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Spojené voľby 2022: Na čo si dať pozor? 
Viac na s. 2 – 3.
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Mesačník mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

KARLOVESKÉ 
NOVINY

MODERNIZÁCIE ŠKÔL

Hĺbkovou rekonštrukciou prechádza  
najväčšia ZŠ. Viac na s. 9.

Inzercia

KARLOVESKÉ HODY

Najväčšie kultúrne podujatie prilákalo 
tisícky návštevníkov. Viac na s. 12 – 15.

ĎALŠIE NOVÉ ŠPORTOVISKO

Bežecký ovál otvoril Ján Volko.  
Viac na s. 4 – 5.

Konštatovali to zástupcovia 
štátnej polície na stretnutí 
s  vedením mestskej čas-

ti Karlova Ves. Podarilo sa za-
držať páchateľov, ktorí vykrádali 
karloveské byty. Zadržaní boli 
aj páchatelia odpaľujúci pyro-
techniku v  nočných hodinách. 
V  rukách polície skončil vodič, 
ktorý jazdil nočnými ulica-
mi Karlovej Vsi so zapnutým 
klaksónom. Samostatnou témou 
je zhoršená situácia s ľuďmi bez 
domova, ktorí obťažujú oby-
vateľov Pribišovej ulice. Na veľ-
kom stretnutí k  bezpečnostnej 
situácii sa zúčastnili aj zástup-
covia mestskej polície, civilnej 
ochrany a  oddelenia sociálnych 
vecí.

Na základe žiadosti mestskej 
časti venovali zástupcovia osobitú 
pozornosť téme ľudí bez domo-
va, ktorí sa správajú asociálne na 
pešej zóne Pribišova. Dochádza 
medzi nimi k  roztržkám, slovne 

útočia na okoloidúcich a  pýtajú 
od nich peniaze, pijú alkohol, po-
spávajú na lavičkách   a znečisťujú 
okolie pešej zóny, najmä priestor 
pod schodiskami.

Starostka Dana Čahojová s vice-
starostom Branislavom Záhrad-
níkom preto požiadali zástup-
cov štátnej a  mestskej polície 
o  zvýšený dozor v  tej lokalite. Zo 

strany polície prišla ponuka na zin-
tenzívnenie výkonu hliadkovacej 
činnosti štátnej aj mestskej polície 
formou zásahovej jednotky. 

Karlova Ves zároveň posilní 
kamerový systém na svojom území 
o  ďalšie kamery, ktoré budú po 
odporúčaní polície snímať nielen 
pešiu zónu Pribišova, ale aj ďalšie 
miesta. Zvýšenú pozornosť budú 

venovať aj bezpečnosti v  okolí 
škôl, najmä základných, teda na 
Karloveskej 61, Tilgnerovej 14 
a Majerníkovej 62. Podobné koor-
dinačné porady mestskej časti, 
mestskej aj štátnej polície sa budú 
opakovať, aby zostala zachovaná 
kontinuita dobrej bezpečnostnej 
situácie.      -bh-; Foto: MiÚ

Bezpečnostná situácia 
v Karlovej Vsi je dobrá

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

developermi.

Prečítajte 
si noviny 
cez mobil
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Žijeme dobu pocitovú. Keď je niekto hlúpy či neschopný, spoločnosť by ho mala 
vytesniť na okraj spoločnosti, no dnes je neraz stredobodom pozornosti. Namiesto 
toho, aby sme počúvali starších či vzdelaných ľudí, odborníkov, musíme počúvať 
pocity a z nich plynúce rozhodnutia najvyšších politikov. Ak ešte niekde zostala dô-
vera v ako-tak dobre spravovanú verejnú službu, tak je to na komunálnej úrovni. 

Keď prišiel Covid-19, štát v organizovaní pandémie zlyhával. Mestá a obce boli pev-
ným bodom, na ktorý sa mohli obyvatelia spoľahnúť. V prípade nás, Bratislavčanov, 
sa o testovanie nepostaral štát, ale povinnosť preniesol na mestskú časť. Starším 
ľuďom nepomáhal v časoch najväčšej izolácie štát, ale mestská časť a jej pracovníci. 
O dostatočné kapacity v škôlkach sa nestaral štát, ale opäť samospráva. O údržbu 
verejných priestranstiev sa ani teraz nestará štát, ale opäť mestská časť. 

Čistá a zelená Karlova Ves, bez škandálov, s fungujúcimi službami a už niekoľko 

rokov chránená pred väčšími developermi, je výsledkom spolupráce mnohých ľudí 
s vysokým morálnym kreditom, pracovníkov miestneho úradu, miestnych poslan-
cov, vedenia mestskej časti až po bežných Karlovešťanov, ktorým záleží na tom, 
aby tu pokračovala atmosféra pokoja, rozvoja a spolupráce. Po štyroch rokoch sa 
však blížime k pomyselnej križovatke.

Zvolíme si pokračovanie rozbehnutej práce, alebo sa vydáme do neznáma 
a dáme priestor dobrodruhom? Bilbordy aj sociálne siete v uplynulých týždňoch 
opäť zaplavili kandidáti s prvoplánovými heslami. Najzodpovednejšiu úlohu však 
bude mať počas volebnej soboty volič za plentou. Bude musieť oddeliť zrno od 
pliev, či marketing sľubov od skutočne vykonanej práce. Na to, aby sa mestská časť 
rozvíjala, potrebuje mať budúci starosta či starostka v zastupiteľstve dostatočný 
počet kandidátov, ktorí budú pracovať najmä nezávisle a konštruktívne.

Branislav Heldes, šéfredaktor

November 2022

Finálny krok – trafiť správnu schránku
Farebné odlíšenie obálok má svoje opodstatnenie aj pri ich vhadzovaní 

do schránky na hlasovanie. Vo volebnej miestnosti budú umiestnené 
dve schránky, rovnako farebne odlíšené. Jedna biela, druhá modrá. Po 
opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič 
modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov 
samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie 
pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Krátka skúška správnosti na záver teda znie: Ak chce volič odovzdať 
platný hlas na všetkých šiestich hlasovacích lístkoch, ktoré obdrží, vloží 
4 ks hlasovacích lístkov bielej farby do bielej obálky, 2 ks hlasovacích 
lístkov do modrej obálky a potom vloží bielu obálku do bielej schránky 
a modrú obálku do modrej schránky.

Oprava je možná pred vhodením obálok do schránok
Šesť hlasovacích lístkov, dve obálky, dve hlasovacie schránky. Áno, 

u mnohých to môže pôsobiť na prvý pohľad komplikovane. Nie je takisto 
vylúčené, že pri krúžkovaní kandidátov alebo vkladaní hlasovacích líst-
kov do obálok môže dôjsť zo strany voliča k omylu. Čo robiť, ak chce volič 
dodatočne zmeniť úpravu hlasovacieho lístka?

Chyby sa dajú napraviť do momentu, pokiaľ volič nevhodí obálky 
do hlasovacej urny. Okrsková volebná komisia vydá voličovi na jeho 
požiadanie za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Volič je povin-
ný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do 
zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upra-
vených hlasovacích lístkov. 

V  prípade nejasností pri ktoromkoľvek kroku volebného aktu je vo-
ličom k dispozícii okrsková volebná komisia.

-ab-

Už 29. októbra 2022 si Karlovešťania zvolia zástupcov v mestskej 
časti, meste a samosprávnom kraji. Spojenie dvoch volieb do 
jedného volebného dňa prináša viacero noviniek. Pri krúžko-

vaní kandidátov, vkladaní hlasovacích lístkov do obálok a ich násled-
nom vhadzovaní do volebných schránok je potrebné dodržať nie-
koľko dôležitých pravidiel.

Pozor na počet krúžkov
Na hlasovacích lístkoch môže volič zakrúžkovať najviac toľko pora-

dových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť zvolených v príslušnom 
volebnom obvode.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby župana a pre voľby starostu alebo 
primátora môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V  prípade, že volič zakrúžkuje viac kandidátov, ako je v  príslušnom 
volebnom obvode ustanovené, jeho hlas sa stáva neplatným.

Farebne odlíšené hlasovacie lístky, obálky aj schránky
Volič dostane šesť hlasovacích lístkov a  dve obálky. Hlasovacie líst-

ky pre voľbu do miestneho zastupiteľstva a starostu budú bielej farby. 
Hlasovacie lístky pre voľbu do mestského zastupiteľstva a  primátora 
budú na okraji označené sivým pásom. Hlasovacie lístky pre voľbu za-
stupiteľstva samosprávneho kraja a župana budú na okraji označené 
modrým pásom.

Po označení príslušného počtu kandidátov na jednotlivých hlaso-
vacích lístkoch prichádza pre voliča ďalší podstatný krok, a  to vlože-
nie hlasovacích lístkov do správnych obálok. Pravidlo je aj v  tomto 
prípade jednoduché. Biele lístky patria do bielej obálky, modré lístky do 
modrej obálky. To znamená, že hlasovacie lístky pre voľbu miestneho 
a  mestského zastupiteľstva, starostu a  primátora vloží volič do bielej 
obálky. Naopak, hlasovacie lístky pre voľbu do zastupiteľstva samo-
správneho kraja a župana, vloží volič do modrej obálky. 

Spojené voľby 2022: Na čo si dať pozor?
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Spojené voľby 

NÁJDITE SI SVOJ OKRSOK

Základná škol,a Majerníkova 60

Základná škola, Majerníkova 60

Základná škola, Majerníkova 60

Základná škola, Majerníkova 60

Základná škola, Majerníkova 60

Základná škola, Majerníkova 60

Volebný 
obvod

Volí sa  
5  

poslancov

Volí sa  
7  

poslancov

Volí sa  
7  

poslancov

Volí sa  
6  

poslancov

Volebný 
obvod

Volebný 
obvod

Volebný 
obvod

Volebný okrsok: Ulice: Volebná miestnosť:

1

2

3

4

Púpavová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
Šaštínska všetky

Jurigovo nám. všetky, Karloveská 1C, 1D, 1E, 1F, 1H, 3, Ladislava Sáru všetky, Molecova všetky

Jamnického všetky

Hlaváčiková 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 41, 43, 45, 47

Blyskáčová všetky, Hlaváčiková 1, 2, 3, 4, Nad lúčkami všetky, Stoklasová všetky

Karloveská 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, Kempelenova všetky,  
Pod Rovnicami všetky

Pribišova 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 

5

11

20

28
27

14

23

6

12

21

29

15

Púpavová 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 59, 
61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95

Adámiho všetky

Cikkerova všetky, Kresánkova všetky, Tománkova všetky

Beniakova všetky, Veternicová 1, 3, 5, 7, 9

Baníkova všetky, Donnerova všetky, Fadruszova všetky, Sumbalova všetky

3

9

18

26

4

10

19

13

22

30

Karloveská 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 
59, 61, 64, 73, Pernecká všetky, Špieszova všetky, Zohorská všetky

Bedľová všetky, Belániková všetky, Cesta na Č. most všetky, Dubáková všetky, Dúbravská cesta 
všetky Hlivová všetky, Ilkovičova všetky, Konvalinková všetky, Litovská všetky, Mlyny všetky, Mlynská 
dolina všetky, Mokrohájska cesta všetky, Na Sitine všetky, Pod lesom všetky, Pôvabnicová všetky, 
Rýdziková všetky, Staré Grunty všetky, Stuhová všetky, Ulica Rudolfa Mocka všetky, Vretenová všetky, 
Zlatohríbová všetky

Borská všetky, Brodská všetky, Čavojského všetky, Čárskeho všetky, Lackova všetky,  
Nám. sv. Františka všetky, Silvánska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Suchohradská všetky

Botanická všetky, Devínska cesta všetky, Karloveské rameno všetky, Líščie údolie všetky, Na Riviére  
všetky, Nad Dunajom všetky, Nad ostrovom všetky, Nad Sihoťou všetky, Pod Brehmi všetky, Svrčia všetky

Hany Meličkovej 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39,  
41, 43

Ferdiša Kostku všetky, Ľudovíta Fullu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 9B

Hany Meličkovej 1, 1B, 1C, 1D, 1F, 1G, 1H, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 11B, 11C, 12, 13,

Jána Stanislava všetky

Spojená škola sv. Františka z Assisi 
Karloveská 32

Základná umelecká škola 
Karloveská 3

Základná škola, Majerníkova 60

Základná škola A. Dubčeka 
Majerníkova 62

1

7

Levárska všetky, Sekulská všetky, Silvánska 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29,  
Sološnická všetky

Gabčíkova všetky, Hodálova všetky, Hudecova všetky

Majerníkova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34A, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62

Ľudovíta Fullu 10, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Základná škola Karloveská 61

Gymnázium Ladislava Sáru 1

Spojená škola Tilgnerova 14

2

8

17

25

16

24

Kuklovská všetky, Pustá všetky

Janotova všetky, Lykovcová všetky, Nábělkova všetky, Novackého všetky

Albína Brunovského všetky, Dlhé Diely I. všetky, Dlhé Diely II. všetky, Dlhé Diely III. všetky, Iskerníková 
všetky, Kolískova všetky, Komonicová všetky, Majerníkova 1, 1A, 1B, 3, 3A, 5, 7, 9, 11, 15, 17 , 19, 21, 23, 
Na Kampárke všetky, Vincenta Hložníka všetky, Vyhliadka všetky

Segnerova všetky, Tilgnerova všetky

Matejkova všetky, Pribišova 1, 2, 3, 4

Veternicová 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33
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Otvorenie bežeckého ová-
lu poctil svojou prítom-
nosťou najrýchlejší Slo

vák Ján Volko. Halový majster 
Európy z  roku 2019 ukázal 
bežeckej mládeži krátky úsek 
základnej bežeckej abecedy 
a  potom odbehol s  deťmi sym-
bolickú prvú stovku. 

„Pamätám si ešte časy, keď sa 
tu behávalo na hrboľatom povr-
chu. Pre pritiahnutie detí k  atle-
tike a  rozvoju mladých športovcov 
je veľmi dôležité, aby mali vy
tvorené vhodné podmienky. Pre 
bežcov z  Karlovej Vsi je tento ovál 
veľkým krokom vpred,“ zhodnotil 
Ján Volko rekonštrukciu bežeckej 
plochy.

„Na tento deň nielen škola, ale 
aj športujúca verejnosť čakala celé 
roky. Na Dlhých dieloch totiž evi
dujeme silné bežecké zázemie. 
Vďaka kvalitnejším podmienkam 

Počas sobotného predpoludnia 
sa 8. októbra uskutočnila akcia Dl-
háčikovský rodinný beh spolu s at-
letickými disciplínami, o  ktoré sa 
postaral Longital sport club. Beh 
si užilo viac ako 340 návštevníkov 
od lezúňov až po dospelých. Prví 
traja v  každej kategórií si odnies-
li domov spomienkovú medailu. 
Atletické disciplíny absolvovalo 
približne 200 návštevníkov. Deti 
okrem medaily  dostali aj sladkú 
odmenu.

Okrem 250-metrového oválu so 
štyrmi 100-metrovými šprintérsky-
mi dráhami na jeho jednej strane 
sa podarila zmodernizovať aj 
dráha a  doskočisko pre skok do 
diaľky. Nový priestor vznikol aj pre 
tréning vrhu guľou.

Vybudovaním kvalitnej atletickej 
infraštruktúry získal dlhodielsky 
areál ďalšie športové využitie. Po-
pri atletike si tu návštevníci môžu 

počet záujemcov o rekreačný ale-
bo súťažný beh bude len narastať. 
Našou jednoznačnou víziou je, aby 
si v tomto športovorekreačnom 
areáli každý mohol nájsť to svoje,“ 
povedala pri príležitosti otvorenia 
oválu starostka Dana Čahojová.

„Podarilo sa nám združiť finančné 
prostriedky, aby sme vybudovali 
takúto modernú a kvalitnú bežeckú 
dráhu, ktorú si silná bežecká ko-
munita na Dlhých dieloch zaslúži. 
Dôležité je, že celý športový areál 
na Majerníkovej je otvorený pre 
verejnosť bez obmedzenia a  za-
darmo, aby sme podporili nielen 
športovanie detí, ale aj dospelých. 
Do budúcnosti by sme chceli vybu-
dovať podobnú bežeckú dráhu aj 
v  školskom areáli na Tilgnerovej 
po obvode veľkého multifunkčného 
ihriska, ktoré sme na tejto škole vy-
budovali minulý rok,“ informoval 
vicestarosta Branislav Záhradník.

zahrať futbal, basketbal, hokejbal, 
plážový volejbal, zacvičiť si na 
workoutovom ihrisku, či zašpor-
tovať si na plavárni.

Na rekonštrukciu areálu získala 
Karlova Ves podporu z Fondu na 
podporu športu a dotáciu z pro-
striedkov grantového programu 
šport a vzdelávanie, z Podpro-
gramu 4 na podporu investícií 
do športovej infraštruktúry v hl. 
meste. Zvyšné prostriedky pokry-
la mestská časť z rozpočtu samo-
správy.    ab; Foto: koscik.photos

Správy z mestskej časti

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

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

Bežecký ovál otvoril Ján Volko s desiatkami bežcov
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Správy z mestskej časti

Deti využili možnosť odfotiť sa s najrýchlejším Slovákom Jánom Volkom, či získať od neho autogram.

Ján Volko otvoril moderný bežecký ovál spoločne so starostkou a vicestarostom 
Karlovej Vsi Danou Čahojovou a Branislavom Záhradníkom.

Na otvorení ďalšieho karloveského športoviska sa zúčastnil 
minister školstva, Karlovešťan Ján Horecký.
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Parkovacie miesta na  
Segnerovej ostanú zachované

Karlova Ves navýši kapacitu 
MŠ Kolískova

Platnosť rezidentských 
ka riet na rok 2022 je 
predĺžená do 31. januára 

2023. Nové karty budú vydávať 
v stránkové dni miestneho úradu 
v  pondelok a  stredu od 8.30 do 
12.00 a od 13.00 do 17.00 h, v pia-
tok od 8.30  do 13.00 h. 

Pri prevzatí rezidentských par-
kovacích kariet je potrebné pred-
ložiť občiansky preukaz, vodičský 
preukaz, technický preukaz a plat-
né Osvedčenie o kontrole tech-
nického stavu vozidla (časť A a B). 

Karlovešťania, ktorí majú tr-
valý pobyt v  rezidentských zónach 
a chcú prvýkrát požiadať o vydanie 
rezidentskej karty, môžu tak urobiť 
kedykoľvek vyplnením a  zaslaním 

elektronického formulára, ktorý 
náj du na webe karlovaves.sk v sekcii 
Doprava a územný rozvoj.

Vyhradené parkovanie
Držitelia vyhradených parko-

vacích kariet (nie ŤZP) by mali 
požiadať o predĺženie vyhradeného 
parkovania pre rok 2023 najneskôr 
do 30. novembra 2022. V opačnom 
prípade môže oddelenie dopravy 
vyhradené miesto prideliť novým 
čakateľom podľa poradovníka.

Žiadosť o  predĺženie vyhra-
deného parkovanie je možné podať 
z  pohodlia domova prostredníc-
tvom elektronického formulára (ak 
nedošlo k žiadnej zmene v údajoch, 
napríklad v bydlisku či EČV) na webe 
karlovaves.sk v sekcii Doprava a 

Búraním asfaltu sa začala 
rekonštrukcia chodníka na 
Segnerovej. Výsledkom 

bude výmena obrubníkov pri 
kolmých parkovacích miestach 
a  položenie nového asfaltového 
povrchu v danom úseku.

Okrem opravy plochy pre chod-
cov je obnova zameraná aj na 
výmenu obrubníkov. Nábehové 
obrubníky sa stanú štandardom na 
miestach, kde chce mestská časť 

Umožnia to stavebné úpra-
vy časti objektu škôlky, 
v  ktorej sa v predchádza-

júcich rokoch nachádzala uby-
tovňa pre učiteľov. Jej pre-
budovanie znamená zvýšenie 
kapacity MŠ o jednu triedu pre 
22 detí. Celková kapacita MŠ 
Kolískova 14 sa tak zvýši zo 126 
na 148 detí. Nová trieda by mala 
byť pripravená pre svojich uží-
vateľov v decembri.

„Rozšírenie kapacity tejto škôlky 
pomôže k  tomu, aby sme vedeli 
prijať do škôlok všetky karloveské 
deti, ktorých rodičia o  to prejavia 

mestskej parkovacej politiky, čím sa 
zvýši počet parkovacích miest a za-
bezpečí sa regulovaný a   bezpečný 
pohyb chodcov po chodníkoch,“ 

„Všetky plánované práce re
špektujú zámer komplexnej zelenej 
hĺbkovej obnovy celého objektu a 
využívajú technológie a postupy 
na zníženie energetickej náročnos
ti objektu, zlepšenie vnútorného 
prostredia a v súlade s opatreniami 
na zmiernenie a prispôsobenie sa 
dopadom zmeny klímy,“ informu-
je vedúca referátu riadenia pro-

územný rozvoj, Parkovanie, Vyhra-
dené parkovanie, alebo osobne 
v podateľni miestneho úradu (pred-
ložíte doklad o  trvalom bydlisku 
v  Karlovej Vsi a  preukážete vlast-

zachovať parkovacie miesta pre 
motoristov z  priľahlých bytových 
domov.

Novela zákona z dielne národnej 
rady, účinná od jesene budúce-
ho roka, neumožní parkovanie 
na chodníkoch, pokiaľ nie je do-
pravným značením určený taký-
to spôsob parkovania. „Mestská 
časť takýmto spôsobom vytvára 
podmienky parkovania pre svojich 
obyvateľov pred zavedením celo-

záujem. Záleží nám na tom, aby 
škôlky boli dostupné, kvalitné a aby 
rodičia nemuseli voziť deti do iných 
častí mesta,“ povedal vicestarosta 
Branislav Záhradník.

V  časti škôlky upravili vnútornú 
dispozíciu, odstránili staré priečky, 
zhotovili nové, vymenili podlahy, 
podhľady, obklady, dlažbu a  vy-
maľovali. Súčasťou rekonštrukcie 
je aj kompletná výmena rozvodov 
studenej, teplej vody, cirkulácie, 
kanalizácie, vzduchotechniky, 
elektroinštalácie, výmena zdravo-
techniky, interiérových dverí a 
o svetlenia.  

povedala vedúca oddelenia do-
pravy miestneho úradu Jana Špan-
ková.     -ab-; Foto: MiÚ

jektov Lenka Nemcová. Finančné 
prostriedky na rozšírenie kapacít 
poskytlo Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informa-
tizácie SR.   -mš-; Foto: MiÚ

nícky vzťah k  vozidlu. Info: zuzana.
stulrajterova@karlovaves.sk alebo 
tel.: 02 707 11 274.

-mš-; Foto: MiÚ

Rezidentskú kartu na rok 2023 si 
môžete vyzdvihnúť od 15. novembra

Obyvatelia Karlovej Vsi s trvalým pobytom v rezidentských zónach Silvánska  
a Veternicová/Hlaváčiková, ktorí sú držiteľmi rezidentských parkovacích kariet na 

rok 2022, si môžu vyzdvihnúť nové karty na rok 2023 od 15. novembra na oddelení 
dopravy v budove miestneho úradu na Námestí sv. Františka 8. 

Začiatkom októbra sa začala rekonštrukcia chodníka na 
Segnerovej, zo strany bytových domov č. 1 – 3.
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Súčasťou pomoci ukrajinským žiakom bola aj materiálna zbierka.

Inzercia

AKO SPOZNAŤ DOBRÉ BISTRO
Skutočne kvalitné bistro spoznáte podľa 
toho, že sa v ňom ľahko „stratíte“. Pres-
tanete sa dívať na hodinky, vyhodíte  
z hlavy stres z práce a zabudnete, že 
vonku nie je práve ideálne počasie. „Von-
ku“ prestáva existovať, keď vás vnútri 
víta celodenne a celoročne útulná at-
mosféra. Taká, čo zvádza na dôverný 

kamarátsky rozhovor, pracovné stret-
nutie, romantické aj kočíkové rande.  
A presne o tom je nový MINT, ktorý už 
od leta osviežuje Karlovu Ves a okolie. Aj 
keď je ešte relatívny nováčik na lokálnej 
kaviarenskej scéne, má ambíciu stať sa 
„vaším“ bistrom.

MENU, KTORÉ VÁS BUDE BAVIŤ
O to, aby sa z prvej návštevy zo zveda- 
vosti časom stala dvadsiata zo zvyku, 
sa stará celý tím profesionálov, ktorí do 

svojej práce vkladajú nielen zručnos-
ti, ale aj nadšenie pre gastronomické 
trendy. Aj vďaka tomu po nahliadnutí 
do menu uvidíte všetko možné, len nie 
nudu. Domáca klasika sa strieda s exo-
tikou medzinárodných kuchýň, obľúbené 
drinky s invenčnými špecialitami, aké 
nikde inde nenájdete.  

REMESELNOSŤ NAD POCTIVOSŤ 
MINT si zakladá na poctivosti. Vieme, 
vieme, poctivosť je dnes pojem prelúho-
vanejší ako staré vrecko čaju. Ale v tom-
to prípade je istená remeselnosťou,  
a tú už veru na prázdnych prísľuboch 
nepostavíte. Remeselný koláč rozoznáte 
podľa vône ešte predtým, ako sa doň 
zahryznete. A keď ho raz ochutnáte,  
jazyk aj žalúdok okamžite zachytia  
prémiový chuťový zážitok, nepokazený 
polotovarmi, stužovačmi ani ďalšími  
„vylepšeniami“ autentických chutí.   

KVÁSKOVÁ PIZZA  
AJ NETYPICKÉ DRINKY
Kvalita remeselného spracovania sa ale 
nekončí pri cukrárskej výrobe. Cítiť ju vo 
všetkom, čo ochutnáte. Keď cestoviny, 
tak vlastné. Keď chlieb, tak domáci. Keď 
pizza, tak kvásková. Limonády? Samo- 
zrejme, remeselné. A ak si potrpíte na 
originály, odporúčame MINT Signatures 
drinky. Nitro First Crack je cold brew 
pripravená z prvého puknutia praženia 
zeleného zrna kávy, spojená s mixom 
marhúľ a manga, podávaná na ľade. 
Guarapo zas z Ugandy dovážaná zelená 
cukrová trstina, lisovaná do podoby  
čerstvej šťavy v spojení s limetou. 

MINT JE S VAMI OD RÁNA  
DO VEČERA  
Rýchle raňajky po ceste do práce, lenivý 
brunch, popoludňajšia kávička aj večera 
vo dvojici. Detské menu, kde rodičia 
nemusia hľadať kompromisy medzi 
chutným a zdravým. A onedlho aj novinka. 
Obedové denné menu založené na pes- 
trosti a neošúchaných, nutrične vyváže- 
ných receptúrach.

VEZMITE SI KÚSOK MINTU  
DOMOV
Riešite dilemu, či si dať jablčník alebo 
tartaletku? Ľahká odpoveď, vezmite si to 
druhé so sebou. Alebo aj tretie a štvrté... 
Každý deň po šiestej večer dostanete za 
polovicu chleba, foccacie, croissanty, či 
iné pekárenské výrobky. Aj takto sa MINT 
snaží byť dostupnejším, udržateľnejším  
a v súlade s princípmi zero-waste trendu. 

MINT je skrátka miestom pre každého. 
Rodinu, priateľov, kolegov aj susedov. 
Viac na: www.mintconcept.sk

KEDY STE SI NAPOSLEDY SPRAVILI RADOSŤ? AK VÁHATE S ODPOVEĎOU,  
ZREJME AŽ PRÍLIŠ DÁVNO. NAJVYŠŠÍ ČAS NAPRAVIŤ TO, VYSTÚPIŤ Z KOLOTOČA 
KAŽDODENNÝCH POVINNOSTÍ, ZASTAVIŤ SA A VYCHUTNÁVAŤ SI – PRÍJEMNÚ 
SPOLOČNOSŤ ALEBO DOBRÚ KNIHU. VÔŇU ČERSTVO UPRAŽENEJ KÁVY, 
CHUŤ DOMÁCEHO KOLÁČIKA, KVÁSKOVEJ PIZZE ALEBO CELKOM NOVÉHO, 
NETRADIČNÉHO DRINKU. NOVOOTVORENÉ KARLOVESKÉ BISTRO NA JURIGO- 
VOM NÁMESTÍ VÁM PRIPOMENIE, O ČO CHUTNEJŠÍ JE KAŽDÝ DEŇ, KEĎ HO 
NAPLNÍTE TÝM, ČO MÁTE RADI. 

MINT Karlovka vám pripomenie, 
že každý deň si treba vychutnať

KARLOVESKE_NOVINY_204x272mm_01.indd   1KARLOVESKE_NOVINY_204x272mm_01.indd   1 17/10/2022   13:0417/10/2022   13:04
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Zrekonštruované a  nad-
stavené parkovisko prine-
sie obyvateľom okolitých 

bytových domov kvalitnejšie 
parkovanie. Súčasťou budú elek-
trické nabíjacie stanice, parko-
vací infosystém, nové osvetle-
nie, odstraňovač ropných látok, 
požiarna a retenčná nádrž. 
Celkovo tam vybudujú 71 až 73 
nových parkovacích miest, z toho 
v objekte parkoviska ich bude 65 
až 67 a ďalších šesť bude z von-
kajšej južnej strany. Oproti už 
existujúcim tak pribudne 32 až 
34 nových parkovacích miest pri 
minimálnom zábere existujúcej 
zelene. Naopak pribudne nová 
zeleň vrátane viac ako dvad
siatich nových stromov.

Objekt parkoviska bude dvoj-
podlažný. Podzemné podlažie 
bude zapustené do svahu a  nad-
zemné bude na úrovni terajšie-
ho parkoviska, kde momentálne 

parkuje 33 vozidiel. Konštrukciu 
bude tvoriť monolitický železo-
betónový skelet, fasáda objek-
tu bude obrastená popínavou 
zeleňou. „Výstavba zahŕňa kom-
pletnú novostavbu na terajšom 
parkovisku spolu s priľahlými chod-
níkmi. Chodníky priamo dotknuté 
výstavbou parkovacieho domu budú 
nahradené novými v plnom rozsa-
hu, a to buď na pôvodnom mies te, 
alebo budú mierne posunuté. Viesť 
by mali po bezpečnom koridore 
bez kolízie s novou stavbou alebo 
vozidlami. Vzdialenejšie poško-
dené chodníky plánujeme pokryť 
novým asfaltom,“ informuje Petra 
Csákányiová z  referátu investícií 
miestneho úradu a  dodáva: „Na 
stavbu už máme vydané právoplat-
né územné rozhodnutie i podanú 
žiadosť o  stavebné povolenie. Po-
daná je i žiadosť o  stavebné vodo-
právne povolenie na odstraňovač 
ropných látok (ORL) a  retenčnú 

nádrž. Tá by mala slúžiť na zachyte-
nie vody pri prívalových dažďoch, 
ale mohla by sa využiť i  na polie
vanie zelene v okolí.“

V  predchádzajúcom období pri-
pravovali projektovú dokumentáciu 
pre  územné konanie a  následne 
pre stavebné konanie, tiež riešili 
žiadosti o  vyjadrenie príslušných 
orgánov a organizácií k územnému 
rozhodnutiu. Po získaní potreb-

ných dokumentov začali v  sep-
tembri s  prípravou žiadostí o  vy-
jadrenie príslušných orgánov 
k  stavebnému povoleniu. Dohro-
mady to predstavuje zhruba 80 
vyjadrení. Potrebné bolo vybaviť i 
povolenie na odstránenie pôvod-
nej stavby na špeciálnom staveb-
nom úrade. Koncom tohto roka 
sa chystá verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa.    -mš-; Foto: MiÚ

Príprava projektu nadstavby parkoviska 
na Ulici Ľ. Fullu sa blíži  do finále

Ambulancia
dentálnej  
hygieny

0905 569 958  

dentalnahygienicka.sk

objednať sa môžete aj online 

v Poliklinike Karlova Vess.r.o.

Inzercia

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
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Školstvo

Zelené fasády, tieniace 
žalúzie, solárne a fotovol-
taické panely, rekuperá-

cia vzduchu, využitie zrážkovej 
vody, ale aj hniezdne búdky pre 
netopiere, dážďovníky a  komu-
nitné ekocentrum. To všetko 
zásadným spôsobom zmení kva
litu prostredia, obohatí vyučo-
vanie a  zvýši pohodlie žiakov 
i učiteľov v ZŠ Alexandra Dubče-
ka na Majerníkovej ulici. 

Karlova Ves obnovuje ďalšiu 
verejnú budovu s  dôrazom na 
výrazné zníženie jej energetickej 
náročnosti. Základom obnovy 
je splnenie požadovaných te-
pelno-technických parametrov 
obnovovaných verejných budov. 
Najväčšia karloveská základná 
škola sa tak vysporiada s dopadmi 
zmeny klímy, zníži uhlíkovú stopu, 
zlepší kvalitu vnútorného prostre-
dia a podporí biodiverzitu. 

„Dlhodobý projekt modernizácie 
budovy školy a  areálu na Majerní
kovej vstupuje do finálnej fázy. Po 
jej ukončení budeme mať na Dlhých 
dieloch modernú, príjemnú a  ra-
cionálne energeticky nastavenú 
školu s  bazénom a  veľkým špor-
tovým areálom, ktoré slúžia nielen 
deťom, ale aj športujúcej verejnos
ti. Potvrdzuje sa, že koncentrovať 
investície do školských objektov 
a areálov je správna cesta, lebo sú 
najviac využívané,“ pripomenul 
zástupca starostky Branislav 
Záhradník.

„Nejde len o štandardnú re-
konštrukciu budovy. Počítame s 
výrazným znížením energetickej 
náročnosti budov, so zlepšením 
vnútorného prostredia, s využí vaním 
zrážkovej vody, obnoviteľnými 
zdroj mi energie a výsadbou zelene 
s podporou biodiverzity,“ informuje 
Jolana Kodhajová z referátu riade-
nia projektov.

Škola má vynovenú strechu aj 
okná

Prvú časť prác už ukončili a  jej 
súčasťou bola rekonštrukcia 
strešného plášťa budovy. Pôvodné 
drevené okná vymenili za plastové. 
Počas leta pripravili v triedach roz-
vody vzduchotechniky a  namon-
tovali ich aj v telocvičniach. Počas 

prázdnin opravili aj nefunkčnú 
dažďovú kanalizáciu,  zvody a 
nainštalovali podzemnú nádrž na 
zber dažďovej vody. Na streche 
zrekonštruovali bleskozvod. 

Školu zateplili
Budova je zateplená a z  väčšej 

časti už omietnutá a namaľovaná. 
V rámci podpory lokálnej biodiver-
zity na zateplenej fasáde objektu 
zabudovali hniezdne búdky pre 
dážďovníka tmavého, netopiere a 
belorítky. 

Využijú dažďovú vodu
Budú ju tam zachytávať do 

podzemnej nádrže a využívať na 
splachovanie toaliet. Na oknách 
južnej fasády budovy osadili roz-
vody na inštaláciu exteriérových 
elektricky ovládaných tieniacich 
žalúzií. Ocenia to pedagógovia a 
žiaci najmä počas jarných mesia-
cov.

Využijú slnečnú energiu, uše-
tria na nákladoch

Aktuálne sa pracuje na inštalácii 
solárnych panelov. Získanú ener-
giu využijú na zníženie súčasnej 
spotreby na ohrev teplej vody 
a temperovanie vody v bazéne. 
Neskôr nainštalujú fotovoltaické 
panely  na výrobu elektrickej ener-
gie, ktoré výrazne znížia spotrebu 
elektrickej energie zo siete.

Žiaci budú mať zelené átriá
Veľká pozornosť sa v  projekte 

venuje záhradnej architektúre, 
naj mä vo vnútorných átriách, kde 
u miestnia popínavé rastliny. Vďaka 
rekuperácii budú mať žiaci v  trie-
dach čistejší vzduch. Popínavé 
rastliny vysadia aj na dve vonkaj-

šie fasády. Pred budovou školy sú 
umiestnené dve betónové nádo-
by s  vonkajšou kresbou. Vysadia 
do nich novú trvalkovú vegetáciu 
spolu s lankovým systémom pre 
popínavé rastliny. 

Vetranie formou rekuperácie
Moderne a  ekologicky bude 

zabezpečené vetranie učební, 
kancelárií, zborovne a telocviční. 
Vetranie a výmenu vzduchu v 
budove zabezpečí ekologická 
rekuperácia. Jej hlavnou podsta-
tou je spätné získavanie tepla 
z odpadového vzduchu. Vďaka 
výmenníku je vzduch, ktorý je  
privádzaný do určených priesto-
rov, už predhriaty.

Vetranie pomocou rekuperač-
ných jednotiek bude významne 
zvyšovať kvalitu vnútorného pro-
stredia, šetriť energiu vďaka spät-
nému získavaniu tepla a  brániť 
vzniku nadmernej vlhkosti v  in-
teriéri. Tento spôsob výmeny vzdu-
chu bráni rozmnoženiu rôznych 
hubových a plesňových organiz-
mov, ktoré vznikajú nedostatoč-
nou cirkuláciou vzduchu, vysokou 
vlhkosťou a vysokou hladinou  
oxidu uhličitého. Výrazne sa zlepší 
prostredie najmä pre alergikov, 
keďže sa bude vetrať bez prachu 
a peľov. 

„Unikátne riešenie riadeného vet

rania bolo navrhnuté tak, aby bol 
čistý vzduch nasávaný z  tých častí 
budovy, ktoré nie sú vystavené sil-
nému slnečnému žiareniu, v  blíz-
kosti vegetačných zelených stien 
a  z  areálu Majerníkova,“ uzatvára 
vedúca referátu riadenia projek-
tov Lenka Nemcová.

Práce na hĺbkovej obnove naj-
väčšej základnej školy v Karlovej Vsi 
sa začali v decembri pred rokom. 
Pokračovať budú po celý školský 
rok. Dôležitou požiadav kou školy 
bolo, aby neobmedzovali vyučo-
vanie a  neohrozovali bezpečnosť 
detí. Práce mali byť ukončené naj-
neskôr na jeseň budúceho roka. 
Vzhľadom na finančnú náročnosť 
takejto ambicióznej obnovy stojí 
Karlova Ves pred úlohou hľadať 
dodatočné zdroje na dofinanco-
vanie celého projektu. Náklady 
budú čias točne kryté z finančných 
zdrojov Nórskych grantov a zo štát-
neho rozpočtu prostredníc tvom 
Minis  terstva životného pro stredia 
v  rámci projektu MITADAPT, pro-
gramu európskej komisie LIFE 
v rámci projektu DELIVER a z vlast-
ných zdrojov mestskej časti. Veľká 
časť nákladov bude musieť byť 
pokrytá ešte z  iných grantových 
zdrojov.        

 red; vizualizácia: Ján Hlina

Najväčšia základná škola prechádza 
výraznou rekonštrukciou 
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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 2021November 2022

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

Zaznamenali sme

Výsledkom modernizá-
cie je najkrajšia trať 
v  Bratislave, ktorá je 

celoročne pokrytá farebným 
kobercom z  rozchodníka a  ob
klopená súvislým porastom tr-
valiek a  okrasných tráv. Cestu-
júci z Dlhých dielov sú už dva 
roky ušet rení od životu nebez-
pečného prebiehania cez cestu 
vďaka integrovanej zastávke 
Riviéra. Slúži na prestup z  elek-
tričiek na trolejbusy a naopak. 

„Obyvatelia Karlovej Vsi trpezli-
vo prekonali ťažkosti so stavbou 
a komplikácie s dopravnou ob-
služnosťou. To už je za nami. Odme-
nou je výhodná, pohodlná doprava 
do mesta, a nielen to. Nielen nás, 
ale každého návštevníka Karlovej 
Vsi zaujme kvalitné vyriešenie križo-
vatky na Molecovej a veľmi pekná 
konečná úprava zastávok, priľahlej 
zelene a napokon aj samotného 
koľajiska,“ uviedla Dana Čahojová, 
starostka Karlovej Vsi.

„Modernizácia trate bola náročná 
investícia, ktorá si vyžadovala 
úzku spoluprácu hlavného mesta, 
mestskej časti a  dodávateľov stav-
by. Karlovešťania trpezlivo znáša-
li obmedzenia počas výstavby. 
Dôležité bolo, že sa nám podarilo 
presadiť aj kompletnú opravu asfal-
tových povrchov Karloveskej ulice 
ako následnej investície mesta a vy-
budovanie parku Suchá Vydrica za 
čerpacou stanicou, ktoré významne 
dotvorili kvalitu celého verejného 
priestoru a  dopravnej infraštruk-
túry v našej mestskej časti,“ dopĺňa 
Branislav Záhradník, vicestarosta 
Karlovej Vsi.

Po polročnej výluke električ-
kovej dopravy sa električky vrátili 
na vynovenú trať 26. októbra 2020. 
V plnej kráse sa predvádza najmä 
na jar po rozkvitnutí kvetov v jej 
okolí. Všetky električkové linky v 
rannej špičke premávajú častejšie. 
Cestujúcim z Dlhých dielov slúži 
na pohodlný a bezpečný prestup 
nový integrovaný prestupný uzol 
na Riviére.

Rekonštrukcia posledného 
úseku karlovesko-dúbravskej elek-
tričkovej radiály medzi tunelom 
a Molecovou (Riviéra) sa zača-

la 2. mája 2020. Realizovalo ju 
vysúťažené konzorcium firiem DK 
Radiála. V rámci stavebných prác 
modernizácie sa ešte predtým 
zrealizovali dve etapy, a to od 
zastávky Molecova po obratisko 
Kútiky a od obratiska po Záluhy 
(Damborského). Tie sa začali 22. 
júna 2019 a premávka električiek 
do Karlovej Vsi až po obratisko 
na jej konci bola obnovená 19. 
decembra 2019. Dúbravsko-kar-
loveská električková radiála denne 

prepraví do mesta a z mesta viac 
ako 30-tisíc cestujúcich.

História električkovej trate
Pravidelná premávka električiek 

po novej trati v Karlovej Vsi po 
obratisko Kútiky bola spustená 
7. júla 1975 a na koniec Dúbravky 
prišli električky o 10 rokov ne-
skôr. Prvá električková trať z cen-
tra mesta smerom do Karlovej 
Vsi bola postavená v roku 1929 a 
končila pri vyústení dnešnej Svrčej 
ulice. V rokoch 1949 a 1950 bola 

v stredovom páse medzi vozovka-
mi na nábreží Dunaja vybudovaná 
nová dvojkoľajná električková trať, 
ktorá bola predĺžená na koniec 
dnešnej Botanickej ulice neďale-
ko hostinca Riviéra. V roku 1955 
bola trať predĺžená do vtedajšie-
ho centra Karlovej Vsi, kde končila 
približne pri dnešnom Jurigovom 
námestí. Obratisko sa nachádzalo 
v miestach medzi dnešnou poštou 
a supermarketom.    

   mš; Foto: zdronu.sk

Modernizovaná električková  
trať slúži už dva roky

Prestupný uzol na Riviére sústreďuje v jednom bode električky, trolejbusy
aj autobusy, čo cestujúcim výrazne uľahčuje prestup na iné linky.

Karlova Ves sa môže pýšiť jednoznačne  Karlova Ves sa môže pýšiť jednoznačne  
najkraj šou električkovou traťou v Bratislave.najkraj šou električkovou traťou v Bratislave.
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Správy z mestskej časti

Okrem plávania pre verej
nosť a  plaveckých kur-
zov pre školy môžu 

návštevníci plavárne siahnuť aj 
po pravidelných cvičeniach pre 
dospelých a deti do 36 mesiacov. 
V najbližších týždňoch pribudne 
do rozvrhu aj populárne cvičenie 
Aquafitness.

Plaváreň na Majerníkovej 62 fun-
guje štandardne podľa rozvrhu, 
ktorého aktuálne znenie je zverej-
nené na webe plavarenmajerniko-
va.sk, facebooku plavárne alebo 
vstupných dverách do plavárne.

Plávanie pre verejnosť je možné 
v  ranných, popoludňajších aj 
večerných hodinách. Dostupnosť 
dráh je možné overiť si aj telefonic-
ky na čísle 0940 634 131.

V  čase školského vyučovania 
ostáva prioritou organizácia pla-
veckých kurzov pre školy. Kar-
lova Ves v  spolupráci so Sloven-
skou plaveckou federáciou a pod 
záštitou Fakulty telesnej výchovy 
a  športu UK v  Bratislave chce do 
bazéna prilákať čo najviac žiakov 
karloveských škôl. 

„Postupne nám pribúdajú školy, 
ktoré majú záujem o naše plavecké 
kurzy. Cieľom je priniesť žiakom 
plávanie raz do týždňa počas celého 
školského roka. Každej škole však 

Správa potešila všetkých 
nadšencov technológií na 
Spojenej škole Tilgnerova. 

Vznik špecializovaných učeb-
ní zvýši komfort žiakov pri ce-
loštátnych online testovaniach. 

Zoskupením miestností vytvorili 
učebne, miestnosť administrátora 
a  kabinet učiteľov informatiky do 
jedného celku. „Hlavne z dôvodov 
celoštátneho testovania 9. ročníka 
či online maturitného testovania 
bolo potrebné, aby boli učebne 
vedľa seba a administrátor mohol 
flexibilne reagovať na vzniknuté 
problémy. Rovnako sa rýchlejšie 

ba ani obľúbené cvičenie Float-
Fit. Posilňovacie a  koordinačné 
cvičenia na vode si pod vedením 
skúseného inštruktora môžu 
návštevníci vyskúšať v utorkových 
termínoch 19.00 h – 19.30 h 
a 19.30 h – 20.00 h. Miesto si je po-
trebné rezervovať na webe www.
aquatic.sk.

Plávanie s deťmi
V malom bazéne si prídu na svoje 

aj rodičia s deťmi. Detské plávanie 

v budúcnosti plánujeme dobudovať 
aj miestnosť s tzv. zeleným plát-
nom na nakrúcanie videí,“ doplnila  
Adriana Hlavinková.

vytvárame podmienky tak, aby to 
škole a najmä žiakom vyhovovalo čo 
najlepšie. Aktuálne spolupracujeme 
so šiestimi školami, komunikujeme 
však s ďalšími. Predpoludňajší roz-
vrh sa nám tak zapĺňa. Pokiaľ neplá-
vajú školy, voľné hodiny ponúkame 
verejnosti, ktorá ich rada využíva,“ 
povedala vedúca správy špor-
tových za riadení Anna Paučová.

Obľúbené vodné cvičenia
V  plaveckom rozvrhu nechý-

opravia technické nedostatky 
vznikajúce počas dňa,“ vysvetlila 
praktickú stránku presunu učební 
Adria na Hlavinková.

Učebňa je vybavená tlačiarňou, 
premietacím plátnom a datapro-
jektorom. Okrem   celoštátnych 
me raní v nich organizujú aj online 
predmetové olympiády. Súčasťou 
nového informatického krídla je 
aj mediálna miestnosť. „V triedach 
sa učí informatika, konkrétna práca 
s počítačom aj prstoklad. V súčas-
nosti odtiaľ vysiela školské rádio s 
profesionálnou nahrávacou tech-
nikou z fondov Európskej únie, kde 

je určené pre deti vo veku od 6 
do 36 mesiacov. Víkendové lekcie 
sú rozdelené podľa veku. Prihlásiť 
sa môžete cez web plavaren-ma-
jernikova.reenio.sk. Plaváreň plá-
nuje rozbehnúť aj populárne cviče-
nie vo vode Aquafitness.

ab; Foto: ilustračné (MiÚ)

ab; Foto: @SAMPHOTOSTOCK / 
luminastock

Plaváreň je v plnej 
prevádzke

Tilgnerka má nové krídlo 
informatiky
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Február 2022Jún 2021November 2022 Karloveské hody 2022

Vystúpenie známeho rapera Kaliho, koncert Simi Maguši-
novej či skupiny Vidiek boli vrcholmi programu Karloveských 
hodov 2022. Po dvojročnej prestávke sa uskutočnili na svo-

jom tradičnom mieste v Parku SNP v Líščom údolí od piatka 30. sep-
tembra do nedele 2. októbra. Nechýbali ani vystúpenia folklórnych 

súborov, bohatý program pre deti, ohňová i bubnová šou. Súčasťou 
programu hodov bola tradične bohatá ponuka sprievodných podujatí 
vrátane kolotočov a pestrého hodového občerstvenia. Do programu 
karloveských hodov sa zapojila aj Karloveská knižnica a  chýbať 
nesmeli ani hodové športové turnaje.     mš; Foto: Matej Hlbočan

Piatkový program mal slávnostnejší charakter a uskutočnil sa na Námestí sv.
Františka. Jeho tradičnou súčasťou bolo viazanie hodového strapca pod sta-
rostlivým dohľadom Vladislava Tomeka a Vladimíra Bohunského.

Vystúpil aj spevácky zbor Senioranka v sprievode dychovej hudby Kozovanka.

Na Nám. sv. Františka sa predstavila aj Základná umelecká 
škola Jozefa Kresánka.

Najznámejšie melódie Karola Duchoňa zahrali Duchoňovci.

Súčasťou piatkového programu hodov bolo aj posvätenie hodových strapcov  
na Nám. sv. Františka. 

Otvárací program prilákal stovky návštevníkov.

Hody prilákali tisícky návštevníkov
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Karloveské hody 2022

Hodový sprievod sa pod taktovkou Funny Fellows vydal do Líščieho údolia, kde 
pokračoval piatkový hodový program.

Ľudia si po období obmedzení mohli opäť vychutnať príjemné 
podujatie pod holým nebom.

Hodové strapce priniesli do dejiska hodov karloveskí skauti a vodáci.

Veľkej návštevnosti sa tešili aj stánky s občerstvením.

Piatkový program v Líščom údolí otvorila svojím vystúpením kapela 
Kochanski. 

Ukážky breakdance predviedol Tanec ulice. 

Najmä mladšie publikum potešil vystúpením YAEL.

Vrchol piatkového večera bol koncert raperskej hviezdy Kaliho, ktorého 
priaznivci zaplnili Líščie údolie.
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Deti aj rodičia si vyskúšali techniku verejnoprospešných služieb.

Anna previedla deti z rozprávky do rozprávky.

Milovníkov folklóru potešilo vystúpenie  
Ľudovej hudby Andreja Záhorca. 

Predstavila sa aj Škola breaku.
Hlavným ťahákom sobotňajšieho programu bolo vystúpenie  
Simy Magušinovej (Martausovej). 

Súčasťou hodov boli aj turnaje v tenise a vo futbale.

Sobotňajší program hodov otvoril folklórny súbor Čečina.
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Karloveské hody 2022

Svoje umenie predviedli tanečníčky z La Dansa School. 

Vrcholom nedeľňajšieho programu bol koncert skupiny Vidiek. JAMADAN sa predstavil bubnovou šou.

Chýbať nemohli ani kolotoče či iné atrakcie.

Skladby z inscenácií a zhudobnené sonety svetového dramatika  
Williama Shakespeara odzneli v rámci Shakespeare koncertu.

Vystúpil aj Folklórny súbor Dolina.

Nedeľný program sa začal vystúpením pre malé deti 
Hanička a Murko.
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Situácia na školách bola 
posledné dva roky napätá 
najmä pre pandémiu koro-

navírusu, keď sa deti museli učiť 
dištančne. Po tom, ako sa situácia 
začala zlepšovať, všetci verili, že 
tento školský rok bude bezprob-
lémový. Prišla však energetická 
kríza, ktorá všetko mení. Školy 
na Slovensku sa pripravujú na 
najhoršie a mnohé už otvorene 
hovoria o tom, že budú musieť 
v  triedach menej kúriť, alebo 
sa opäť vrátia k dištančnému 
vzdelávaniu. Predstavitelia kar-
loveskej samosprávy to však 
vidia inak. Chcú urobiť všetko 
pre to, aby karloveské deti mohli 
pokračovať vo vyučovaní bez ob-
medzení.

„Naše stanovisko je jasné. Nech-
ceme obmedzovať teplotu v školách 
a škôlkach a  radšej budeme šetriť 
energie v iných oblastiach. Obrazne 

miestnosť ide a aké aktivity ale-
bo koľko hodín tam deti strávia. 
V učebniach a miestnostiach, 
kde žiaci trávia štyri a viac hodín, 
musí byť aspoň 20 stupňov Celzia. 
Rovnaká minimálna teplota má 
byť aj v šatniach (pred telesnou 
výchovou). V telocvičniach alebo 
iných miestach určených na teles-

povedané, aj keď sa už na miestnom 
úrade nebude ani kúriť a ani svie
tiť, tak škôlky a školy by mali fun-
govať bez obmedzenia. Nebudeme 
odporúčať, aby riaditelia zariadení 
obmedzovali prevádzku z dôvo-
du vysokých cien energií,“ vyjadril 
jasné stanovisko Karlovej Vsi jej 
vicestarosta Branislav Záhradník.

Školy musia dodržiavať teplo-
tu v triedach, ktorú im vyhláškou 
určuje ministerstvo hospodárstva 
a aj Úrad verejného zdravotníc-
tva SR. Podľa hygienikov nesmie 
teplota v  škôlke (v miestnosti, 
kde sa deti hrajú a  spia) klesnúť 
pod 22 stupňov Celzia. V umyvár-
ni a zácho de musí byť teplota ešte 
vyššia, aspoň 24 stupňov. Vyhláška 
je z roku 2007, nejde teda o úpravu 
pre energetickú krízu.

Základné a stredné školy môžu 
kúriť menej. Vyhláška určuje mini-
málne teploty podľa toho, o akú 

nú výchovu musí byť aspoň 15 
stupňov. Taká istá teplota má byť 
aj v šatniach, kde si žiaci prezlieka-
jú vrchné odevy, v zime odkladajú 
bundy a prezúvajú sa. Minimálne 
15 stupňov Celzia musí byť aj na 
chodbách a toaletách.

mš; Foto: ilustračné (MiÚ)

Karlova Ves kúrenie  
na školách neobmedzí 

OD CENTRUM, BORSKÁ 1

20,49 €13,79 €

15,90 € 10,50 €

Inzercia

Vicestarosta Branislav Záhradník zdôraznil, že tepelný komfort v karloveských 
škôlkach musí byť zabezpečený, aby sa deti cítili príjemne.
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Téma

A  to i  napriek tomu, že 
pravdepodobnosť vzniku 
poistných udalostí roz

siahlejšieho charakteru je nízka. 
Zanedbateľná je cena poistného 
v  rámci poistných rizík v  po
rovnaní s  nákladmi, ktoré môžu 
vzniknúť v  prípade nepoistenej 
škody.

V decembri to budú tri roky, čo 
výbuch plynu v  Prešove poško-
dil panelový dom natoľko, že ho 
museli úplne zbúrať. Aj tento me-
dializovaný prípad poukázal na 
problém podpoistenia bytových 
domov. Čo to v  praxi znamená? 
„Pokiaľ by nastala podobná situá-
cia, bytovému domu by poisťovňa 
vyplatila sumu, za ktorú by si vlast-
níci sotva dokázali kúpiť nové byty. 
Nedokázali by si ani postaviť podob-
ný bytový dom. Pokiaľ by štát a 
občania v prípade poistnej udalosti 
v  Prešove neprispeli poškodeným 

dvere, sanita, kuchynské linky, 
vstavané skrine, zabudované spo-
trebiče, rozvody, žalúzie, markízy, 
klimatizačné zariadenia a iné zaria
denia, ktoré sú v bytoch zabudo-
vané alebo pevne pripojené. Preto 

obyvateľom vo verejných zbier
kach, vlastníci bytov by si za úhradu 
z poisťovne kúpili ledva garsónky,“ 
povedala výkonná riaditeľka 
Združenia pre lepšiu správu by-
tových domov Nina Sovič.

Nelichotivej situácii ohľadom 
poistenia bytových domov ne-
nahráva ani fakt, že žiaden zákon 
neukladá povinnosť mať bytový 
dom poistený. Aj keď väčšina by-
tových domov disponuje poist-
nými zmluvami, nie každá kryje 
hroziace riziká a väčšina bytových 
domov je podpoistená, teda 
poiste ná na neadekvátnu sumu. 
„Nejde len o  poistenie spoločných 
častí a za riadení bytového domu, 
teda plášť budovy, obvodové múry, 
strecha, schodisko, výťahy, elek-
trické a plynové prípojky, ale či sú 
pois tením kryté aj jednotlivé byty 
a ich vnútorné stavebné súčasti. 
Tam pat ria podlahy v bytoch, okná, 

je veľmi dôležitá výška poistnej 
sumy, na ktorú je bytový dom po
istený,“ uzavrela Nina Sovič.

ab; Foto: @SAMPHOTOSTOCK

Podceňovanie poistenia 
bytových domov sa nevypláca

Jana Počarovská
Jana.pocarovska@simplea.sk

MÁTE ZABEZPEČENÉ SVOJE ZDRAVIE  
A  MAJETOK? 
NA ČO JE POTREBNÉ SA ZAMERAŤ?

Dnešný svet je  plný negatívnych správ, ktoré sa týkajú škôd na majet-

ku, poškodenia  zdravia, či dokonca až straty života. Nemôžeme sa spo-

liehať na to, že sme nezraniteľní, ako si to mnohí myslia. Ak sa v našom 

živote vyskytnú  choroby, úrazy,  živelné pohromy, či iné neočakávané 

udalosti, mnohým ľuďom zostanú len oči pre plač. Veľakrát takejto 
situácii nevieme predísť, ale vieme zmierniť jej následky.

Preto je najdôležitejšie ochrániť svoje zdravie a život, ako aj maje-
tok, ktorý sme nadobudli. Ľudia si veľakrát neuvedomujú, že s rastom 
príjmu, pri zmene zamestnania, či rodinnej situácie, ako aj s rastúcimi 
cenami nehnuteľností, treba aktualizovať aj poistenie.

Zdanlivá spokojnosť s tým, že „platím za poistenie málo“ je ako časo-
vaná bomba, z ktorej následkami sa budeme musieť vysporiadať v naj
nevhodnejšej chvíli.

Častou požiadavkou, ktorú s klientmi na našej pobočke na Námestí 
sv. Františka 18/A riešime, je preto zabezpečenie príjmu a zabezpeče-
nie majetku.  Nech sa páči, navštívte nás aj s poistnými  zmluvami, 
ktoré máte,  BEZPLATNE vám ich skontrolujeme, či  zodpovedajú vašej 
aktuálnej situácii. 

Inzercia
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Karlova Ves si pripomína 
výročie významných 

investícií, ktoré
uľahčili život mnohým 
obyvateľom. O čo ide?

Krížovka

Vďaka projektu, ktorý re-
alizuje Miestna organizá-
cia Jednoty dôchodcov 

Slovenska (MO JDS) Karlova 
Ves s podporou hlavného mesta, 
dostalo 25 karloveských senio
rov šancu využívať výhody digi
tálnych technológií. 

Na miestnom úrade mali k  dis-
pozícii plne vybavenú počítačovú 
miestnosť s prístupom na internet. 
Pre každé školenie bol pripravený 
tematický rozsah výučby, ktorý 
mal pomôcť zvládnuť seniorom 
orientáciu v digitálnom svete. 

„Seniori v  súčasnej dobe  riešia 
veľa problémov, ktoré sú odra-
zom pandémie,  vojny na Ukrajine, 
vysokých cien, ale aj  vysokej miery 
inflácie. Najmä v čase koronakrízy 
boli seniori doslova izolovaní. Digi
tálny svet, vďaka ktorému komu-
nikovali a fungovali všetci ostatní, 
bol pre mnohých z nich nedostupný. 
Seniori často nemajú technické 

vybavenie alebo tieto vymoženos
ti nevedia používať. Chýbajú im 
digitálne zručnosti, alebo nevedia 
s  technikou pracovať. Skúsenos
ti s počítačom, tabletom alebo 
smartfónom majú len malé, aj to 
väčšinou pracovali s asistenciou 
inej osoby, obyčajne svojich detí, 
alebo vnúčat,“ poukázala Gabriela 
Mokráňová z MO JDS Karlova Ves.

Digitálne zručnosti sa v  súčas-
nosti stávajú už nevyhnutnosťou 
pre všetkých, a  to aj pre bez-
pečnosť v online priestore. Naras-
tá počet prípadov, keď práve 
seniori kvôli podvodníkom na so-
ciálnych sieťach prišli o úspory. 
Zlodeji sa často zameriavajú 
práve na seniorov, pretože vedia, 
že sú ľahkou korisťou. Digitálne 

zručnos ti umožňujú lepšie zapoje-
nie sa do spoločnosti, komunikáciu 
s  blízkymi, s rodinou či priateľmi, 
môžu využívať služby, z ktorých 
mnohé sú už dostupné online. 
Viac informácií nájdete na webe  
seniorita.sk

-mš-; Foto: Gabriela 
Mokráňová

Karloveskí seniori získavajú 
nové zručnosti 

Niektorí účastníci kurzu si nenechali ujsť ani jednu hodinu, 
pretože sa vždy dozvedeli niečo nové.
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V dolinách, Elena, Mám ťa rád a mnoho ďalších piesní, s ktorými 
sa preslávil Karol Duchoň, zaznelo vo veľkej sále Karloveského 
centra kultúry v  stredu 12. októbra. Potešili 68 oslávencov, 

ktorí svoje životné jubileá dovŕšili v  mesiacoch september a  ok-
tóber. Najstaršou spomedzi zúčastnených bola 95ročná Nadežda 
Bunčáková. Všetkým oslávencom k významnému jubileu zablahožela-
la starostka Dana Čahojová a vicestarosta Branislav Záhradník. 

Piesne hviezdy slovenskej populárnej hudby zahral Ľudo Kuruc Band, 
ktorý interpretuje a spieva piesne Karola Duchoňa. O kultúrny pro-
gram sa svojim prednesom postaral aj Matúš Slanina, žiak zo Základnej 
umeleckej školy Jozefa Kresánka. Moderátorom podujatia bol Maroš 
Szalay. Nasledujúce stretnutie novembrových a decembrových osláven-
cov sa uskutoční už v novom roku.   

mš; Foto: Jana Hrdličková a Ladislav Biznár

V októbri si jubilanti zaspomínali  
na piesne Karola Duchoňa

Tak znie motto cyklu cvičení 
a prednášok nielen pre se-
niorov, ktoré organizuje 

Karlova Ves v októbri a  novem-
bri pod názvom Škola správneho 
dýchania – prevencia zdravia na 
každý deň. Začala sa symbolicky 
v októbri, ktorý je mesiacom 
úcty k starším, i keď nie je určený 
len im.

Prednášky sa uskutočnia vždy 
v stredu o 14.00 h (26. 10., 2. 11., 
9. 11., 16. 11., 23. 11. a 30. 11.) v 

Dennom centre na Lackovej 4. 
Prednášať bude biomedicínsky 
inžinier Ľubomír Jakab. Náplňou 
prednášok spojených s  nácvikom 
sú základné typy dýchania, dycho-
vá hygiena, nácvik dychovej vlny, 
relaxácia, protistresové cviky a iné.

Záujemcovia sa môžu infor-
movať a prihlásiť telefonicky na 
čísle 0940 634 133 do 25. októbra. 
Vstup je voľný.          

   mš; Foto: info.michael-
heimphotographer.com

Keď dýchate, neznamená to, 
že dýchate správne!

Najstaršou oslávenkyňou bola 95-ročná Nadežda Bunčáková, ktorá 
zároveň oslavuje s manželom 62 rokov manželstva.

Medzi jubilantmi bol aj 80-ročný Michal Jalčovík.
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Centrum bude podporovať 
komunitný život, vzdelávať  
a zvyšovať povedomie 

žiakov, študentov, odbornej a 
laickej verejnosti o  problema-
tike zmeny klímy. Návštevníci sa 
dozvedia  o možnostiach zmier-
nenia dopadov zmeny klímy 
a  prispôsobenie sa jej dôsled-
kom. Samostatnou témou bude 
potreba zachovania rozmanitos-
ti rastlinnej a živočíšnej ríše. 

Komunitné vzdelávacie centrum 
pre klímu a  biodiverzitu otvorila 
Karlova Ves v priestoroch Základ-
nej školy Alexandra Dubčeka. Po-
zostáva z prezentačnej miestnosti, 
náučného chodníka venovaného 
podpore biodiverzity a  ukážke 
prototypov interaktívnych mo-
delov, ktoré ilustrujú adaptačné 
opatrenia na zmenu klímy.

Náučný chodník ukazu-
je opatrenia na podporu bio-
diverzity, ktoré boli použité 
v športovo-rekreačnom areáli Ma-
jerníkova. Sú to napríklad hmyzie 
hotely, úkryty pre ježkov a  plazy, 
kŕmne a hniezdne búdky pre vtáky, 
ale aj vysadené stromy a kríky, ne-
kosené trávnaté plochy, bylinková 

Vďaka nej pribudlo v parku 
na Borskej deväť Am-
brovníkov. Ide o stredne 

veľký strom, ktorý pochádza zo 
Severnej Ameriky. Vyznačuje sa 
hustou, kužeľovitou korunou, 
jeho listy sú laločnaté, podobné 
javoru a na jeseň menia farbu na 
červenooranžovú až žltú.

Strom plodí malé, zelené, 
pichľavé guličky, ktoré sú podobné 
gaštanom. Išlo o takzvané kontaj-
nerové stromy, ktoré je možné 
sadiť po celý rok. Pre tento účel 
ich v rámci projektu DELIVER Kar-
lovej Vsi darovalo Bratislavské 
regionálne ochranárske združe-
nie (BROZ), ktoré dlhodobo spo-
lupracuje s  mestskou časťou na 
viacerých projektoch.

Počas jesenných a  zimných me-

záhrada, eko-altánok so zelenou 
stenou a malé zelené strechy vet-
racích šácht CO krytov so zberom 
dažďovej vody.

Centrum bude vzdelávať deti 
a  študentov v  oblasti život-
ného prostredia, radiť bytovým 
správcom či spoločenstvám pri ob-
nove obytných a verejných budov. 
Odbornej komunite poskytne 
možnosti pre zdieľanie vedomostí. 

siacov bude náhradná výsadba 
stromov pokračovať na viacerých 
miestach Karlovej Vsi. V Parku SNP 
v Líščom údolí napríklad pribudnú 
dva duby, na križovatke H. Melič-
kovej – Tománkova šesť úzkych bu-
kov, na Veternicovej 9 platanov, na 
Pustej hloh, okrasná slivka na Pri-
bišovej 8 či platan na tzv. školskom 
námestí. 

„Pôjde o tzv. balové stromy, ktoré 
sú pestované v zemi a v čase vege
tačného pokoja sa z  nej vyrežú, 
zabalia do balov a  vysadia na no-
vom mieste. Naproti tomu konta    j
nerové stromy, ako v  prípade tých 
z  Borskej, sú vysadené v  kontajne
roch od začiatku a preto ani nie sú 
náchylné na manipuláciu a sadiť ich 
je možné po celý rok. Ich nevýhodou 
je dvojnásobná cena, a  preto sme 

Do klimatických tém sú zapo-
jení aj žiaci školy. V átriách budú 
umiest nené informačné panely, 
ktoré ich od ranného veku budú 
motivovať k zamýšľaniu sa nad 
tým, ako hospodárne nakladať s 
teplom. Budú mať informácie aj o 
tom, ako počas jari a leta využívať 
slnečnú energiu, ako počas leta 
účinne a priateľsky k prírode 
chrániť obydlia pred úpornými 

vďační BROZ, že nám poskytlo fi-
nančné prostriedky na ich zakúpe-
nie,“ ozrejmuje vedúca referátu 
životného prostredia miestneho 
úradu Lucia Brezovská. 

Cieľom takejto výsadby je na-
hradiť tie stromy, ktoré bolo treba 
z  rôznych dôvodov či už zdravot-
ných alebo bezpečnostných 
odstrániť. Nie vždy sa realizuje 

horúčavami. Dozvedia sa, prečo 
treba zachytávať dažďovú vodu. 
Súčasťou prezentácie je aj 
vysvetľujúca kampaň o tom, čo 
je uhlíková stopa a ako súvisí so 
zmenou klímy. Vznik centra bol 
podporený v rámci projektov DE-
LIVER (program LIFE) a MITADAPT 
(Nórske granty).

-bh-; Foto: MiÚ

náhradná výsadba na pôvodnom 
mieste, pretože to často ani nie je 
možné. Snahou však je sadiť ich čo 
najbližšie, alebo tam kde je stro-
mov málo. Výsadbu zabezpečujú 
zamestnanci referátu životného 
prostredia v spolupráci so zamest-
nancami karloveských verejno-
prospešných služieb.

-mš-; Foto: MiÚ

Karlova Ves otvorila Komunitné vzdelávacie 
centrum pre klímu a biodiverzitu

Náhradná výsadba stromov 
pokračuje

Karlova Ves podniká dôležité kroky pre zmiernenie dopadov klimatickej zmeny aj vzdelávanie detí a mládeže.
Na fotografii vpravo starostka Dana Čahojová a vicestarosta Branislav Záhradník pri otvorení centra.

Ďalšie stromy vysadila Karlova Ves tentoraz na Borskej ul.
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Folklórny súbor Dolina si 
v  sobotu 15. októbra pri-
pomenul 35. výročie založe-

nia slávnostným galaprogramom 
v  Karloveskom centre kultúry. 
Predstavili sa všetky tri zložky 
súboru (tanec, spev, hudba), ale 
i bývalí členovia súboru. V  pes-
trom programe priniesli členovia 
súboru divákom krásu ľudovej 
piesne, spontánnosť a hra-
vosť, radosť z tanca, pestrosť a 
rozmanitosť ľudového odevu.

Ako pripomenula vedúca súboru 
Naďa Čermáková, FS Dolina má bo-
hatú a jedinečnú históriu. Ich vlast-
né choreografie pokrývajú zvyky, 
tance a spevy z takmer všetkých 
významných regiónov Slovenska. 
Pod vedením skúsených tanečných 
pedagógov sa súbor vypracoval na 
úspešné umelecké teleso. Súbor je 
vysoko oceňovaný za výkony počas 
vystúpení nielen na Slovensku, ale 
aj v zahraničí. 

Počas 35-ročného pôsobenia 

svojej existencie sa v kolektíve 
vystriedalo veľa mladých ľudí, pre 
ktorých sa folklór stal celoživot-
nou záľubou. Kolektív mladých 
ľudí z bratislavských základných 

tanečníci Doliny vystupovali na 
desiatkach festivalov v rôznych 
mestách na Slovensku, v sused-
nom Česku a Poľsku, ale aj v ďalších 
krajinách Európy a Ameriky. Počas 

a stredných škôl vo veku od 4 do 
18 rokov spája vzťah k ľudovému 
umeniu, snaha zachovať a šíriť to 
najvzácnejšie z ľudovej kultúry. 

-mš-; Foto: MiÚ

Dolina oslávila  
35. výročie

MINI 
 

RC Dlháčik, Majerníkova 60, Bratislava Dlhé Diely, info@dlhacik.sk, www.dlhacik.sk 
 

 NOVEMBER 2022 V DLHÁČIKU 
 Miesto pre rodinu, komunitu a zdieľanie každodenných starostí i radostí. 

HERŇA  otvorená PONDELOK – PIATOK v čase 9:00 – 11:30. 

PONDELOK – ŠTVRTOK 16:00 – 18:00. 

Pravidelný program: 

Pondelok 9:00 - 11:00  Herňa + Capky – Labky  
17:00 - 18:00  Acrokids 3 – 6 rokov  

Utorok 9:00 - 11:00  Herňa + Capky – Labky   
16:00 - 18:00 Dlháčikovský folklór (3-6r 
18:00 - 19:00  Bodyform s Karin 

Streda 09:00 - 11:00  Herňa  
10:00 - 10:15  Tančekospievanky  
10:30 - 11:15  Montessori kútik 0,5 – 3 roky  
16:10 - 16:50  Nemčina pre deti od 4r.  
17:00 - 18:00  Nemčina pre mamičky 

Štvrtok 9:00 - 12:00  Folklórik pre krpčekárov 1,5 – 3r. 
16:10 - 16:50  Angličtina pre deti od 4r.  
17:00 - 18:00  Angličtina pre mamičky  
18:00 - 19:00  Bodyform s Karin  

Piatok 9:00 - 11:30 Bubátkovo – babyherňa pre deti do 1,5 roka 

 Aktivity: 
4.-6. 11. Vianočné fotenie 
11. 11.  Lampiónový sprievod 
Pripravujeme: Mikuláš, Detský ples, Karneval 
Zmena programu vyhradená.  
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• Polícia začala trestné stíhanie a vzniesla obvinenie voči 35-ročnej žene 
za prečin krádeže. Obvinená 14. septembra o 8.14 h v predajni potravín 
na ulici Mlynská dolina odcudzila tovar vo výške 83,20 eura, a to aj na-
priek tomu, že jej bola za obdobný čin v  predchádzajúcich dvanástich 
mesiacoch uložená bloková pokuta. 

• Polícia začala trestné stíhanie za prečin krádeže voči doposiaľ nezná-
memu páchateľovi, ktorý 21. septembra o  12.15 h odcudzil v  predajni 
potravín na Karloveskej ulici z pravého vrecka bundy poškodenej 32-roč-
nej ženy telefón zn. Apple, čím jej spôsobil škodu vo výške 1 000 eur.

• Polícia začala trestné stíhanie za prečin krádeže voči doposiaľ nezná-
memu páchateľovi, ktorý v čase od 15.20 h dňa 28. septembra do 10.30 h 
dňa 30. septembra odcudzil z parkoviska na Gabčíkovej ulici nezisteným 
spôsobom zaparkované a uzamknuté motorové vozidlo zn. Mazda CX-5. 
Poškodenej 28-ročnej žene tým spôsobil škodu vo výške 12 000 eur.  

Policajný zápisník 
(september) 

Narodené deti
Meno dátum narodenia rodičia
Anabela Paulovičová 24. júna Katarína a Patrik Paulovičovci
Matúš Blizniak   6. októbra Zuzana a Patrik Blizniakovci

Anabela Matúš

Foto: osobné archívy rodín
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RIADKOVÁ INZERCIA
Servis a opravy PC a WiFi siete v Karlovej Vsi. www.aatuh.sk 
Kontakt: 0915 720 730
Vodoinštalatér Tel.: 0904 307 824
Doprava, sťahovanie, demontáž, odvoz a likvidácia starého nábytku a spotre-
bičov, dovoz nového nábytku. Tel.: 0915 741 475, email: ba-tranzit@centrum.sk

KURZY nemeckého jazyka, tel.: 0902 733 777, info@ponemecky.sk.

V sobotu 12. novembra 
môžu Karlovešťania vyu
žiť odvoz elektroodpadu 

priamo zo svojej adresy. Záu-
jemcovia môžu nahlásiť druh a 
počet spotrebičov na odvoz so 
svojimi kontaktnými údajmi do 
9. novembra emailom na hali-
na.trubinyiova@karlovaves.sk, 
prípadne počas úradných hodín 
na tel. číslach: 02 707 11 281 a 02 
707 11 275. 

„Prosíme obyvateľov, aby v  deň 
zberu spotrebiče nevykladali na uli-
cu. Stačí, ak ich nechajú pri bráne 

bytového domu zvnútra resp. za 
bránou rodinného domu. Inak hrozí, 
že starý elektroodpad zoberú neo-
právnení zberači. V tomto zbere 
nie je možné odovzdať televízory 
a monitory,“ upozornila Halina 
Trubínyiová z referátu životného 
prostredia miestneho úradu v 
Karlovej Vsi. Zber elektroodpa-
du je organizovaný v spolupráci 
so združením Envidom. Zber si 
môžete objednať nielen prostred-
níctvom miestneho úradu, ale aj 
online prostredníctvom www.
zberelektroodpadu.sk.       -mš-

Môžete sa zbaviť starých 
elektrospotrebičov

Inzercia

Inzerujte a dajte o sebe vedieť  
v našom mesačníku

Riadková inzercia 
(max. 300 znakov vrátane medzier):  

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

 5 €/50 znakov (aj začatých)

Veľkosť strany         Cena Veľkosť v mm  
  (šírka x výška)
1/1 600 € 204 x 272
1/2 300 € 204 x 134,  100 x 272
1/4 150 € 100 x 134,  204 x   66
1/8 75 €   48 x 134,  100 x   66
1/16 40 €   48 x   66,  100 x   32 

CENNÍK INZERCIE – základné ceny 
Plošná inzercia 

Karloveské noviny vychádzajú v rozsahu zvyčajne 20 – 24 
strán v náklade 19tisíc kusov. Slovenská pošta ich distribuuje 
do všetkých domácností aj firiem na území Karlovej Vsi. 

Náš oficiálny mesačník ponúka priestor na prezentáciu 
a propagáciu produktov a služieb. Inzercia je skvelou 
príležitosťou pre firmy, prevádzky a služby, ako za primerané 
náklady inzerovať v celej Karlovej Vsi. Pri viac násobnom 
opakovaní inzercie redakcia poskytuje zľavu. 

Ponúkame aj riadkovú inzerciu pre občanov, v ktorej je 
možné inzerovať rôzne služby, kúpu alebo predaj, prípadne iné 
aktivity a oznamy. 

V prípade záujmu o umiestnenie vašej riadkovej alebo 
plošnej inzercie nás kontaktujte na tel. čísle 0940 634 111, 
alebo cez email: inzercia@karlovaves.sk
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Šport

Národný inštitút vzdeláva-
nia a  mládeže (NIVaM) 
zrevitalizoval bikrosovú 

dráhu v areáli na Karloveskej ul. 
Na revitalizácii sa podieľala aj 
mestská časť a Kaktus Bike Team 
Bratislava. Zúčastnené strany 
symbolicky podpísali memoran-
dum o spolupráci a do budúcna 
sa budú podieľať na ďalších prá-
cach v areáli.

Cieľom obnovy bikrosovej dráhy 
bola nielen oprava pôvodných 
častí, ale aj výstavba menšie-
ho pumptrackového okruhu pre 
širokú verejnosť. Do priestoru 
bikrosového areálu osadili nie-
koľko cyklotrialových prekážok a 
menších skokov, kde si budú môcť 
rekreační aj výkonnostní cyklisti 

Siláci zo Slovenska a  Českej 
republiky si zmerali sily 
v  prvom ročníku súťaže, 

ktorú organizovala posilňovňa 
Iron Gym. V  najťažšej váhovej 
kategórii dominoval Zoltán 
Púchovský, medzi ženami získala 
titul Klára Zmeškalová.

Silná komunita športovcov sa 
zišla na premiérovom ročníku 
IronStrongman Cup. Celkovo 28 
súťažiacich zdolávalo silové dis-
ciplíny v  štyroch váhových kate-
góriách. Športový duch podujatia 
umocnila atmosféra, ktorú sa po-
darilo vytvoriť v  slnečnom počasí 
na Janotovej.

Pozitívne pocity z  medzinárod-

zdokonaľovať technické zručnosti 
v ovládaní bicykla.

„Revitalizácia trvala pol roka. 
Predchádzali tomu diskusie 
s  odborníkmi, športovcami a  špor-
tovými klubmi. Roky zanedbanú 
dráhu sa podarilo v tomto roku re-
vitalizovať. Aktuálne je bezplatne 
k  dispozícii všetkým obyvateľom 
okolia a širších častí Bratislavy,“ 
povedala hovorkyňa Národného 
inštitútu vzdelávania a  mládeže 
Nikola Hrončoková.

Zaujímavosťou je, že okrem 
spomínaných subjektov sa na práci 
podieľali aj samotní zamestnanci 
NIVaM, ktorí počas Týždňa dobro-
voľníctva vyčistili susedný domček, 
ktorý by mal slúžiť ako zázemie pre 
športovcov a návštevníkov. S maľo-

nej účasti a  kvalitných výkonov 
prevládali aj u  organizátorov 
podujatia. „Veľmi ma potešila 
účasť, či už množstvo súťažiach zo 
Slovenska a Čiech a taktiež do-
statok fanúšikov a divákov. Všetci 
súťažiaci sa prekonávali a dosa-
hovali výborné výsledky. Hlavne 
súťažiace z Čiech ukázali, že aj 
nežnejšie pohlavie vie ukázať svo-
ju silu. Do budúcna chceme uspo
riadať ďalší ročník, ideálne, aby sa 
z toho stala každoročná tradícia. 
Poďakovanie za súčinnosť a pomoc 
pri organizovaní podujatia patrí 
takisto mestskej časti,“ zhodnotil 
manažér Iron Gymu Tomáš Lupták.

ab; Foto: Tomáš Lupták

vaním domčeka pomohli žiaci zo 
Spojenej školy na Dúbravskej ces-
te v odbore maliar-natierač, ktorí 
sa v rámci praxe postarali o všetky 
maliarske práce. Priľahlé okolie od 
lístia, drevín a  kameňov vyčistili 
žiaci odboru záhradník-kvetinár. 

Do revitalizácie sa zapojili aj mladí 
ľudia, ktorí využívajú bikrosovú 
dráhu. Nazvali sa Iuventa crew. 
Sú to mladí bikrosoví nadšenci, 
ktorí dobrovoľne vypomáhali s po-
mocnými prácami. 

ab; Foto: ilustračné (internet)

Bikrosová dráha je 
oficiálne otvorená

Koncentrácia sily na 
IronStrongman Cupe

Výsledky:

Kategória: U85
1. David Draxler
2. Matúš Mikulec  
3. Pavol Priatka

Kategória: U95
1. Rado Ferjanc
2. Tomáš Drugo
3. Peter Bandola

Kategória: Open nad 95 kg
1. Zoltán Púchovský
2. Lukáš Vrábel
3. Ivan Davidik

Kategória: Ženy open
1. Klára Zmeškalová
2. Míša Zemanková
3. Šárka Kučerová
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