzdala vo veľmi dobrej forme. 
Ťažiskom bude ďalej zvyšovať kva-
litu a efektívnosť predškolského 
vzdelávania. Bude to potrebné o 
to viac, pretože od 1. septembra 

minulého roka bolo zavedené po-
vinné predprimárne vzdelávanie. 
Tým sa zároveň  zvyšuje význam 
materskej školy v sústave vzdeláva-
nia,“ povedala nová riaditeľka.

Ako zabehnutá pedagogička 
pozná prostredie dlhodielskej 
škôlky a  vie oceniť jej plusové 
stránky. „Dôležité sú dobré vzťahy 
učiteľov a rodičov a v neposlednom 
rade aj športové zameranie ma-
terskej školy. Naše staršie učiteľky 
majú veľa skúseností. Navyše, nová 
generácia učiteliek má správne na-
smerovanie rýchlo sa učiť a  napre-
dovať v  oblasti vedomostí i  praxe. 
Dobre fungujúce vzťahy s rodičmi 
sú obrovskou devízou. Máme roz-
behnuté rôzne športové aktivity 
a  projekty,“ komentovala pozitíva 
škôlky jej riaditeľka.

Nová funkcia prináša aj možnos-
ti presadenia vlastných predstáv. 
„Chceme vybudovať vlastný uza-

vretý dvor. Tým, že sme priestorovo 
netypicky riešená materská škola 
ako súčasť budovy základnej školy, 
toto je pre nás najväčšia potreba. 
Týmto by sa pre nás vytvoril priestor 
chodievať von aj v poobedňajšom 
čase. V  súčasnosti to nie je pravi-
delne možné. Tohtoročnou novin-
kou však bude pravidelné environ-

mentálne vzdelávanie detí, k čomu 
nám prajú podmienky v blízkom 
športovom areáli s  envirozónou. Z 
pohľadu metodiky by som chcela vi-
dieť väčšie zapojenie bádateľských 
metód vo vzdelávacích aktivitách,“
zakončila Vanda Šichulová.

-ab-; Foto: MiÚ

Nová riaditeľka MŠ 
Majerníkova 60 oceňuje dobré 
vzťahy učiteľov a rodičov

Semafory na dopravnom 
ihrisku

Semafory na obľúbenom 
detskom dopravnom ihris
ku v areáli ZŠ Karloveská 

61 sú k dispozícii deťom každý 
deň od 8.00 h do 21.00 h. Rozhod
li o tom rodičia prostredníctvom 
malej ankety na sociálnej sieti.  

Automatické zapínanie a  vy-
pínanie semaforov umožňuje 
časový spínač. Nastavený je na 
automatické zapínanie v časoch, 
ktoré najčastejšie navrhovali 
rodičia v ankete. 

-ab-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Cesta ku klasickej hudbe 
vie byť kľukatá. Symfónie 
veľkých skladateľov nemá 

dnešná mládež vo svojich play
listoch. V  MŠ L. Sáru stavili na 
metódu Josa Wuytacka a jeho 
muzikogramu.  

Ide o metódu aktívneho počúva-
nia. Pri nej detský poslucháč 
nemusí byť schopný prečítať  par-

titúru symfonickej alebo komornej 
skladby, ale dokáže porozumieť 
nástrojom v  hudobnej nahrávke. 
Tento koncept má svoje korene 
v 70. rokoch minulého storočia. 

„Tešíme sa na reakcie detí a ich 
záujem o  nový koncept, ktorým 
chceme inovovať hudobné vzde-
lávanie detí. Cieľom je priblížiť hud-
bu  žiakom a študentom,“ priblížila 

riaditeľka Martina Horváthová.
V rámci komplexného hudob-

ného diela sa zložitý jazyk notovej 
osnovy zjednodušuje na ľahko 
pochopiteľný. Takto je prístupný 
deťom od útleho veku.  Okrem 
toho skutočnosť, že sa pracuje s 
rôznymi médiami, priťahuje pozor-
nosť detí. 

Muzikogramy sa ujali profe-

sionálny hudobník a pedagóg  
Roman Ondrejka a  Katarína No-
vomestská. Vytvorili ucelený on-
line kurz Muzikograma – spoz-
naj hudbu srdcom. Vďaka nemu 
sa môžu deti takto vzdelávať a 
spoznávať radosť z hudby novým 
spôsobom. 

-ab-

Škôlkarom predstavujú klasickú hudbu 
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Navrhnuté opatrenia overovali autori 
štúdie na tomto bytovom dome.

Marec 2022 Správy z mestskej časti

Zrekonštruované parko
visko na Ulici Ľudovíta Ful
lu na budúci rok ponúkne 

obyvateľom z  okolitých domov 
dvojnásobný počet parkovacích 
miest. Bude umiestnené v  dvoj
podlažnom objekte v  severnej 
časti terajšieho parkoviska. Par
kovacie miesta budú určené pre 
všetkých obyvateľov s  trvalým 
pobytom, nebudú sa predávať 
ani prenajímať pre konkrétne 
vozidlá.

„Táto plocha je v súčasnosti 
využívaná na tento účel a vlastníc-
tvo pozemku je vysporiadané, preto 
je to ideálne miesto na rozšírenie 
kapacity parkovacích miest. Vlast-
níkom pozemku a  investorom stav-
by je hlavné mesto. Objekt bude 
dvojpodlažný, podzemné podlažie 
bude zapustené do mierneho sva-
hu a  nadzemné podlažie bude na 
úrovni terajšieho parkoviska, kde sú 
v  súčasnosti vyznačené parkovacie 
miesta pre 33 vozidiel,“ informu-
je vedúci referátu investícií Allan 
Bánik. 

Konštrukciu bude tvoriť mono-

litický železobetónový skelet so 
železobetónovými stropmi a ob-
vodovou stenou. Fasáda bude 
obrastená popínavou zeleňou. 
Celkovo tu vznikne 72 parkovacích 
miest, z toho priamo v objekte 
parkoviska ich bude 65 a  ďalších 
sedem bude postavených vonku 
na južnej strane pri minimálnom 
zábere existujúcej zelene.

Celý proces výstavby zdržalo 
vybavenie súhlasu s  odstránením 
zdevastovanej plochy starého 
parkoviska. „Momentálne pri-
pravujeme doklady a vyjadrenia 
príslušných orgánov či účastníkov 
konania k podaniu žiadosti o 
stavebné povolenie. Predpokladaný 
termín podania žiadosti je apríl 
2022,“ pokračuje Allan Bánik. Po 

úspešnom získaní oboch povolení 
by mohlo byť vyhlásené verej-
né obstarávanie na zhotoviteľa 
stavby v  lete tohto roka. Pokiaľ 
nevznik nú žiadne nečakané prob-
lémy, stavať by mohli začať v  po-
slednom štvrťroku tohto roka.

-mš-; Foto: MiÚ

Pracuje sa na príprave 
rekonštrukcie parkoviska 
na Ľ. Fullu

Inzerujte a dajte o sebe vedieť 
v našom mesačníku

Riadková inzercia
(max. 300 znakov vrátane medzier): 

Občianska inzercia: 1 €/50 znakov (aj začatých) 
Podnikatelia, SZČO a právnické osoby:

 5 €/50 znakov (aj začatých)

Veľkosť strany         Cena Veľkosť v mm 
  (šírka x výška)
1/1 300 € 204 x 272
1/2 150 € 204 x 134,  100 x 272
1/4 75 € 100 x 134,  204 x   66
1/8 37,50 €   48 x 134,  100 x   66
1/16 20 €   48 x   66,  100 x   32 

CENNÍK INZERCIE 
Plošná inzercia

(ceny plošnej inzercie platné do 30. 6. 2022)

Karloveské noviny vychádzajú v rozsahu zvyčajne 20 – 24 

strán v náklade 19tisíc kusov. Slovenská pošta ich distribuuje 

do všetkých domácností aj fi riem na území Karlovej Vsi. 

Náš ofi ciálny mesačník ponúka priestor na prezentáciu 

a propagáciu produktov a služieb. Inzercia je skvelou 

príležitosťou pre fi rmy, prevádzky a služby, ako za primerané 

náklady inzerovať v celej Karlovej Vsi. Pri viac násobnom 

opakovaní inzercie redakcia poskytuje zľavu. 

Ponúkame aj riadkovú inzerciu pre občanov, v ktorej je 

možné inzerovať rôzne služby, kúpu alebo predaj, prípadne iné 

aktivity a oznamy. 

V prípade záujmu o umiestnenie vašej riadkovej alebo plošnej 

inzercie nás kontaktujte na tel. čísle 0940 634 111, alebo cez 

email: inzercia@karlovaves.sk

Inzercia

Po rekonštrukcii sa na tejto ploche zdvojnásobí počet parkovacích miest, ktoré sa nebudú prenajímať ani predávať.
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Správy z mestskej časti / Životné prostredie

Viacúčelové multifunkčné 
ihrisko s rozmermi 24 x 14 
m využijú predovšetkým 

žiaci zo ZŠ Karloveská 61 počas 
vyučovania, ale slúžiť bude aj 
pre potreby verejnosti, prípadne 
na tréningové účely pre mládež 
z  karloveských miestnych špor
tových klubov. Stavebné práce 
sa začnú 1. apríla a trvať by mali 
dva mesiace.

„Karlova Ves sa dlhodobo snaží 
o budovanie kvalitných tréningo-
vých plôch pre atletiku i  rôzne iné 
športy, ktoré by zodpovedali mo-
derným požiadavkám a normám. Aj 
táto nová plocha, ktorá vznikne na 
mieste pôvodného nevyužívaného 
ihriska, prispeje k  zlepšeniu situá-
cie,“ vysvetľuje vicestarosta Bra-
nislav Záhradník.

Povrch ihriska bude z umelej 
trávy, po obvode osadia oplote-
nie s mantinelom z  PVC a tkanou 

sieťou. Budú na ňom vyznačené 
dve hracie plochy pre streetbal 
a  po jednej pre volejbal či malý 
futbal.

„Ihrisko sme plánovali postaviť 

ešte na jeseň minulého roka, žiaľ, 
fi rma, ktorá vzišla z verejnej súťaže, 
nenastúpila na stavebné práce. 
Odstúpili sme preto od zmluvy, a 
vypísali nové verejné obstarávanie. 

Znamenalo to posun výstavby až na 
jar tohto roka, čo nás, samozrejme, 
mrzí,“ informuje vedúci referátu 
investícií Allan Bánik.

-mš-; Foto: MiÚ

Na Karloveskej 61 vyrastie 
počas jari multifunkčné 
ihrisko

Opäť sa môžete zbaviť 
nebezpečného 
odpadu

Staré náterové hmoty, odpa
dové rozpúšťadlá, pesticídy, 
oleje a tuky. Tohto druhu 

odpadov sa môžu Karlovešťania 
zbaviť v sobotu 12. marca od 8.00 
do 10.00 h na parkovisku na Kem
pelenovej ulici. 

Odpad so škodlivými látkami 
budú môcť odovzdať fyzické osoby 
(nepodnikatelia). Na mieste bude 
pristavené vozidlo, pri ktorom 
budú pracovníci spoločnosti Ar-
guss preberať náterové hmoty, 
odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, 
oleje a tuky. Tekuté odpady musia 
byť uzavreté v pevných obaloch, z 
ktorých sa odpad neuvoľňuje. Li-
mit na jednu osobu je stanovený 
na 5 kg.

Na recykláciu môžete odovzdať 
aj elektroodpad, ktorý obsahuje 
látky škodlivé pre životné pro-

stredie. Ide napríklad o batérie a 
akumulátory, žiarivky a iný odpad, 
ktorý obsahuje ortuť, chladničky, 
mrazničky, počítače, televízory, 

monitory, žehličky, práčky či mi-
xéry. 

Spomínaný typ odpadu je možné 
bezplatne odovzdať na zbernom 

dvore spoločnosti OLO na Starej 
Ivanskej ceste 2.

-ab-; Foto: ilustračné 
(internet)

V rámci tohto zberu je možné odovzdať aj LCD monitory či televízory.

Nové multifunkčné ihrisko bude slúžiť žiakom 
školy aj verejnosti z okolitých ulíc ako Sekulská, 

Kuklovská či Levárska.
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Novinky zo ZOO Bratislava / Životné prostredie

Začiatok roka sa v  zoo
logickej záhrade niesol 
v  znamení príprav na blí

žiacu sa sezónu. Upravovali 
areál, zeleň, pripravovali pro
gram podujatí či komentovaného 
kŕmenia. Na svet prišli aj ďalšie 
mláďatá.

Na prvé tohtoročné mláďa si 
v ZOO Bratislava museli počkať 
až do 21. januára, keď sa narodil 
samček zebry Chapmanovej. 
„Pracujem v ZOO dlhé roky, no toto 
je prvé mláďa, ktoré sa narodilo v 
zimnom mesiaci. Keďže sa narodil 
v  piatok, pomenovali sme ho Afe. 
V preklade to znamená narodený v 
piatok,” hovorí jeho chovateľ Ivan. 
Zebry Chapmanove sú charakteris-
tické pruhmi, ktorých bledá časť je 
pieskovohnedá. Na prvý pohľad sa 
tak môže zdať, že sú zafúľané.

Kŕmidlá sú rozvešané
V sobotu 5. februára mali v zoo-

logickej záhrade workshop, ktorý 
venovali starostlivosti o divožijúce 
vtáky. Súčasťou bolo aj komento-
vané kŕmenie belaní tundrových.  
Vyvrcholením bola príprava 
kŕmidiel pre vtáky. Pripravova-

Dve zo štyroch nevábne 
vyzerajúcich striešok ve
t racích krytov civilnej 

ochrany v areáli ZŠ Alexan
dra Dubčeka sa pýšia novou 
zeleňou. Tvoria ju mini sukulen
ty, predovšetkým rozchodníky 
a viaceré varianty skalných ruží.
S výsadbou striešok pomáhali 
aj žiačky a žiaci základnej školy. 
Opravili aj strechu na kontajneri, 
ktorý slúži ako šatňa v blízkosti 
bežeckého oválu. K nemu zvedú 
odtokový žľab na zachytávanie 
dažďovej vody.

„Všetky striešky sú vyspádované 
do jedného rohu, aby zachytená 
dažďová voda mohla putovať 
z novo osadeného odkvapového žľa-
bu rovno do zberných nádob. Tie ku 

lo ich množstvo detí s  rodičmi. 
Vytvárali kŕmidlá zo šišiek, bam-
busových rúrok a aj špeciálne 
o voc né špirály. „Jednoznačne naj-
obľúbenejšou formou kŕmidiel boli 
šišky obalené špeciálnou kŕmnou 
zmesou zloženou z  loja a  semien. 
Pripravili sme viac ako 50 kŕmidiel, 
ktoré návštevníci rozvešali oko-
lo detského ihriska a  v  lesnej časti 
ZOO,“ informuje Dominika Nagy-
ová, lektorka zo ZOO Bratislava.

krytom pribudnú na jar a v  období 
nedostatočných zrážok budú slúžiť 
na zalievanie miestnej vegetácie,“
uviedla projektová manažér-
ka Bratislavského regionálneho 
ochranárskeho združenia (BROZ) 
Alena Pavlíková.

Vybudovanie zelených striešok a 
opatrení na zachytávanie dažďovej 
vody má hlavne edukačný zámer.  
Vo všeobecnosti poskytujú ve-
getačné strechy v mestskom pro-
stredí útočisko a životný priestor 
pre množstvo živočíchov. Zároveň 
plnia viacero významných funkcií. 
Podobne ako ostatná vegetácia, 
prispievajú pohlcovaním uhlíka z 
atmosféry k zmierňovaniu zmeny 
klímy a tiež k znižovaniu emisií 
skleníkových plynov. Vďaka tienia-

cemu účinku vegetácie a doda-
točnej izolácii (pôdny substrát a 
technické izolačné vrstvy) dokážu 
udržiavať počas slnečných letných 
dní vnútornú teplotu budovy až o 
niekoľko stupňov chladnejšiu v po-
rovnaní s budovami s klasickou 
strechou. 

Rekonštrukciu striešok a  vybu-
dovanie zelených vodozádržných 
prvkov zrealizovali projektoví 

partneri z BROZ v  rámci projek-
tu DELIVER, podporeného z  pro-
gramu LIFE. 

-mš-; Foto: MiÚ

Marec v znamení divej prírody 
a lesov

„Pri príležitosti Svetového dňa 
divej prírody pripravujeme na  so-
botu 5. marca niekoľko akcií. 
Návštevníci sa budú môcť zúčastniť 
sprevádzania netradičným okruhom 
ohrozených druhov živočíchov ako 
aj komentovaného kŕmenia,“ pozý-
va Alexandra Ritterová. 

Druhé podujatie bude v sobotu 
19. marca. Pri príležitosti Medzi-

národného dňa lesov návštevníci 
ZOO spoznajú krásy Karpatského 
lesa a  jej obyvateľov, ktorí sú 
súčasťou zoologickej záhrady. 
Budú pripravené rôzne aktivity pre 
deti a dospelých. Viac informácií 
o  pripravovaných podujatiach je 
možné nájsť na internetovej strán-
ke alebo sociálnych sieťach ZOO. 

-mš-; Foto: ZOO Bratislava

Zelené striešky doplnili 
školský areál 
na Majerníkovej

Prvé tohtoročné mláďa v ZOO 
je samec zebry Chapmanovej

Afe – novonarodený 
samček zebry 

Chapmanovej.

Na striešky vysadili mini sukulenty, predovšetkým rozchodníky 
a viaceré varianty skalných ruží. 
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Poradenstvo je súčasťou projektu DELIVER: DEvelopingresilient, low-carbon and more LIVablEurbanResidentialarea, 
DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy, kód LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER,  ktorý je 
finančne podporený z prostriedkov Európskej komisie, z finančného nástroja pre životné prostredie: program LIFE, z 
podprogramu Ochrana klímy.

Marec 2022 Informujeme 

158158

• Polícia začala trestné stíhanie a vzniesla obvinenie za prečin krádeže voči 35-ročnému 
mužovi, ktorý 16. januára o 16.43 h v predajni potravín na ulici Mlynská dolina odcudzil to-
var vo výške 7,67 eur a to aj napriek tomu, že mu bola za obdobný čin v predchádzajúcich 
12 mesiacoch uložená bloková pokuta.  
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci krádeže voči doposiaľ neznámemu páchateľovi. 
V čase od 17.40 h dňa 1. februára do 8.00 h dňa 2. februára odcudzil z motorového vozid-
la zn. Škoda Octavia zaparkovaného a riadne uzamknutého na parkovisku na ulici Nad 
lúčkami kufrík s obsahom rôznych elektrických meracích prístrojov a náradia, náhradné 
diely na zdravotnícku techniku, čím poškodenej spoločnosti spôsobil škodu krádežou vo 
výške 15 500 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie a vzniesla obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom 
návykovej látky voči 29-ročnej žene. Dňa 4. februára v čase o 3.45 h viedla osobné mo-
torové vozidlo zn. Toyota Corolla na ulici Mlynská dolina. Pri predchádzaní vozidla nedala 
znamenie o zmene smeru jazdy a preto bola zastavená policajnou hliadkou. Obvinená 
bola vyzvaná, aby sa podrobila dychovej skúške s výsledkom 0,65 mg/l alkoholu v dychu. 
Z medicínskeho hľadiska akceptovaného trestnoprávnou praxou je schopnosť vodiča 
bezpečne viesť motorové vozidlo zásadným spôsobom ovplyvnená, ak hladina alkoholu v 
jeho krvi dosiahne 0,4762 mg/l etanolu vo vzduchu.
• Polícia prijala trestné oznámenie pre prečin neoprávneného vyrobenia a používania 
platobného prostriedku, ktorého sa mal dopustiť doposiaľ neznámy páchateľ. Dňa 11. 
februára v podvečerných hodinách kontaktoval poškodeného muža, ktorý inzeroval na 
internetovej stránke predaj fi t lopty a zaslal mu  prostredníctvom sociálnej aplikácie link 
s platobným portálom poštového doručovateľa. Poškodený na základe toho zadal údaje 
svojej platobnej karty a následne mu boli z účtu stiahnuté peniaze vo výške 147 eur. 

Medzi Karlovešťanmi sme 
privítali Eliáša a Danielu

Eliáš

Meno dátum narodenia rodičia
Eliáš Baran 27. 12. 2021 Alžbeta a Ľuboš Baranovci 
  
Daniela 20. 1. 2022 Ivana Neuschlová 
Neuschlová  a Ján Neuschl

Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi 
ratolesťami. Stačí nám poslať fotografi u s vaším novonarodeným 
dieťatkom do 18. marca e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. 
Nezabudnite uviesť meno rodičov i priezvisko a meno dieťaťa. 

-mš-; Foto: osobné archívy rodín

Daniela

Policajný zápisník 
(január – február) 

RIADKOVÁ INZERCIA
Maľovanie, stierkovanie, benátsky štuk – Radoslav Osuský. Tel.: 0911 128 116.
Opravy v domácnosti, servis plastových okien, vŕtanie, montáž svetiel, 
montáž nábytku, výmena a osadenie vod. batérií. Tel.: 0948 727 605.
Doprava, sťahovanie, demontáž, odvoz a likvidácia starého nábytku a spo-
trebičov, dovoz nového nábytku. Tel.: 0915 741 475, email: ba-tranzit@cen-
trum.sk.
KÚPIM mince, medaile, bankovky, dukáty – ČSR, ČSSR, R.U. 10, 20 koruny FJ 
I. Kontakt: 0903 936 860, ptekyy@gmail.com, Peter.
Kúpim garáž na Púpavovej ulici (alebo v blízkom okolí). Tel.:0915 335 407.
Servis a opravy PC a WiFi siete v Karlovej Vsi. www.aatuh.sk.
Tel.: 0915 720 730.
Vodoinštalatér. Tel.: 0904 307 824.
Klasická uvoľňujúca a relaxačná masáž u vás doma v rámci - Karlova Ves, 
Dúbravka. Tel.: 0908 789 772.
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TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. MICHAL VAVRO

0905 240532

     w w w.dubravskesp or tovecentrum.sk    

DÚBRAVSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Lysáková ulica 1, Bratislava - Dúbravka

TENISOVÁ HALA
od 8 eur/hod.

0905 109 378

KONDIČNÉ TRÉNINGY • POHYBOVÁ PRÍPRAVA 
ŠPORTOVÉ HRY • FITNESS@WORKOUT 

TRAMPOLÍNY • LETNÉ TÁBORY
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Mgr. MICHAL VAVRO
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DÚBRAVSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Lysáková ulica 1, Bratislava - Dúbravka

TENISOVÁ HALA
od 8 eur/hod.

0905 109 378

KONDIČNÉ TRÉNINGY • POHYBOVÁ PRÍPRAVA 
ŠPORTOVÉ HRY • FITNESS@WORKOUT 

TRAMPOLÍNY • LETNÉ TÁBORY

V  pondelok 14. februára 
dotĺklo srdce prvého 
starostu Mestskej čas

ti BratislavaKarlova Ves. 
Ing. Jozef Krištúfek zomrel 
po ťažkých zdravotných kom
plikáciách. Zanechal po sebe 
dvoch synov, vnučku a vnuka. 
Posledná rozlúčka s  ním bola 
v  obci Cerová v sobotu 19. 
februára. 

Jozef Krištúfek sa narodil 
19. marca 1936 v obci Cerová-
Lieskové na Záhorí. V  dôsledku 
represií po februári 1948 celú 
jeho rodinu vysťahovali z ich stat-
ku s názvom Výmol. 

V roku 1966 sa oženil s manžel-
kou Katarínou, po boku ktorej 
prežil celý život až do jej smrti  v 
roku 2018. V 70. rokoch sa mu po-
darilo diaľkovo vyštudovať Elek-
trotechnickú fakultu v Bratislave. 
Ako fanúšik informačných 
technológií sa stal vedúcim 
výpočtového strediska Výs-
kumného ústavu vodného hos-
podárstva, kde pôsobil až do zvo-
lenia za prvého starostu Karlovej 
Vsi v roku 1990. V  čase výkonu 
funkcie býval na Baníkovej ul.

Po svojom funkčnom ob-
dobí ešte pôsobil na Ministerstve 
práce sociálnych vecí a rodiny SR. 
V rámci reštitúcie mu bol vrátený 
statok Výmol. V roku 1998 sa 
defi nitívne presťahoval späť do 
rodičovského domu. Venoval 
veľkú snahu obnove hospodár-
stva. 

Jozef Krištúfek bol celý ži-
vot aktívny športovec, bol nie-
koľkonásobným účastníkom pre-
tekov v behu na lyžiach Biela 
stopa. 

-mš-; Foto: kniha Karlova Ves, 
vlastivedná monografi a

Zomrel prvý 
ponovembrový 
starosta Karlovej Vsi 
Jozef Krištúfek
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Informujeme

Školskú plaváreň 
môžu využívať už aj 
imobilní návštevníci

Karlova Ves umožnila vznik
ďalšej lodenice v zátoke

Karlova Ves zakúpila do svo
jej plavárne v  Základnej 
škole Alexandra Dubčeka 

na Majerníkovej ulici 62 špeciál
ny zdvihák. Vďaka nemu môžu od 
februára vchádzať do veľkého 
plaveckého bazéna ľudia, ktorí 
sa pohybujú prostredníctvom in
validného vozíka. 

„Investícia do bazéna na Ma-
jerníkovej 62 nebola zanedbateľná. 
Preto je našim cieľom, aby ho mo-
hol využívať naozaj každý – od 
školákov, aktívnych športovcov, 
až po verejnosť, vrátane rodičov s 
malými deťmi. Sme radi, že sa nám 
spoločnými silami podarilo zaob-
starať zariadenie, ktoré umožní 
dostať sa do bazéna aj ľuďom s 
obmedzením pohybu, pre ktorých 
môže byť pohyb vo vode aj skvelou 
rehabilitáciou,“ povedala starostka 
Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Zakúpenie mobilného zdvi-

Kanoisti Slávie UK Bratisla
va sa chopili príležitosti. 
Karlova Ves im dala k  dis

pozícii časť svojho areálu, ktorý 
využívajú karloveské verejno
prospešné služby. Vodáci tam 
chcú vybudovať novú lodenicu. 
Finalizujú preto dokumentáciu 
k žiadosti o územné rozhodnutie.

Keď koncom roka 2020 žiadali 
vodáci mestskú časť o  prenájom 
pozemkov v Karloveskom ramene, 
ich situácia nevyzerala ružovo. Pre 
problémy s chýbajúcim priestorom 
začali členovia klubu intenzívne 
hľadať ďalšie možnosti. Otázku 
kam umiestniť klubovú základňu 
sa podarilo vyriešiť v  spolupráci 
s  mestskou časťou. Tá poskytla 
Kanoistickému klubu Slávia UK 
Bratislava nájom pozemku s  pod-
mienkou, že ho vodáci do dvoch 
rokov pripravia na stavebné práce. 

Vodáci sa zároveň v  zmluve za-
viazali, že do piatich rokov novú 

lodenicu postavia. 
„Na začiatku roka 2021 sme 

začali s  vypratávaním a  čistením 
prenajatého pozemku. Počas roka 
sa nám podarilo vypratať objekty, 
ktoré sa na pozemku nachádzali. 
V  januári sme teda mohli pristúpiť 
k  ich zbúraniu. Momentálne je 
už odstránená približne polovica 
plechových garáží. Komplikáciu 
predstavujú betónové garáže, 
ktoré plánujeme odviesť. Prístup 
k pozemku z prednej strany je však 
pre žeriav priestorovo nepostaču-

júci. Tak sme museli pripraviť prí-
jazdovú trasu zo zadnej strany,“
opísal fázu čistenia pozemku pred-
seda klubu Miroslav Haviar.

Keďže klub nedisponuje 
vysokým rozpočtom, jeho členovia 
majú s  prípravou pozemku plné 
ruky práce. Aj vďaka ich snahe 
bude môcť klub čoskoro požiadať 
o  územné rozhodnutie k  stavbe. 
„Pravidelné brigády našich členov 
na pozemku prinášajú výsledky. 
Niektoré práce sme museli riešiť s 
externými fi rmami, ako napríklad 

odstránenie azbestovej strechy 
z  jednej z  garáží. Čo sa však dá, 
riešime svojpomocne. V  najbližšom 
čase chceme takisto podať žiadosť 
o  územné rozhodnutie. Stále však 
nemáme vyriešené fi nancovanie sa-
motnej výstavby. Doterajšie zbierky 
pokryjú časť nákladov, ale určite nie 
celú stavbu. Hľadáme preto sponzo-
rov, ktorí vidia perspektívu a zmysel 
v  podpore mládežníckeho športu,“ 
povedal Miroslav Haviar. 

-ab- 

háka pre imobilných a starších 
návštevníkov školskej plavárne 
bolo možné vďaka dotácii 
Bratislavského samosprávneho 

kraja vo výške 2 000 eur. Ďalších 
500 eur vyzbierali z   príspevkov 
návštevníkov plavárne. 

-bh-; Foto: MiÚ

ZŠ Alexandra Dubčeka Karlova Ves obnoví s  dôrazom na prispôsobenie sa nepriaznivým dopadom klimatickej zmeny.

Foto: ilustračné (kajakslavia.sk)
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