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REKONŠTRUKCIA PÚPAVOVEJ

Rekonštrukcia prvého úseku Púpavovej 
finišuje. Viac na s. 2.
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STRETNUTIA SENIOROV

Júlových a augustových jubilantov potešila 
Marcela Laiferová. Viac na s. 10.

Inzercia

KARLOVESKÉ HODY

Vystúpi Kali, Sima Magušinová aj Vidiek. 
Viac na s. 18 – 19.

MODERNIZÁCIA ŠPORTOVÍSK

Blíži sa otvorenie bežeckého oválu. 
Viac na s. 4.

Vzácne okolie Železnej 
studničky, ktoré spadá 
do katastra Karlovej Vsi, 

bude naďalej slúžiť rekreantom. 
Developer tam chcel postaviť 
bytové domy. Na jeho úmysly 
pred časom upozornili starostka 
Dana Čahojová s vicestarostom 
Branislavom Záhradníkom. Ich 
stanovisko bolo jasné: lesná lo-
kalita má slúžiť ľuďom a nie záuj
mom developera. Ten musel od 
svojich plánov ustúpiť.

Stavby vo veľkosti bytových 
domov mali údajne slúžiť na indi-
viduálnu rekreáciu. Tento zámer 
narážal na odpor karloveského 
stavebného úradu. Developer na-
pokon pozemok v lokalite Ostruži-
nový chodník predal. Nový vlastník 
chce zachovať charakter územia 
a skvalitniť jeho infraštruktúru.

„Čím atraktívnejšie prostredie, 
tým väčší býva záujem majiteľa 
o zhodnotenie svojho pozemku. 
Spravidla ide o maximálnu zastava-

nosť a objem stavieb. To, čo si 
zaumienil stavať pôvodný majiteľ, 
bolo pre nás nepredstaviteľné,“ 
povedala starostka Karlovej Vsi 
Dana Čahojová.

„Verejne sme upozornili na riziko 
hrozby, že pod pláštikom výstavby 
na rekreačné účely vznikne v  tej-
to vzácnej lokalite nová zástavba 
pripomínajúca skôr bytové domy. 
Do lokality by to prinieslo riziká so 
všetkým, čo k  tomu patrí. Vítame 
preto zmenu plánov nového vlast-
níka. Má zachovať pôvodný prírod-
ný charakter územia a  podporiť 
rekreačnú funkciu, ktorá bude 
slúžiť návštevníkom lesoparku bez 
ohrozenia životného prostredia. 
Myslím si, že bolo správne, že sme 
prejavili odhodlanie chrániť toto 
územie a nedovoliť zástavbu podľa 
pôvodného zámeru,“ zdôraznil 
vice starosta Branislav Záhradník.

„V dražbe sme odkúpili aj objekt 
železničného strážneho domčeka. 
Naším zámerom je zrekonštruovať 

obidva objekty na pôvodných pôdo-
rysoch a organizovať tam viaceré 
činnosti,“ načrtol plány nový vlast-
ník Alojz Hlina.

Namiesto bytov požičovňa bi-
cyklov, ihrisko aj galéria

Zatraktívnením priestoru stani-
ce chce nový vlastník prilákať 
návštevníkov, aby cestovali vla-
kom. V  blízkosti stanice plánuje 
zriadiť požičovňu, ale aj úschovňu 
bicyklov, čajovňu, exteriérové, 

ale aj interiérové detské ihrisko, 
záhradnú galériu, či prezliekáreň. 

„Lokalita má veľký potenciál. 
Veríme, že v spolupráci s majiteľmi 
okolitých pozemkov sa nám v 
budúcnosti podarí túto vstupnú 
bránu do lesoparku urobiť krásnym 
a obľúbeným miestom na trávenie 
voľného času v prírode,“ predstavil 
možnú víziu priestoru Alojz Hlina.

-ab-; Foto: MiÚ

Karlova Ves ochránila ďalšie
územie pred výstavbou

Aj časť Železnej studničky patrí do Karlovej Vsi. Dana Čahojová s 
Branislavom Záhradníkom upozornili na potrebu jej ochrany pred 

developermi.
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Karlova Ves postupne 
u pravuje parkovanie na 
chodníkoch. Reaguje tak 

na nedávny zákaz parkovania 
vozidiel na chodníkoch, ktorý 
schválila národná rada a po vlne 
nevôle sa jeho účinnosť odloži-
la na jeseň budúceho roka. Ak-
tuálne rekonštrukcie chodníkov 
už zahŕňajú úpravu, ktorá umožní 
legálne parkovanie vozidiel na 
časti chodníka všade tam, kde to 
bude možné. Pomôže to vodičom 
na Púpavovej a o niekoľko 
týždňov aj na rekonštruovanom 
chodníku na Segnerovej ul. 

Novela zákona znemožnila par-
kovanie vozidiel na chodníku, 
pokiaľ na ňom nie je určený spôsob 
parkovania. Mestská časť preto 
začala pri rekonštrukcii chodníkov 
realizovať zvislé dopravné a vodo-
rovné dopravné značenie. Po-
stupným označovaním legálnych 
parkovacích miest na chodníkoch 
sa zachová v  čo najväčšej miere 

ich počet, čím Karlova Ves ochráni 
vodičov pred pokutovaním 
políciou za nesprávne parkovanie.

-ab-; Foto: MiÚ

chýbajúce obrubníky a  vybudoval 
podesty. Následne vykonal asfal-
térske práce na chodníku a  vo-
zovke. Počas prác bolo obmedzené 

parkovanie pre obyvateľov, ktorí 
však väčšinou rešpektovali naše  
u smernenia, za čo im patrí veľká 
vďaka,“ informovala vedúca odde-

lenia dopravy a životného prostre-
dia Jana Španková.

-mš-; Foto: MiÚ

Práce na rekonštrukcii cesty 
a chodníka na Púpavovej 
prebiehali počas augus-

ta a septembra podľa plánu. 
Položením nového asfalto
vého povrchu v druhej časti  
rekonštruovanej komunikácie 
u kon  čili asfaltérske práce. Oby-
vatelia Púpavovej tak majú k dis-
pozícii novú cestu aj nový chod-
ník.

Po odstránení zistených ne-
dostatkov bude vozovka plne k 
dispozícii obyvateľom Púpavovej 
ulice. Chodníky slúžia svojmu 
účelu už od augusta. Parkovanie 
zatiaľ nie je regulované, ale po 
odstránení reklamovaných chýb 
ihneď príde k  vyznačeniu parko-
vania podľa nového schváleného 
dopravného  projektu.

„Počas septembra zrealizoval 
dodávateľ prác druhú časť re-
konštrukcie I. etapy. Vymenil ka-
nalizačné vpusty za nové, opravil 

Rekonštrukcia prvého úseku 
Púpavovej sa blíži k záveru

Pri rekonštrukcii chodníkov sa 
myslí aj na parkovanie áut

Po daždi sa na ceste opäť vytvorili mláky.  Dodávateľ prác preto musel časť zre-
konštruovanej cesty opäť odfrézovať, vyspádovať a položiť novú vrstvu asfaltu 

na vlastné náklady. 

V rámci rekonštrukcie chodníka na Segnerovej ul. pri supermarkete smerom k 
reštaurácií Naše hospoda – Karloveská položí mestská časť nový asfalt a vymení 

obrubníky za nábehové, čím sa zosúladí parkovanie na ploche chodníka.
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Životné prostredie

Aj vďaka okrasným trá-
vam, kríkom, ružiam či 
novovysadeným stromom 

vytvára nový park vo vnútro
bloku pekné prostredie oby-
vateľom Púpavovej ulice. 

V tomto období na prvý pohľad 
zaujme svojim čiernymi kvetmi 
a  vzrastom najmä okrasná tráva 
pérovec. Ďalšou výraznou kveti-
nou je fialový železník, na ktorom 
pristávajú motýle a množstvo iné-
ho hmyzu. Bohato kvitne od jari až 
do neskorej jesene. Nájdete tu i 
výrazne žlté rudbekie či svíb, ktorý 
bude svojim červeným drevom 
zaujímavý hlavne v zimnom ob-
dobí.

Nie je možné prehliadnuť ani 
pôdopokryvné ruže ružovej far-
by, ktoré dopĺňajú okrasné trávy. 
Vďaka starostlivosti zamestnan-

cov referátu životného prostre-
dia a  verejnoprospešných služieb 
prežili novovysadené stromy 
bez ujmy aj letné horúčavy. Sú 
vysadené v troch farbách, zelenej, 
červenej a zlatožltej, vďaka čomu 
sa vynímajú medzi pôvodnými bo-
rovicami. 

Dreviny a rastliny počas horúce-
ho obdobia zalievali trikrát 
týždenne, pričom na jedno polie-
vanie minuli približne 15 tisíc litrov 
vody.  

„Kolegovia z verejnoprospešných 
služieb si počas horúcich letných 
dní ani na chvíľu neoddýchli. Príro-
da nám nepriala a prírodného 
dažďa bolo veľmi málo. Pravidelná 
závlaha a hlavne vysadené rastliny 
však zabezpečili lepšiu mikroklímu 
vo vnútrobloku. Už v tomto roku 
sme zaznamenali množstvo hmyzu 

na kvetinách,“ vysvetľuje vedúca 
referátu životného prostredia Lu-
cia Brezovská.

Počas leta osadili v parku 
trampolínu a  tri nové platany, 
ktoré budú postupne tieniť prie-
stor nad trampolínou. Pribudne 
tam ešte nová detská hojdačka, 
ktorú umiestnenia v trávniku 
mimo detského kruhového ihris-
ka. „Detské hracie prvky sú hojne 
využívané a navštevované, rovnako 
tak i umelý lezecký kameň, ktorý 
sme osadili do štrkovej plochy. 
Betónové lavice slúžia aj na kresle-
nie. Myslím, že deti to veľmi rýchlo 
pochopili,“ informuje s  úsmevom 
Lucia Brezovská a trochu smutnej-
šie dodáva: „Bohužiaľ počas po-
sledných mesiacov nám našu prácu 
kazia diviaky, ktoré si v parku tiež 
našli svoje miesto. Nám nezostáva 

nič iné, len znovu rastliny dosadiť a 
priestor upraviť.“  

Ako ďalej konštatuje, divé svine 
nie sú jediní škodcovia, ktorí ka-
zia spoločné dielo. Problémy 
spôsobujú majitelia psov, ktorí si 
ich nedajú na vôdzku. Nechajú ich 
behať po vysadených rastlinách. 
Psy vyhrabávajú jamy a dokonca 
urobia potrebu bez toho, aby im 
v tom majitelia zabránili. Nezried-
ka po svojich miláčikoch neod-
stránia ani exkrementy. „Neviem, 
či si uvedomujú, že tým nielenže 
znehodnocujú prácu niekoho iného, 
ale oberajú o  pôžitok z  pohľadu 
na pekne upravené záhony svojich 
susedov a spoluobčanov,“ dodáva 
Lucia Brezovská.    

-mš-; Foto: MiÚ

Nový park na Púpavovej teší 
oko aj na jeseň

Prečítajte 
si noviny 
cez mobil
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Mokrohájsku s obchodným
centrom spojí nový chodník

Moderný atletický ovál  
je pripravený

Zlepší sa tým peší prístup 
pre rezidentov, ktorí využí-
vajú vyšliapanú cestičku 

za plavárňou. Projekt výstavby 
je pripravený a čaká na získanie 
stavebného povolenia.

Trasa chodníka podstatne skrá-
ti peší prístup k obchodom po 
bezpečnom povrchu a zároveň 
sprístupní vstup do prírody a oko-
litých lesov s  napojením na tunel 
popod železnicu. Chodník vybudu-
je Karlova Ves v území, ktoré sa 
začína koncovou časťou Mokroháj-
skej cesty pri bytových domoch, 
popri plavárni a medzi záhradami 
až po hlukovú stenu. Tá oddeľuje 
objekty OC Galéria Lamač. 

Návrh nového chodníka je 

Karloveskí bežci sa dočkali. 
Po rokoch na starej a tvrdej 
antuke dostali povrch, po 

ktorom túži azda každý bežecký 
nadšenec. Tartanový ovál štartu-
je novú éru bežeckého športu na 
Majerníkovej.

Bežecký ovál s dĺžkou 250 
metrov zahŕňa štyri dráhy, ktoré 
na dlhej šprintérskej rovine 
dopĺňajú ďalšie dve 100 metrové 
dráhy. V rámci modernizácie atle-
tickej časti areálu prešiel komplet-
nou obnovou aj sektor skoku do 
diaľky. Okrem tartanovej rozbe-
hovej dráhy pribudlo v sektore aj 
nové doskočisko.

Povrch nového chodníka s dĺž-
kou 111 metrov bude vydláždený 
krytom z betónovej dlažby. Druhá 
vetva bude mať 74 metrov. V tej-
to časti je v súčasnosti cestička 

obuť svoju bežeckú obuv a užívať 
si kilometre na čerstvom tartane. 

-ab-; Foto: MiÚ

stavebne rozdelený na dve sa-
mostatné vetvy. Prvá je charak-
terizovaná ako novostavba, s vy-
budovaním nového chodníka s 
inštaláciou verejného osvetlenia. 

Myšlienka modernizácie atle-
tickej infraštruktúry v areáli ZŠ A. 
Dubčeka na Majerníkovej bola na 
svete už niekoľko rokov. Pre tak-
to finančne náročný projekt však 
neostával priveľký priestor pri 
vyťaženom samosprávnom roz-
počte. Mestskej časti sa podarilo 
nájsť partnerov, ktorí pomohli 
rekonštrukciu spolufinancovať.  
Vďaka podpore hlavného mesta a 
Fondu na podporu športu mohlo 
padnúť definitívne rozhodnutie, 
že rekonštrukcia dostane zelenú.

Niekoľkomesačná odstávka ová-
lu pre stavené práce sa skončila. 
Návštevníci areálu si môžu opäť 

spevnená zavalcovanou vrstvou 
drveného kameniva.     

-ab-; Foto: Ladislav Biznár

Správy z mestskej časti

V Karlovej Vsi kúpite: Drogéria V.M.LAND, Jurigovo nám. 7
RETROGÉRIA, Pribišova 4
Lekáreň NUTRICENTRUM, Jurigovo námestie  

               

Vyrábame ďalej! Už 25 rokov podľa tradičnej receptúry

www.mandlovy.sk 

Hľadáte  “TEN”  tradičný  
mandľový pleťový krém?

Inzercia

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 
FONDU NA PODPORU ŠPORTU 
ZA ROK 2020 

 

 

 

 

 

 

 

BRATISLAVA, JÚN 2021 

 

V súčasnosti tadiaľ vedie len provizórny chodník medzi 
plavárňou a detským ihriskom, ktorý je na viacerých  
úsekoch len vychodenou plochou v teréne.

V čase uzávierky tohto čísla novín 
prebiehali dokončovacie práce na 

povrchu bežeckej dráhy.
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Zrekonštruovaný školský areál na 
Fadruszovej môže slúžiť deťom

Trolejbusy by mohli čakať na ľudí 
z električky najmä počas jesene a zimy

Školský areál na Fadruszovej 
ulici, ktorý využívajú prváci 
a druháci zo Spojenej školy 

(SŠ) na Tilgnerovej, prešiel roz
siahlou rekonštrukciou. Vďa-
ka nej tam vznikli rovné hracie 
plochy, dve triedy v prírode a 
amfiteáter pre spoločné aktivity. 

„Rekonštrukcia školského areálu 
na Fadruszovej je ďalším krokom 
v masívnej obnove a  modernizácii 
našich školských areálov v Karlovej 
Vsi. Chceli sme vytvoriť pekný prie-
stor pre deti, ktorý bude bezpečný 
a  vhodne zapadne do okolitého 
prostredia Kempelenovej a  Don-
nerovej ulice,“ povedal vicestaros-
ta Branislav Záhradník.

„Areál bol viac rokov zastaralý a 
pôvodne slúžil materskej škole. Pred 
začatím rekonštrukcie sme vypraco-
vali návrh nového využitia priesto-
ru, na ktorom sa podieľala aj SŠ Til-
gnerova 14, ktorá využíva budovu 
i  priľahlý areál na Fadruszovej 10 

Starostka Dana Čahojová 
požiadala riaditeľa Do-
pravného podniku Bratisla-

va (DPB) o ohľaduplnosť vodičov 
večerných trolejbusových liniek 
smerom na Dlhé diely. Listom 
sa obrátila na generálneho 
riaditeľa (DPB) Martina Ry-
banského s prosbou, aby vozidlá 
linky číslo 33, ktoré začínajú na 
Riviére, čakali na cestujúcich, 
ktorí z električky v smere z cen-
tra prestupujú na dlhodielske 
linky.

„Požiadala som pána riaditeľa, 
aby vodiči večerných liniek 33, 
najmä v  jesenných a  zimných me-
siacoch, brali väčší ohľad na cestu-
júcich, ktorí na Riviére presadajú 
z  električiek na linky, ktoré smeru-
jú na Dlhé diely. Neraz sa stáva, že 
večerná električka príde na Riviéru, 
avšak trolejbus doslova pár sekúnd 
predtým odíde. Cestujúci musia v 
zime a  daždi čakať aj 15 minút,“ 
vysvetľuje Dana Čahojová.

to projekt v postupných kro-
koch. Výber dodávateľa štúdie a 
následne realizačného projektu sa 
uskutočnil v apríli. Práce na štúdii 
vrátane návrhu odsúhlasovania 
a  zapracovania pripomienok boli 
ukončené do konca mája. Projekt 

15 minút a linka číslo 32 po 21. ho-
dine dokonca len raz za 30 minút. 

„Verím, že DPB prihliadne na ar-
gumenty a nájde riešenie, ktoré by 
vyšlo v ústrety Karlovešťanom. Na-

ako elokované pracovisko pre žia-
kov 1. a 2. ročníka. Po zapracovaní 
pripomienok zo strany školy bol 
vypracovaný realizačný projekt,“ 
vysvetľuje vedúca referátu správy 
budov Monika Ďuricová. 

Karlova Ves pripravovala ten-

Podľa starostky linky číslo 33 na 
konečnej tak či tak stoja a čakajú, 
takže je jedno, či tam prídu o  2 – 
3 minúty neskôr. Napríklad po 19. 
hodine jazdí linka číslo 33 raz za 

pre realizáciu bol vypracovaný 
v júni. O mesiac nato sa uskutočni-
lo verejné obstarávanie na výber 
zhotoviteľa rekonštrukčných 
prác. Finančné prostriedky boli 
vyčlenené z rozpočtu mestskej 
časti.    -mš-; Foto: MiÚ

pokon i  takáto drobná ústretovosť 
môže prispieť k  tomu, aby ľudia 
uprednostnili cestovanie hromad-
nou dopravou pred individuálnou,“ 
dodáva starostka.   -mš-; Foto: MiÚ

Najmenšie deti zo školy na Tilgnerovej majú 
teraz k dispozícii bezpečný a atraktívny prie-
stor, ktorý môžu využívať počas prestávok či 

pre voľnočasové aktivity po vyučovaní.

Ak na seba električkové a trolejbusové či autobusové linky nenadväzujú, vytvára sa tým zbytočné nepohodlie pre cestujúcich 
na Dlhé diely, ktoré sa ešte zvýrazní s príchodom chladnejšieho obdobia. 
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OD CENTRUM, BORSKÁ 1

20,49 €13,79 €

15,90 € 10,50 €

Ambulancia
dentálnej  
hygieny

0905 569 958  

dentalnahygienicka.sk

objednať sa môžete aj online 

v Poliklinike Karlova Vess.r.o.



7

K ARLOVESKÉ NOVINY www.karlovaves.sk

Súčasťou pomoci ukrajinským žiakom bola aj materiálna zbierka.

Informujeme

Inzercia

Mesto plánuje zvýšiť bezpečnosť 
cyklistov na Devínskej ceste

Zavedenie ochranných pru
hov a  zníženie maxi málnej 
povolenej rýchlosti má 

docieliť komfortnejší pohyb 
cyklistov na ceste z  Karlovej 
Vsi do Devína. Pôjde o  dočasné 
opatrenia pred samotnou re-
konštrukciou Devínskej cesty, 
ktorej súčasťou bude aj odde
lená cyklotrasa.

Kto jazdí do Devína, či už na bi-
cykli alebo autom, pozná žalostný 
stav vozovky na Devínskej ceste. 
Cyklisti už snáď poznajú každý 
výtlk, a  nie je ich málo. Po zime 
pravidelne pribúdajú ďalšie, aby sa 
neuviazlo v  stereotype. Maximál-
na povolená rýchlosť 50 km/hod. 
je pre niektorých vodičov tiež iba 
číslom na dopravnej značke.

Rekonštrukcia Devínskej cesty 
sa skloňuje už roky

Prípravné procesy na dlhú dobu 
zamrzli pri posudzovaní vplyvu 
na životné prostredie. Zdá sa, že 
tento zdĺhavý proces sa čoskoro 
podarí uzavrieť a projekt sa posu-
nie do ďalších fáz. Vodičov a najmä 
cyklistov však zaujíma riešenie ak-
tuálneho, nie príliš vyhovujúceho 
stavu na frekventovanej ceste.

Mix áut, autobusov, cyklistov 
a nákladných vozidiel z kameňolo-
mu je na míle vzdialený od pred-
stavy bezpečnej cesty pre všet-
kých. Po dlhej nečinnosti hlavného 
mesta si súčasné vedenie uve-
domuje kritickosť dopravnej rea-
lity na Devínskej ceste a  podniká 
čiastkové kroky k zlepšeniu. 

„Hlavné mesto v júni vyspravilo 

Holandska, Belgicka a napríklad aj 
Českej republiky, umožňuje zvýšiť 
bezpečnosť cyklistov v premávke 
tam, kde šírkové pomery ulice 
nedovoľujú vyhradiť pre cyklistov 
vyhradený pruh na vozovke, ani 
cestičku v pridruženom doprav-
nom priestore. 

„Do ochranného pruhu pre 
cyklistov smie vodič motorového 
vozidla vojsť len v prípade nevy-
hnutnej potreby, pričom nesmie 
ohroziť cyklistov. Hlavný rozdiel 

najvážnejšie výtlky a čakali sme na 
povolenie dočasného dopravného 
značenia ochranných pruhov pre 
cyklistov na komunikácii kvôli 
zlepšeniu zdieľania priestoru medzi 
cyklistami a autami. Zároveň bude 
v celom úseku znížená rýchlosť, čo 
tiež prispeje k zvýšeniu bezpečnos-
ti,“  povedala hovorkyňa hlavného 
mesta Dagmar Schmucková. 

Ochranný pruh, ktorý bol do 
vyhlášky najnovšie prijatý na 
základe skúseností z Nemecka, 

oproti vyhradenému jazdnému 
pruhu pre cyklistov spočíva v tom, 
že ide o súčasť bežného jazdného 
pruhu, okrem iného toto níz-
konákladové riešenie znamená 
efektívnejšie využitie existujúceho 
dopravného priestoru aj zvýšenie 
celkovej bezpečnosti premávky,“ 
vysvetlila dočasné riešenie Dag-
mar Schmucková.

-ab-; Foto: zdronu.sk

Fyzioterapia

Segnerova 3
841 04 Bratislava

www.mikesfyzio.sk
0904 580 726

miki@mikesfyzio.sk

Rehabilitácie po úrazoch a 
operáciách

Cvičenia individuálne a
 skupinové

Masáže

PREDÁVATE NEHNUTEĽNOSŤ? 
Využite kupón nacenenia nehnuteľnosti 

ZADARMO

Vo svete realít sme doma
0917 499 021

info@dapper.sk
dapper.sk

100 % zľava na nacenenie nehnuteľnosti
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Pred 60 rokmi 3. júna 1962 
bol slávnostne otvorený 
karloveský dom kultúry, 

dnešné Karloveské centrum 
kultúry na Molecovej ulici. Toto 
významné jubileum si mestská 
časť pripomenula na slávnost-
nom večeri, ktorý sa uskutočnil 
v  jeho priestoroch v  piatok 23. 
septembra. Súčasťou programu 
podujatia bolo aj odovzdávanie 
ocenení inšpiratívnym osobnos-
tiam Karlovej Vsi. 

Karlova Ves pri tejto príleži-

tosti ocenila známu interpret-
ku ľudových piesní a  dlhoročnú 
rozhlasovú redaktorku  Darinu 
Laščiakovú, niekdajšieho diplo-
mata Jozefa Draveckého a bývalú 
učiteľku Ľudmilu Sokolovú. 
Ocenené osobnosti svojou prácou, 
nasadením, osobným príbehom 
alebo talentom dokázali svo-
ju výni močnosť, zanietenosť v 
prospech  spoločnosti a sú pre 
ostatných inšpiráciou. Otvorila sa 
tým nová tradícia každoročného 
odovzdávania ocenenia Osobnosť 

Karlovej Vsi. 
Históriou v  kontexte Kar-

loveského centra kultúry pre-
viedol návštevníkov miestny 
historik Matúš Šrámek a  do čias 
minulých ich prenieslo dámske 
vokálno-inštrumentálne zoskupe-
nie Paper Moon Trio. Slávnostným 
večerom sprevádzala moderátor-
ka Petra Hüblová.

Výstavba karloveského domu 
kultúry sa začala v  roku 1957 
v  rámci akcie „Z“. Do jeho výstav-
by sa v rámci brigádnickej činnosti 

nadšene zapojili obyvatelia Kar-
lovej Vsi, miestni športovci, čle-
novia miestneho Sokola i jednot-
ného roľníckeho družstva. Už po 
otvorení slúžil objekt pre aktivity 
rôznych umeleckých súborov vrá-
tane divadelných ochotníkov. 

Pôvodná dedinka Karlova Ves 
v  roku 1969 pre výstavbu nových 
panelových sídlisk za nikla. Kultúrny 
dom, ktorý si Karlovešťania postavi-
li doslova vlastnými rukami, však 
zostal centrom kultúrneho diania 
do dnešných dní. 

 -mš-; Foto: Jana Hrdličková

Dom kultúry má šesťdesiat rokov

Ocenená bývalá pedagogička Ľudmila Sokolová.Veľa vzácnych a inšpiratívnych hostí sedelo aj v sále KCK.

Matúš Šrámek uviedol večer vzácnou exkurziou 
do dejín Karloveského centra kultúry.

Ocenenie za Darinu Laščiakovú 
prevzal jej syn Jozef.

Ocenený bývalý diplomat Jozef Dravecký.
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Inzercia

Medzinárodná finančno-sprostredkovateľská spoločnosť Simplea, pa-
triaca do úspešnej českej finančnej skupiny Partners, ktorej obrat v roku 
2021 prekročil stodvadsať miliónov eur, to s pomocou a finančným 
plánovaním myslí vážne. Preto sme otvorili pobočku aj v Karlovej Vsi. 

Nová pobočka na Námestí sv. Františka 18/A predstavuje moderné, 
bankovo-poradenské priestory, v ktorých sa o klientov postará profe-
sionálny tím finančných konzultantov, licencovaných Národnou bankou 
Slovenska. 

Klienti sa na nás môžu obrátiť s akýmikoľvek otázkami, či už dl-
hodobého charakteru, ako hypotéky, životné poistenia a investičné fon-
dy, ale napríklad aj s poistením nehnuteľnosti, či refinancovaním úverov.  

Ponúkame vám: 
    • Prestížnu  prácu, ktorá dáva zmysel nielen klientom ale aj zamestnancom
    • Príjemný kolektív
    • Odborné vedenie
    • Možnosť nadštandardného finančného ohodnotenia so systémom bonusov
    • Kariérny posun a vzdelávanie
    • Prácu s vybranými klientmi
    • Časovú flexibilitu
    • Nezávislosť na pandemickej situácii

Pošlite svoj životopis na adresu:  
jana.pocarovska@simplea.sk, s každým 

záujemcom sa rada stretnem  
a predstavím mu možnosti spolupráce.

Plánujete svoje financie? 
Myslite aj vy na budúcnosť

Na našej pobočke na Námestí sv. Františka 18/A  
máme ešte dve voľné pracovné miesta.

 www.generea.com

ZVAŽUJETE predaj nehnuteľnosti?
HĽADÁTE nové bývanie?
KUPUJEME, PREDÁVAME a REKONŠTRUUJEME 
byty v tejto lokalite. Poctivo a s citom.

 Záleží nám na dobrých vzťahoch s klientmi, nie na stave bytu.  
 Garantujeme férový prístup, diskrétnosť a rýchle jednanie.

 RADI VÁM POMÔŽEME

Andrej ZÁHOREC
+421 944 353 153
zahorec@generea.com
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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

Jún 2021Október 2022

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

Zaznamenali sme

Klub seniorov Nezábudka 
pôsobí v dennom centre 
(DC) na Tilgnerovej ulici. 

Výročie jeho vzniku si v  stre-
du 14. septembra pripomenulo 
v priestoroch DC takmer 60 jeho 
členov a hostí. Ku gratuláciám sa 
pridala starostka Dana Čahojová 
a vicestarosta Branislav Záhrad-
ník. O kultúrny program sa po-
starala Senioranka, ktorá vznik-
la na pôde klubu. Hudobným 
vystúpením doplnil obľúbený 
spevácky zbor i žiak ZUŠ Jozefa 
Kresánka Viliam Grinč. Na stret-

Zvony bijú ôsmu, Slová, Slnko a mnoho ďalších známych pesničiek 
zo svojho repertoáru zaspievala speváčka Marcela Laiferová 
v Karloveskom centre kultúry. Stalo sa tak na ďalšom stretnutí 

karloveských oslávencov, ktoré sa uskutočnilo v  stredu 7. septem-
bra. 

Na úvod vystúpil žiak Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka 
Martin Mrázek. Svojim milým a vtipným prednesom nepochybne prispel 

k dobrej nálade 68 prítomných jubilantov, ktorí oslávili svoje jubileá v júli 
a auguste. Najstaršou z nich bola 94-ročná Darina Feketeová.  

Medzi gratulantami nechýbala starostka Dana Čahojová, vicestarosta 
Branislav Záhradník a niektorí karloveskí poslanci. Už 12. októbra bude 
stretnutie septembrových a októbrových oslávencov, ktorí dosiahli vek 
75, 80 a viac rokov.

-mš-; Foto: Jana Hrdličková a Ladislav Biznár

nutí sa zúčastnili aj pracovníčky 
oddelenia sociálnych vecí miest-
neho úradu.

Vedúca klubu Alžbeta Petráková 
uviedla, že klub seniorov bol ofi-
ciálne otvorený 17. júla 1987. 
Pripomenula najmä mená tých, 
ktorí prispievali aj k  jeho vzniku 
a činnosti. Bez nich by nemohol 
exis tovať a napĺňať svoje poslanie. 
Zdôraznila tiež, že Nezábudka vy-
tvára priestor pre stretávanie se-
niorov a ponúka im možnosť úniku 
zo všedných dní a  predchádza ich 
pocitu osamelosti. Na záver poďa-

kovala karloveskej samospráve za 
dlhoročnú pomoc a  podporu čin-

nosti klubu i denného centra.       
-mš-; Foto: MiÚ

Klub seniorov Nezábudka 
oslávil 35. výročie založenia

Júlovým a augustovým jubilantom 
zaspievala Marcela Laiferová

Najstaršou 
jubilantkou 
bola  
94-ročná 
Darina 
Feketeová.
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Rozhovor

Eugen Botoš: „Mám pocit  
že môžem fungovať  
len v Karlovej Vsi.“

Pochádza z hudobníckej 
rodiny, vyštudoval hru na 
husliach, hrá ale aj na iných 

nástrojoch. Sám sa považuje skôr 
za skladateľa než hudobníka. Po-
darilo sa mu niečo, o čom mnohí 
slovenskí umelci iba snívajú. 
Nahral pesničku s legendárnou 
americkou speváčkou Dionne 
Warwick. Zaradili ju na prestížnu 
výberovku, na ktorej budú naj
úspešnejší čierni umelci od roku 
1940 po súčasnosť. Eugen Botoš 
vyrástol v Karlovej Vsi. Má k nej 
blízky vzťah a ako hovorí, hudba 
sa mu tvorí najlepšie v jej pokoj
nom prostredí.

Isto vás potešilo, že práve 
vašu pieseň vybrali do takého 
prestížneho výberu.

Pre mňa je to v podstate šok, 
lebo album, na ktorom je aj táto 
pieseň, vyšiel pred šiestimi rokmi a 
už som naň aj zabudol. V júni pani 
Warwick telefonovala ako sa mám, 
ako som prežil obdobie pandémie 
a či mi môže nejako pomôcť. Pove-
dal som jej, že ma trošku mrzí, že 
skladba, ktorú sme spolu vytvorili, 
nemá väčšie uplatnenie. Ona mi 
na to povedala: „Daj mi týždeň a ja 
niečo vymyslím." A za ten týždeň sa 
to všetko zomlelo. Bola na oslave, 
kde sa stretla s dôležitými ľuďmi, 
ktorí prvýkrát počuli túto skladbu. 
Boli ňou unesení a zaradili ju na 
výberovku, kde okrem 3-CD je aj 
DVD. Ešte dôležitejšie ale je, že tá 
skladba má potenciál stať sa filmo-
vou hudbou.

Krst tohto výberového 3CD sa 
má uskutočniť koncom októbra 
v New Yorku. A vy ste naň dostali 
pozvanie. 

Okrem účasti na krste výberovky 
by sa tam mali uskutočniť ešte dve 
stretnutia. So spoločnosťou Roc 
Nation, ktorú vlastní slávny raper 
Jay-Z a Kanye West, by som mal 
podpísať zmluvu. Na jej základe by 
som skladal hudbu pre interpre-
tov, ktorých zastrešuje. Znamena-
lo by to, že by som pracoval pre 
najlepších svetových umelcov. 
Zároveň by som sa mal stretnúť 

aj s  ľuďmi, ktorí riešia možnosť 
zaradenia mojej skladby s Dionne 
Warwick do filmu. Doriešiť by sa to 
malo priamo počas mojej návštevy 
v New Yorku.

Označujú vás za multiinštru-
mentalistu, vidíte sa tak aj vy?

Ani zďaleka nie. Na konzer-
vatóriu a VŠMU som študoval hru 
na husliach. Viem hrať na klavíri, 
na viole, na basgitare, ale multi-
inštrumentalista znamená, že vie-
te hrať na každý hudobný nástroj 
perfektne. Ja ostatné nástroje až 
tak dobre neovládam, a aj na hus-
liach je to už horšie.

Hudobník, skladateľ, produ-
cent. Čo z toho vás baví najviac?

Skladanie hudby, to je to, čo by 
som chcel v živote robiť. Aby som 
mal nahrávacie štúdio, kde by som 
písal a skladal hudbu. Cestovanie a 
koncertovanie ma už až tak nebaví. 

Kedy prišiel ten okamih, že ste 
sa rozhodli, že chcete byť slo-
bodným umelcom? 

Hrávať som začal už s mojím ot-
com a bola to úžasná prax, ktorú 
by som doprial každému začína-
júcemu hudobníkovi. I  pôsobenie 
v Slovenskom národnom divadle 
bolo skvelou skúsenosťou. Mal 
som možnosť hrať s  tými naj-
lepšími spevákmi či dirigentmi. 
Keď prišiel zahraničný dirigent, 
tak chcel, aby hrali tí najlepší. To 
znamenalo, že sme museli stále 
hrať a nemohli sme mať žiadne 
voľno alebo možnosť účinkovať 
na iných podujatiach. Musel som 
sa rozhodnúť. Nedalo sa sedieť na 
dvoch stoličkách, a  to ma naštar-
tovalo. Napokon aj môj otec bol 
22 rokov slobodným umelcom 
a dokázal sa postarať o  rodinu, 
svojich spoluhráčov a ich rodiny. 
V roku 2012 som dal výpoveď a 
odvtedy som na voľnej nohe.  

Objavili sa informácie, že pri-
pravujete aj československý al-
bum?

Je to pravda. Jaro Slávik sa o 
ňom vyjadril, že to bude album 

desaťročia. Malo by na ňom byť 25 
umelcov z Čiech a Slovenska ako 
napríklad Michal David, Dominika 
Mirgová, Majk Spirit, Tomi Popo-
vič, Monika Bagárová, Domini-
ka Titková, Dan Bárta a mnoho 
ďalších. Bude to taký pesničkový 
a  popovejšie ladený album. Som 
autorom hudby a texty zabezpečili 
spolupracovníci interpretov. 

Aký štýl hudby preferujete vy? 
Páči sa mi napríklad Sting, Elton 

John, John Bon Jovi. Od malička sa 
mi páči tzv. čierna hudba. Milujem 
jazz, no nie som jazzman. V mojej 
hudbe nájdete prvky jazzu, popu, 
funky, soulu aj R&B.

Aké je to v  vyrastať v hudob-
níckej rodine? Ovplyvnilo to 
výber vášho povolania? 

Chcel som byť futbalistom, 
v detstve som hrával za ŠKP Devín 
a doteraz milujem futbal. S otcom 
radi pozeráme na futbal. On fandil 
Realu, ja Barcelone za čias Messi-
ho. Teraz obaja fandíme Realu. 
Pokiaľ ide o husle, začal som dosť 
neskoro, nemal som k nim žiadny 
vzťah. Po návrate z Nemecka to zo-
bral do svojich rúk môj otec. Zača-
lo ma to baviť až neskôr. Som typ 
človeka, ktorý keď vidí, že sa veci 
vyvíjajú, tak ho to začne intenzívne 
baviť. Na prijímacích skúškach na 
konzervatórium som bol asi 8. ale-
bo 9. v  poradí. Nič zvláštne. Keď 
som končil prvý ročník, tak som 
bol jednotka. To moja sestra mala 
rada husle a ľudovky od malička. 
Ako sedemročný som počúval 
umelcov, s  ktorými teraz spo-
lupracujem.

Budete viesť svoju dcéru 
v hudbe? 

Budem sa snažiť robiť všetko 
pre to, aby nebola profesionálnym 

muzikantom na voľnej nohe, lebo 
doba je pre nich ťažká. Všímam 
si, že rada počíta, má rada jazyky, 
radšej ju povediem týmto smerom. 
Ak sa rozhodne, že sa chce naučiť 
hrať na klavíri alebo spievať, tak ju 
v tom samozrejme podporím. 

Aký máte vzťah ku Karlovej 
Vsi?

Som rodený Karlovešťan, bý-
vam tu od svojho narodenia, aj 
môj otec či starý otec, vlastne celá 
rodina. Býval som nejaký čas aj 
vo Vrakuni či v Starom meste, ale 
vždy som sa vrátil sem do Karlovej 
Vsi. Cítim tu pokoj. Mal som štú-
dio v Ružinove, ale nevytvoril som 
tam v podstate nič. V tom prie-
store som nedokázal tvoriť. Mal 
som malú izbu v otcovom byte tu 
v Karlovej Vsi, kde som mal celé vy-
bavenie. Za jeden týždeň som tam 
napísal všetky pesničky. Otvorím 
tam okno a počujem spev vtákov. 
V Karlovej Vsi mám pocit absolút-
neho pokoja, je tu priestor, kde sa 
mi dobre tvorí. 

Sledujete dianie v  Karlovej 
Vsi?

Pani starostke som nedávno 
napísal, že sa chodíme hrávať 
s dcérkou na ihrisko neďaleko 
domu. Jedine tu ju pustím do 
pieskoviska, lebo viem, že je čisté, 
že sa nemusím báť, že sú tam 
zvyšky cigariet alebo úlomky skla. 
Radi chodievame na prechádzky 
do Líščieho údolia, kde sa dcéra 
môže dosýta vybehať. Karlova Ves 
sa výrazne zmenila a musia to pri-
pustiť aj najväčší kritici. Stále sa 
tu život zlepšuje. Som veľmi hrdý, 
že som Karlovešťan, lebo je mi tu 
dobre.

-mš-; Foto: osobný archív  
Eugena Botoša

Eugen Botoš s 
držiteľkou piatich cien 
Grammy, svetoznámou 

Dionne Warwick.
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BUDEME NAĎALEJ PRESADZOVAŤ:
✓  vytváranie  kvalitných  podmienok pre plnohodnotný život karloveských rodín
✓  skvalitňovanie služieb pre starších obyvateľov
✓  vybudovanie ďalšieho zariadenia sociálnych služieb z Plánu obnovy
✓   ďalšie opatrenia na zmierňovanie dopadov otepľovania 
✓   čo najlepšiu starostlivosť o našu zeleň a verejné priestory
✓  dôsledné dodržiavanie stavebných zákonov
✓  otvorený úrad pre potreby všetkých našich obyvateľov
✓   starostlivé hospodárenie s verejnými prostriedkami 
✓  čo najvýhodnejšie parkovanie pre obyvateľov Karlovej Vsi

„Opäť stojíme na rázcestí, na ktorom sa bude rozhodovať, či sa bude nadväzovať na odvedenú  
prácu. Uvedomujeme si riziko politických karieristov, pre ktorých je samospráva len vítaným prechod-
ným stupňom do vyššej politiky a  tiež nebezpečenstvo nenápadných bielych koní, ktorých úlohou je  
potichu chrániť a presadzovať záujmy podnikateľských skupín. Ochrana Karlovej Vsi a úprimný záujem 
o jej rozvoj je dôvodom, prečo sme sa odhodlali pred ľudí postaviť aj v týchto  
voľbách. Ukázalo sa, že jednota, pracovná atmosféra a pevné domáce zá-
zemie sa stali pre našich obyvateľov výnimočným prínosom. Karlova Ves 
tak získala nielen rešpekt, ale aj povesť dobre spravovanej mestskej časti 
a s tým podporu mesta a župy.“

DANA ČAHOJOVÁ
60 r., vydatá, 6 detí

Objednávateľ: Dana Čahojová, Hlaváčiková 24, 841 05 Bratislava,  Dodávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava IČO 603 520

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

„O troch prútoch: Karlova Ves má v mestskom zastupiteľstve len troch poslancov. Preto je potrebné, aby spoločne 
podporovali a presadzovali veci, ktoré sú pre Karlovu Ves dôležité. Najlepšie v úzkej spolupráci  

a v jednote s mestskou časťou. Vtedy sme silnejší a dosiahneme viac pre lepšie cesty, kvalitnejšiu MHD,  
zlepšenie parkovania a dobrú starostlivosť o zeleň a verejné priestranstvá.”

Branislav Záhradník

Čahojová Dana
starostka

Horecký Ján, Mgr. 
manažér siete škôl

Buzáš Peter, Mgr.
pracovník v školstve

NAŠI KANDIDÁTI DO ZASTUPITEĽSTVA BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Čahojová Dana
starostka

Záhradník Branislav, JUDr., PhDr.
zástupca starostky

Magát Peter, Ing.
ekonóm

NAŠI KANDIDÁTI DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA BRATISLAVA

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Objednávateľ: Branislav Záhradník, Veternicová 12, 841 05 Bratislava,  
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 

842 62 Bratislava, IČO: 603 520

BUDEME NAĎALEJ PRESADZOVAŤ:
✓  vytváranie  kvalitných  podmienok pre plnohodnotný život karloveských rodín
✓  skvalitňovanie služieb pre starších obyvateľov
✓  vybudovanie ďalšieho zariadenia sociálnych služieb z Plánu obnovy
✓   ďalšie opatrenia na zmierňovanie dopadov otepľovania 
✓   čo najlepšiu starostlivosť o našu zeleň a verejné priestory
✓  dôsledné dodržiavanie stavebných zákonov
✓  otvorený úrad pre potreby všetkých našich obyvateľov
✓   starostlivé hospodárenie s verejnými prostriedkami 
✓  čo najvýhodnejšie parkovanie pre obyvateľov Karlovej Vsi

„Opäť stojíme na rázcestí, na ktorom sa bude rozhodovať, či sa bude nadväzovať na odvedenú  
prácu. Uvedomujeme si riziko politických karieristov, pre ktorých je samospráva len vítaným prechod-
ným stupňom do vyššej politiky a  tiež nebezpečenstvo nenápadných bielych koní, ktorých úlohou je  
potichu chrániť a presadzovať záujmy podnikateľských skupín. Ochrana Karlovej Vsi a úprimný záujem 
o jej rozvoj je dôvodom, prečo sme sa odhodlali pred ľudí postaviť aj v týchto  
voľbách. Ukázalo sa, že jednota, pracovná atmosféra a pevné domáce zá-
zemie sa stali pre našich obyvateľov výnimočným prínosom. Karlova Ves 
tak získala nielen rešpekt, ale aj povesť dobre spravovanej mestskej časti 
a s tým podporu mesta a župy.“

DANA ČAHOJOVÁ
60 r., vydatá, 6 detí

Objednávateľ: Dana Čahojová, Hlaváčiková 24, 841 05 Bratislava,  Dodávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava IČO 603 520
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„O troch prútoch: Karlova Ves má v mestskom zastupiteľstve len troch poslancov. Preto je potrebné, aby spoločne 
podporovali a presadzovali veci, ktoré sú pre Karlovu Ves dôležité. Najlepšie v úzkej spolupráci  

a v jednote s mestskou časťou. Vtedy sme silnejší a dosiahneme viac pre lepšie cesty, kvalitnejšiu MHD,  
zlepšenie parkovania a dobrú starostlivosť o zeleň a verejné priestranstvá.”

Branislav Záhradník
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manažér siete škôl

Buzáš Peter, Mgr.
pracovník v školstve
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Záhradník Branislav, JUDr., PhDr.
zástupca starostky

Magát Peter, Ing.
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NAŠI KANDIDÁTI DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA BRATISLAVA

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Objednávateľ: Branislav Záhradník, Veternicová 12, 841 05 Bratislava,  
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 

842 62 Bratislava, IČO: 603 520
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Naši kandidáti do zastupiteľstva Karlovej Vsi

1. V O L E B NÝ O BV O D

Lenč Peter, Ing.
58 r., stavebný inžinier, 
ženatý, 4 deti

Záhradník Branislav, 
JUDr., PhDr.
49 r., zástupca starostky, 
ženatý, 4 deti

Magát Peter, Ing.
56 r., ekonóm, 
ženatý, 4 deti

Zemanová Anna, Mgr. 
61 r., manažérka, 
vydatá, 2 deti

Derkay Pavel, Ing.
60 r., manažér, predseda 
Futbalového klubu 
mládeže Karlova Ves, 
zasnúbený, 4 deti

4. V O L E B NÝ O BV O D

Buzáš Peter, Mgr., 
61 r. pracovník 
v školstve, 
ženatý, 2 deti

Kmeťko Juraj, Ing.
60 r., živnostník, 
ženatý, 2 deti

Martinický Pavol, Ing.
67 r., projektant, 
ženatý, 2 deti

Volková Zuzana, Ing. 
56 r., asistentka reha-
bilitačnej ambulancie, 
vydatá, 5 detí

Marek Jozef
45 r., IT technik, 
ženatý, 2 deti

Bundová Lucia, Mgr. PhD.
40 r., vysokoškolská 
pedagogička,
vydatá, 2 deti

Objednávateľ: Peter Magát, Fadruszova 4, 841 04 Bratislava
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO: 603 520

2. V O L E B NÝ O BV O D

Horecký Ján, Mgr. 
54 r., manažér siete škôl, 
ženatý, 1 dieťa

Magátová Martina, 
MUDr.
52 r., lekárka, 
vydatá, 4 deti

Záhradníková 
Daniela, Ing.
41r., ekonómka,  
vydatá, 2 deti

Reichová Andrea, Ing.
53 r., podnikateľka, 
vydatá, 2 deti

Jurčacková Alena, 
Mgr., PhD.
47 r., pedagogička 
spevu, slobodná

Pjatáková Anna, Mgr. 
55 r., farmaceutka, 
vydatá, 2 deti

Plešková Eva
76 r., pokladníčka, 
vdova, 2 deti

3. V O L E B NÝ O BV O D

Griač Jozef, Mgr.
33 r., invalidný 
dôchodca, člen OZ 
Imobilio, slobodný

Savčinský Richard, Mgr.
52 r., riaditeľ školy, 
ženatý, 2 deti

Kosnáčová Jana, MUDr.
61 r., detská lekárka, 
vydatá, 4 deti

Rosinová Danica, prof. 
Ing. PhD.
61 r., vysokoškolská 
učiteľka, vdova, 3 deti

Piršelová Iveta, RNDr. 
46 r., pedagogička, 
vydatá, 2 deti

Baláž Peter, Ing.
31 r.,športový tréner, 
ženatý, 1 dieťa

Feciško Matúš, Bc.
27 r., správca športové-
ho areálu, slobodný

NAŠA BRATISLAVA - VAŠI ĽUDIA

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
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Čo sa nám podarilo: 
 rekonštrukcia DK električkovej radiály
 architektonická sútaž komplexnej 
 revitalizácie Jurigovho námestia 

nový moderný multifunkčný park  
pri Shell - Suchá Vydrica

Kandidátky a kandidáti do miestneho zastupiteľstva mestskej časti Karlova Ves

Matúš Vallo
kandidát na primátora

hlavného mesta

Petra Hudáková
kandidátka na poslankyňu
mestského zastupiteľstva

Martin Vician
kandidát na poslanca Brati- 

slavského samosprávneho kraja

 oprava Karloveskej komunikácie 
 viac zelene a stromov www.10000stromov.sk
 odstránenie vizuálneho smogu v podobe extrémneho  

množstva nelegálnych reklamných plôch
 dobrá spolupráca medzi hlavným mestom  

a mestskou časťou

Martin Ganz, Ing.
44 rokov
ekonóm, manažér, poslanec m. č. KV

Martin Michlík, Ing.
34 rokov
stavebný inžinier, statik

Petra Hudáková, JUDr.
40 rokov
právnička, manažérka, poslankyňa m. č. KV

Richard Jajcay, Ing., MBA
56 rokov
manažér, hudobník, skladateľ

Stano Hrda, Mgr.
50 rokov
informatik, poslanec m. č. KV

Lenka Hájeková, Ing.
42 rokov
pedagogická asistentka

Zuzana Jajcayová, Mgr.
50 rokov
podnikateľka

Martin Vician, Ing.
42 rokov
finančný manažér, poslanec m. č. KV

Anton Šmotlák, Mgr.
39 rokov
vedúci oddelenia, poslanec m. č. KV

Marta Vališová, JUDr.
41 rokov
advokátka

Margita Majdáková
43 rokov
obchodná manažérka

Boris Schultz, Ing. arch.
44 rokov
architekt

Lívia Trellová, Doc. JUDr., PhD.
40 rokov
vysokoškolská učiteľka a ústavná právnička

Katarína Trefilíková
43 rokov
obchodná manažérka v reklame

Martin Paško
41 rokov
marketingový manažér

Jana Žilecká, Bc.
39 rokov
projektová manažérka v nezisk. sektore

Róbert Krampl
48 rokov
IT technik

pre Karlovu Ves

Kontakt: www.teamba.sk, FB: team.bratislava, IG: @team.bratislava  Objednávateľ: Ing. Martin Vician, Bratislava   
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO: 603 520

Volebný
obvod

 1
Volebný
obvod

 2

Volebný
obvod

 3

Volebný
obvod

 4

inzerat_TB_KV v3.indd   1 11/09/2022   20:06
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Vážení Karlovešťania, milí priatelia,

doteraz nám primátor hovoril, čo sa bude robiť. Vysvetlil nám, čo je správne. Aj to, 
čo si máme myslieť. O parkovaní, električke pred Slovenským národným divadlom, 
električke do Petržalky. O tom, že je správne znepríjemňovať bratislavským vodičom 
život...

Nebojím sa bojovať za záujmy Bratislavčanov. Občas idem aj na hranu rizika a niekto, 
ako oligarcha Široký, sa mi za to odmení špeciálne znečistenou celou iba pre mňa.  

Primátor musí rešpektovať všetkých Bratislavčanov. Starých, aj mladých, liberálov, aj 
veriacich, vodičov, aj chodcov či cyklistov. Bratislava patrí všetkým. A primátor by tu 
mal byť pre všetkých. Aj pre Vás.

Takým primátorom chcem byť.
Lebo pre mňa sú mojím tímom všetci Bratislavčania.

           
Váš Rudolf Kusý

Chcete Bratislavu pre všetkých? Máte skúsenosť, o ktorú sa chcete so mnou podeliť alebo sa stať  

Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, 820 09 Bratislava

Rudolf Kusý 

na primátora

BratislavyRudolf
Bratislava

pre všetkých
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 Kandidát na poslanca mestskej časti Karlova Ves 

GREGUŠ
Ing.Vladimír

 Kandidátka na poslankyňu mestskej časti Karlova Ves 
 Kandidátka na poslankyňu do mestského zastupiteľstva
 Kandidátka na poslankyňu do VÚC

SOLÁROVÁ
Ing.Monika
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Novinky zo ZOO Bratislava / Životné prostredie

Príchodom chladnejších dní 
sa aj v ZOO Bratislava začnú 
pripravovať na zimné ob-

dobie. September bol bohatý 
na podujatia, zážitky i príjemné 
počasie. Uskutočnila sa Medzi
národná noc netopierov, atmo
sféru spríjemnil aj prvý benefičný 
Koncert pre hrošíky či oslava 
Svetového dňa nosorožcov.

Október je posledný mesiac 
letnej sezóny. Dni sa skracujú a 
zviera tá sa pomaly začínajú pri-
pravovať na príchod chladnejšieho 
počasia. Aj počas tohto mesiaca je 
pre návštevníkov pripravených nie-
koľko podujatí. „Hneď prvá akcia sa 
uskutoční 1. októbra pri príležitosti 
Svetového dňa zvierat. Atmosféru 
v ZOO spríjemní skupina Afrika-
na so svojou exotickou bubnovou 
šou a ďalší bohatý program. Letnú 
sezónu ukončíme v preddušičkovom 
období 30. októbra tekvicovou 
slávnosťou a lampiónovým sprie-
vodom. Ten sme minulý rok pri-
pravili po prvýkrát a prilákal 200 
návštevníkov. Tentoraz bude cesta 
viesť prítmím Karpatského lesa,“ in-
formuje Ale xandra Ritterová z od-
delenia vzdelávania a marketingu.

Zažili pozorovanie netopierov
Tohtoročná Medzinárodná noc 

netopierov ponúkla niekoľko zau-

Jediným efektívnym spô
sobom regulácie hlodav
cov je pravidelná celo

plošná deratizácia prípravkami 
určenými a schválenými na tento 
účel najmenej dvakrát ročne a to 
v  jarných  a  jesenných mesia
coch. Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva Bratislava vyzval 
preto na  vykonanie celoplošnej 
jesennej deratizácie aj na území 
Karlovej Vsi v  termíne od 1. ok-
tóbra do 30. novembra.

Podnikatelia a  právnické osoby 
vykonajú deratizáciu v  ich alebo 

Majú možnosť prísť na tzv. rande 
naslepo so zvieratkami ako sú 
hady, slimáky, potkany, morčatá 
či pakobylky. Ponuka zážitkových 

jímavých aktivít pre deti. „Odborní-
ci z občianskeho združenia Miniop-
terus priniesli fotografie rozličných 
netopierov. Deťom o týchto zau-
jímavých okrídlených cicavcoch 
aj porozprávali. Nezostalo iba 
pri rozprávaní. Návštevníci mohli 
naživo pozorovať troch jedincov 
zo záchrannej stanice,“ približuje 
Dominika Nagyová z oddelenia 
vzdelávania a marketingu.

Začiatok jesene plný malých 
prírastkov

Do stáda v zmiešanom výbehu 
Južnej Ameriky pribudla samička 
lamy alpaky. Koniec augusta bol 
radostný aj vo výbehu zebier a 
žiráf, ktorý sa rozrástol o samca 
zebry Chapmanovej. Návštevníci, 
ktorí sa nachádzali v čase pôrodu 
zebry v ZOO, mali príležitosť sle-
dovať príchod mláďaťa na svet. 

Rozšírila sa aj ponuka zážit-
kových programov

V ponuke je rande so žirafou, 
ťavou, lamou alebo vzácnymi di-
viakmi visajanskými. Môže ich ab-
solvovať nielen jednotlivec, ale aj 
celá rodina, a to dvaja dospelí a dve 
deti. Zážitkové programy doplní aj 
možnosť stať sa na pol dňa cho-
vateľom nosorožcov alebo žiráf, či 
program Chyť ma, ak to dokážeš. 
Ten je prioritne určený pre deti. 

nimi spravovaných objektoch, ka-
nalizačných a  kolektorových roz-
vodoch a  areáloch určených na 
podnikanie a bývanie, vrátane ob-
jektov školských a  zdravotníckych 
zariadení, zariadení sociálnych 
služieb, bytových a polyfunkčných 
domoch, skladoch a  na sklád-
kach odpadov. Môžu ju realizovať 
výlučne prostredníctvom firiem 
oprávnených na takúto činnosť.

Občania tak majú urobiť 
na pozemkoch a  v  objektoch 
využívaných na chov hos-
podárskych zvierat a  v  prípade 

známok výskytu hlodavcov aj v piv-
ničných a  prízemných priestoroch 
v  rodinných domoch či  objektoch 
určených na bývanie. Deratizáciu 

môžu vykonať i  svojpomocne 
prípravkami, ktoré sú určené 
a schválené na tento účel.

-mš-; Foto: ilustračné (internet)

programov je dostupná na we-
bovej stránke ZOO.

-mš-; Foto: ZOO Bratislava

Lampiónový sprievod v ZOO 
urobí bodku za letnou sezónou

Do konca novembra 
je potrebné vykonať 
deratizáciu

Novonarodený samec zebry Chapmanovej.
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Jedna z dominánt  
Karlovej Vsi v tomto roku 

oslavuje výročie svojho 
vzniku. Ktorá to je?

Krížovka

Oddelenie sociálnych vecí 
karloveského miestneho 
úradu opäť spúšťa viaceré 

aktivity pre seniorov v  denných 
centrách. Ide o kurzy anglického 
jazyka, koordinačné cvičenia 
a  trénovanie pamäti. Aktívni 
seniori sa môžu zúčastniť aj na 
besedách a prednáškach. 

Karloveské denné centrá pa-
tria k obľúbeným miestam. Pre 
pandémiu však zívali ostatné dva  
roky prázdnotou. „Našim cieľom je 
najmä podpora a aktivizácia všet-
kých členov, vrátane nových, podľa 
ich schopnosti a možností. Centrá 
ponúkajú priestor na neformálne 
vzdelávanie, efektívnu medzigene-
račnú komunikáciu, či zapájanie 
členov do verejného života, reš-
pektujúc ich individuálne potreby,” 
povedala koordinátorka denných 
centier Daniela Mesíčková.

V dennom centre na Lackovej  
ulici je od 3. októbra pripravený 

kurz anglického jazyka, ktorý bude 
prebiehať vždy v pondelok v čase 
10.00 – 11.00 h. Medzi obľúbené 
aktivity v denných centrách patria 
aj kultúrne podujatia, spoločenské 
hry, efektívne pamäťové cvičenia, 
základy práce na počítači, pred-
nášky so zdravotnou tematikou, 
ale i spoločné výlety a  stretnutia 
v prírode. Na svoje si prídu tiež 
milovníci hudby a spevu, šachu, 
krížoviek i petangu.

Pamäťové cvičenia budú pre-
biehať každý štvrtok v centre na 
Lackovej v čase 16.00 – 16.50 h a 
následne na Tilgnerovej v  čase 
17.00 – 17.50 h. Koordinačné 
cvičenia budú vždy v pondelok na 
Lackovej v  čase 16.00 – 16.50 h a 
následne na Tilgnerovej v  čase 
17.00 – 17.50 h.

Podrobnejšie informácie poskyt-
ne Daniela Mesíčková, tel. 0940 
634 133.

-ab-; Foto: MiÚ

Ako sa stať členom denného centra?
Stačí si vybrať denné centrum, ktorého chcete byť členom.

Telefonicky  alebo  e-mailom sa skontaktovať s vedúcou  
denného centra.

Denné centrum Lackova
vedúca: Gabriela Mokráňová

kontakt: 0915 794 075       

Denné centrum Nezábudka - Tilgnerova
vedúca: Alžbeta Petráková

kontakt:  0910 619 062

Denné centrá spúšťajú opäť 
aktivity pre seniorov 

O jazykové kurzy bol medzi seniormi záujem aj pred pandémiou.
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Životné prostredie

Inzercia

Inzercia

Staré náterové hmoty, odpa-
dové rozpúšťadlá, pes-
ticídy, oleje či elektrospo-

trebiče. Druhú októbrovú sobotu 
prebehne jesenný zber odpadov 
s obsahom škodlivých látok. 
Využiť ho môžu fyzické osoby. 

Hlavné mesto v spolupráci so 
spoločnosťou ARGUSS ponúka 
obyvateľom Karlovej Vsi opäť bez-
platnú službu odvozu škodlivého 
odpadu. Odpad môžete priniesť 
v sobotu 8. októbra v čase 8.00 
–10.00 h na parkovisko pri MŠ Ma-

 -ab-; Foto: ilustračné (internet)

jerníkova 11.
Spoločnosť ARGUSS odoberie 

takýto odpad len v uzavretých 
obaloch, v maximálnej hmotnosti 
do 5 kg.

Priniesť môžete takisto batérie 
a akumulátory, žiarivky a iný odpad 
obsahujúci ortuť, vyradené zaria-
denia obsahujúce chlórfluo rované 
uhľovodíky ako chladničky, mraz-
ničky, vyradené elektrické a elek-
tronické zariadenia ako počítače, 
televízory, monitory, žeh ličky, 
práčky či mixéry.

Spoločnosť Odvoz a likvidá-
cia odpadu (OLO) v spo-
lupráci s mestom posú-

va myšlienku obľúbeného 
Mestského bazára na vyššiu 
úroveň. Namiesto príležitost-
ných víkendových podujatí 
vznikne stabilná prevádzka 
KOLO – Bratislavské centrum 
opätovného použitia. Otvoria ho 
už 8. októbra. 

„Otvorením KOLO posúvame 
Bratislavu na úroveň miest ako Hel-
sinki, Mníchov či Viedeň, v ktorých 
má táto prevádzka dlhodobú 
tradíciu. Vytvárame nielen stabil-
né centrum opätovného použitia, 
ale aj priestor otvorený všetkým, 
ktorí sa zaujímajú o udržateľnosť 
a ďalšie environmentálne témy,” 
informoval Ivan Sokáč, predseda 

50 000 eur. KOLO tak vzniká aj vďa-
ka záujmu obyvateľov Bratislavy o 
veci z druhej ruky.    

-mš-; Foto: ilustračné (internet)

predstavenstva spoločnosti OLO. 
Verejnosť bude môcť získať veci 

z druhej ruky v priestore OC Korzo 
na Pestovateľskej 13, hneď vedľa 
centrály OLO. KOLO bude otvo-
rené v utorok až piatok od 10.00 
do 18.00 h a  cez víkend od 10.00 
do 17.00 h. 

Od októbra 2020 do júna 2022 
zorganizovala mestská spoločnosť 
OLO v spolupráci s hlavným mes-
tom päť kôl Mestských bazárov. 
Z nich si návštevníci odniesli pri-
bližne 35 000 použitých, no stále 
plne funkčných vecí. Hlavné mes-
to Slovenska vďaka nim ušetrilo 
viac ako 50 ton potenciálneho 
odpadu. Na vybudovanie stabil-
ného KOLO – Bratislavského cen-
tra opätovného použitia prispeli 
návštevníci sumou prevyšujúcou 

Nepotrebné veci nájdete v novom 
centre opätovného použitia

Salón Lostris
Kaderníctvo dámske, pánske a detské

Pedikúra – mokrá, Dana 0948 933 779
Masáže – klasická, športová, reflexná, Manuálna 

lymfodrenáž, Dornova metóda, Reflexná diagnostika  
podľa Patakyových..., Jaro 0910 134 310

Kozmetika – masáže, čistenie pleti, úprava obočia, 
líčenie a iné ..., Eva 0904 694229

L. Sáru 6, Bratislava IV, Karlova Ves

„Všetko pod jednou strechou a v príjemnom prostredí“. 
Parkovanie pri dome.

Zber odpadov z domácností  
s obsahom škodlivých látok

RIADKOVÁ INZERCIA
Doprava, sťahovanie, demontáž, odvoz a likvidácia starého nábytku a spotre-
bičov, dovoz nového nábytku. Tel.: 0915 741 475, email: ba-tranzit@centrum.sk.
Servis a opravy PC a WiFi siete v Karlovej Vsi. www.aatuh.sk Kontakt: 
0915 720 730.
Vodoinštalatér. Tel.: 0904 307 824.
Stredoškolská učiteľka DOUČÍ matematiku SŠ, ZŠ (8., 9. ročník). Dlhoročné 
skúsenosti, výborné výsledky. Tel.: 0903 229 178.

Odpady ako sú rozpúšťadlá, oleje, 
pesticídy, farby či lepidlá musia byť 

uzavreté v pevných obaloch, z ktorých 
sa látky neuvoľňujú.

Centrum opätovného použitia alebo tzv. 
re-use centrum je miestom, kde dostá-

vajú na jednej strane nepotrebné, no na 
druhej strane zachovalé  

a hodnotné predmety druhú šancu.
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• Polícia začala trestné stíhanie voči 43-ročnému páchateľovi vo veci nedovolenej výroby omam-
ných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Ten mal 
28. augusta o 3.10 h na Karloveskej ulici pri sebe plastovú nádobu, v ktorej sa nachádzala hnedá 
neznáma kryštalická látka. Páchateľ ju dobrovoľne odovzdal policajnej hliadke a látka bola zaslaná 
na expertízne skúmanie. 

Policajný zápisník 
(august – september) 

Narodené deti
Meno dátum narodenia rodičia
Magdaléna Cruz 19. júna Veronika Cruz Bódová   
    a Joao Cruz
Alžbeta Búciová 6. júla Natália a Rudo Búciovi
Kristína Ladiková 29. júla Petra Sedláčková a Matej Ladika
Patrik Fučela 30. júla Petra Havranová a Lukáš Fučela
Jaroslava Nosková 2. augusta Martina a Jaroslav Noskovci
Mojmír Petráš 2. augusta Katarína a Martin Petrášovci
Oskar Rozhkov 3. septembra Lucia a Nikita Rozhkovovci

Magdaléna

Jaroslava

Patrik

Mojmír

Kristína

Oskar

Na viac ako 40 rôznych 
aktivít, workshopov, fil
mov, besied, predstavení, 

pohybových aktivít i tvorivých 
dielní sa môžu tešiť návštevní-
ci Vodárenského múzea a jeho 
záhrady 15. októbra.  

Témou prvého ročníka festi-
valu Art of Slovakia je Láska a 
mier, ktorá bude rezonovať v pre-
zentáciách, filmoch, prednáškach, 
workshopoch i dielach tvorcov.

„Niekto vie pekne spievať, tanco-
vať, pracuje so slovom, pekne fotí, 
tvaruje veci z dreva či hliny. Iný zase 
kultivuje verejný priestor, pracuje s 
vizuálnou komunikáciou, vedomým 
pohybom alebo s priestorom ako 
takým,” povedala o hodnotách 
a myšlienkach projektu Lenka 
Hamšíková z občianskeho združe-
nia Art of Slovakia. 

Festival sa bude venovať témam 
ako kult povrchnej krásy, súčasťou 

ktorej bude beseda na tému 
duševného zdravia mladých ľudí. 
Foto hľadáčikom sa návštevník 
pozrie aj na tému subkultúr v po-
daní dokumentárnych fotografií 
od Matúša Zajaca. Návštevníci si 
môžu pozrieť film Očista od Zu-
zany Piussi, ktorý sleduje zblízka 
príbeh o očiste justície. Nasle-

dovať bude beseda s rôznymi 
osobnosťami, ktoré sú s témou 
spravodlivosti v úzkom spojení, 
napríklad autorka filmu Zuzana 
Piussi, generál Pavel Macko, sud-
kyňa Katarína Javorčíková či ak-
tivista a zakladateľ Zemplínskeho 
dialógu Marek Boka.  

Svoj tvorivý, tanečný prejav 

predvedie Noro Grofčík, majster 
sveta v  breakdance. Organizátori 
deťom rozdajú 100 kusov sadeníc 
lipy a túto dobročinnú aktivitu 
podporí OZ Hrad – Slavín výsad-
bou troch stromov i prednáškou o 
stromoch a ich hodnote.  

-mš-; foto: zdronu.sk

Vodárenské múzeum a záhrada 
ožijú festivalom Art of Slovakia
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Alžbeta

Celkové dianie festivalu obsiahne plochu 3-tisíc metrov 
štvorcových a spoluvytvárať ho bude viac ako sto umelcov, 

tvorcov či organizácií. 

4. 10. 2022 – roh 
Vincenta Hložníka

26. 10. 2022 – 
Pribišova 2 – roh 

Majerníkova

11. 10. 2022 – 
Janotova - horné 

parkovisko

5. 10. 2022
Kempelenova 

ulica – pri parku

25. 10. 2022
Pod Rovnicami 29 –  

zozadu na parkovisku

19. 10. 2022
Ľ. Fullu – oproti 38

12. 10. 2022
Beniakova 5 –  

parkovisko zozadu
18. 10. 2022
Sološnická – 

zastávka autobusu

Harmonogram pristavenia  
kontajnerov – Október 2022
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Posádka K4 s karloveským 
odchovancom si v Mníchove 
napravila chuť po svetovom 

šampionáte, kde im tesne unikla 
medaila. Samuel Baláž so svojimi 
kolegami výsledkovo zopakoval 
minuloročné predstavenie na 
500 metrovej trati v Poznani.

Slovenský štvorkajak zamieril na 
majstrovstvá Európy v rýchlostnej 
kanoistike do Mníchova v zložení 
Samuel Baláž, Denis Myšák, Csaba 
Zalka a Adam Botek. Z finálovej 
ôsmej dráhy nakoniec nestačil 
na 500 metrovej vzdialenosti 
iba na domácu loď. Skvelý výkon 
vystupňovalo slovenské kvarteto 
v druhej polovici, keď predbeh-
lo Francúzov, Srbov, Ukrajincov a 
Maďarov.

Mladej generácii slovenského 

štvorkajaku ušla tesne medailová 
radosť na augustových majstrov-
stvách sveta. V totožnom zložení 
boli vo finále nad ich sily Španie-

li, Nemci a  Ukrajinci. Z Kanady sa 
vracali domov s nepopulárnym 
štvrtým miestom. O to viac bola v 
slovenskej výprave cenná mníchov-

ská obhajoba európskeho striebra.
-ab-; foto: TASR

Až päť víťazstiev v rôznych 
vekových kategóriách 
si pripísali cyklisti tímu 

Kaktus Bike Team Bratislava. 
Nad konkurenciou vyčnievali aj 
v hlavnej kategórii mužov, kde 
dominoval Matúš Jakub Koreň.

Kaktus Bike Karloveský kros  
bol piatou zastávkou aktuálneho 
ročníka Župného pohára v horskej 
cyklistike. V sobotu 4. septembra 
bola pre pretekárov prichystaná 
technická trať, so štartom a cieľom 
pri bikrosovej dráhe v areáli Iuven-
ty.

Kvalitnú formu predviedli 
cyklisti v domácich zeleno-čiernych 

Kto povedal, že pre
tekárskemu športovaniu 
je po šesťdesiatke koniec? 

Tento názor vyvracia viacero 
aktívnych športovcov vo veku, 
keď už aj bývalým profesioná-
lom zvyknú rásť bruchá. Kar-
lovešťan Milan Rovňák zbiera 
plavecké medaily na domácej 

pôde a nedávno sa predstavil na 
majstrovstvách Európy v Ríme.

S kolegami z Plaveckého klubu 
veteránov pravidelne trénuje, čím 
sa zároveň pripravuje na otvorené 
majstrovstvá v okolitých kra-
jinách V4, prípadne na európske či 
svetové šampionáty.

Práve z európskeho šampionátu 

v Ríme sa nedávno plavecký vete-
rán vrátil. Hoci zo súbojov s  eu-
rópskou konkurenciou skončil bez 
pódia, s  výsledkami je spokojný. 
„Štartovné bolo obmedzené na tri 
disciplíny.   Nominoval som sa na 
200 m voľný spôsob, 50 m voľný 
spôsob a 50 m motýlik.  V mojej 
vekovej kategórií 60 – 64 ročných 

som sa umiestnil v disciplíne    200 
m voľný spôsob na 24. mieste z 
celkových 36 pretekárov,   50 m 
voľný spôsob na 42. mieste zo 64 
pretekárov a   50 m motýlik na 23. 
mieste z 37 pretekárov. S výsledka-
mi som spokojný, odzrkadľujú inten-
zitu tréningov,“ zhodnotil rímske 
vystúpenie Milan Rovňák.        -ab-

dresoch. V kategórii mladších žia-
kov zvíťazil Michael Kominak. Zo 
starších žiakov sa tešil z prvenstva 
Martin Pálfi, u kadetov Filip Sad-
loň a medzi juniormi si najlepšie 
počínal Matej Švoňava. 

V hlavnej kategórii mužov 19 – 
39 rokov, ktorí absolvovali preteky 
s dĺžkou päť okruhov, preťal 
cieľovú pásku ako prvý domáci 
Matúš Jakub Koreň, 20 sekúnd 
pred Františkom Pašekom z tímu 
WLRMcc. Pódium doplnil ďalší kak-
tusák Marek Trnka.

-ab-; foto: Facebook Kaktus Bike 
Team Bratislava

Z medailových majstrovstiev Slovenska 
na európsky masters šampionát

Strieborný Samuel Baláž

Karloveský kros

Pódium hlavnej kategórie:
zľava František Pašek, Matúš Jakub Koreň, Marek Trnka.
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