KARLOVESKÉ

PARKOVANIE NA CHODNÍKOCH

SOLIDARITA KARLOVEŠTANOV

Autá môžu parkovať na chodníkoch do
konca septembra 2023. Viac na s. 2.

Karlovešťania pomáhajú ľuďom, ktorí
utekajú pred vojnou. Viac na s. 3.

DEŇ UČITEĽOV

FESTIVAL CIRKUSU

Starostka Dana Čahojová ocenila prácu
karloveských pedagógov. Viac na s. 6.

Karlovu Ves čaká víkend plný cirkusových
predstavení. Viac na s. 10.
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Karlovešťania začínajú
zbierať kuchynský odpad

B

ezplatná distribúcia zber
ných nádob, košíkov a kom
postovateľných vreciek,
určených na zber kuchynského
odpadu, bežala v Karlovej Vsi od
14. marca do 2. apríla. Ak ste si
tento balíček ešte nevyzdvihli,
môžete tak urobiť v sobotu 9.
apríla v posledných dvoch dis
tribučných centrách.
Jedno bude pre Karlovešťanov
k dispozícii v parku Kempelenova od 10. do 13. hodiny a druhé
nájdu Dlhodielčania od 14. do
17. hodiny na pešej zóne Pribi
šova pri fontáne. Ak už balíček
máte, môžete začať s triedením
kuchynského odpadu. Jeho prvý
odvoz z Karlovej Vsi je plánovaný
na utorok 5. apríla.
Ako triediť kuchynský odpad?
Obyvatelia bytových domov
triedia kuchynský bioodpad do
kompostovateľného vrecka v 10 l
kuchynskom košíku. Po naplnení
vrecko zauzlia a vynesú ho do
hnedej zbernej nádoby, ktorá
bude umiestnená na obvyklom
mieste kontajnerového stojiska.
Obyvatelia rodinných domov
triedia kuchynský bioodpad do
kompostovateľného vrecka v 10 l
kuchynskom košíku. Po naplnení
vrecko zauzlia a umiestnia ho do
20 l hnedej zbernej nádoby. Tú
vyložia v deň odvozu do 7.00 h na
miesto odvozu zmesového odpadu. Nevykladá sa 10 l kuchynský
košík, ten slúži na zber odpadu
priamo v kuchyni.
Kompostovateľné vrecká nesmú
byť skladované vo vlhkom a tepK ARLOVESKÉ NOVINY

lom prostredí, na priamom slnku,
ani v extrémnych podmienkach.
Keďže sú biologicky rozložiteľné,
môže dôjsť k ich znehodnoteniu
alebo rozkladu. Tým, že sa odpad
vhadzuje do kompostovateľného
priedušného vrecka v odvet
rávanej nádobe, eliminuje sa jeho
vlhkosť a biologické procesy.
V prípade, že do košíka vhadzujete potraviny živočíšneho pôvodu
(kosti, zvyšky mäsa), je vhodné ich
najprv zabaliť do novinového (nie
letákového) papiera, ktorý zachytí
vlhkosť a zápach.
Do nádob na kuchynský biolo
gicky rozložiteľný odpad sa nesmú
vyhadzovať tekuté potraviny. Polievku treba najprv scediť, pevnú
časť vhodiť do košíka na kuchynský
biologicky rozložiteľný odpad a tekutú zložku vyliať do výlevky.
Ako sa bude zbierať kuchynský
bioodpad?
Všetky dôležité informácie nájdete na webovej stránke Karlovej
Vsi a www.olo.sk/kbro, kde nájdete aj najčastejšie otázky a odpovede. V prípade ďalších otázok je
možné kontaktovať Zákaznícke
centrum spoločnosti OLO na čísle
02 50 110 550 alebo e-mailom
zakazka@olo.sk.
-mš-; Foto: Ladislav Biznár

Prečítajte
si noviny
cez mobil

Do začiatku zberu by mali byť všetky domácnosti vybavené zbernými
košíkmi a vreckami.

ČO PATRÍ DO KUCHYNSKÉHO ODPADU?
• všetky tuhé, pevné zvyšky z prípravy jedál
rastlinného a živočíšneho pôvodu
• nespotrebované zvyšky jedál a potravín, vrátane
pokazených, po záruke, bez obalov
• vrecká z čajov a usadeniny z kávy
• potraviny po záruke, vrátane mäsa a malých kostí
• chlieb, pečivo, cestoviny, ryža, strukoviny, obilniny
• zaváraniny bez sklenených, plechových obalov
a bez tekutej časti
• ovocie a zelenina, vrátane šupiek, aj pokazené
• vajcia a škrupiny z nich
• použité papierové vreckovky
• certifikované kompostovateľné vrecká

ČO NEPATRÍ DO KUCHYNSKÉHO ODPADU?
• jedlé oleje a tuky
• obaly z potravín
• obaly po konzumácii jedál
• vrecká bez certifikátu na kompostovanie
• kávové kapsule
• cigaretové ohorky
• odpad zo záhrad a iný komunálny odpad
• tekuté zložky kuchynského odpadu
(polievky, omáčky, mlieko)
• veľké kosti
• plienky alebo obsah vysávača

www.karlovaves.sk
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Autá môžu parkovať na
chodníkoch do konca
septembra 2023

M

otorové vozidlá budú
môcť parkovať na chod
níku v prechodnom
období podľa doterajších pra
vidiel do 30. septembra 2023.
Táto úprava umožní mestám a
obciam získať čas na vyriešenie
nedostatku parkovacích miest.
Rozhodli o tom poslanci národ
nej rady vo štvrtok 17. mar
ca schválením novely zákona
o cestnej premávke.
„Získali sme trochu času naviac,
aby sme zodpovedne mohli vyznačiť
miesta, kde parkovanie môže
byť zachované a nijako nebude
spôsobovať problémy chodcom ani
mamičkám s kočíkmi. Každé jedno
legitímne parkovacie miesto má
v našich podmienkach vysokú cenu,
nemôžeme si dovoliť ho stratiť,“ upo
zorňuje starostka Dana Čahojová.
Po nadobudnutí účinnosti novely zákona zároveň zanikne trestnosť priestupku za parkovanie na
chodníku pri dodržaní ostatných

Po úprave, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca, zanikla pre motorové vozidlá možnosť parkovať na chodníku.

pravidiel. Ak ste od 1. do 17. marca dostali pokutu za parkovanie
na chodníku, pričom všetky ostatné podmienky ste dodržali (voľný
priestor 1,5 metra pre chodcov) a
ani žiaden iný paragraf zákona o
cestnej premávke ste neporušili, a
nezaplatili pokutu na mieste, účin-

nosťou tohto zákona sa správne
konanie o tomto priestupku
zastaví. Zanikne totiž trestnosť
tohto porušenia zákona.
Od 1. októbra 2023 sa upraví aj najvyššia hmotnosť vozidla, ktoré môže stáť na chodníku
pri dodržaní ostatných pravidiel

z 3500 na 2800 kilogramov. Chodníky sú totiž projektované zhruba
na nosnosť 2800 kilogramov. Tým
sa vylúčia z takéhoto parkovania
veľké dodávky. Novela zákona
zároveň umožnila parkovanie elektrických kolobežiek na chodníku.
-mš-; Foto: MiÚ

Opravy najhorších výtlkov
sa začali

P

rvé opravy výtlkov po
zime boli zamerané na naj
kritickejšie miesta. Počas
jarných mesiacov sa postup
ne pristúpi ku komplexnejšej
oprave cestných nerovností
podľa plánu obnovy cestných ko
munikácií.
Zima dáva každý rok poriadne
zabrať aj karloveským cestám.
Ako nesporná výhoda sa ukázala
nová vozovka pozdĺž električkovej
radiály. Tá pôsobí aj po dlhej zime
stále sviežim dojmom. Bolo však
nutné opraviť aj cesty menšieho
významu. Karlova Ves zároveň pripravuje rozsiahle opravy väčších a
najpoužívanejších úsekov ciest.
„Prvé kolo opráv výtlkov treba
vnímať ako rýchle a v niektorých
prípadoch ako provizórne riešenie. Pri zasypaní dier bola využitá
tona suchého asfaltu. Zamestnanci
verejnoprospešných služieb ju spowww.karlovaves.sk

Verejnoprospešné služby opravili aj najhoršie výtlky na Ulici Pod Rovnicami.

trebovali napríklad pri opravách
v úsekoch na Donnerovej, Pod
Rovnicami alebo Nad lúčkami.
Takáto forma odstraňovania dier
na ceste slúži ako urgentná pomoc
vodičom na ceste v najkritickejších
miestach,“ vysvetlil riaditeľ Verej

noprospešných služieb Karlova
Ves Anton Horínek.
V najbližších týždňoch začne
výtlky opravovať aj profesionálna
firma. Mestská časť už ukončila
verejné obstarávanie na dodávateľa. Pri ďalších opravách sa čaká

už iba na stabilnejšie počasie. Ak
chcete nahlásiť výtlk, môžete to
urobiť prostredníctvom adresy
doprava@karlovaves.sk.
-ab-; Foto: MiÚ
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Karlovešťania pomáhajú
ľuďom utekajúcim pred vojnou

S

pacie vaky, karimatky,
deky, uteráky, trvanlivé po
traviny, hygienické veci, no
najmä plienky, vlhčené utierky,
sprchové gély, šampóny, ob
väzy, pršiplášte či detská výba
va a hračky. To všetko poskytli
stovky ľudí z Karlovej Vsi oby
vateľom Ukrajiny, ktorí sa ku
nám uchýlili do bezpečia pred
vojnovými útrapami.
Karlovešťania im neposkytli len
materiálnu pomoc, ale ponúkli aj
ubytovanie či inú formu pomoci. Zapojili sa aj občania Ukrajiny.
Tých žije v Karlovej Vsi nemálo,
ukázalo to aj nedávne sčítanie obyvateľov. No a v neposlednom rade
sa do pomoci utečencom zapojili
aj zamestnanci miestneho úradu.
V pomoci ľuďom na Ukrajine sa
Karlova Ves spojila s ostatnými
časťami západnej Bratislavy, aby
sa poskytovaná pomoc dala lepšie
a efektívnejšie koordinovať.
„Nikto by sa nechcel ocitnúť
v situácii, v ktorej sa ocitajú milióny
ľudí bezprostredne ohrození voj
novým konfliktom a nikto by nemal dopustiť, aby deti na vlastné
oči videli a zažili hrôzy vojny. Je to
strašné, ale deje sa to. Zaklopali
nám na dvere najmä matky s deťmi
a prosia o strechu nad hlavou.
Netušia, ako dlho ju budú potre-

bovať. Ich najväčšou túžbou je, aby
sa vojna čo najskôr skončila a oni
sa mohli vrátiť domov. Našťastie,
práve disponujeme uvoľnenými
priestormi, ktoré boli pripravené
na rekonštrukciu. Narýchlo sme ich
vyčistili a prispôsobili tak, aby sme
aspoň niektorým poskytli dočasné
bezpečné útočisko. Urobili tak aj desiatky našich obyvateľov. Upevňuje
to moje presvedčenie o tom, že keď
je veľká núdza, nájde sa medzi nami
vždy veľa nesebeckých a dobrých
ľudí,“ povedala starostka Karlovej
Vsi Dana Čahojová.
Prichýlili stovky Ukrajincov
Karloveská samospráva poskyt
la vo svojom zariadení počas marca ubytovanie 19 utečencom. V
súkromí je ubytovaných ďalších 80
ľudí, o ktorých má informácie aj
miestny úrad. Keďže utečenci
ubytovaní v súkromí nemali zatiaľ povinnosť sa hlásiť na miest
nom úrade, ich počet je pravdepodobne oveľa vyšší. Ďalších
približne 200 ľudí je ubytovaných
v internáte Družba. Ide zväčša
o rodinných príslušníkov ubytovaných študentov z Ukrajiny.
„Utečenci, ktorým sme poskytli
ubytovanie v našich priestoroch, sú
z Charkova. Máme tu ale aj rodinu,
ktorá je z Azerbajdžanu. Chceli by
sa vrátiť domov. Jedna mamička so

Pomoc prichádzajúcim Ukrajincom poskytuje aj hlavné mesto priamo
na hlavnej stanici.

synom si vybavujú víza do Kanady.
Ďalšia rodina čaká, ako sa vyvinie
vojnová situácia. Škola, kde chodil
ich syn, je zbombardovaná. Bývali
neďaleko odtiaľ. Tak ani nevedia,
či sa budú mať kam vrátiť,“ opisuje
koordinátorka pomoci utečencom
Katarína Šustáková. Ako dodáva,
zaznamenali v týchto smutných
časoch už i radostnú udalosť.
„Máme tu ubytovanú aj mamičku,
ktorej sa narodilo v bratislavskej
nemocnici krásne dievčatko.“
Vybavujú si štatút utečenca
Karloveská samospráva poskytla ľuďom z Ukrajiny nielen útočisko, ale zabezpečila stravu či pomohla inou formou. Okrem iného
im pomáha aj s adaptáciou, vybavovaním dokladov a lekárskej

starostlivosti. Hneď pri príchode
sú utečenci testovaní na Covid-19.
So štatútom utečenca prichádzajú mnohí z nich už od hraníc. Do
pomoci sa zapájajú aj obyvatelia
Karlovej Vsi. „Karlovešťania sú
úžasní. Neustále prinášajú potraviny, drogériu, spacie vaky, oblečenie, obuv či iné potrebné veci.
Do pomoci sa zapájajú aj miestni
Ukrajinci, ktorí tu žijú už dlhší čas.
Jeden pán nám napríklad veľmi
ochotne pomáha s prekladom do
ukrajinčiny,“ uzatvára Katarína
Šustáková.
Ak chcete pomôcť aj vy, zoznam
aktuálne požadovaných vecí nájdete na webe karlovaves.sk v žltej
sekcii Pomoc Ukrajine. -mš-; Foto:
ilustračné (bratislava.sk)

Karlova Ves sa usilovala o zacho
vanie tejto pobočky. Mestská
časť upozorňovala, že ide o lokalitu s vyšším počtom starších obyvateľov.

Slovenská pošta pristúpila
k ukončeniu činnosti pobočky
v OD Centrum na Borskej ulici
k 15. februáru.

Slovenská pošta zrušila
pobočku na Borskej

S

lovenská pošta urobila
toto rozhodnutie po spra
covaní výsledkov hodnote
nia prevádzky a jej podmienok
z hľadiska pracovnej zdravotnej
služby. Komisia konštatovala, že
stav budovy a priestorov ohrozu
je zdravie zamestnancov aj klien
tov pošty.
Obyvateľom sú k dispozícii pobočky na Karloveskej 34 a Ľudovíta Fullu 3. Tam poskytujú služby
v pracovných dňoch od 8.00 do
19.00 h.
„Obidve pobočky poskytujú komplexné portfólio poštových služieb
K ARLOVESKÉ NOVINY

vrátane výpisu a odpisu z registra
trestov, výpisu z obchodného registra, výpisu z listu vlastníctva, kópie
katastrálnej mapy a zaručenej konverzie dokumentov. V oboch pobočkách majú klienti zároveň k dispozícii široké množstvo obalového
materiálu, ktorý možno využiť pri
balení a posielaní listových, ako
aj balíkových zásielok. V pobočke
pošty na Karloveskej 34 príde k personálnemu posilneniu pracovného
tímu o troch zamestnancov, čo
klientom umožní rýchlejšie vyba
venie pri priehradkách,“ informoval
regionálny riaditeľ Peter Pocisk.

www.karlovaves.sk
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Karlovešťania môžu vybrať
projekty na zlepšenie života

V

apríli sa uskutoční hlaso
vanie o projektoch, ktoré
predložili
obyvatelia,
občianske združenia či skupiny
susedov. Cieľom projektov reali
zovaných prostredníctvom par
ticipatívneho rozpočtu Karlovej
Vsi (PARTeR), má byť zveľadenie
či oživenie karloveských verej
ných priestorov.
„Celkovo bolo prihlásených 16
projektov, ktoré sme najprv posúdili,
či spĺňajú podmienky po formálnej
stránke. Potom ich posúdili kolegovia z miestneho úradu z odborného
hľadiska, najmä či sú projekty reali
zovateľné, či nie je problém s vlastníctvom pozemku alebo či rozpočet
postačí na realizáciu,“ informuje
Katarína Šustáková z kancelárie
zástupcu starostky.
Projekty budú realizovať po
stupne, a to podľa počtu získaných
hlasov až do vyčerpania prostriedkov. Podrobné informácie o hlaso-

vaní nájdu záujemcovia na webovej
stránke Karlovej Vsi. Hlasovanie sa
uskutoční prostredníctvom bezplatných esemesiek.
PARTeR je participatívny rozpočet MČ Bratislava-Karlova Ves,
ktorý umožňuje občanom výrazne
sa zapájať do verejného života.

Cieľom karloveskej samosprávy je
prostredníctvom participatívneho
rozpočtu zvýšiť účasť obyvateľov
na verejných rozhodnutiach samosprávy a priblížiť jej fungovanie
širokej verejnosti.
Na projekty vyčlenilo miestne
zastupiteľstvo sumu 20-tisíc eur.

Tá zahŕňa náklady spojené s dokumentáciou a náklady na vlastnú
realizáciu projektov. Maximálna
suma na jeden projekt je 2 000
eur. Projekty navrhli, spracovali a
zrealizujú ich predkladatelia, teda
obyvatelia Karlovej Vsi.
-mš-; Foto: ZDRONU.SK
Inzercia

MEDIAČNÁ PORADŇA PRE OBČANOV KARLOVEJ VSI
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves prináša pre občanov Karlovej Vsi možnosť
bezplatne sa poradiť o riešení svojho sporu mediáciou

Kedy

Každý štvrtok od 9:00 do 11:00 hod., od 10. marca do 16. júna
2022

Ako

Telefonicky, na tel. čísle: 0905 858 599, alebo osobne
predchádzajúcej dohode v kancelárii na Gabčíkovej ulici v KV

po

O aké typy sporov
sa môže jednať

Občianskoprávne,
rodinné,
susedské,
dedičské,
alebo
pracovnoprávne a pod. (nie spotrebiteľské a obchodnoprávne)

Čo je predmetom
bezplatnej
konzultácie

Mediátor si Vás vypočuje, dá Vám spätnú väzbu a posúdi, či je Váš
prípad vhodný na mediáciu. Ak prípad na mediáciu vhodný je,
mediátor Vám vysvetlí, ako môžete v prípade mediácie ďalej
postupovať. Pokiaľ je vhodné riešiť Váš prípad s iným odborníkom,
mediátor Vám takéto riešenie odporučí. Využitie ďalších služieb
mediátora je už spoplatnené podľa sadzobníka mediátora.

O mediácii: Mediácia predstavuje mimosúdne riešenie
sporov. Na rozdiel od súdneho procesu sa jedná o
dobrovoľný a neformálny proces. Namiesto princípu výhry
jednej strany sa v mediácii uplatňuje princíp win/win, čo
znamená, že mediátor pomáha stranám vyjednávať také
riešenie, ktoré je výhrou pre všetky zúčastnené
strany. Strany v mediácii majú možnosť pozrieť sa na svoj
spor z opačného uhlu pohľadu a komplexnejšie vnímať celú
situáciu. Mediácia sa nezameriava na minulosť, ale na
upravenie vzťahov do budúcna. Cieľom mediačného
procesu je dosiahnutie právne záväznej dohody, ktorú
na základe záujmov strán spisuje mediátor.
Kto je mediátor: Mediátor je nestranná a nezávislá osoba, ktorá je vyškolená v metóde
efektívneho vedenia strán v spore k praktickému riešeniu ich situácie. Mediátor v spore
nezastupuje žiadnu zo strán, aj keď tradične mediátora oslovuje len jedna strana.
Poznámka mediátora: nie je nutné čakať, kým nevyriešené otázky narastú do veľkej kopy
problémov. Preventívne riešenie situácie je to, čo najviac pomáha predísť nepríjemným situáciám
a o to rýchlejšie je stav možné zvrátiť na dobrú cestu a dôjsť k dohode vyhovujúcej obom stranám.
Kto poskytuje služby mediačnej poradne: mediátorka JUDr. Martina Stašíková, so sídlom
kancelárie v Karlovej Vsi na Gabčíkovej ulici. Viac informácií aj k samotnej mediácii môžete nájsť na
webstránke: www.dobradohoda.sk, alebo kontaktovať mediátorku aj tu: stasikova@dobradohoda.sk.

www.karlovaves.sk
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Rodičia budúcich prváčikov sa
stretnú osobne pri zápisoch

Z

ápis do 1. ročníka základ
ných škôl sa uskutoční
v piatok 8. apríla od 15.
do 18. hodiny a v sobotu 9. aprí
la od 8. do 12. hodiny. Tento
rok sa rodičia zúčastnia zápi
su spoločne s dieťaťom. Ak
sa zúčastní len jeden zákonný
zástupca, je potrebné priniesť aj
súhlas druhého. Zákonný zástup
ca pri zápise predkladá škole
rodný list dieťaťa a občiansky
preukaz.
Základné školy využívajú ako
prihlášku formulár zo školského
informačného systému alebo formulár zverejnený na webovom
sídle základnej školy. Papierovú
formu prihlášky si môžu rodičia
vyzdvihnúť osobne vo vestibule základnej školy alebo na
sekretariáte školy. „Rodičia alebo ich zákonní zástupcovia sú povinní zapísať do školského roka
2022/2023 dieťa, ktoré do 31. au-

gusta dovŕši šiesty rok veku a do
siahlo školskú spôsobilosť. O prijatí
dieťaťa rozhodne riaditeľ školy do
15. júna,“ informovala vedúca od
delenia školstva miestneho úradu
Iliana Medviďová.
Žiak plní povinnú školskú
dochádzku v škole v príslušnom
školskom obvode, ktoré sú určené
pre všetky tri základné školy,
ktorých zriaďovateľom je Karlova

Ves. Zoznam ulíc, ktoré patria do
jednotlivých školských obvodov,
nájdu rodičia na webe Karlovej
Vsi. Zápis žiaka v inom školskom
obvode je možný v prípade, ak
má škola dostatočné kapacitné
možnosti. Riaditeľ spádovej školy
je povinný prednostne prijať žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej
školy.

Zapísať dieťa možno len na jednu školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Karlovej Vsi alebo iného
neštátneho zriaďovateľa školy.
Je to dôležité, pretože podľa
zapísaných žiakov pripravuje riaditeľ školy na nasledujúci školský
rok počty tried, ich naplnenosť,
počty učiteľov či vychovávateľov.
-mš-; Foto: SAMPHOTOSTOCK /
TunedIn61
Inzercia

NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

BAKALÁRSKE A INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
EKONÓMIE TI PRINESIE MOŽNOSTÍ
Aplikovaná ekonómia

Ekonómia a právo

Manažment verejných politík

Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo

Financie a dane

Finančné trhy a investovanie

STAŇ SA SÚČASŤOU KOMUNITY NAJLEPŠÍCH
ŠTUDENTOV EKONÓMIE
https://studujekonomiu.eu
https://nhf.euba.sk
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Karloveská samospráva
oceňuje najlepších pedagógov

P

ri príležitosti Dňa učiteľov
odovzdal
vicestarosta
Branislav Záhradník, v me
ne starostky Dany Čahojovej,
ocenenia za prínos v pedago
gickej činnosti 13 zamestnancom
karloveských škôl. O udelení
ocenenia rozhodla starostka na
návrh komisie. Ocenenie má for
mu ďakovného listu a je spojené
s finančným darom.
Ocenenia odovzdali v pondelok 28. marca na pôde miestneho úradu vicestarosta Branislav
Záhradník, prednostka Jana Mucs
ková a predseda školskej komisie
Richard Savčinský. Na slávnostné
odovzdávanie ocenení prišlo 30
pozvaných hostí vrátane riaditeľov
škôl a škôlok.
-mš-; Foto: MiÚ
Mgr. Alena Žureková, ZŠ Karloveská, telesná výchova a geografia
Andrea Navarová, ZŠ Karloveská, školský klub detí
Eva Perbecká, ZŠ Majerníkova, školský klub detí
Mgr. Daniela Vámošová, ZŠ Majerníkova, anglický jazyk
Mgr. Jana Cori, SŠ Tilgnerova, nemecký jazyk
RNDr. Andrea Rácová, SŠ Tilgnerova, geografia a biológia
Mgr. Katarína Beničiaková, SŠ Tilgnerova, matematika a fyzika

Božena Urbanová, MŠ Kolískova, učiteľka MŠ
Anna Compeľová, MŠ Majerníkova 11, učiteľka MŠ
Zuzana Lambertová, MŠ Borská, učiteľka MŠ
Bc. Erika Tóthová, MŠ Majerníkova 60, učiteľka MŠ
Juliana Jurková, MŠ Suchohradská, učiteľka MŠ
Mgr. art. Dominika Haramiová, MŠ Ľ. Fullu, učiteľka MŠ

Deťom v karloveskej plavárni
sa venujú profesionáli

Z

azvoní a po matematike
nasleduje plavecký kurz.
Deti zbehnú z triedy po
schodoch do školskej plavárne.
Prezlečú sa a pri bazéne ich už
čakajú profesionálni plaveckí
tréneri, ktorých zabezpečila
Slovenská plavecká federácia
(SPF). Aj takéto výhody prináša
žiakom zrekonštruovaný dl
hodielsky bazén.
„Karlova Ves realizovala komplexnú modernizáciu plavárne, aby
toto športovisko mohlo kvalitne
slúžiť nielen karloveských deťom,
školám a športovým klubom, ale
aj širšej verejnosti. Sme radi, že po
období pandemických obmedzení
sa plaváreň naplno rozbieha a je
čoraz viac využívaná. Ukazuje sa,
že rozhodnutie karloveskej samosprávy zobrať celé bremeno tejto
veľkej investície na svoje plecia
bolo síce náročné, ale z dlhodobého
www.karlovaves.sk

hľadiska veľmi užitočné,“ povedal
vicestarosta Branislav Záhradník. Školská plaváreň aktuálne
spolupracuje a poskytuje svoje
služby piatim školám. Okrem toho
je otvorená aj pre verejnosť
a športové kluby.
K efektívnemu využitiu škol
ského bazéna chce prispieť aj Mi
nisterstvo školstva vedy, výskumu
a športu SR. Prostredníctvom projektu MODULY chcú priniesť do
vyučovacieho procesu zaujímavý,
inovatívny a inšpiratívny obsah a
predstaviť žiakom aktívne spôsoby trávenia voľného času. Do prvej
fázy, zameranej na telesnú výcho
vu na I. stupni základných škôl,
zahrnulo ministerstvo aj modul
Slovenská plavecká federácia.
Žiaci absolvujú kurz v bazéne
pod dohľadom profesionálnych
trénerov SPF. Po rozdelení do
skupín podľa plaveckej úrovne

nasleduje rozcvička, rozplavba,
základy techniky, skoky do vody
a hra s loptou. Tréneri majú k dispozícii množstvo pomôcok, ktoré
takisto podnecujú a motivujú deti
v pohybe vo vode.
Pozitíva v prístupe ministerstva
vidí aj riaditeľ ZŠ A. Dubčeka Pavol

Bernáth. „Z tejto formy spolupráce
sa veľmi teším. Aj tento projekt je
jedným z príkladov, ako spestriť ho
diny telesnej výchovy. Patrím medzi
tých šťastných riaditeľov, ktorí majú
výborný zrekonštruovaný bazén,“
povedal Pavol Bernáth.
-ab-; Foto: SPF
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Žiaci z Tilgnerky pomáhajú
ukrajinským deťom

Z

ažili to, čo by nechcel zažiť
nikto z nás. Pred ruskými
bombami
a
raketami
utiekli, aby si zachránili holý ži
vot. Reč je o občanoch Ukrajiny
a ich deťoch, ktorí prišli v uply
nulých týždňoch aj na Slovensko.
Prichýlila ich aj Spojená škola
Tilgnerova 14. Pod dohľadom
pedagógov im so slovenským ja
zykom, literatúrou či dejepisom
pomáhajú ich rovesníci.
„Nejde
primárne
hneď
o vzdelávanie, keďže tieto deti vedia po ukrajinsky alebo po rusky,
výnimočne po anglicky. Zo začiatku
volíme cestu láskavého prístupu,

milého slova a sociálny kontakt
v kolektíve. Majú za sebou dlhú a
strastiplnú cestu na Slovensko. Potrebujú obyčajné človečenstvo a
pocit bezpečia tak ako každé dieťa,“
komentovala aktuálnu situáciu na
škole riaditeľka Dana Ihnaťová.
Primárnym cieľom je predo
všetkým prekonať rečovú bariéru
a začleniť ich do kolektívu. Žiaci
z triedy Tercia A majú skúsenosti s dobrovoľníckou prácou. Pri
pravujú materiály na doučovanie
a formou pracovných listov, hier
i rozhovorov vyučujú svojich ukrajinských rovesníkov.
-ab-; Foto: Adriana Hlavinková

Súčasťou pomoci ukrajinským žiakom bola aj materiálna zbierka.
Inzercia

Mladé huslistky
reprezentovali Slovensko
v Paríži

H

uslistky Monika a Júlia
Nemcové sú zo Základnej
umeleckej školy Jozefa
Kresánka. Navštevujú triedu
Jany Spálovej. Koncom februára
reprezentovali Slovensko i svoju
karloveskú školu na koncerte Or
chestra DÉMOS Európa v hlavnej
sále Philharmonie de Paris v
Paríži.
„V Paríži strávili vyše týždňa

spoznávaním mesta, ale najmä
skúšaním a hľadaním harmónie
medzi hudobníkmi, ktorí spolu
účinkovali po prvý raz. Cieľom projektu je zapojiť mladých ľudí, často zo sociálne znevýhodneného
prostredia, do hudobnej výchovy
účinkovaním v orchestri,“ informoval zástupca riaditeľky školy
Ľubomír Današ.
-mš-; Foto: ZUŠ J. Kresánka

V orchestri účinkovalo takmer 130 mladých hudobníkov, ktorí boli vybraní z celej
Európy, medzi nimi aj štyria zo Slovenska.

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Začala sa sezóna letnej
údržby verejnej zelene

S

príchodom teplejších
jarných dní sa začína sezóna
kosenia v Karlovej Vsi. Kosiť
sa bude podľa zabehnutého har
monogramu. Počas sezóny by
sa mali kosci objaviť v každej
časti Karlovej Vsi predbežne
päťkrát. Jeden cyklus kosenia
zaberie zvyčajne 3 až 5 týždňov.
I tento rok si zabezpečí mestská
časť kosenie vo vlastnej réžii
prostredníctvom príspevkovej
organizácie Verejnoprospešné
služby Karlova Ves (VPS). Časť
zelených plôch bude opäť udržia
vaná v režime obmedzeného ko
senia.
Kvety a stromčeky označte
„Chceli by sme požiadať tých
obyvateľov Karlovej Vsi, ktorí majú
v okolí svojich domov vysadené
kvety, okrasné trávy alebo malé
stromčeky, aby si ich viditeľne
označili. Len tak ich naši kosci uvidia
a neskosia. Snažíme sa nachádzať
kompromis medzi skupinou, ktorá
chce kosiť často a skupinou, ktorá

preferuje obmedzené kosenie. Opakovaným kosením sa snažíme predovšetkým predísť zakvitnutiu tráv,
ktoré vyvolávajú problémy alergikom. Vysokú trávu nemajú radi ani
majitelia psov,“ vysvetľuje riaditeľ
VPS Anton Horínek.
Pravidelný cyklus kosenia začnú
na Dlhých dieloch na Veternicovej
a Hlaváčikovej. Odtiaľ budú postupovať na tzv. školské námestie, Majerníkovu, Jamnického, odtiaľ späť
smerom na Kaskády, Ľ. Fullu, Beniakovu a Nad lúčkami. Pokračovať
budú v spodnej časti Karlovej Vsi
na Adámiho. Kosci budú postupovať pozdĺž Karloveskej cez Tilgnerovu až po Púpavovú, odkiaľ sa
presunú na druhú stranu električ
kovej trate na Silvánsku, Lackovu a
skončia na Baníkovej ulici.
Keď prší, nekosí sa
„Počas dažďa a ani po daždi
nemôžeme kosiť, keďže kosačky
nemajú rady mokrú trávu. Navyše,
v kopcovitom teréne by sa mohli
mechanizmy šmýkať. Aj tento rok

budeme odvážať pokosenú trávu
vo vlastnej réžii. Budeme sa snažiť
nekosiť počas víkendov, aby sme
nerušili obyvateľov Karlovej Vsi.
Avšak, ak nastane dlhé obdobie
s daždivým a vlhkým počasím, ktoré
spôsobí sklz v kosení, nemôžeme
vylúčiť, že meškanie sa budeme
snažiť dohnať i počas soboty,“
pokračuje Anton Horínek.
Trávu pri trati kosí mesto
Nie o všetky zelené plochy v Karlovej Vsi sa stará mestská časť. Je
pravdepodobné, že Karlovešťania budú počuť hluk kosačiek v
ochrannom pásme električkovej
trate aj počas víkendov a voľných

dní. O túto zeleň sa stará hlavné
mesto. Údržbu tu vykonáva vo
voľných dňoch preto, aby boli kosci chránení pred frekventovanou
premávkou električiek a áut.
O súkromné pozemky sa musí
starať ich vlastník. Ako príklad
môže slúžiť svah na Sumbalovej
alebo v okolí Kuklovskej. Za tieto
plochy mestská časť nezodpovedá
a nemá ich ani v harmonograme
kosenia. O ktoré plochy sa stará
mestská časť a hlavné mesto, si
môžete pozrieť na interaktívnej
mape. Nachádza sa na oficiálnej
webovej stránke Karlovej Vsi.
-mš-; Foto: MiÚ

Karloveskí vodáci a verejnosť
upracú Karloveskú zátoku

N

a upratovanie sa chystajú
v sobotu 23. apríla počas
tradičného podujatia Up
ratovanie bratislavských bre
hov. Už desať rokov ho orga
nizuje Asociácia bratislavských
vodáckych klubov (ABVK). Do
upratovania okolia Karloveskej
zátoky a brehov Dunaja sa okrem
karloveských vodáckych klubov
môže zapojiť aj verejnosť. Kar
loveská samospráva pomôže
pristavením a odvezením kontaj
nera s vyzbieraným odpadom.
„Minulý rok som bola veľmi milo
prekvapená, koľko jednotlivcov aj
rodín s malými deťmi prišlo pomôcť.
Upratovať sa bude v sobotné predpoludnie od 9.00 h. Netreba sa nikde
dopredu hlásiť. Pri Mark Twainovi
a Karloveskej lodenici budú pripravené vrecia, ale vhodné je pri
niesť si aspoň pracovné rukavice.
Kontajner bude pristavený buď pri
Mark Twainovi, alebo pri zadnom
www.karlovaves.sk

vstupe do Karloveskej lodenice.
Pri prechádzaní popri zátoke bude
viditeľný a označený, nemôžete ho

teda prehliadnuť,“ informuje Lucia
Hollá z asociácie.
-mš-; Foto: ABVK

Do upratovania sa pravidelne
zapájajú aj karloveskí vodáci.

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Nový park na Karloveskej
by mali dokončiť do konca
apríla

K

onštatovala
hovorkyňa
hlavného mesta Dagmar
Schmucková pre Kar
loveské noviny. Termín dokonče
nia bude závisieť od jarného
počasia a ukončenia povoľo
vacích procesov. Pokiaľ nepríde
k prieťahom, park by mohol byť
skolaudovaný v druhej polovici
apríla. Najneskôr v máji by tak
do nového parku mohli prísť prví
návštevníci.
Karlova Ves navrhla hlavnému
mestu pomenovať nový karloveský
verejný priestor Park Suchá Vydrica. Mesto tento návrh akceptovalo
a postúpilo Názvoslovnej komisii
hlavného mesta SR Bratislavy,
ktorá sa ním bude zaoberať na naj
bližšom zasadnutí.
Zaujímavosťou nového parku
bude nepochybne aj platan na
pamiatku herca Leopolda Haver-

la. Vysadia ho približne na mieste,
kde stál jeho rodný dom. Naplnia
sa tým želania pamätníkov na pri-

pomenutie obľúbeného a známeho herca, ktorý bol Karlovešťanom.
-mš-; Foto: MiÚ

V marci finišovali stavebné práce na
dotvorení parku, mesto dokončovalo
povrchy dopadových plôch, spevnené
plochy, realizovalo drobné stavebné
úpravy, skatepark a tribúnu.

Mestský bazár umožní
dať nepotrebným veciam
druhú šancu

V

utorok 5. apríla a v stre
du 6. apríla môžete pri
niesť na parkovisko pred
Iuventou nepotrebné, no stále
použiteľné veci a dať im druhú
šancu na využitie.
Obidva dni od 12.00 do 18.00
h sa tam už po štvrtý raz uskutoční zber nepotrebných vecí
pre Mestský bazár. Organizuje
ho hlavné mesto v spolupráci so

spoločnosťou OLO a. s.
Jeho predchádzajúce tri kolá
ušetrili Bratislavu od 32 ton
nepoužívaných vecí, ktoré by sa
inak stali odpadom. Vyzbierané
veci ponúknu za symbolickú sumu
návštevníkom Mestského bazára.
Ten bude cez víkend 23. – 24. apríla v areáli komunálneho podniku
na Bazovej 8.
-mš-; Foto: bratislava.sk

Prečo sa zapojiť do Mestského bazára?
• predídete vzniku odpadu, čím šetríte prírodu a jej zdroje,
• to, čo nepotrebujete, sa môže zísť inému,
• môžete získať originálne a jedinečné kusy
za symbolické ceny,
• podporujete udržateľnú a cirkulárnu ekonomiku v Bratislave.
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Karlovu Ves čaká víkend plný nového cirkusu

S

vetový deň cirkusu sa
uskutoční od 8. do 10. aprí
la v Karloveskom centre
kultúry.
„Tento rok slávi bratislavský festival Svetový deň cirkusu svoje 10.
výročie. Zlepšujúca sa pandemická
situácia umožňuje opäť v plnej
miere naplniť cieľ tohoto komunitného podujatia. Základom je sa
stretnúť, spoznať artistov z blízka
i ďaleka, stráviť spoločne čas a budovať priateľské vzťahy pomocou
netradičnej pohybovej aktivity na
hranici umenia a športu, v ktorej si
každý nájde to svoje,“ informuje organizátorka festivalu z OZ CirKusKus Elena Kremnická.
Festival už tradične odštartuje v piatok galavečerom v Karloveskom centre kultúry. Po
ochutnávke slovenského i medzi
národného cirkusu prebehne na
detskom ihrisku program, počas
ktorého budú tanečníci a žongléri
krotiť oheň. Bude ich sprevádzať

www.karlovaves.sk

hudba kapely Gonsofus.
Predvedú sa najmä profesionáli
Na sobotu a nedeľu je pri
pravených
množstvo
akrobatických, žonglérskych, pohybových a balančných workshopov
pod vedením domácich lekto
rov i hosťujúcich profesionálov
zo zahraničia. Zároveň sa okolie
Karloveského centra kultúry premení na cirkusovú zónu a chýbať
nebude maľovanie na tvár, tvorivé
dielne, cirkusové dielne či oddychová zóna pri fontáne. V sobotu
večer sa môžu návštevníci tešiť
na ukážky noviniek z dielne La
Zia Production, po ktorej bude
nasledovať Open Stage. Ten je
možnosťou pre skúsených účinkujúcich aj nádejných nováčikov
ukázať svoje čerstvé pokroky, či
vyskúšať alebo oprášiť svoje čísla
pred nadchádzajúcou sezónou.
Vystúpia skúsení artisti z
Cirkus-Kusu a ich mladé talenty, hranice posúvajúca Anna

Weszelovszky z Budapešti, Kau
kliar – najsmiešnejšie zoskupenie široko ďaleko, Zuzka Drobná z akadémie Ésacto'Lido v
Toulouse, Stano Mečiar známy
napríklad z Česko-Slovensko má
talent, francúzska La Zia Production, pražská skupina Fire Jo
kers & kapela Gonsofus či skvelý
bratislavský diabolista a klaun 21.
storočia Slížo. Tí všetci sa postarajú o to, aby tohtoročné oslavy
Svetového dňa cirkusu stáli za to.
„Hoci cirkus je na Slovensku stále
pomerne málo známy, celosvetovo
je už roky etablovaným žánrom.
Európsky parlament prijal v roku
2005 uznesenie, v ktorom uznal
cirkus ako súčasť európskej kultúry.
Oslava Svetového dňa cirkusu je
medzinárodnou tradíciou, jeho oficiálny dátum je tretia aprílová sobota. Avšak bratislavský festival
je o týždeň posunutý pre kolíziu
s veľkonočnými sviatkami. Podujatie je organizované občianskym

združením Cirkus-Kus v spolupráci
s mestskou časťou Karlova Ves,“
uviedla vedúca oddelenia kultúry
Adriána Rabatinová.
Cirkus ako forma umenia prešiel
rôznymi fázami premien od
ľudovej zábavy, cez dramatické výjavy v arénach, kočovné súbory až
k súčasnej novej forme scénického
jazyka. Nový cirkus začal vznikať
vo Francúzsku v 70. rokoch 20.
storočia. Jeho základom je fúzia s divadlom, tancom, filmom
a výtvarným umením. Základom
Nového cirkusu je fyzická zdatnosť
artistu.
Občianske združenie CirKusKus, ktoré pôsobí v Karloveskom
centre kultúry už 6. sezónu, stih
lo za tú dobu vychovať a podporiť mnoho talentov. Participuje na karloveských kultúrnych a
športových podujatiach. Vytvára
nezameniteľný kolorit lokálnej
kultúry. 			
-mš-

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Mladí fokloristi z Čečinky sa vrátili na scénu

P

o dvoch rokoch vynútenej
prestávky vystúpili mladí
fokloristi z Detského folk
lórneho súboru (DFS) Čečinka
a Folklórneho súboru (FS) Čeči
na opäť pred publikom. Stalo
sa tak v sobotu 26. marca v DK
Dúbravka na dvoch spoločných
vystúpeniach koncertu s názvom
Ďakujeme Vám. Koncert sa konal
pri príležitosti Dňa učiteľov, no
zároveň bol venovaný všetkým,
ktorí pomáhali počas pandémie
udržať činnosť oboch súborov.
„Koncert sme nazvali takto preto, že sme ním chceli poďakovať
všetkým, ktorí nám počas dvoch
rokov pomáhali morálne, psychicky
aj finančne. Naša vďaka patrí aj
Karlovej Vsi, starostke Dane Čahojovej i miestnym poslancom. No
asi najväčšia vďaka patrí rodičom
našich členov, ktorí nám nesmierne
pomáhali najmä tým, že vytvárali
doma deťom podmienky, aby mohli
trénovať,“ vysvetľuje manažérka
oboch súborov Beáta Čečková.
Program bol postavený ako preEČV
Dolného
Kubína

3

Členovia súborov sa na vystúpenie
veľmi tešili, keďže sa chceli divákom
pochváliť a predviesť, čo sa počas
pandémie naučili.

prepíše
na
stroji

drobné
krátkodob.
predmety
pohrebná
hostina
OFERA,
ALKOR,
OLTCIT

chádzka Slovenskom. Takže mladí
fokloristi mali možnosť predviesť
tance a piesne z rôznych regiónov.
„Pandémia prepukla tesne pred
koncertom, ktorým si FS Čečina
chcel pripomenúť 5. výročie svojho
založenia. Pôsobia v ňom členovia
nad 16 rokov veku, ktorí začínali ešte ako deti v Čečinke. Za tých
viac ako 40 rokov pôsobenia na
základnej umeleckej škole, ktorá
pôsobí v Karlovej Vsi a nesie meno
Jozefa Kresánka, sa naše súbory
stali liahňou talentov, ktoré potom nachádzajú ďalšie uplatnenie
predovšetkým vo vysokoškolských
folklórnych súboroch,“ netají sa
hrdosťou na odchovancov Beáta
Čečková. Oba súbory majú štyri
tanečné skupiny zostavené podľa
veku, tri skupiny detskej ľudovej
hudby a dve spevácke skupiny, čo
spolu predstavuje 110 členov.
-mš-; Foto: ZUŠ Jozefa Kresánka

najväčší
žijúci
vták

skr. súhv.
Dorado
(Mečiar)

irídium

Elektrárne
Tušimice

severský
paroháč

Národný
výbor
Prahy

patriaca
Ice

krvná
skupina

2

miliampér
citový
vzťah

skr.
kovralu

funkcionár
vys. školy
značka
korenia

potreba
hokejistu
Agentúra
Reuter

priveď
do
spánku

švédsky
výrobca
áut
averz,
po
česky
Európsky
pohár

parlament

Združenie
miest, obcí

kto,
po maďarsky

spoluúčastník

hviezda
Veľkého
voza

teba

Súčasťou ktorého
karloveského
podujatia je
oceňovanie za
celoživotnú prácu
v oblasti športu?
slovenská
televízia

skonzumovať
ministerstvo
vnútra

One
Person
Operated

Krížovka

1

domáce
meno Júlie (zried.)

anglická
skratka
standardu

druh
papriky

mesto
v NSR
jeden,
po nem.

bylinožravá
ryba

azerbajdžanské
mesto

nie
lepšie

osekáva

Nauruská
republika
(ostrov)
umenie,
po anglicky
PCR,
REIN,
SIAM

trs
trávy, po
česky

citoslovce
ohradenia
milodar
ruská
rieka
nezostal,
po česky

solmizač.
slabika

stále,
znova

voltampér

zvlášť,
osobitne

rumunská
automobilka

čistý,
po nemecky

bývalý
názov
Thajska

stručne,
výstižne

kocka,
po latinsky
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Školstvo / Novinky zo ZOO Bratislava / Životné prostredie

Deti zo Suchohradskej sa
v zime starali o vtáctvo

Deratizácia má predísť
premnoženiu hlodavcov

D

K

eti v Materskej škole (MŠ)
Suchohradská 3 vedia, že
človek a príroda musia
žiť v symbióze. Počas zimy sa
starali o vtáky, ktoré sa zdržiava
li v okolí škôlky. Učili sa o ich
význame pre prírodu.
Deti spoznávali druhy vtákov,
učili sa ako ich kŕmiť a aká strava je pre vtáky najvhodnejšia.
Pri kŕmení vtákov robia neraz

chyby aj dospelí. „Kúpili sme slnečnicu a inú vhodnú potravu. Pre
deti bolo zaujímavé pozorovať
vtáky na našej terase. Obzerali si
ich pri prílete, kŕmení a odlietaní.
Prilietavali najmä sýkorky, straky
a vrany, ale aj hrdličky. Niektoré sa
priblížili, až keď bolo všade ticho
a nik ich nerušil,“ povedala riaditeľka MŠ Oľga Mitrová.
-mš-

V ZOO Bratislava sa začína
letná sezóna
Do výberu mena malého hrošíka sa
budú môcť zapojiť aj fanúšikovia
ZOO na sociálnych sieťach.

S

príchodom dlhších dní, ne
skorších západov slnka a
vyšších teplôt sa mení aj
život v bratislavskej zoologickej
záhrade. Záhrada bude otvorená
pre návštevníkov od 9. do 18.
hodiny.
Prvý aprílový víkend čaká
na návštevníkov bohatý program. Nebude chýbať špeciálne
sprevádzanie zoologickou záhradou so staronovou riaditeľkou
Júliou Hanuliakovou, komentované kŕmenie zvierat, divadielko,
tvorivé dielne pre deti, vozenie na
koníkoch a plánujú aj bubnovaciu
šou.
Narodil sa hrošík
Pre celú zoologickú záhradu
bolo veľkou udalosťou narodenie mláďaťa ohrozeného hrošíka libérijského. Na svet prišlo 7.
marca „Rozmnožiť hrošíky libérij
ské sme sa snažili viac ako 3 roky.
www.karlovaves.sk

Samica nemala pravidelný cyklus,
čo sa nám ale úpravou potravy
a mikroklímy podarilo zmeniť,“
vysvetľuje zoologička Martina Hudec Nemčeková. Mláďa malo pri
prvom vážení tri kilá.
„Skvelou správou je aj rozšírenie
chovu kulana turkménskeho. V pondelok 14. marca sme priviezli dve
samice zo ZOO Safari Brysew v Poľsku. Transport zvládli a v súčasnosti
robia spoločnosť nášmu chovnému
samcovi, samici a ich spoločnému
potomkovi,“ informuje Alexandra
Ritterová zo ZOO Bratislava. Vďaka záchranným programom v zoologických záhradách sa podarilo
obnoviť jeho výskyt v Uzbekistane,
Kazachstane, na Ukrajine a v Izraeli.
-mš-; Foto:
D. Nagyová, ZOO Bratislava

ontakt s potkanom alebo
myšou nie je pre väčšinu
obyvateľov sídlisk každo
dennou záležitosťou. Aj keď sa
s hlodavcami priamo nestretá
vame, neznamená to, že sa
v bytových domoch nevyskytu
jú. Regionálny úrad verejného
zdravotníctva preto pravidelne
vyzýva na vykonanie celoplošnej
jarnej deratizácie. Je potrebné
stihnúť ju počas apríla a mája.
Povinnosť výkonu jarnej dera
tizácie majú obce, fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby
a fyzické osoby-občania. Každá
z uvedených skupín v mierne
odlišnom rozsahu. Obce vykonávajú deratizáciu v objektoch a na

verejných priestranstvách, ktoré
vlastní alebo spravuje.
Fyzické osoby-podnikatelia a práv
nické osoby sú povinné deratizovať
v objektoch, ktorých sú vlastníkmi
alebo ktoré spravujú. Deratizuje sa
aj v kanalizačných a kolektorových
rozvodoch a areáloch určených na
podnikanie a bývanie. Patria tam
aj objekty školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch
a skládkach odpadov. Tu sa dera
tizuje výlučne prostredníctvom
oprávnených firiem.
-ab-; Foto: SAMPHOTOSTOCK /
Pakhnyushchyy

Harmonogram pristavenia
kontajnerov – apríl 2022
12. 4. 2022
Sološnícka - zastávka
autobusu

4. 5. 2022
Kuklovská - oproti 58
27. 4. 2022
Silvánska/Suchohradská
- roh v zeleni

3. 5. 2022
Brodská 6
26. 4. 2022 - oproti
Karloveská 30
19. 4. 2022
Pod Rovnicami 29
- zozadu na parkovisku

6. 4. 2022
Beniakova 5
- parkovisko zozadu

13. 4. 2022
Ľ. Fullu - oproti 38

20. 4. 2022
Pribišova 2
- roh Majerníkova

5. 4. 2022
Janotova - horné parko
visko, roh chodníka

V prípade nepriaz
nivého počasia
sa budú termíny
pristavenia kontaj
nera meniť.
Je potrebné sledovať oficiálny profil
mestskej časti
Karlova Ves
v sieti Facebook.
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TV BRATISLAVA
ROKOV

MÁ

TV BRATISLAVA JE SLOBODNÉ A NEZÁVISLÉ MÉDIUM
A V TOMTO ZMYSLE VYTVÁRA AJ SVOJ OBSAH.
JEJ POSLANÍM JE BYŤ INFORMÁTOROM, SPRAVODAJCOM
A PRIATEĽOM VŠETKÝCH ĽUDÍ V HLAVNOM MESTE.
TV BRATISLAVA JE REGIONÁLNA TELEVÍZIA PRE OBYVATEĽOV NÁŠHO HLAVNÉHO MESTA.
PO ZÍSKANÍ LICENCIE ZAČALA VYSIELAŤ 15.FEBRUÁRA 2007. ORIENTUJE SA NAJMÄ NA
ŠPECIFICKÉ OBLASTI, TYPICKÉ PRE ĽUDÍ Z HLAVNÉHO MESTA: KOMUNÁLNU POLITIKU,
DOPRAVU, VÝSTAVBU, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KULTÚRU, UMENIE A VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY.
NAJOBĽÚBENEJŠIE PROGRAMY SÚ: BESEDA O PIATEJ, METRO DNES, ALE AJ PRIMÁTOR
ODPOVEDÁ, PRETOŽE ĽUDÍ ZAUJÍMA PRÁCA VOLENÝCH ZÁSTUPCOV MESTA.
SIGNÁL ŠÍRI PROSTREDNÍCTVOM DVB -T A ZNÁMYCH LINEÁRNYCH SIETÍ: UPC, ORANGE,
DIGISLOVAKIA, SLOVAK TELEKOM – MAGIO A SATRO.
NA STRÁNKE WWW.TVBA.SK JE UMIESTNENÝ ARCHÍV VŠETKÝCH PRÍSPEVKOV.
VIDEÁ SI MÔŽETE POZRIEŤ AJ NA YOUTUBE, KDE ZA POMERNE KRÁTKY ČAS JE VYŠE
OSEM TISÍC SLEDOVATEĽOV.

TELEVÍZIA VYROBILA A ODVYSIELALA

VIAC AKO 1800 BEŽNÝCH DISKUSNÝCH RELÁCIÍ,
V KTORÝCH BOLO VIAC AKO 3000 ODBORNÍKOV
VIACAKO9000ROZHOVOROVVRELÁCIÍMETRODNES
VIAC AKO 10 000 REPORTÁŽI Z EXTERIÉRU

ČO SA PODARILO A ČO MENEJ?

UDRŽAŤ SI SLEDOVANOSŤ V DOBE OBĽÚBENOSTI SOCIÁLNYCH SIETÍ.
TELEVÍZIA REDAKČNE PRIPRAVUJE PRÍSPEVKY, KTORÉ ZO ZÁKONA
MUSIA BYŤ OBJEKTÍVNE, VYVÁŽENÉ A SO ZACHOVANÍM PLURALITY
NÁZOROV. VĎAKA TOMU SA TV BRATISLAVA TEŠÍ VYSOKEJ
DÔVERYHODNOSTI. TO JE DÔLEŽITÉ, PRETOŽE DÔVERA ĽUDÍ
V PLATFORMY SOCIÁLNYCH MÉDIÍ KLESÁ, LEBO MNOHÍ ICH
ZNEUŽÍVAJÚ NA ŠÍRENIE DEZINFORMÁCIÍ.
POSKYTNÚŤ MEDIÁLNY PRIESTOR PRE VŠETKÝCH KOMUNÁLNYCH
POLITIKOV, BEZ OHĽADU NA POLITICKÚ PRÍSLUŠNOSŤ, ZA NIEKOĽKO
VOLEBNÝCHOBDOBÍ.VYCHOVAŤSTOVKYTELEVÍZNYCHPROFESIONÁLOV.
MNOHÍ SA UPLATNILI V NÁRODNÝCH MÉDIÁCH A INŠTITÚCIÁCH.
ZÁROVEŇ DÁVA PRIESTOR TOP PROFESIONÁLOM Z CELOPLOŠNÝCH
MÉDIÍ. PODĽA PRIESKUMU OD SPOLOČNOSTI MEDIAN.SK JE
TV BRATISLAVA 5. NAJSLEDOVANEJŠOU TELEVÍZIOU, PO ZNÁMYCH
NÁRODNÝCH KANÁLOCH AKO TV MARKÍZA, TV JOJ, RTVS A TA3.
METROPOLITNEJ TV BRATISLAVA, TAK AKO AJ OSTATNÝM,
SA NEPODARILO ZÍSKAŤ DOSTATOK FINANČNÝCH ZDROJOV
Z PREDAJA REKLAMY, NA POKRYTIE NÁKLADOV. ANI V ZAHRANIČÍ
SA KOMUNÁLNE MÉDIÁ NEUŽIVIA Z REKLAMY, ALE ICH, OKREM
SAMOSPRÁVY, PRIAMO FINANČNE PODPORUJE ŠTÁT.

INZERCIOU V REGIONÁLNEJ TELEVÍZII PODPORÍTE
VLASTNÚ KRAJINU, NAMIESTO SOCIÁLNYCH SIETÍ.
NÁM TO UMOŽNÍ ROZŠÍRIŤ PROGRAMOVÚ PONUKU
A DANE ODVEDIEME NA SLOVENSKU.
REKLAMA V TELEVÍZIÍ CIELENE OSLOVUJE OBYVATEĽOV V EKONOMICKY NAJVÝKONNEJŠOM MESTE NA SLOVENSKU.
REGIONÁLNA TELEVÍZIA JE PRE ĽUDÍ DÔVERYHODNÁ A MÁ VYSOKÚ MIENKOTVORNÚ FUNKCIU.
REKLAMA V REGIONÁLNEJ TELEVÍZIÍ NEPREKÁŽA - JE POVAŽOVANÁ ZA SÚČASŤ PROGRAMU.
KANÁL VHODNÝ PRE ZÍSKANIE ŠIROKÉHO POVEDOMIA O ZNAČKE A BUDOVANIE IMIDŽU.
TELEVÍZIA AKO NAJEFEKTÍVNEJŠIA FORMA REKLAMY BY NEMALA CHÝBAŤ V ŽIADNOM MEDIÁLNOM MIXE.

ODVYSIELANIE REKLAMY

VÝROBA VIDEA VŠETKÝCH ŽÁNROV

PUBLIC RELATIONS: REPORTÁŽE, ROZHOVORY, DISKUSIE
PRENÁJOM ŠTÚDIA, KAMEROVÝCH ŠTÁBOV A LIVESTREAMING
MEDIÁLNY TRÉNING PRE POLITIKOV A MANAŽÉROV
POLITICKÁ PROPAGÁCIA – ČOSKORO BUDE AKTUÁLNA
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Policajný zápisník
(február – marec)

158 Medzi Karlovešťanmi
sme privítali Leu, Júliu,
Daniela, Leonarda
a Theodora

• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu poškodenia cudzej veci voči doposiaľ
neznámemu páchateľovi, ktorý 25. februára o 2.35 h založil požiar na Tománkovej ulici.
Jeho následkom zhoreli kontajnery na papier, plast i na komunálny odpad. Požiar poškodil aj omietku a plastové okno bytového domu. Spoločnosti na odvoz komunálneho
odpadu páchateľ spôsobil škodu vo výške 1000 eur a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy škodu v nezistenej výške.
• Polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ. Ten v čase od 23.00 h dňa
8. marca do 5.00 h dňa 9. marca bez násilia prekonal uzamknuté dvere a vnikol do bytu na
Majerníkovej ulici. Z bytu odcudzil notebook, tablet, Sony Playstation a dve peňaženky,
v ktorých sa nachádzali osobné doklady a hotovosť. Poškodenému 32-ročnému mužovi
tým spôsobil škodu vo výške 15 eur, 35-ročnej žene škodu vo výške 280 eur a poškodenej
spoločnosti škodu krádežou notebooku vo výške 1000 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie a súčasne vzniesla obvinenie voči 45-ročnej žene za
prečin krádeže. Obvinená dňa 10. marca o 18.20 h odcudzila v predajni potravín na Karloveskej ulici tovar vo výške 196,07 eur a to aj napriek tomu, že jej bola za podobný čin
v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch uložená bloková pokuta.

Šachistov čaká
veľkonočný turnaj

U

ž po trinásty krát sa stret
nú šachoví nadšenci v
súboji o titul majstra Kar
lovej Vsi v Rapid šachu. Turnaj
sa uskutoční v Senior Klube na
Lackovej 4 v sobotu 23. apríla
o 9. hodine.
Tempo hry stanovil organizátor

Meno
Lea Mikulková
Júlia Lukačovská
Daniel Kovačič
Leonard Šušla
Theodor Polák

dátum narodenia
21. januára
29. januára
1. februára
14. februára
4. marca

rodičia
Lenka Orságová a Michal Mikulka
Veronika a Samuel Lukačovskí
Monika a Daniel Kovačič
Nikoleta a Pavel Šušlovci
Ivana Poláková a Juraj Polák

Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi
ratolesťami. Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným
dieťatkom do 12. apríla e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk.
Nezabudnite uviesť meno rodičov i priezvisko a meno dieťaťa.
-mš-; Foto: osobné archívy rodín

Júlia

na 2 x 15 minút na partiu. Prihlásiť
sa môžete telefonicky na čísle
0903 947 270 alebo elektronicky
na adrese janmarko64@gmail.
com. Štartovné turnaja je symbolické 1 euro. Turnaj organizuje
šachový klub TV Karlova Ves v spolupráci s Karlovou Vsou.
-ab-

Karlova Ves ponúka miesta pre
predajné stánky na Majáles 2022
Viac informácií získate na e-mailovej adrese:
viktor.balaz@karlovaves.sk

Lea

Leonard

Daniel

Theodor

RIADKOVÁ INZERCIA
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 spotrebičov, dovoz nového nábytku. Tel.: 0915 741 475, email: ba-tranzit@centrum.
sk.
Kúpim mince, medaily, bankovky, dukáty – ČSR, ČSSR, R.U. 10, 20 koruny FJ I.
Kontakt: 0903 936 860, ptekyy@gmail.com, Peter.

Inzercia

Spevácky zbor Senioranka hľadá záujemcov spevákov (seniorov)
do súboru, ktorý účinkuje v Karlovej Vsi viac ako 20 rokov. Vítaní sú
najmä muži. Záujemcovia sa môžu hlásiť vedúcej Senior klubu Alžbete
Petrákovej na čísle 0910 619 062, prípadne vedúcemu občianskeho
združenia Eduardovi Hladíkovi na čísle 0903 717 539.
Inzercia

Servis a opravy PC a wifi siete v Karlovej Vsi. www.aatuh.sk.
Kontakt: 0915 720 730.
Vodoinštalatér. Tel.: 0904 307 824.
Klasická uvoľňujúca a relaxačná masáž u vás doma v rámci Karlovej Vsi,
Dúbravky. Tel.: 0908 789 772.
Kúpim garáž na Púpavovej ulici (alebo v blízkom okolí). Tel.: 0915 335 407.
Kúpim garáž na ul. Ľ. Fullu (alebo v blízkom okolí). Tel.: 0902 217 454.
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DÚBRAVSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Lysáková ulica 1, Bratislava - Dúbravka

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. MICHAL VAVRO
0905 240532

KONDIČNÉ TRÉNINGY • POHYBOVÁ PRÍPRAVA
ŠPORTOVÉ HRY • FITNESS@WORKOUT
TRAMPOLÍNY • LETNÉ TÁBORY

w w w.dubravskesp or tovecentrum.sk

TENISOVÉ DVORCE
BEACH VOLEJBALOVÉ DVORCE
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
OBJEDNÁVKY:
0905 109378

K ARLOVESKÉ
www.dubravskesportovecentrum.sk

www.karlovaves.sk

0905 240532

TRAMPOLÍNY • LETNÉ TÁBORY

NOVINY

0905 109 378
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Karlova Ves ocenila mladé športové talenty

S

talo sa tak v pondelok 7.
marca podvečer v Karloves
kom centre kultúry. Mladí
karloveskí športovci získali
ocenenia v kategóriách najlepší
individuálny športovec do 23
rokov, najlepší kolektív do 23
rokov a najlepší tréner/pedagóg.
Ocenenia získali za športové
výsledky dosiahnuté v minulom
roku.

„Mladé športové talenty potrebujú najmä po dvoch ťažkých rokoch
cítiť našu podporu. Aj takýmto
spôsobom ich chceme motivovať,
aby na sebe i naďalej pracovali a svojimi športovými výkonmi
reprezentovali Karlovu Ves. Ocenenie si zaslúžia i tréneri a pedagógovia za celoživotnú prácu s mládežou
v našej mestskej časti. Často ide o
ľudí, ktorí majú svoje vlastné povo-

lania a deti trénujú vo voľnom čase.
Aj v neľahkých podmienkach dokážu
pripraviť zverencov na významné i
medzinárodné podujatia, kde dosahujú vrcholné výsledky,“ povedala
pri príležitosti oceňovania starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.
„Športovcov oceňujeme po vyhodnotení anketových lístkov klubov,
s ktorými aktívne spolupracujeme v našej mestskej časti. Každý

Najlepší individuálny športovec Karlovej Vsi do 23 rokov:
Dominik Egyházy
vodný slalom (kanoe)
majster MSR starších žiakov-mužov
Ilja Buran
vodný slalom (kajak)
2. miesto ME juniorov hliadky mužov,
		
6. miesto MS juniorov v extrémnom slalome-muži
Oskar Ďurčo
rýchlostná kanoistika (kajak) viacnásobný majster a medailista MSR, 2. miesto v slov. pohári
Tomáš Holka
rýchlostná kanoistika (kajak) ME 7. miesto, ME U23 13. miesto, MS U23 13. miesto,
		
niekoľkonásobný majster MSR
Viktória Reichová
synchronizované plávanie
11. miesto MEJ, 2. miesto WS
Chiara Diky
synchronizované plávanie
10. miesto na MEJ, junior. MSR, súčasť senior. páru na OH kvalifikácii
Luce Julius Flannery futbal
reprezentant výberu BFZ U15, U16
Filip Závodský
futbal
reprezentant výberu BFZ U17, U18

ocenený športovec dostal pohár a
vecné ceny v podobe športových doplnkov,“ doplnila vedúca oddelenia
správy športových zariadení Anna
Paučová. O kultúrny program sa
postarali Folklórny súbor Dolina,
parkúrová skupina Team Horizon
a prvá škola nového cirkusu na
Slovensku Cirkus-Kus. Podujatie
moderoval Richard Vrablec.
-mš-; Foto: Ladislav Biznár
Najlepší športový kolektív
Karlovej Vsi do 23 rokov:
Družstvo juniorov Mládežnického
basketbalového klubu (MBK)
Karlovka
• basketbalové družstvo do 18 rokov
• víťazi streetball tour SBA 3x3 TOUR
2021

Najlepší tréner/pedagóg Karlovej Vsi:

Najlepší tréner/pedagóg Karlovej Vsi:

Peter Pecsuk
• tréner rýchlostnej kanoistiky v Kanoistickom klube Slávia UK Bratislava
• zhruba 15 rokov praxe, zhruba 200 zverencov
• najväčšie športové úspechy jeho zverencov:
množstvo majstrov Slovenska
2. miesto ME juniorov
3. miesto MS juniorov
2. miesto OH mládeže

Nora Szauder
• trénerka synchronizovaného plávania
• zhruba 20 rokov praxe
• najväčšie športové úspechy jej zverencov:
7. miesto ME
22. miesto OH 2004

Peter Pecsuk – tréner rýchlostnej kanoistiky v Kanoistickom klube Slávia
UK Bratislava získal ocenenie Najlepší tréner/pedagóg Karlovej Vsi.

Ocenenie Najlepší tréner/ pedagóg Karlovej Vsi získala aj Nora Szauder –
trénerka synchronizovaného plávania.
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Ocenení najlepší individuálni športovci Karlovej Vsi do 23 rokov. Zľava Ilja Buran,
Dominik Egyházy, Oskar Ďurčo, za Viktóriu Reichovú prevzal ocenenie jej otec,
moderátor podujatia Richard Vrablec, štátny tajomník Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR Ivan Husár, Chiara Diky, Luce Julius Flannery, za Filipa
Závodského prevzal ocenenie jeho tréner Mário Rovenský.

Zástupcovia oceneného najlepšieho športového kolektívu Karlovej Vsi do 23 rokov –
družstva juniorov Mládežnického basketbalového klubu (MBK) Karlovka.
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