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POPLATKY V ŠKOLÁCH

Od marca stúpli, v máji klesnú.  
Viac na s. 2 – 3.
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OPRAVY VÝTLKOV

Po zime sa Karlova Ves púšťa do opráv.  
Viac na s. 4.

KUCHYNSKÝ ODPAD

Po zime ho budú vyvážať 2x týždenne.  
Viac na s. 9.

VÝSADBA STROMOV

Má svoje jasné pravidlá.  
Viac na s. 19.

Prečítajte 
si noviny 
cez mobil

Pohodlný prenájom?

Stavte na expertov!

• 3D video prezentácia
• preverení klienti
• všetko na 
Pre prenajímateľov
z Karlovky zadarmo!*

* platí v mesiacoch marec a apríl 2023

KARLOVESKÁ REALITKA

Expert
0902 335 335 MOLECOVÁ 4C

Nízkokapacitné sociál no
zdravotné centrum pre 30 
klientov chce mesto vy

budovať na pozemku vo svojom 
vlastníctve na Dlhých dieloch. 
Vo februári pozemok vyčistili, 
posudzovali dreviny i kvalitu 
územia.

„Starnutie populácie je ne-
zastaviteľné a  preto je dobrou 
správou, že sa súbežne pripravujú 
až dva projekty. Prvý na Borskej 
ulici by mal byť dokončený v  pr-
vom polroku 2025 a  druhý zámer 
sa plánuje na Dlhých dieloch. Ak 
budeme úspešnými žiadateľmi 
z  Plánu obnovy, jeho realizácia by 
mohla byť rýchla a  pomôže riešiť 
vážnu situáciu pre obyvateľov, ktorí 
sú odkázaní na takúto formu pomo-
ci,“ uviedla starostka Karlovej Vsi 
Dana Čahojová.

„Zámer vybudovať moderné so-
ciálne zariadenie na Dlhých dieloch 
je dlhodobým cieľom karloveskej 

samosprávy. K  jeho realizácii nás 
čaká ešte náročná a  zložitá cesta. 
V dobrej spolupráci s hlavným mes-
tom Bratislava by sa nám to, verím, 
mohlo podariť. Vzhľadom na rastúci 
počet našich občanov v seniorskom 
veku by sme takéto zariadenie 
veľmi potrebovali,“ zdôraznil vice-
starosta Branislav Záhradník.

Aktuálne sa spracúva architek-
tonická štúdia predmetného zá-
meru. Zariadenie by malo posky-
tovať celkovú starostlivosť pre 
karloveských seniorov, ktorí po-
trebujú ubytovanie, stravovanie, 
upratovanie, ošetrovanie, rehabili-
táciu a sociálne poradenstvo. 

Nové zariadenie pre seniorov 
má mať bezbariérový charakter. 
Počíta sa s výstavbou dvojpod-
lažnej budovy s výťahom a vlast-
nou záhradou. V doterajších dis-
kusiách boli zatiaľ odporúčané 
jednolôžkové a dvojlôžkové izby 
s vlastnými kúpeľňami. Návrhy 

architektov pripomienkuje sek-
cia sociálnych vecí z magistrátu, 
ktorá dbá na to, aby výsledný 
návrh spĺňal najvyššie štandardy 
pre komfortné ubytovanie se-
niorov. Karlovu Ves zastupuje na 
pracovných stretnutiach a konzul-
táciách architekt Peter Vaškovič.

Architekti chcú do budovy za-
komponovať riešenia zamerané 
na šetrenie vodou, zníženie pro-
dukcie skleníkových plynov, na za-
držiavanie a vsakovanie dažďovej 
vody v území pomocou prvkov ze-
lenej infraštruktúry, ako aj prvkov 
technického charakteru a riešenia 
na znižovanie podielu nepriepust-
ných povrchov terénu. V návrhu 
sa očakáva snaha o využívanie 

lokálnych energetických zdrojov 
tepla. Realizácia zámeru by mala 
byť financovaná z Plánu obnovy a 
odolnosti v rámci výzvy minister-
stva práce.

Vďaka rámcovej dohode by mali 
architekti pripraviť projektovú 
dokumentáciu počas tohto roka 
a v roku 2026 chce mesto spustiť 
prevádzku zariadenia.

-ab-; Foto: ilustračné(@SAMPHO-
TOSTOCK; pressmaster)

Nové zariadenie sociálnych služieb 
sa chystá aj na Dlhých dieloch
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Poplatky za materskú školu  
či klub detí museli stúpnuť

Nárast cien energií, služieb, 
ale aj výpadok príjmov 
samosprávy v dôsledku 

prijatých vládnych rozhodnutí. 
K tomu plánované zvyšovanie 
miezd pedagogických zamest
nancov materských škôl a 
školských klubov detí. Na druhej 
strane potreba zabezpečiť pre 
deti a žiakov jedlo z kvalitných 
surovín. To všetko stojí za potre
bou miestneho zastupiteľ stva 
zvýšiť od 1. marca príspevky 
rodičov na pokrytie bežných vý
davkov a nárokov pri financovaní 
materských škôl (MŠ), školských 
klubov detí (ŠKD) a režijných 
nákladov v jedálňach (ŠJ).

Toto nepopulárne, ale nevy-
hnutné rozhodnutie boli nútené 
urobiť všetky bratislavské mestské 
časti, pričom Karlova Ves to uro-
bila medzi poslednými. Od mája 
by však ceny za obedy v základ-
ných školách a stravu v poslednom 
ročníku materskej školy mali opäť 
klesnúť v dôsledku ďalších legis-
latívnych zmien.

Materské školy 
Karlovej Vsi vzrástli výdavky na 

prevádzku škôlok a jedální za po-
sledných päť rokov z 2,2 mil. v roku 
2018 na 2,9 mil. eur v roku 2022. 
To predstavuje nárast o takmer 
760 tisíc eur. Malú časť z týchto 

výdavkov pokrývali aj príspev-
ky rodičov vo forme školného. 
Enormný nárast nákladov bol na 
druhej strane sprevádzaný nižším 
výberom školného, ktorý súvisel 
s pandémiou Covid-19 v dôsledku 
dlhšie zatvorených MŠ, pande-
mických opatrení a nízkej dochádz-
ky detí do MŠ. 

Jedným z dôvodov nárastu vý-
davkov na MŠ bol v minulosti rast 
platov zamestnancov v dôsledku 
zvýšenia stupníc platových taríf. 
Od tohto roka sa zvýšili mzdy aj 
u nepedagogických zamestnan-
cov. Ďalšie zvýšenie nasledovalo 
k 1. januáru tohto roka a rovnako 
k nemu dôjde aj k 1. septembru. 
Zásadný podiel na raste nákladov 
však spôsobili najmä rastúce ceny 
energií. Práve preto mnohé samo-
správy museli pristúpiť k zvýšeniu 
príspevku rodičov na čiastočnú 
úhradu nákladov MŠ z pôvodných 
30 na 60 eur mesačne.

Školský klub detí 
Jeho prevádzku a platy zamest-

nancov rovnako financuje mestská 
časť. Čiastočne prispievajú aj 
rodičia žiakov. Objem celkových 
nákladov na činnosť ŠKD pred-
stavoval v roku 2018 sumu 
530-tisíc eur z čoho až 410-tisíc 
eur išlo z rozpočtu Karlovej Vsi. 
Do roku 2022 sa objem celkových 

skutočných nákladov na chod 
ŠKD zvýšil o viac ako 300-tisíc 
eur. Vzhľadom na očakávaný 
rast mzdových a prevádzkových 
nákladov sa musel od 1. mar-
ca zvýšiť príspevok rodičov zo 
súčasných 20 na 35 eur.

Školské jedálne
Rodičia detí a žiakov oprávnene 

žiadajú, aby ich deti dostáva-
li kvalitnú stravu. Už v priebehu 
minulého roka však boli školské 
jedálne nútené z finančných 
dôvodov obmedziť prípravu 
pokrmov z drahšieho mäsa (králik, 
ho vädzie mäso, ryby). Obmedzila 
sa frekvencia podávania čerstvého 
ovocia, zeleniny či zeleninovej 
prílohy. Neustály rast nákladov na 
prevádzku bolo potrebné riešiť aj 
úpravou výšky režijných nákladov 
na stravovanie. 

Koľko zaplatia rodičia?
Rodičia hradia náklady na ná-

kup potravín (stravné) a príspe-
vok na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s výrobou jedla (režij-
né náklady). Finančné pásma 
nákladov na nákup potravín na 
jedno jedlo sa určujú podľa ve-
kových kategórií stravníkov a sú 
stanovené ministerstvom škol-
stva. Od 1. januára sú v platnosti 
nové finančné pásma. Najmä pre 
zachovanie kvality podávaných 
jedál boli karloveské zariadenia 
školského stravovania zaradené 
do 4. pásma.

Výška priemerných režijných 
nákladov v jedálňach karloveských 
základných a stredných škôl bola 
v roku 2018 vo výške 1,38 eura na 
jedno jedlo. V dôsledku rastu cien 
energií a platov zamestnancov 
má ich výška rovnako stúpajúcu 
tendenciu. V roku 2022 dosiah-
la hodnotu 2,10 eura na jedno 
jedlo. Výška režijných nákladov 
súvisí s veľkosťou jedálne, počtom 
zamestnancov i počtom vydaných 
jedál. 

Zníženie a odpustenie príspev
kov

Ak je rodič členom domácnosti, 
ktorej sa poskytuje pomoc v hmot-
nej núdzi, prípadne je v rodine 
viacero detí, ktoré navštevujú tú 
istú škôlku či školský klub detí, sa 
môže na prípadné úľavy z poplat-
kov spýtať v škole, ktorú dieťa 
navštevuje. 

-mš-; Foto: MiÚ

Od mája sa niektoré poplatky 
v školách opäť znížia v dôsledku 
schválenej dotácie na stravu.
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Ako sa zmenia poplatky za stravné a školský klub detí?

Percentuálna úhrada 
celkových nákladov na 
deti v karloveských
škôlkach v roku 2022

Percentuálna úhra
da prevádzkových 
nákladov na deti  
v karloveských
školských kluboch  
v roku 2022

Karlova Ves uhradila  87 %

Rodičia uhradili  8 % 
(školné a režijné  
náklady)

Štát uhradil  5 %

Karlova Ves uhradila  80 %

Rodičia uhradili  20 %

 Do 28. 2.  Od 1. 3. do 30. 4.

školné 30 € 60 €

potraviny 30,80 € 46 €

réžia do 10 € 10 €

SPOLU za 1 mesiac 70,80 € 116 €

Rodič zaplatí viac o:  45,20 €

 Do 28. 2.  Od 1. 3. do 30. 4.

potraviny 24,20 € 38 €

réžia do 15 € 15 €

SPOLU za 1 mesiac 39,20 € 53 €

Rodič zaplatí viac o:  13,80 €

 Do 28. 2.  Od 1. 3. do 30. 4.

potraviny 16 € 42 €

réžia do 15 € 15 €

SPOLU za 1 mesiac 41 € 57 €

Rodič zaplatí viac o:  16 €

 Do 28. 2.  Od 1. 3. do 30. 4.

potraviny 28,20 € 46 €

réžia do 15 € 15 €

SPOLU za 1 mesiac 43,20 € 61 €

Rodič zaplatí viac o:  17,80 €

 Do 28. 2.  Od 1. 3. do 30. 4.

ŠKD 20 € 35 €

Rodič zaplatí viac o:  15 €

Dieťa v materskej škole

Jedáleň (ZŠ) 1. stupeň

Jedáleň (ZŠ) 2. stupeň

Jedáleň (ZŠ), žiaci nad 15 rokov

Školský klub detí (ZŠ) 1. stupeň

87 %

8 %
5 %

Vekové kategórie stravníkov Cena jedla do 28. 2.   Cena jedla od 1. 3. do 30. 4.

MŠ deti 2 – 6 r. 1,54 € 2,30 €* 

ZŠ žiaci  6 – 11 r. 1,21 € 1,90 €*

ZŠ žiaci 11 – 15 r. 1,30 € 2,10 €*

SŠ žiaci 15 – 19 r. 1,41 € 2,30 €*

*Jedlo v MŠ obsahuje desiatu, obed a olovrant. V ZŠ je to obed. 

Ceny jedla v materských a základných školách

80 %

20 %

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

Tak ako každý rok za
bezpečí opravy výtlkov 
dodávateľská firma.  Za

mestnanci karloveských verej
noprospešných služieb (VPS) 
sa zamerajú na menšie výtlky 
a opravia ich studenou asfal
tovou zmesou. Tieto opravy sa 
môžu robiť pri vhodných pove
ternostných podmienkach aj 
počas zimného obdobia. Tým sa 
zamedzí rozšíreniu výtlku.

„Pracovníci oddelenia dopra-
vy pravidelne mapujú stav ciest a 
chodníkov. Od obyvateľov takisto 

prichádzajú  podnety, ktoré opera-
tívne riešime a sú zaradené do 
plánu opráv. Situáciu vždy vyhod-
nocujeme po skončení zimného ob-
dobia. Zameriame sa predovšetkým 
na lokality pri školách, škôlkach, 
lekárskych strediskách, kde je naj-
väčší pohyb osôb. Máme už vyti-
pované rôzne lokality napr. na uli-
ciach Jána Stanislava, Líščie údolie, 
Segnerova, Sološnická, Šaštínska, 
Lacková a iné,“ vysvetľuje vedúca 
oddelenia dopravy Jana Španková. 

-mš-; Foto: MiÚ

Karlova Ves začína  
s opravami výtlkov

Stane sa tak počas prvého 
štvrť roka. Malo by to pri
spieť k zlepšeniu parkova

nia na tejto ulici. V súčasnosti sa 
totiž stáva, že pre neefektívne 
parkovanie je niekedy nedo
stupných aj niekoľko parko
vacích miest. Podľa poveternost
ných podmienok v marci alebo na 
začiatku apríla vyznačia na vo
zovke nové vodorovné dopravné 
značenie. 

Práce na výstavbe novej komu-
nikácie pre peších a rekonštruk-
cii vozovky na Perneckej ulici sa 

začali vo februári minulého roka. 
Ich začatiu predchádzali kompliko-
vané rokovania o vysporiadaní ma-
jetkoprávnych vzťahov k pozem-
kom, na ktorých je nový chodník 
postavený. Jedinou vážnejšou 
komplikáciou počas stavebných 
prác bolo meškanie dodávky 
nových svietidiel. 

V polovici augusta pribud-
li aj nové LED svietidlá na už 
postavené stožiare. Na konci au-
gusta nové osvetlenie pripojili 
na sústavu verejného osvetlenia 
hlavného mesta. Nové svietidlá 

používajú osvetlenie v teplejších 
tónoch v hodnote necelých 3-tisíc 
Kalvinov, len svietidlo nad priecho-
dom pre chodcov má nastavené z 

bezpečnostných dôvodov ostrejšie 
svetlo s hodnotou 4-tisíc Kalvinov. 

-mš-; Foto: MiÚ

Na Perneckej pribudne 
vodorovné dopravné značenie

Bezpečnostné výruby  
v lese na Sitine

Zamestnanci mestských 
lesov už niekoľko týždňov 
rúbu suché stromy v 

lesnom masíve Sitiny nad 
Líščím údolím. Mestské lesy v 
Bratislave, vzhľadom na vysokú 
návštevnosť tohto lesa, musia 
udržiavať okolie značených trás 
bez suchých a nebezpečných 
stromov.

„Zimné obdobie sme využili na 
monitoring trás, pri ktorých sme 
identifikovali viac ako 140 suchých 
a poškodených stromov, zväčša 

duby a agáty. Tieto už od januára 
priebežne odstraňujeme. V mar-
ci nás čakajú ešte náročné strmé 
svahy priamo nad Líščím údolím,“ 
informuje Marek Páva, poverený 
riadením, a dodáva: „Na práce 
používame modernú techniku, a to 
železného koňa a šesťkolku, ktoré 
v tomto teréne dokážu manévrovať 
ľahšie ako traktor a najmä nepoško-
dzujú cestičky a pôdu.“

-mš-, Foto: Mestské lesy v 
Bratislave

Menšie výtlky opravujú zamestnanci VPS studenou asfaltovou zmesou.

Vodorovné značenie zefektívni parkovanie na Perneckej. 

Aj toto nové zariadenie prispieva k šetrnejšiemu zvážaniu dreva z mestských lesov.
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Syndróm karpálneho tunela 
patrí medzi najčastejšie ochore-
nia ruky. Môže zaň opakované 
presilenie ruky a trpia ním ľudia, 
ktorí vykonávajú stereotypnú 
alebo ťažkú manuálnu prácu. 
Trápi však aj ľudí, ktorí často 
pracujú na počítači. Skúsený 
tím profesionálnych plastických 
chirurgov z Motivon Clinic vyko-
náva aj operácie karpálneho 
tunela. Taktiež disponuje naj-
modernejším vybavením a veľmi 
príjemným personálom a prie
stormi. 

Vaše zdravie je to najdôležitej
šie, čo máte! Investícia do seba 
samého vám pomôže lepšie fun
govať vo všetkých oblastiach živo
ta. Častokrát sú pacienti nútení 
čakať na operáciu karpálneho 
tunela kvôli dlhému poradovníku aj 
niekoľko mesiacov. 

Lekári z Kliniky Motivon vy
riešia toto trápenie čímskôr! Tím 

častejších spôsobov je otvorená 
operácia, kedy sa robí malý rez v 
dlani a lekár potom oddelí tkani
vo, ktoré stláča nervy v karpálnom 
tuneli. Tento postup môže trvať 
približne 15 minút a pacientovi sa 
obvykle aplikuje lokálna anestézia. 

Prečo navštíviť kliniku Moti-
von 

Nadštandardnú starostlivosť 
centra plastickej a estetickej chi
rurgie Motivon Clinic si budete 
užívať v lukratívnych priestoroch. 
Čakajú tu na vás moderné am
bulancie vybavené prvotriednymi 
technoló giami a exkluzívne izby 

špičkových plastických chirurgov s 
niekoľkoročnými skúsenosťami už 
zvládol množstvo operácií chirurgie 
ruky. Medzi nimi aj rekonštrukcie 
na lakti, operácie na zápästí a ruke, 
dupuytrenovú kontraktúru, skákavý 
prst, ganglión, ale tiež spomínaný 
karpálny tunel. Certifikovaní od
borníci z Motivon Clinic pomohli 
pacientovi aj pri amputácií ruky, 
ktorú celú zošili. Kvalita, odbor
nosť, empatia či ľudský prístup. To 
je len pár z pozitívnych atribútov, 
ktoré spĺňa Motivon Clinic. Spokoj
ní pacienti od nich odchádzajú s 
úsmevom na tvári. 

Nenechajte sa zužovať bolesťou, 
necitlivosťou, mravčením alebo sla
bosťou v ruke. Tieto symptómy sa 
môžu totiž ešte zhoršiť pri opaku
júcich sa pohyboch rukou a zápäs
tia, ako sú písanie, používanie myši 
a iné činnosti. Cieľom operácie je 
uvoľniť nervy v karpálnom tuneli a 
zmierniť na ne tlak. Jedným z naj

ponúkajúce dokonalý komfort. 
Okrem plastických operácií ako sú 
operácia očných viečok, liposuk
cia, prenos vlastného tuku, plastika 
nosa, chirurgický facelift, zväčše
nie či zmenšenie prsníkov, operá
cie uší a karpálneho tunela posky
tuje aj služby v oblasti estetickej 
medicíny. Medzi ne patria výplne 
pier a vrások kyselinou hyaluróno
vou, mezoterapia tváre, okolia očí 
a vlasov, ale aj aplikácie botulo
toxínu. Klinika sa tiež špecializuje 
aj na chirurgické odstraňovanie 
znamienok, kožných výrastkov a 
tukových hrčiek či korekciu jaziev. 

Zverte svoje ruky do rúk 
kvalitných odborníkov  
z kliniky Motivon

Vaša krása
očarí všetkých

Líščie údolie 43
0904 355 553

www.motivon.sk

PLASTICKÁ A ESTETICKÁ 
CHIRURGIA

Vyriešte svoj zdravotný problém už dnes a objednajte sa na:  
tel. čísle: +421 904 355 553 alebo napíšte  

na: info@motivonclinic.com.  
Viac informácií nájdete na webe: www.motivon.sk



6

www.karlovaves.sk K ARLOVESKÉ NOVINY 

Február 2022 Školstvo Jún 2021Marec – Apríl 2023

Pripravuje sa rekonštrukcia 
telocvične na Karloveskej 61

Blíži sa zápis detí do ZŠ 

Karlova Ves v apríli požiada 
o grant v rámci vyhlásenej 
výzvy Fondu na podporu 

športu. Ten poskytuje dotácie 
na modernizáciu športovej in
fraštruktúry. Spolufinancovanie 
projektu podporili na februáro
vom zasadnutí aj karloveskí po
slanci.

Ak Fond na podporu športu 
žiadosti vyhovie, Karlova Ves zís-
ka finančné prostriedky umožňu-
júce modernizáciu ďalšieho 
športoviska. Telocvične tvoria 
neoddeliteľnú súčasť vyučova-
cieho procesu na školách a sú 

Zápis do 1. ročníka kar
loveských základných škôl 
bude v piatok 21. a v so

botu 22. apríla. Zákonní zástup
covia budú na zápise spoločne 
s dieťaťom. Ak sa zúčastní len 
jeden z rodičov, je potrebné pri
niesť aj súhlas druhého. 

Rodič alebo iný zákonný zástup-
ca pri zápise predkladá rodný 
list dieťaťa a občiansky preukaz. 
Po drobnosti o zápise a ďalšie in-
formácie zverejnia školy na we-
bových stránkach. Rodičia ich náj-
du aj na stránke Karlovej Vsi.

Základné školy využívajú ako 
prihlášku formulár zo školského 
informačného systému alebo for-
mulár zverejnený na webovom 
sídle základnej školy. Papierová 
prihláška je vo vestibule školy.

sklad a kabinet telesnej výchovy, 
posilňovňa, chodba a vstupná hala.

spádovej školy, pretože podľa 
počtu zapísaných a  prijatých detí 
pripravuje na nasledujúci školský 
rok počty tried, ich naplnenosť, 

využívané aj po skončení výučby. 
Okrem žiakov sú k dispozícii aj 
športujúcej verejnosti.

Modernizácia existujúcej špor-
tovej infraštruktúry by mohla 
zahŕňať rekonštrukciu strechy 
telocvične, výmenu hydroizolá-
cie, zateplenie strechy a výmenu 
bles kozvodu. Zateplenie by 
mohla dostať aj fasáda telocvične. 
Počíta sa takisto s výmenou 
vchodových dverí, zasklením 
zádveria a výmenou fasádneho 
zasklenia telocvične. Novú podo-
bu by v prípade schválenej dotácie 
dostali aj šatne, toalety, sprchy, 

Rodičia alebo ich zákonní zástup-
covia sú povinní zapísať na školský 
rok 2023/2024 dieťa, ktoré do 31. 
augusta dovŕši šiesty rok veku a 
dosiahne školskú spôsobilosť. O 
prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ 
školy do 15. júna. 

Žiak plní povinnú školskú 
dochádzku v škole v príslušnom 
školskom obvode. Školské obvody 
sú určené pre tri základné školy, 
ktorých zriaďovateľom je Karlova 
Ves. Zoznam ulíc školských ob-
vodov nájdu rodičia na webe Kar-
lovej Vsi. 

Žiak môže plniť povinnú školskú 
dochádzku v  inej ako spádovej 
škole, ak ho riaditeľ tejto školy 
prijme na základné vzdelávanie. 
Odporúča sa však, aby rodič čo 
najskôr o tom informoval riaditeľa 

    -ab-; Foto: MiÚ

učiteľov či vychovávateľov.
 -mš-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Inzercia

Okrem žiakov využívajú telocvičňu aj basketbalisti MBK Karlovka, folklórny súbor 
Dolina, športové krúžky vyhradené pre florbal, futbal či volejbal.
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Súčasťou pomoci ukrajinským žiakom bola aj materiálna zbierka.

Kultúra
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Výmena okien, zateplenie 
budov a striech, opti
malizácia osvetlenia a 

vykurovania či renovácia inži
nierskych sietí. Budova Príro
dovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského (UK) v Bratislave v 
Mlynskej doline prechádza roz
siahlou rekonštrukciou. 

„Rekonštrukcia Prírodovedeckej 
fakulty, ale rovnako aj Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky 
UK sa realizuje vďaka projektu AC-
CORD. Jeho cieľom je zatraktívne-
nie vzdelávania prírodných vied 
vrátane modernizácie laboratórií 
a posluchární, ako aj zníženie 
ener getickej náročnosti budov,“ 
povedala Lenka Millerová, hovor-
kyňa Univerzity Komenského v 
Bratislave. 

Zber dažďovej vody, ktorá 
sa bude využívať na závla
hu okolitej zelene, či umelý 

potôčik a malé vodné ihrisko s 
ručnou pumpou a mlynčekom 
pre deti. Aj to prinesie tretia eta
pa revitalizácie parku Kaskády. 
Verejné obstarávanie na zhoto
viteľa vyhrala vo februári firma 
SIPSTAV.

Vedľa vodného ihriska umiest-
nia osviežujúcu a ochladzujúcu 
fontánu. Tretia etapa počíta aj s  
novou zeleňou. Pôjde o mokraďové 
záhony so zádržným priestorom, 

Kompletná rekonštrukcia 
o vplyvnila aj režim výučby. Po 
nedávnych skúsenostiach s online 
vzdelávaním pristúpila Prírodove-
decká fakulta UK k hybridnému 
modelu výučby. „Končiace ročníky, 
teda tretiaci a piataci, majú zabez-
pečené prezenčné vzdelávanie. U 

stromy, kríky a ďalšie  rastliny. Po-
mocou tryskovej závlahy môže byť 
pravidelne zavlažovaných až 500 
m² trávnatej plochy. Ukončenie 
prác je plánované v závislosti od 
počasia, buď do konca júna alebo 
do konca októbra, keď by mali byť 
vysadené nové stromy.

Verejný priestor medzi ulicami 
Kresánkova a  Hany Meličkovej 
výrazne ožil po minuloročnej 
výsadbe drevín a aplikovaní vo-
dozádržných opatrení. V  parku 
vykonali terénne úpravy na za-
držiavanie vody v území, vybu-

nižších ročníkov je prezenčná prak-
tická výučba a online prednášky. 
V tejto súvislosti fakulta využi-
la blízkosť budov Univerzitného 
vedeckého parku, Fakulty elek-
trotechniky a informatiky STU a 
Fakulty informatiky a informačných 
technológií STU. Tie umožnili Príro-

dovali dva mokraďové záhony s 
podzemnými zádržnými nádržami 
na zachytávanie dažďovej vody a 
doteraz tam vysadili 21 nových 
stromov a 84 kríkov. 

Karlova Ves získala dotáciu na 

dovedeckej fakulte UK využiť ich 
náhradné učebné priestory. Zmo-
dernizované učebné priestory by 
mali byť študentom k dispozícii od 
začiatku zimného semestra koncom 
septembra,“ doplnila Lenka Mil-
lerová.

-ab-; Foto: MiÚ

realizáciu projektu z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rám-
ci programu IROP, protikrízového 
nástroja REACT-EÚ. 

-mš-; vizualizácia Jozef Frajka

Budovu prírodovedeckej 
fakulty rekonštruujú

Obnova parku Kaskády 
vstupuje do tretej etapy

REALITNÁ KANCELÁRIA

rokov skúsenos� na realitnom trhu
Chcete predať či prenajať byt alebo dom?

Ozvite sa nám, radi Vám poradíme
Kancelária: Karloveská 6c  (budova Allianz), Bra�slava

DIZAJN MANUÁL

Príloha č. 1

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020

Práce síce poznačil enorm-
ný nárast cien stavebných 

materiálov, univerzite sa však 
podarilo nájsť finančné riešenie 

rekonštrukcie.
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Základný čašník

Pomocník v profesionálnej 
kuchyni / Runner-čašník

• štandardný pracovný pomer 160 hod. mesačne
• zákonné príplatky a platená dovolenka
• férový prístup, nové priestory, rodinná atmosféra
• plat 1000 - 1600 EUR (brutto)

• vhodné aj ako brigáda alebo menší úväzok
• hradené zamestnanecké stravovanie
• v prípade TPP všetky zamestnanecké výhody
• plat 650 - 750 EUR (brutto)

Férová práca 
v Záhorskej Bystrici

Úplne nová rodinná reštaurácia 
Bistric postavená na dobrých 
surovinách, poctivej práci a ľudskom 
prístupe hľadá nových kolegov 
na tieto pozície:

Kontaktujte nás na info@bistric.sk

Mestská spoločnosť Odvoz 
a likvidácia odpadu 
(OLO) sa od 27. februára 

vrátila k pôvodnému intervalu 
odvozu kuchynského odpadu 
dvakrát za týždeň. V takomto 
intervale sa bude kuchynský bio
odpad zbierať až do 2. decembra. 

Ak si obyvatelia rodinných či 
bytových domov nestihli prevziať 
nádoby a kompostovateľné vrecká 
na zber kuchynského bioodpadu, 
môžu tak urobiť aj v tomto roku. 
Obyvatelia bytových domov si 
môžu prevziať balíček v Zákazníc-
kom centre OLO na Ivanskej ceste 
22 počas pracovných dní v čase 
7.00 - 16.00 h. 

Chýbajú vám vrecká?
Zapojené domácnosti, ktoré už 

vyčerpali kompostovateľné vrecká 
zo štartovacieho balíčka, si môžu 
ďalšie opätovne vyzdvihnúť od 1. 

2021 do konca januára 2023 sa 
Bratislavčanom podarilo vyzbie-
rať už viac ako 5-tisíc ton vzácneho 
kuchynského bioodpadu. „Ďaku-
jeme všetkým, ktorí sa zapájajú do 
zberu kuchynského bioodpadu a 

marca v centrále OLO na Ivanskej 
ceste 22. Snahou OLO je zvýšiť 
komfort obyvateľov a priblížiť 
distribúciu kompostovateľných 
vreciek bližšie k sídliskám. Od 
zavedenia projektu v októbri 

pomáhajú tak premeniť zvyšky na 
substrát. Aj vďaka tomu môžeme 
byť hrdí, že sa z Bratislavy stáva 
cirkulárne mesto,“ oceňuje pred-
seda predstavenstva OLO Ivan 
Sokáč.   -mš-; Foto: ilustračné (OLO)

Odvoz kuchynského 
bioodpadu prebieha opäť 
dvakrát týždenne
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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
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V parku si bude možné zahrať pingpong či zaskákať na trampolínach.

Školstvo

Budovanie pozitívneho vzťa
hu k pohybu a športu sa 
začína od útleho veku. MŠ 

Majerníkova 60 sa preto zapoji
la do športového a rozvojového 
programu, ktorý vytvorili slo
venskí a českí odborníci v oblas
ti telovýchovy. Gymnathlon 
prebieha jedenkrát do týždňa v 
telocvični materskej školy. Spolu 
27 predškolákov je rozdelených 
do dvoch tréningových skupín. 
Program je založený na pestrej 
kombinácii atletických a gym
nastických cvičení, pohybových 
hier a rozvoja osobnosti. 

„Cieľom je vybudovať u detí 

Najstaršie deti z MŠ Ma
jerníkova 11 absolvovali 
vo februári korčuliarsky 

výcvik na zimnom štadióne Vla
dimíra Dzurillu v Ružinove. O 
o svojenie si základov korčuľo
vania prejavilo záujem 44 detí. 
Niektoré z nich sú dôkazom toho, 
ako sa dá enormne zlepšiť počas 
jedi ného týždňa.

Keďže dlhodielska materská 
škola nie je v tejto aktivite žiadnym 

Mrazivé zimné počasie vy
tvorilo začiatkom febru
á ra podmienky pre deti z 

MŠ Suchohradská 3, ktoré boli na 
lyžiarskom výcviku v Lyžiarskom 
stredisku Zochova chata.

„Zorganizovali sme pre našich 
zverencov lyžiarsky výcvik, na ktorý 
sme v blízkom  okolí už niekoľko 
rokov nemali priaznivé podmienky. 
Zúčastnilo sa ho 24 detí. Cieľom vý-
cviku bolo položiť základy lyžovania 
u začiatočníkov a zdokonaliť sa u 
detí, ktoré tento šport už ovládajú,“ 
uviedla riaditeľka Oľga Mitrová.

Športovanie a pohyb detí je 
v tej to škôlke každodennou 

celoživotnú lásku k pohybu. Po 
každom tréningu si dieťa nalepí 
nálepku do svojho herného plánu. 
Veselý opičiak Putovný Max je s 
deťmi vždy na tréningu a pozorne 
sleduje, ako sa kto snažil, a všet-
ko hodnotí. Potom vždy na ďalších 
sedem dní prebýva v rodine jedného 
z detí a povzbudzuje ho k pohybu,“ 
povedala riaditeľka materskej ško-
ly Vanda Šichulová.

Športový program vychádza zo 
súčasných poznatkov a postupov 
v oblasti rozvoja pohybu a po-
hybových zručností. Metodiku a 
náplň tréningov vyvíjali odborníci 
Fakulty telesnej výchovy a športu 

(FTVŠ) Karlovej univerzity v Prahe 
a FTVŠ Univerzity Komenského v 
Bratislave. 

-ab-; Foto: MŠ Majerníkova 60

nováčikom, pedagogičky vedia, čo 
od detí očakávať. „Úplní začiatoční-
ci sa najprv naučili zvládnuť chôdzu 
na ľade s prechodom do sklzu. Po-
tom sa prešlo na korčuľovanie a 
prekladanie nôh vpred, následne 
vzad. Pokročilejšie deti sa venovali 
aj zmene smeru jazdy a brzdeniu,“ 
opísala priebeh kurzu riaditeľka 
materskej školy Iveta Ryzá.

-ab-; Foto: MŠ Majerníkova 11

súčasťou výchovy a vzdelávania 
detí. Tie pohyb nielenže milujú, ale 
navyše má význam pre ich odol-
nosť. V MŠ preto využívajú všetky 
dostupné príležitosti na ich špor-
tovanie. Počas výcviku sa zamerali 
na pobyt a pohyb v zimnej prírode, 
opatrnosť pri pohybe v zmenených 
podmienkach. Rozvíjali si aj se-
baobslužné návyky a vlastnos ti 
ako odvaha, pomoc druhému, 
schopnosť vedieť prispôsobiť sa 
situácii a rešpektovať dohodnuté 
pravidlá, rovnako aj počúvať a ro-
zumieť pokynom.

-mš-; Foto: MŠ Suchohradská 3

K športu vedú odborníci  
aj predškolákov 

Predškoláci skúšali 
korčuľovanie na ľade

Lyžiarsky výcvik absolvovali 
deti z MŠ Suchohradská

Náplň tréningových hodín je zostavená 
odborníkmi tak, aby sa deti naučili 

12 kľúčových pohybových zručností 
zodpovedajúcich ich veku.
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Školstvo

Aktivitu jednej triedy sa ten
toraz rozhodli pedagogičky 
rozšíriť do celej materskej ško
ly. Obliekanie sa do tematickej 
farby nezostalo iba pri deťoch 
a farebné oblečenie nosili aj 
zamestnanci. Dokonca sa pripoji
li aj niektorí rodičia.

Aktivita vyplýva zo Školského 
vzdelávacieho programu, kde fi-
guruje  téma Farebný svet. Pri 
tejto téme sa deti učia rozlišovať 

Maľovanie na tvár, hudba 
i tanec, fotografovanie 
pri fotostene, slávnost

né róby dievčat i chlapcov a sláv
nostné otvorenie. 

To všetko mohli zažiť žiaci 1. 
stupňa Spojenej školy Tilgnerova 
14 v stredu 15. februára na plese, 

jednotlivé farby. Ideálne je zážit-
kové učenie. „Každý týždeň sme sa 
obliekali do určenej farby a zameria-
vali sme sa na ňu aj vo vzdelávacích 
aktivitách a hrách,“ povedala Iveta 
Ryzá, riaditeľka Materskej školy 
Majerníkova 11. Začiatok fareb-
ných štyroch týždňov odštartovala 
červená. Nasledovala modrá a žltá 
a posledný týždeň sa deti obliekli 
do zelenej farby.

-ab-; Foto: MŠ Majerníkova 11

ktorý pre nich zorganizoval kolek-
tív vychovávateliek pod vedením 
učiteľky Viery Turčákovej a vy-
chovávateľky Zuzany Tirpákovej. 
Animátormi boli starší žiaci, ktorí 
pomohli pripraviť program. 

-mš-; Foto: SŠ Tilgnerova 14

Farebné týždne v MŠ 
Majerníkova 11

Detský ples  
v SŠ Tilgnerova

Rodičia budúcich škôlkarov 
musia podať žiadosť o 
prijatie dieťaťa na pred

primárne (predškolské) vzde
lávanie. Materské školy budú 
prijímať vyplnené žiadosti od 2. 
do 12. mája. 

Tlačivo je sprístupnené v elek-
tronickej forme na webe ma-
terských škôl a mestskej časti. 
Papierová forma žiadosti je k dis-
pozícii v každej materskej škole. 
Podpísanú žiadosť možno podať 
osobne, doručiť do schránky školy 
alebo zaslať poštou. Nevyhnutnou 
súčasťou žiadosti je aj potvrdenie 
všeobecného lekára pre deti a 
dorast o zdravotnej spôsobilos-
ti dieťaťa. Súčasťou lekárskeho 
po tvrdenia je aj údaj o povin-
nom očkovaní. O prijatí dieťaťa 
rozhodne ria diteľka MŠ do 30. 
júna.

Na predprimárne vzdelávanie 

sa obvykle prijíma dieťa od troch 
rokov. Vo výnimočných prípadoch 
možno prijať dieťa už od dvoch 
rokov, ak tomu zodpovedajú 
kapacitné a personálne podmien-
ky príslušnej materskej školy.

Pre deti, ktoré dosiahnu 31. 
augusta päť rokov veku, je pred-
primárne vzdelávanie povinné. 
Ak doposiaľ dieťa nenavštevova-
lo žiadnu materskú školu, rodič 
je povinný ho prihlásiť na pred-
primárne vzdelávanie v spádovej 
škole v obci, kde má trvalý pobyt, 
ak pre neho nevyberie inú školu. V 
prípade, že rodič zanedbá túto po-
vinnosť a neprihlási dieťa na plne-
nie povinného predprimárneho 
vzdelávania, dopustí sa priestup-
ku a bude mu uložená pokuta 
až do výšky 331,50 eur, rovnako 
ako pri viac ako piatich neospra-
vedlnených dňoch v mesiaci. Dieťa 
môže chodiť do škôlky aj v inej ako 

spádovej materskej škole, a to na 
základe rozhodnutia riaditeľky 
materskej školy. O individuálne 
vzdelávanie svojho dieťaťa bude 
môcť rodič požiadať riaditeľku ma-
terskej školy až po jeho prijatí do 
materskej školy. 

Povinné predprimárne vzde-
lávanie v MŠ trvá jeden školský 
rok. Ak dieťa po dovŕšení šieste-
ho roka veku nedosiahne školskú 
spôsobilosť, riaditeľ materskej 

školy rozhodne o jeho pokračovaní 
vo vzdelávaní v škôlke. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa pod-
pisujú obaja rodičia. V prípade 
písomného vyhlásenia oboch 
rodičov alebo v ojedinelých prípa-
doch môže žiadosť o prijatie pod-
písať iba jeden z rodičov dieťaťa. 
Dôvodom je napríklad obmedzený 
výkon rodičovských práv alebo 
preukázateľné zdravotné dôvody. 

-ab-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Dieťa do materskej školy 
zapíšte v máji
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Víťazstvá vo všetkých troch 
kategóriách potvrdili vy
sokú úroveň anglického 

jazyka na škole. Spojená ško
la Tilgnerova 14 bola dejiskom 
okresného kola olympiády v 
anglickom jazyku, na ktorom 
prezentovalo svoje znalosti 40 
žiakov.

Žiaci Tilgnerky vyčnievali v 
konkurencii rovesníkov z ostat-
ných škôl a tešili sa z troch pr-
venstiev. V kategórii 2A zvíťazila 
Kristína Stohl. Kategória 2B pa-

Túto novinku umiestnili na 
chodbách ZŠ Karloveská 
61. Využívajú ju žiaci počas 

prestávok alebo pedagógovia pri 
potrebe individuálnej práce so 
žiakmi mimo triedy. 

Oddychové zóny pozostávajú 
z variabilných panelov, sedacích 
súprav rôzneho charakteru a 
príručných stolíkov. Variabilné 
paravany sa môžu použiť ako záste-
na. Využiť sa dajú napríklad počas 
vyučovania, pokiaľ niekto potrebu-
je so žiakom pracovať individuálne 
mimo triedu. Rovnako sa dajú 
použiť na ležanie alebo sedenie. 
Súčasťou zón je aj hracia časť, 

trila po vyhodnotení výsledkov 
Lukášovi Pekarčíkovi a v kategórii 
2C2 uspela Emma Kissová. Aby sa 
nepovedalo, že na domácej škole 
mali Tilgneráci zjednodušené 
podmienky, o férový priebeh 
olympiády sa postarala porota. Vy-
tvorená bola z 12 pedagógov zo 
zúčastnených škôl.

Škola už od svojho vzniku v roku 
1970 mala triedy s vyučovaním 
angličtiny. Keďže sa vyučuje od 1. 
ročníka na prvom stupni, úroveň 
angličtiny je vysoká. Na bilingvál-

ktorú je možné počas vyučovania 
využiť aj na didaktické účely. Tvorí 
ju interaktívna hra, v ktorej sú 
nainštalované aj rôzne didaktické 
hry pre jednotlivé predmety. 

 „Vedieť sa nudiť je síce prospešné 
pre tvorivosť a fantáziu, ale v 
škole sa ukazuje, že hlavne počas 
prestávok žiaci vo väčšej miere 
nevedia túto tvorivosť využiť efek-
tívne. V triede sú spoločne chlapci 
a dievčatá, ktorým vyhovuje počas 
prestávky pokojné prostredie, po-
trebujú minúť nahromadenú ener-
giu a zároveň majú odlišné záujmy. 
Práve preto sme sa rozhodli vy-
tvoriť zóny, ktoré budú reagovať na 

nom gymnáziu žiaci dokonca 
maturujú z angličtiny na úroveň 
C1, čo je ekvivalent štátnej jazy-

potreby jednotlivých žiakov,“ pove-
dal Adam Škopp, školský špeciálny 
pedagóg.

kovej skúšky.
-ab-; Foto: MiÚ

-ab-; Foto: MiÚ

Žiaci z Tilgnerovej ovládli 
okresné kolo anglickej 
olympiády

Oddychové zóny upevňujú  
vzťahy medzi žiakmi

V utorok 28. februára sa ro-
dina, priatelia a široká verej-
nosť rozlúčila s karloveským 
oldskautom Vladislavom Tome-
kom. Narodil sa a vyrastal vo 
vinohradníckej rodine v dedi-
ne Karlova Ves. Navštevoval 
tu aj miestnu ľudovú školu. V 
chlapčen skom veku sa stal čle-
nom karloveského skautského 
oddielu. Už ako dorastenec 
hrával hokej a futbal za miestny 
Tatran Karlova Ves. 

V zrelom veku bol dušou kape-
ly karloveských oldskautov, ktorá 
ako súčasť speváckeho kolektívu 
Senioranka rozdávala radosť 
aj širokej karloveskej verejnos-
ti. Mnohoročnou účasťou na 
príprave tradičných karloveských 
hodov v nemalej miere prispel k 
udržaniu tejto tradície.

Česť jeho pamiatke.
Prevzaté od Matúša Šrámka

Odišiel Vladislav Tomek

Úspešní reprezentanti Tilgnerky:  
zľava Emma Kissová, Lukáš Pekarčík a Kristína Stohl.

Medzi chlapcami je obľúbená hracia zóna so stolným futbalom.
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Inzercia

Organi                 
zácia                 

spojených 
národov

vlastné                        
ja 

AKOL,                   
ENZO,                  
OVALO

meno                  
modelky                 
Campbell 

slovenský                            
cyklista

úmrtie

bolo                      
zaľúbené                        
(zried.)

napi                     
choval 

bez                               
šiat

Majstrov                         
stvá                         

Európy

pred                    
mestie              
Viedne

3

španielska                   
hmotnost.                     
jednotka

1000 ki                     
logramov

spisy                         
(zastar.)

živočích                           
(z lat.)

pár,                             
po ne                          
mecky

prasklina

ozubené                         
koleso

obyvateľ                         
Arménska                       
(po nem.)

Air                    
Transport napuchol pasta,                           

plnka

matka                
zakladate                     
ľov Ríma 

slnko,                            
po ma                          
ďarsky

Divadlo                  
Vitězslava                           
Nezvala

mäkká                    
hudobná                        
stupnica

hudobné                         
dielo hriadele

PAAR,                   
TORA,                    
KAVAL

obyvateľ                                
Modry

Eduard,                       
v Lon                    
dýne

EČV                         
Nitry 1

salaš,                           
po ma                  
ďarsky 

pazúr                         
(kniž.)

úradné                        
listiny

Akade                    
mická                        
obec

obyvateľ                           
Saska

nemecká                      
fašistická                       

strana

talianske                     
meno                           

(Ferarri)

tiger,                           
po ja                   

ponsky

šomrole,  
zákusok

taroková                             
karta

Nemzeti                  
Környezeti                 
Nevelési               
Stratégia

2

likér              
z ryže

rampa, po                       
anglicky

Slov.                   
syndikát                        

novinárov

kultúrna 
vyspelosť

skr.                          
Kentucky

plastická                             
hmota

majetok                            
bez                           

dlhov

dvojhláska

dom. Me                  
no Ernesta

spôsob                           
únavu

skr.                         
sobota

ktože

Radio                        
North Inter.

malé                               
oko

sútok,                          
po česky

amerícium

Niektoré karloveské  
deti čaká výnimočná 

udalosť, aká?

Krížovka / Kultúra
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Recept, ako ostať mobilný, 
nie je náročný na naplnenie. 
Kto si denne nenájde pár 

minút pre svoje telo, nemôže sa 
čudovať, že mu časom prestane 
fungovať. Ostatné tri roky boli 
v tomto smere pre seniorov ob
zvlášť komplikované. Samota, do 
ktorej boli mnohí nechtiac vtiah
nutí, spôsobila nemalé škody 
na fyzickom, ale aj psychickom 
zdraví staršej populácie. Svoje 
o tom vie aj Karlovešťanka Mar
ta Mitrová, ktorá sa aj vo veku 
87 rokov venuje fyzioterapii a 
cvičeniu s miestnymi seniormi. 
Motivuje ich k zdravému pohybu.

Nevhodné pracovné pro
stredie vám skomplikovalo ži vot 
ešte v mladom veku. Napriek 
tomu ste sa rozhodli ísť proti 
nepriaznivým prognózam.

Venovala som sa biochémii a 
labo ratórne prostredie môjmu 
zdraviu neprospelo. Práve naopak. 
Na určitú dobu som ostala imobil-
ná. Začala som sa venovať cviče-
niu, fyzioterapii a rehabilitácii. 
Stav sa mi postupne zlepšil a som 
rada, že som neostala odpísaná.

Pohybové aktivity ste pred pár 
rokmi rozvinuli aj v Karlovej Vsi. 
Aká bola reakcia seniorov?

Záujem bol obrovský. Od začiat-
ku som viedla tri skupiny. Cvičenia 
som prispôsobovala stavu jedno-
tlivých seniorov, podľa aktuálnej 
potreby. Bolo evidentné, že okrem 
fyzického pookriatia mali naše 
pravidelné pohybové stretnutia aj 
prínosný spoločenský rozmer. Se-
niori sa potrebujú okrem pohybu 
aj stretávať. Odchod na dôchodok 
by nemal znamenať pre človeka 
koniec produktivity a odsunutie 
medzi nepotrebných. Seniori sa 
potrebujú pravidelne socializovať.

V tejto oblasti priniesli posled
né tri roky prekážku za prekáž
kou. Vrátili sa vôbec aktivity do 
pôvodného stavu? 

Prijaté opatrenia izolovali 
starších ľudí do samoty. A samota 
zabíja. Starí ľudia fungujú podľa 
zaužívaných štandardov. Však 

to poznáte od svojich starých 
rodičov, že všetko musí byť na svo-
jom mies te a najlepšie s ničím ne-
hýbať. Bohužiaľ, seniori boli vyše 
dvoch rokov zavretí doma a ťažko 
sa vracajú do bežného režimu. Ešte 
horšie je, ak senior nemá v blízkos-
ti ani rodinu, ktorá mu pomôže s 
nákupom alebo cestou k lekárovi. 
Som rada, že sa opäť môžeme 
stretávať, zacvičiť si a porozprávať 
sa. Ku kvalitnému životu je totiž 
potrebné aj pozitívne myslenie.

Čo by mali seniori robiť preto, 
aby bolo ich cvičenie efektívne?

Stačí robiť presne to, čo platí 
vo všeobecnosti. Či už cvičí mladý 
človek alebo senior, dôležitá je 
pravidelnosť a určitá disciplína. 
O dlhodobej motivácii napovie 
už aj taká banalita, že keď niekto 
nemôže na dohodnuté cvičenie 
prísť, zdvihne telefón a ospra-
vedlní neúčasť. Kto vynechá zopár 
týždňov, už je takpovediac jednou 
nohou mimo. Potom si k cvičeniu 
opäť musí hľadať cestu. Ak už aj 
niekto necvičí pravidelne, mal by 
do svojich aktivít zahrnúť aspoň 
20-minútové prechádzky. 

Zdá sa, že spoločnosť je ešte 
stále viac naklonená ku kon
zumácii medikamentov ako k 
zdravému životnému štýlu. Je 
ťažké motivovať seniorov k 
cvičeniu? 

Treba zdôrazniť, že viac sú na-
klonené zmene ženy. Muži čím sú 
starší, tým sú viac leniví. Medika-

menty majú svoje miesto pri po-
tláčaní bolesti a vôbec umožne-
nia ako-takého fungovania. Moja 
filozofia však znie: „Zdvihni zadok 
a hýb sa“. Keď ten pohyb nemajú, 
tak časom začnú vystrájať. Keď 
má človek dlhodobo málo pohybu, 
začne telo bolieť. Rozhýbať nečin-
né svaly potom trvá určitý čas.

Akému typu cvičenia sa mo
mentálne venujete?

Pôvodne sme cvičili pilakala-
jogu, čo je kombinácia pilatesu, 
kalanetiky a jogy. Potom sme zis-
tili, že pre nás bude efektívnej  -
šie zamerať sa na fascie. Sú to 
väzivové štruktúry, ktoré obaľujú 
svaly, orgány a dokonca aj cievy či 
nervy. Dajú sa prirovnať k malým 
vláknam, ktoré ako sieť držia svaly 
v celistvosti. Fascie spevňujú kosti, 
ktoré sa časom oslabujú. Aby kos-
ti držali lepšie pokope, je zvlášť 
pre seniorov posilňovanie fascií 
dôležité. Fascie sú rozsiahlou té-
mou v profesionálnom športe a 
postupne sa dostávajú do povedo-
mia aj mimo profesionálny šport. 
So seniormi, ktorých vediem, sme 
začali cvičiť aj očnú jogu. Pomáha 
na zlepšenie zraku a menšiemu 
namáhaniu očí. Pravidelným 
cvičením môže človek dosiahnuť aj 
zmenšenie dioptrií.

Kráľovnou výhovoriek je veta: 
„Nemám čas cvičiť." Existu
je efektívny cvik aj pre večne 
zaneprázdnených?

Stačí aj vzpažiť ruky, položiť na 

zárubňu dverí a natiahnuť sa. To 
je absolútne minimum, ktoré však 
dokáže byť skvelým štartom do 
dňa. Efektívne je aj pre seniorov. 
Človek sa totiž postupne zmenšu-
je. Kosti klesajú nižšie a začnú sa 
o seba trieť. Priestory medzi nimi 
začnú miznúť a vznikajú bolesti. 
Ďalším rýchlym cvikom môže byť 
obyčajné postavenie sa chrbtom 
k stene alebo dverám a vystre-
tie tela. Pri tomto cviku si môže 
človek jednoducho všimnúť, ako 
veľmi sa počas dňa zbytočne hrbí. 
No netreba zabúdať ani na pohyb 
na čerstvom vzduchu v podobe 
pravidelných prechádzok.

Aké časti tela trápia seniorov 
pri pohybovej aktivite?

Veľmi často to je chrbát a ko-
lená. Práve na tieto partie sa naj-
viac zameriavam. Aby to nevyze-
ralo, že som dokonalá, aj ja beriem 
lieky. Ale čokoľvek sa dá zlepšiť 
pohybom svojpomocne. Tak sa o 
to snažím a cvičím. 

Sú zhoršené pohybové schop
nosti seniorov aj následkom 
nedoliečených alebo neliečených 
zranení?

Samozrejme, včasná a dôklad-
ná liečba zranení a ochorení hrá 
významnú úlohu v zdravom fun-
govaní tela. Všetky nahromadené 
zranenia, ale aj prechodené chríp-
ky sa počítajú a nakoniec si ich telo 
zúčtuje. 

-ab-

Marta Mitrová:  
Stačí sa zdvihnúť a hýbať sa

Marta Mitrová (v prednom rade v strede) sa cíti dobre medzi rovesníkmi a zverencami.  
(Foto: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19)
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Jubilanti

Pesničky  Plavovláska, Butterfly, motýľ môj či Malvína v podaní 
známeho slovenského speváka Dušana  Grúňa pomohli vytvoriť 
v utorok 28. februára nezabudnuteľnú atmosféru vo veľkej sále 

Karloveského centra kultúry. Stretlo sa tu 79 oslávencov, ktorí do
siahli významné životné jubileá v mesiacoch november a december, 
aby si zaspomínali na mladosť alebo sa stretli s tými, ktorých už mož
no dlhé roky nevideli. 

Najstarším prítomným jubilantom bol 94-ročný Alois Škríp. K osláven-
com sa prihovorili a osobne im zablahoželali aj starostka Dana Čahojová 
spolu s vicestarostom Branislavom Záhradníkom. Kultúrny program do-
plnila prednesom úryvku z knihy Daniela Heviera Rozprávka o anjelovi 
žiačka ZUŠ J. Kresánka Linda Dudášová. Podujatie moderoval Maroš Sza-
lay. Nasledujúce stretnutie sa uskutoční 28. marca, keď sa zídu januároví 
a februároví oslávenci. Marcoví a apríloví sa stretnú 15. mája.

-mš-; Foto: Ladislav Biznár a Jana Hrdličková

Stretli sa novembroví  
a decembroví oslávenci 

Najstarším prítomným jubilantom bol 94-ročný Alois Škríp.

Jubilantov potešil spevák nestarnúcich hitov Dušan Grúň.
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Tak sa volá predstavenie 
Radošinského naivného 
divadla. V pondelok 20. 

februára ho videli starší Kar
lovešťania, ktorí navštevujú 
denné centrá na Tilgnerovej, 
Lackovej a Senior klub Lipka. Ide 
o komédiu z lekárskeho prostre
dia. Dramatik a herec Stanislav 
Štepka v nej predstavuje pestré 
osudy skupiny pacientov v súčas
nej nemocnici, tentoraz na muž
skom oddelení.

„Celkovo 40 vstupeniek na pred-
stavenie zakúpilo oddelenie so-

Fašiangové obdobie si sprí
jemnili karloveskí seniori z 
klubu Nezábudka veselým 

maškarným plesom. Použi
li pri tom vtipné masky, ples 
sprevádzala hudba a spev v po
daní Kozobandu. 

Názov Fašiangy označuje ob-
dobie od Troch kráľov do pol-
noci pred Popolcovou stredou, 

Jednota dôchodcov Sloven
ska z Lackovej ulice ponú
ka svojim členom, ale aj 

novým záujemcom, seniorom, 
jednodňový výlet do Wellness 
Senec. Uskutoční sa v apríli. 

Ďalší zájazd do svetoznámych 
kúpeľov Luhačovice, bude spojený 

Zaujímavé výlety, kultúrne 
vyžitie aj počítačové kurzy. 
Nielen tým žili minulý rok 

členovia Miestnej organizácie 
(MO) Jednoty dôchodcov Slo
venska v Karlovej Vsi. 

Schôdza, ktorú podporili svo-
jou účasťou starostka Karlovej 
Vsi Dana Čahojová a vicestarosta 
Branislav Záhradník, vyhodnoti-
la aj hospodárenie organizácie. 
Dôchodcovia si naplánovali akti-
vity aj na tento rok. Záujem medzi 
skôr narodenými Karlovešťanmi 
vzbudili výlety, na ktorých sa radi 
zúčastňujú. Miestnu organizáciu 
dôchodcov vlani podporila Karlova 

ciálnych vecí ešte koncom minulého 
roka. Boli zakúpené so skupinovou 
zľavou. Jedna vstupenka takto vy-
šla na 17 eur z pôvodných 25 eur. 
Karlova Ves má záujem, aby naši 
starší občania mohli navštevovať 
kultúrne podujatia podľa vlastného 
výberu a za prijateľnú cenu. Preto sa 
podieľa istou mierou spoluúčasti na 
úhrade vstupeniek na tieto kultúrne 
podujatia,“ vysvetľuje Daniela 
Mesíčková z referátu sociálneho, 
zdravotného a pre seniorov.

-mš-; Foto: Radošinské naivné 
divadlo (Ctibor Bachratý)

po ktorej nasleduje 40-dňový 
pôst. Podľa prameňov z obdobia 
Veľkej Moravy sa u nás v 9. storočí 
používal termín mjasopust (koniec 
jedenia mäsa pred pôstom). V Čes-
ku sa toto slovo zachovalo ako 
masopust. Na Slovensku sme pre-
brali nemecký názov fašiangy (der 
Fasching).

-bh-; Foto Eva Kráľovičová

s prehliadkou kláštora na Skalke 
pri Trenčíne a uskutoční sa v máji. 
Záujemcovia o tieto výlety sa môžu 
prihlásiť v centre na Lackovej 4, u 
Gabriely Mokráňovej, tel.: 02 707 
11 505 (pondelok 15.00 - 17.00).

-bh-; Foto: ilustračné  
(internet)

Ves, hlavné mesto aj Nadácia Hen-
kel Slovensko.

Dana Čahojová a Branislav 
Záhradník informovali o pláno-
vanej výstavbe sociálnych zaria-
dení v Karlovej Vsi, ktoré budú 
poskytovať potrebnú zdravotnú 
starostlivosť. Prvé by mohlo byť 
hotové už v roku 2025. Starostka 
informovala aj o obnovení cviče-
nia pre seniorov na Púpavovej ul. 
a možnosti využívania plavárne 
na Dlhých dieloch za zvýhodnené 
vstupné.          -bh-

Karloveskí seniori navštívili 
Mužské oddelenie

Maškarný ples pre 
dôchodcov

Jednodňový zájazd pre 
seniorov do Wellness Senec 

Členovia Jednoty 
dôchodcov Slovenska sa 
zišli na výročnej schôdzi

 Andrea Martvoňová (doktorka Slobodová) a Samuel Spišák (futbalista Hagara)  
v komédii RND Mužské oddelenie.
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Životné prostredie

Tradičné karloveské jarné 
upratovanie sa uskutoční 
týždeň pred Veľkou nocou, 

a to v sobotu 1. apríla od 8.00 do 
12.00 h. Miestny úrad odvezie 
odpad, zabezpečí vrecia, ruka
vice a náradie podľa kapacitných 
možností.

Prihlášky a požiadavky treba 
nahlasovať osobne, telefonicky 

alebo e-mailom najneskôr do 27. 
marca na oddelení životného 
prostredia u Haliny Trubínyiovej, 
telefonicky na čísle 02 707 11 
281, alebo e-mailom na adrese 
halina.trubinyiova@karlovaves.sk.  
V prípade nevyhovujúceho počasia 
bude stanovený náhradný termín.

-mš-; Foto: obyvatelia  
Jamnického ul.

Karlovešťania privítajú jar 
upratovaním

Pokiaľ máte doma nepo
trebnú práčku, chladničku 
alebo zastaraný počítač 

bez monitoru, rádio či DVD 
prehrávač, neodhadzujte ich ku 
kontajnerom. V sobotu 22. aprí
la Karlova Ves v spolupráci so 
združením ENVIDOM zabezpečí 
bezplatný odvoz vyradených 
elektrospotrebičov na ekolo
gickú recykláciu. Zber sa netýka 

Nepotrebnú, ale použiteľnú 
vec môžete darovať do 
mestského bazára. Zber 

vecí  na ďalšie použitie bude na 
parkovisku pred budovou Iuven
ta v dňoch od 19. do 22. apríla.

Robili ste poriadok v skri-
niach a našli ste v nich veci, na 
ktoré iba roky sadal prach? Ale-
bo sa chcete zbaviť aj samot-
ných skríň? Riešením môže byť 
ponúknutie predĺženia životnos-
ti vecí Bratislavskému centru 
opätovného použitia (KOLO), 
ktoré slúži ľuďom ako nástroj pred-
chádzania vzniku odpadov. „Je to 
miesto, kde si každý môže nájsť to, 
čo práve potrebuje a kde sa každý 
môže zbaviť ´prebytku´ predmetov 
z domácnosti zmysluplne a ekolo-
gicky. Zároveň je to priestor, kde sa 
budú dať predmety opraviť, a tým 
sa predĺži ich život," informovala 
manažérka externej komunikácie 
OLO Zuzana Balková.

starých televízorov a monito
rov, tie patria do nebezpečného 
odpadu.

Najneskôr do 19. apríla kontak-
tujte zamestnancov miestneho 
úradu na telefónnych číslach 02 
707 11 281 alebo 02 707 11 275 
alebo nonstop e-mailom na adrese 
halina.trubinyiova@karlovaves.
sk. Pri nahlásení treba uviesť druh 
a počet spotrebičov, meno, prie -

Darovať môžete nečalúnený 
nábytok ako stoly, stoličky, komo-
dy, police, rámy postelí bez mat-
racov, či iný použiteľný nábytok. 
Vítané sú aj knihy, časopisy, CD, 
LP, DVD, detské, či spoločenské 
hry. Na opätovné využitie môžete 
ponúknuť aj kuchynské potreby 
ako taniere, poháre, príbor, hrnce, 
panvice, strúhadlá, dózy na sklado-
vanie potravín a iné.

Zbaviť sa môžete takisto 
nevyužívaných športových potrieb, 
hudobných nástrojov, detského 
sortimentu, chovateľských po-
trieb, či kancelárskych potrieb. 
Samozrejmosťou je, aby boli všet-
ky odovzdané predmety čisté, 
zachovalé, funkčné a kompletné. 
Do KOLO nie je možné odovzdať 
oblečenie, obuv, elektro, matrace, 
paplóny, deky, farby, chemikálie 
ani zaváraninové poháre.

-ab-

zvisko, telefonický kontakt, adre-
su, z ktorej potrebujete spotrebiče 
odviezť. Ich odvoz si môžete ob-
jednať aj prostredníctvom stránky 
zberelektroodpadu.sk.

V deň zberu 22. apríla do 8.00 
h ráno vyložte elektroodpad do 
vchodu bytového domu alebo za 
bránu rodinného domu.

-mš-; Foto: ilustračné (internet)

V apríli sa môžete ekologicky zbaviť 
starých elektrospotrebičov 

Zbavte sa 
nepotrebných vecí

Do minuloročného jarného upratovania sa zapojili aj 
obyvatelia bytových domov z Jamnického ulice.
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Panelové bytové domy 
sú obydlím väčšiny Kar
lovešťanov. Akú budúcnosť 

majú paneláky z hľadiska ener
getickej náročnosti?

Panelové bytové domy v 
Bratislave prechádzajú postup-
nou obnovou už takmer 30 rokov, 
no i napriek tomu majú vysokú 
energetickú spotrebu. Problém 
zvýraznila súčasná energetická 
kríza. V priestoroch Komunitného 
vzdelávacieho centra pre klímu 
a biodiverzitu v ZŠ A. Dubčeka sa 
uskutočnilo stretnutie odborníkov 
s verejnosťou. Pripravil ho Inštitút 
pre pasívne domy v spolupráci s 

zúčastnených strán. Organizácia 
stretnutia bola súčasťou pro-
gramu poradenstva pre obnovu 
bytových domov v rámci projektu 
DELIVER – Sídliská ako živé mies-

ta odolné voči zmene klímy, pod-
poreného EÚ z programu LIFE.  
Záznam zo seminára nájdete na 
odolnesidiska.sk

-ab-; Foto: MiÚ

Karlovou Vsou a signatármi Mani-
festu 2020.

Pri obnove panelových bytových 
domov neraz chýbajú informácie o 
inovatívnych riešeniach, ale aj vôľa 
vlastníkov bytov a spoločenstiev 
pokračovať v ďalšom zlepšovaní 
stavu budovy.  

Účelom seminára bolo pred-
staviť inšpiratívne riešenia zhod-
notenia obytných budov. Hovori-
lo sa o tom, aké riešenia pomôžu 
vytvoriť bezpečnejšiu situáciu z 
hľadiska znižovania závislosti na 
dodávkach energií. Otvorila sa 
diskusia pre záujemcov o obno-
vu bytových domov a ostatných 

Obnova panelových bytových 
domov sa nekončí ich zateplením

OZNAM
Majitelia psov, ktorí sú  
zaregistrovaní v Karlovej Vsi, si môžu prísť po  
bezplatné vrecká na psie exkrementy.
Prevzatie je možné v Centre služieb občanom vedľa miestneho úradu 
počas pracovných dní v úradných hodinách, s výnimkou štvrtka.

Už na budúci týždeň sa 
začne jar, ktorá prine
sie viac slnka aj tepla. V 

prevádzke preto opäť budú pit
né fontánky. Najmä rodičia s 
malými deťmi sa isto potešia in
formácii, kde všade sa fontánky 
nachádzajú. Budú zásobované 
pitnou vodou z vodovodných 
rozvodov Bratislavskej vodáren
skej spoločnosti.

„Na webovom portáli Karlovej Vsi 
sme vytvorili mapovú aplikáciu, kde 
sa obyvatelia a návštevníci Karlovej 
Vsi môžu oboznámiť, kde presne sa 
fontánka na pitie nachádza. Navyše 
pribudla aj informácia,  kedy bola 
vybudovaná. Kliknutím sa otvorí 
aj jej fotografia, pre lepšiu pred-
stavu,“ informuje Zuzana Hude-
ková z referátu riadenia projektov. 

Fontánky nájdete na ihrisku na 
Adámiho ul., na Námestí sv. Fran-
tiška, na pešej zóne Pribišova/Ful-
lu pri pošte a v Parku SNP v Líščom 
údolí.

Mapový portál Zelená, klimaticky 
odolná a prírode priateľská Karlova 
Ves, kde sa nachádzajú aj informá-
cie o pitných fontánkach, nájdete 
na odkaze: karlovaves.sk/zverejno-
vanie/strategicke-dokumenty/kli-
maticky-plan/.

Projekt je realizovaný ako súčasť 
projektu DELIVER: Sídliská ako živé 
miesta odolné voči zmene klímy a 
je financovaný zo zdrojov Európskej 
komisie, z finančného nástroja pre 
životné prostredie: program LIFE,  
z podprogramu Ochrana klímy.

-mš-; Foto: MiÚ

Viete, že v Karlovej Vsi 
máme pitné fontánky?

Pitnú fontánku majú k dispozícii aj návštevníci 
detského ihriska na Adámiho.

Kompletnou obnovou prešiel v minulom roku 
aj bytový dom na ulici J. Stanislava 15 – 17.
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Nový chovný leopard, nové 
voliéry, kontaktná ZOO 
Gazdovský dvor, vyno

vený Zooshop, či príchod nového 
kráľa. Toto všetko sú novinky, 
ktoré ZOO Bratislava pripravuje 
na leto 2023. Slávnostné otvore
nie sezóny s dlhšími otváracími 
hodinami bude už čoskoro. 

Jednou z noviniek, ktorá poteší 
hlavne deti, je kontaktná ZOO 
Gazdovský dvor. „Bude v tieni stro-
mov, na lesnej čistine v priestore 
medzi výbehom kulanov a vlkov. 
Budú v ňom domáce zvieratá ako 
ovce, kozy, hydina, zajace, somáre, 
aj lesný okruh pre populárne voze-
nie na koňoch. Deti si budú môcť 
zvieratá pohladkať či nakŕmiť. S 
prihliadnutím na dobro zvierat, 
kontakt s nimi bude možný len 
pod dohľadom ošetrovateľov. Naši 
zamestnanci pomôžu a radi odpove-
dia na zvedavé otázky,“ približuje 

riaditeľka ZOO Júlia Hanuliaková. 
Pripravujú aj niekoľko nových 

voliér. „Dve voliéry pribudnú v Údolí 
vtákov. Do nich plánujeme presťa-
hovať krkavca, ktorý dlhodobo žije 
v zázemí ZOO a belane tundrové. 
Nová voliéra sa nachádza aj opro-
ti výbehu tiav a bude novým do-
movom pre bažanty, holuby i naj-
krajšie sfarbeného predstaviteľa 
vtáčej ríše našej ZOO – monala lesk-
lého. Ďalšie voliéry budú pri vstupe 
do areálu s papagájmi lori a v Kar-
patskom lese s výrom skalným,“ in-
formuje Júlia Hanuliaková.

ZOO Bratislava sa pripravuje aj 
na príchod nového leoparda zo 
španielskej ZOO Fuengirola, nie-
koľko vzácnych koní Przewalského 
a ďalšie zvieratá. „Ak všetko pôjde 
dobre, čoskoro privítame aj nového 
kráľa (leva, pozn. red.),“ avizuje 
Júlia Hanuliaková.

-mš-; Foto: ZOO Bratislava

V ZOO Bratislava sa 
pripravujú na leto 

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva vyzval obce, 
podnikateľské a právnické 

subjekty a tiež občanov na vyko
nanie pravidelnej celoplošnej 
jarnej deratizácie. Tá by sa mala 

podnikanie a bývanie, vrátane ob-
jektov školských a zdravotníckych 
zariadení, zariadení sociálnych 
služieb, bytových a polyfunkčných 
domov, skladov a skládok odpa-
dov. Deratizáciu môžu vykonať 

na území Karlovej Vsi realizovať 
od začiatku apríla do konca mája.

Fyzické  osoby-podnikatelia a 
právnické osoby deratizujú objek-
ty, kanalizačné a kolektorové roz-
vody a areály, ktoré sú určené na 

len prostredníctvom oprávnených 
firiem, ktoré disponujú odbornou 
spôsobilosťou na vykonávanie tej-
to činnosti.

-mš-

Jarnú deratizáciu treba urobiť do konca mája

V opačnom prípade môže 
dôjsť k ich nútenému 
odstráneniu. Takýto prí

pad musela Karlova Ves riešiť 
aj na Púpavovej ul. V minulosti 
vysadené dreviny v predzáhrad
kách nespĺňali požadovanú 
vzdia lenosť odstupu od by
tového domu, prípadne rást
li nad inžinierskymi sieťami a 
museli ich odstrániť.

V Karlovej Vsi bolo treba vo 
februári urobiť nepopulárne kro-
ky a vyrúbať 22 kusov stromov. 
Išlo o tuje, agáty, topole a ore-
chy. Niektoré zo stromov museli 
byť odstránené pre nevyhovujú-

drevinou na tvorbu živého plota,  
vie vyrásť do niekoľkometrovej 
výšky. Tomu zodpovedá aj dĺžka 
koreňovej sústavy stromu. Výsad-
ba takéhoto stromu pred bytovým 
domom môže byť nebezpečná z 

ci zdravotný stav, ktorý by mo-
hol zapríčiniť pri nepriaznivých 
povete rnostných podmienkach 
škodu na zdraví alebo majetku 
obyvateľov. Výrub drevín bude 
kompenzovaný náhradnou výsad-
bou. Nové stromy alebo kríky si 
nájdu svoje miesto v okolí asfal-
tového ihriska na Púpavovej.

Prvotný zámer obyvateľov by-
tových domov je pritom ušľachtilý. 
Ľudia vyhľadávajú zelené plochy 
a kúsok zelene chcú dostať 
aj do okolia svojich domovov. 
Príkladom sú tuje, ktoré vysadili 
na Púpavovej ul. pod oknami by-
tového domu. Tuja je obľúbenou 

dlhodobého hľadiska. Aj keď sa 
o drevinu niekto z bytovky stará 
a udržiava ju pravidelnými rezmi, 
nikde nie je zaručené, že údržba 
obyvateľov bytového domu bude 
dlhodobá.      -ab-; Foto: MiÚ

Pravidlá je potrebné dodržať aj 
pri výsadbe nových stromov

Monal lesklý.

Leopard cejlónsky.
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K fašiangovému obdobiu 
nepochybne patrí karne
val. Ten detský sa usku

točnil v Karloveskom centre 

kultúry (KCK) v nedeľu 12. 
februára. Deti potešili akro
batické kúsky z dielne CirKus
Kus či minidiskotéka.

Deti sa zapojili do cirkusovej 
šou a tanečnej zábavy s tanečnou 
animátorkou. „Malí účastníci si 
priniesli rôzne masky, v ktorých sa 

predviedli. Niektoré uprednostnili 
pokojnejšie prostredie a oddýchli 
si pri tvorivých dielňach,“ povedal 
vedúci KCK Šimon Králik.

-ab-; Foto: Kamel klub

Festival masiek na 
karloveskom karnevale
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Harmonogram pristavenia 
kontajnerov Marec – Apríl 2023

Informujeme

158158
• Dňa 12. januára podala oznamovateľka z Jurigovho námestia trestné ozná-
menie na neznámeho páchateľa, ktorý 5. januára reagoval na jej inzerát uve-
rejnený na známom inzertnom portáli. Páchateľ reagoval na predaj dvoch kníh 
v hodnote 22 eur a opýtal sa oznamovateľky, či sa predaj môže vyriešiť pro-
stredníctvom kuriérskej  služby, s čím ona súhlasila. Páchateľ jej poslal odkaz, 
ktorý ju presmeroval na stránku vydávajúcu sa za stránku kuriérskej služby. 
Tu boli od oznamovateľky požadované prihlasovacie údaje do internet ban-
kingu, ktoré oznamovateľka zadala a potvrdila. Následne jej prišla SMS správa 
s kódom na potvrdenie, ktorý oznamovateľka tiež zadala. Páchateľ potom za 
použitia týchto autorizačných údajov ku karte vykonal neoprávnenú platobnú 
transakciu z jej účtu. Týmto konaním spôsobil poškodenej oznamovateľke fi-
nančnú škodu vo výške 1500 eur. 
• Polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže voči neznámemu pácha-
teľovi. Ten 27. januára v čase približne od 9.00 h do 11.30 h odcudzil z parko-
viska pred bytovým domom na ulici Fadruszova zaparkované a uzamknuté mo-
torové vozidlo značky Mazda. Svojím konaním spôsobil  poškodenému  škodu 
vo výške 14 000 eur. 
• Polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže voči neznámemu páchateľo-
vi. Dňa 2. februára v čase od 6.15 h do 16.50 h odcudzil z garážového domu na 
Ulici Ľ. Fullu s vchodom od Beniakovej ulice pánsky a dámsky horský bicykel, 
nosič bicyklov na ťažné zariadenie, štyri pneumatiky s diskami, elektrickú príkle-
povú vŕtačku, ručnú kotúčovú pílu a akumulátorový skrutkovač. Svojím konaním 
spôsobil poškodenému škodu vo výške 2938 eur.

Policajný zápisník 
(január – február) 

Medzi Karlovešťanmi sme
privítali Oskara, Michala a 
Ninu
Meno dátum narodenia rodičia
Oskar Ondrej 17. decembra Zuzana Gaisbacherová  
  a Branislav Ondrej
Michal Pavlovič 7. februára Monika a Tomáš Pavlovičovci
Nina Nosálová 9. februára Lucia a Miloš Nosálovci

Oskar
Michal

Foto: osobné archívy rodín
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RIADKOVÁ INZERCIA
Vodoinštalatér, tel.: 0904 307 824.

Opravy v domácnosti, servis plastových okien, vŕtanie, montáž svetiel, montáž 
nábytku, výmena a osadenie vod. batérií. Tel.: 0948 727 605.

Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi ra-
tolesťami. Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným dieťat-
kom do 19. apríla e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Ne-
zabudnite uviesť meno rodičov i priezvisko a meno dieťaťa. 

Inzercia

Veľkonočný Veľkonočný šachový turnajšachový turnaj
Šachový klub TV Karlova Ves organizuje 14. ročník Veľkonočného šachového turnaja  

o majstra Karlovej Vsi v RAPID šachu. Právo účasti majú všetci záujemcovia  
s trvalým pobytom v Karlovej Vsi. Turnaj sa uskutoční v dennom centre na Lackovej 4  

v sobotu 1. apríla o 9.00 h.

Tempo hry bude 2 x 15 minút na partiu podľa šachových pravidiel FIDE pre Rapid šach. 
Systém hry bude sedem kôl pre každého účastníka turnaja. Štartovné bude jedno euro. 

Do turnaja sa môžete prihlásiť telefonicky na čísle 0903 947 270 alebo  
e-mailom: janmarko64@gmail.com.

Nina 

19. 4. 2023
Staré grunty 52/A  

areál kynológie MsP

4. 4. 2023 
Roh Púpavová  

– Borská

25. 4. 2023
Veternicová 16

18. 4. 2023
Karloveská 35  
– parkovisko

26. 4. 2023
Silvánska / Suchohradská 

– roh v zeleni

21. 3. 2023
Svrčia ulica 

 – parkovisko

28. 3. 2023
Roh Adámiho 17  

– Hodálova 3
29. 3. 2023

Tománkova 2  
– ku stojisku

22. 3. 2023
Roh Majerníkova – 

Veternicová

12. 4. 2023
Lackova 7

11. 4. 2023
Školské nám. – 

Majerníkova

5. 4. 2023
Karloveská 55 – 57, 

vnútroblok na asfalte

14. 3. 2023
H. Meličkovej 19A

15. 3. 2023
Gabčíkova 2
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Aj tento rok sa zišli naj
úspešnejší mladí športovci, 
teda členovia karloveských 
športových klubov. Prevzali si 
ocenenia za dosiahnuté športové 
výkony z rúk starostky Dany Ča
hojovej a vicestarostu Branisla
va Záhradníka. Stalo sa tak na 
slávnostnom podujatí, ktoré sa 
uskutočnilo v pondelok 6. marca 
podvečer v Karloveskom centre 
kultúry. 

„Ocenenie získali športovci za 
svoje športové výsledky v minu-
loročnej sezóne, a to na základe 
vyplnených anketových lístkov od 
klubov, ktoré v uplynulom roku spo-
lupracovali s Karlovou Vsou,“ infor-

Indiviuálny športovec

Kolektív Tréner, resp. pedagóg

Meno a priezvisko  Šport Úspechy Klub

Jonathan Noam Burmad basketbal vo finálovom turnaji U13 MSR vyhlásený v najlepšej päťke  MBK Karlovka 
    turnaja, s U14 a U13 finálový turnaj celkom 6. miesto 

Viktória Reichová  synchronizované  16. miesto na MS seniorov (voľné sólo)  ŠK Synchro BA 
   plávanie 12. miesto ME seniorov (voľné sólo)  
    11. miesto ME (technické sólo)

Jakub Bartolčič  rýchlostná kanoistika 3x majster SR, kadetský reprezentant UKB

Martin Pálfi  horská cyklistika majster SR v horskej cyklistike (eliminátore)  KAKTUS BIKE 
    celkové 3. miesto v Slovenskom pohári horskej cyklistiky  
    (cross-country) 

Matúš Koubek  rýchlostná kanoistika majster SR na 200m, 500m, 1000m a maratón (C1 starší žiaci) KRK Vinohrady

Lukáš  Valter  beh majster SR na 150m a 2. miesto na 60m LONGITAL sport club

Ondrej Čech  vodný slalom 3. miesto MSR vodný slalom (mladší dorast) ŠKP

Dávid Stojkovič  rýchlostná kanoistika 7. miesto na MS juniorov do 23 rokov ŠKP 
    a 7. miesto na ME juniorov do 23 rokov  
    v kategórii K2

Kolektív Šport Úspechy

U14 žiaci* basketbal 6. miesto vo finálovom turnaji  
   Majstrovstiev Slovenska

Hliadka 3xkajak** vodný  1. miesto MSR 
  slalom 

* Michal Fiala; Ján Fratrič; Jakub Juššík; Alexander Šenkovič; Filip 
Tihelka; Jakub Hladík; Filip Demák; Adam Pukančík; Jonathan Noam 
Burmad; Tobias Krištof; Augustín Mikuš

** Ondrej Čech; Jakub Jonák; Branislav Čársky

Meno a priezvisko Šport Úspechy Klub

Richard Kamenský basketbal 3. miesto  MBK 
   na ME do 18 rokov  Karlovka 
   3x3 reprezentácia  
   na ME, 2. miesto  
   na MS U15 dievčatá

Oto Pfaff futbal 1. postup do 1. ligy  FKM KV 
   SFZ starší žiaci U15  
   2. postup do 2. DL SFZ  
   starší a mladší dorast

movala vedúca oddelenia správy 
športových zariadení miestneho 
úradu Anna Paučová.

Ocenenia sa udeľovali v troch 
kategóriách. V kategórii Naj-
lepší individuálny športovec do 
23 rokov boli udelené ocenenia 
ôsmim mladým športovcom za 
individuálny športový úspech v 
ukončenej sezóne v roku 2022, 
resp. 2021/2022. V tejto kategórii 
dominovali tradične silné vodné 
športy, cyklistika, ale aj atletika či 
basketbal. 

V kategórii najlepší športový 
kolektív do 23 rokov ocenili dva 
kolektívy za kolektívny úspech v 
ukončenej sezóne v roku 2022, 

resp. 2021/2022. Aj tu uspeli mladí 
basketbalisti a vodní slalomári. V 
tretej kategórii Najlepší tréner, 
resp. pedagóg, boli odovzdané 
ocenenia za celoživotnú prácu 
s mládežou trénerovi basket-
balového klubu MBK Karlovka 
Richardovi Kamenskému. Druhé 
ocenenie prevzal tréner futba-
lového klubu FKM KV Otto Pfaff. 

Špeciálnym hosťom poduja-

tia bola reprezentantka SR v 
športovej streľbe Zuzana Rehák 
Štefečeková. Podujatie modero-
val zabávač Richard Vrablec. O 
kultúrny program sa postaral FS 
Dolina, gitarista Dávid Bílek a 
vystúpil aj CirKus-Kus. Nechýbalo 
občerstvenie a záverečná torta, o 
ktorú sa podelili ocenení športov-
ci.     -mš-; Foto: MiÚ

Karlova Ves ocenila  
najlepších športovcov  
za rok 2022
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Šport

Ocenenia v kategórii Individuálny športovec odovzdala  
reprezentantka SR v športovej streľbe Zuzana Rehák Štefečeková 
(uprostred).

V kategórii Tréner, resp. pedagóg získali ocenenie  
Richard Kamenský (vľavo) a Oto Pfaff.

K slávnostnej atmosfére večera prispel vystúpením gitarista 
Dávid Bílek.

Ocenení v kategórii Kolektív - Hliadka 3xkajak aj s 
moderátorom podujatia Richardom Vrablecom (vľavo).

Trénerke sychronizovaného plávania Helene Allárovej zagratu-
lovali k jej životnému jubileu, ktoré tento rok oslávi, starostka 

Dana Čahojová a jej zástupca Branislav Záhradník.

Súčasťou programu bolo aj vystúpenie CirKus-Kus.

Ocenenie získal aj kolektív U14 žiaci z MBK Karlovka.

Slávnostnou tortou potešila ocenených aj hostí vedúca oddelenia 
správy športových zariadení Anna Paučová (vpravo).
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