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Lepšie parkovanie

Nové parkoviská
prinesú viac
parkovacích miest 
Viac na s. 2 

Kontrola stromov

Dreviny  
v karloveských
škôlkach 
sú v dobrom stave
Viac na s. 8

Karloveská poliklinika

Tento rok
ju čaká ďalšia etapa
rekonštrukcie
Viac na s. 10
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Na rekonštruovanej elek-
tričkovej trati v Karlovej 
Vsi sú ešte nedorobky. Nie

ktorí Karlovešťania sa sťažujú na 
dunenie nových a škrípanie starých 
električiek. Ide stále o stavbu, 
prevádzka električky je dočasná. 
Odstávka trate bude pokračovať 
od jarných mesiacov, keď sa začne 
s rekonštrukciou úseku tunel – 
Molecova a od leta aj prestupného 
uzla Molecova. Ťažisko prác pre-
behne v lete.

Podľa aktuálnych výsledkov me
raní hlučnosti, ktoré robilo mesto, je 
nová trať tichšia o 7 až 9 decibelov. 
Trať bude podľa vyjadrení hlavného 
mesta ešte tichšia po kompletnom 
dokončení vegetačných úprav. Mera
nia prebiehali koncom januára na 
troch úsekoch – na nezrekonštruo
vanej trati na Botanickej ulici a v rám
ci modernizovanej trate na úsekoch so 
zeleným kobercom a bez neho. Mesto 
identifikovalo dunivý zvuk, ktorý je 
nižší pri prejazde starších električiek. 
Príčinu dunenia magistrát zisťuje. 
Merania urobil po tom, ako na pre
lome rokov obdržal petíciu so 129 
podpismi. Obyvatelia v nej žiadajú 
zamedziť hlučnosti a vibráciám, ktoré 
vznikajú pri prejazde električiek.

„Petíciou sa zaoberáme a petičnému 
výboru bude v zákonnej lehote zaslaná 
odpoveď, resp. stanovisko hlavného 
mesta,“ vyjadril sa k obsahu petície 
hovorca magistrátu Peter Bubla.

Rekonštrukcia trate ešte nie je 
ukončená

Na trati a v jej okolí nie sú ho
tové všetky úpravy. Na niektorých 
miestach nie je vysadený vegetačný 
kryt priamo v koľajisku a popri trati 
chýbajú ďalšie úpravy, ktoré prispejú 
k zníženiu hluku. Dopravný podnik 
Bratislava nechal skontrolovať zvary 
na koľajniciach a prebrúsil ich. Na 
hlučnosť pravdepodobne vplývajú aj 
jamy, ktoré sú popri trati a ktoré tam 
vo finále nebudú. Hovorca hlavného 
mesta informoval, že vegetačné úpra
vy by mali byť dokončené v mesia
coch apríl – máj. 

Rekonštrukcia Dúbravskokarlo
veskej električkovej radiály za 
65,1 milióna eur sa začala 22. júna 

minulého roka. Vykonáva ju kon
zorcium firiem DK Radiála. V rám
ci stavebných prác sa doteraz zrea
lizovali dve etapy, a to od zastávky 
Molecova po obratisko Kútiky a od 
obratiska Kútiky po Záluhy (Dam
borského). Podľa informácií hlavného 
mesta z konca januára by mal byť 

tento úsek, po problémoch s ma
jiteľmi pozemkov pod meniarňou 
elektrického napätia, spustený od 17. 
februára. V tomto roku sa má v rámci 
tretej a štvrtej etapy obnovy radiály 
zmodernizovať najdlhší a hlavný úsek 
trate, a to od tunela po Molecovu uli
cu.      -mš-; Foto: MiÚ

Ak máte vek minimálne 18 rokov a trvalý pobyt v SR 
ozvite sa nám e-mailom na organizacne@karlovaves.sk  

alebo telefonicky na 02/707 11 181  
alebo 02/707 11 182.

Chcete byť súčasťou volebnej 

komisie a dozerať na transparentný 

priebeh volieb do Národnej rady SR 

29. februára 2020? 

Na zrekonštruovanej trati premávajú linky 4 a 9

Niektorí obyvatelia sa sťažujú 
na hlučnosť električky 
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Zvýšenie počtu parkovacích 
miest čaká až tri lokality. 
Nové parkoviská plánuje 

Karlova Ves vybudovať na uli
ciach Karloveská, Pod Rovnicami  
a Ľudovíta Fullu. Zvýšenie ich 
počtu je trvalou požiadavkou mo-
toristov. Mestská časť na základe 
analýzy vyťaženosti parkovacích 
miest a zistení majetkovoprávnych 
pomerov vo veci pozemkov, vybrala 
prvé tri lokality, v ktorých plánuje 
vybudovať nové parkovacie miesta.

Karloveská ul. 
Na rekonštrukciu parkoviska na 

Karloveskej ulici pred základnou 
ško lou sa čaká celé roky. Koncepčné 
riešenie parkovania by tam malo pri
niesť dvojnásobný počet parkovacích 
miest. Projekt ráta s vybudovaním 47 
štandardných parkovacích miest, tri 
miesta budú vyhradené pre invalidov 
a dve s predprípravou na nabíjacie 
stanice pre elektromobily. 

„Veríme, že rozšírenie parkovis-
ka na Karloveskej významne zlepší 
situáciu s parkovaním v okolí Námes-
tia sv. Františka a pomôže prejazd-
nosti jednosmernej Perneckej ulice, 
ktorej obyvatelia majú dlhodobo 
problém so zaparkovanými vozidla-
mi pri výjazde na Karloveskú ulicu,“ 
povedal vicestarosta Karlovej Vsi 
Branislav Záhradník. 

Karloveský miestny úrad 
sa vlani zaoberal 59 
nepoužívanými vozidlami, 

ktoré dlhodobo stáli na jednom 
mieste. Niektoré z nich mali EČV, 
iné nie. Na základe výzvy maji telia 
odstránili 32 automobilov. Zmluvná 
odťahová služba odtiahla 13 áut.  
Takto zmizla Lada zo Segnerovej, 
Seat z Botanickej a Citroën z Ulice 
F. Kostku. Zostávajúcim plynie 
60dňová lehota  na odstránenie. 

Podnety prichádzajú zväčša od 
obyvateľov dotknutých ulíc, ktorí 
poznajú miesto a všímajú si dlhodobo 
stojace vozidlá a vraky. 

Odstraňovanie vozidiel z komu
nikácií 3. a 4. triedy (sú v správe 
mestskej časti), rieši referát životného 

prostredia miestneho úradu. Zákon 
o odpadoch ukladá držiteľom vozidiel 
povinnosť umiestniť vozidlo tak, aby 
nepoškodzovalo životné prostredie  
a zachoval sa vzhľad obce. V prípade 
porušenia tejto povinnosti môže obec 
vyzvať majiteľa na jeho odstránenie. 
Ak to v zákonnej lehote neurobí, 
takéto vozidlo odstráni. Dôvodom 
na odstránenie vozidla nemôže byť 
chýbajúce EČV alebo neplatnosť TK  
a EK, ich neplatnosť rieši Okres
ný úrad. Podnety na dlhodobo 
nepoužívané autá posielajte na halina.
trubinyiova@karlovaves.sk s uve
dením lokality. Nezabudnite priložiť 
aj fotografiu auta. 

-mš-; Foto: MiÚ

Pod Rovnicami / Líščie údolie
Úplne nové parkovisko by malo 

vzniknúť na križovatke ulíc Pod 
Rovnicami a Líščie údolie. Parkovis
ko bude zasadené do trojuholníka na 
križovatke spomínaných ulíc v smere 
od polikliniky. Na mieste, kde autá 
zvykli v posledných mesiacoch vo 
zvýšenej miere parkovať po takmer 
celej dĺžke chodníka, by malo pribud
núť približne 25 parkovacích miest. 
Pôvodné kvalitné stromy zostanú 
zachované.
Ulica Ľ. Fullu

Tretím zámerom je plánovaná nad
stavba na existujúcom parkovisku na 
Ulici Ľ. Fullu. Ide o parkovaciu plo
chu medzi Ľ. Fullu 5 a materskou ško
lou. Nie je v tesnej blízkosti žiadnej 
obytnej budovy. Nadstavba na súčas
nom parkovisku predstavuje úsporu 
zastavanej plochy, čo je pri hustej 
zástavbe na Dlhých dieloch jednou  
z mála možností stavby ďalších parko
vacích miest. Nadstavba má priniesť 
pre túto výnimočne zaťaženú lokali
tu približne 40 nových parkovacích  
miest.

Všetky zámery sú v rôznom štádiu 
prípravy. Prostriedky na budovanie 
parkovísk v celkovej výške 718 900 
eur poskytol mestskej časti finančným 
transferom aj magistrát hlavného 
mesta.    -ab-; Foto: MiÚ

V Karlovej Vsi pribudnú nové 
parkovacie miesta

Karlova Ves vlani odstránila 
desiatky vrakov

február 2020

Na križovatke ulíc Pod Rovnicami a Líščie údolie by malo pribudnúť 
približne 25 miest

Zlepšenie parkovania v okolí Nám. sv. Františka by malo priniesť 52 
parkovacích miest na Karloveskej ulici

Odstránený Citroën z ulice Ferdiša Kostku
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Stavba chodníkov na Per-
neckej a Sumbalovej je na 
najlepšej ceste k uskutočne-

niu. Mestskej časti sa po nie-
koľkoročnom úsilí podarilo získať 
potrebné pozemky.

O problematickej situácii okolo 
pozemkov na Perneckej sme vás infor
movali na stránkach novembrového 
čísla novín. Slovenský pozemkový 
fond (SPF) brzdil prístup k potrebným 
parcelám vysoko predraženou cenou. 
Hlavné mesto prisľúbilo Karlovej 
Vsi, že so SPF bude rokovať v záujme 
vyriešenia situácie. Karlovej Vsi sa 
zároveň podarilo získať pre výstavbu 
chodníka na Perneckej vládnu dotáciu 
vo výške 235tisíc eur. 

„Chodníky na Perneckej aj Sumba-
lovej ulici ľuďom dlhodobo chýbajú. 
Sú to vysoko frekventované miesta 
a je absurdné, aby sa chodci k elek-
tričke šmýkali strmým brehom, alebo 
aby cesta vedúca k škole bola bez 
chodníka,“ upozornila starostka Dana 
Čahojová.

Dôvodom je zmena projek-
tovej dokumentácie, ktorá 
nebola kompletná a ob-

sahovala chyby. Po jej dopraco-
vaní staviteľ prevezme stavenisko  
a začne s prípravnými prácami. 
To sa však malo stať už v decem-
bri minulého roka. Karlova Ves 
poskyt la vo veci stavby maximálnu 
súčinnosť. Nový termín spustenia 
prác hlavné mesto zatiaľ nepozná.

Práce budú pozostávať z odstraňo
vania sutiny a búrania základov spad
nutého múru a prístrešku pre smetné 
kontajnery. Oprava múru si navyše 
vyžaduje aj odstránenie stromov  
v jeho tesnej blízkosti, keďže múr 
bude potrebné posilniť, resp. podo
prieť, čo znamená jeho rozšírenie 
smerom k vozovke. Mesto už vyčle
nilo na práce 400tisíc eur.

V prvej etape zhotoviteľ opraví 50 
m múru pred bytovkou na Ľ. Fullu 

Majetkovoprávne vzťahy hrali 
roky hlavnú úlohu aj pri zámere vy
budovania spojovacieho chodníka od 
nadchodu nad električkovou zastáv
kou Nad lúčkami a Sumbalovou. 
Úsek dlhý pár desiatok metrov ľudia 
využívajú ako skratku k nadchodu, 
zväčša pri ceste na električku alebo 
peší presun do neďalekej školy. Hoci 
prístup k električkovej zastávke je  
z dôvodu rekonštrukcie schodov ak
tuálne zamedzený, po opätovnom 
sprevádzkovaní schodov sa pohyb 
na tomto úseku opäť zvýši. Mestskej 
časti sa po rokoch úsilia podaril získať 
vzťah k pozemkom a výstavba chod
níka je už naprojektovaná.

Oba chodníky majú momentálne 
vysúťaženú projektovú dokumentáciu 
a miestny úrad prechádza do fázy 
kompletizácie dokumentov potreb
ných pre územné rozhodnutie. Zdá 
sa, že vynaložená práca a trpezlivosť 
bude v konečnom dôsledku zúročená 
v prospech verejného záujmu.

-ab-; Foto: MiÚ

13, čo by malo trvať predbežne dva 
me siace. Termín ukončenia môže 
ovplyv niť počasie, prípadne ďalšie 
nepredvídateľné okolnosti, ktoré sa 
môžu vyskytnúť.

„Začiatok prác je naviazaný na  
viacero procesov. Okrem dopracova-
nia projektovej dokumentácie je po-
trebný aj výrub drevín, o ktorý mestská 
organizácia Generálny investor 
Bratislavy (GIB) požiadala mestskú 
časť Karlova Ves. Tá vydala rozhod-
nutie, voči ktorému bolo vznesené 
odvolanie. Aktuálne GIB realizuje 
všetky kroky, aby sa práce začali čo 
najskôr. O ich začatí budeme verej-
nosť informovať,“ uviedol hovor ca 
Bratislavy Peter Bubla.

K udalosti došlo ešte na začiatku 
minulého roka, keď sa v nedeľu 13. 
januára večer čiastočne zosunul svah 
a následne aj oporný múr v blízkos
ti bytového domu na ulici Ľudovíta 

Fullu. Múr patrí Hlavnému mestu SR 
Bratislave, ktoré v apríli minulého 
roku poverilo zabezpečením jeho 
sanácie mestskú investorskú a inži

niersku organizáciu GIB. 
Kontakt: 02 5935 6700.

-mš-; Foto: MiÚ

Nové chodníky pomôžu 
ľuďom na Perneckej  
aj Sumbalovej

Mesto prerušilo práce na oprave múru na Ulici Ľ. Fullu 

Správy z mestskej časti / Informujeme

Chodník zo Sumbalovej využijú cestujúci ako skratku k zastávke električky

Nový chodník na Perneckej zvýši aj bezpečnosť detí, ktoré idú do neďalekej 
materskej školy na Borskej ul.

Začatie prác na oprave 
zdržala nekompletná a chybná 

projektová dokumentácia
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Informujeme

Vyplýva to z návrhu rozpočtu 
Karlovej Vsi na rok 2020, 
ktorý na decembrovom 

zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti BratislavaKarlova 
Ves jednohlasne schválili poslan-
ci. Rozpočet je vyrovnaný a celko-
vo bude Karlova Ves hospodáriť  
s prostriedkami vo výške takmer 17 
miliónov eur.

„V roku 2020 svoju pozornosť 
upria mime na oblasti, ktoré naši oby-
vatelia vnímajú najkritickejšie. Budú 
to predovšetkým chodníky a scho-
diská. Naďalej vynakladáme veľký 
objem prostriedkov aj na školské 
budovy, čím zmenšujeme dlhodobý 
investičný dlh,“ povedala starostka 
Karlovej Vsi Dana Čahojová.

„Vlani sme investičné priori-
ty sústredili do stavieb na podpo-

ru športu – novej lodenice, bazéna  
a futbalového ihriska. Pre rok 2020 
sa strategickými prioritami našich in-
vestícií stanú dopravné stavby, najmä 
výstavba nových parkovacích miest  
a chodníkov a údržba ciest,“ in
formoval vicestarosta Karlovej Vsi 
Branislav Záhradník.

Až polovica z rozpočtu poputuje 
do kapitoly Školstvo a vzdelávanie. 
Ďalších 600tisíc eur plánuje Karlo
va Ves investovať do rekonštrukcie 
svojich školských budov. Na obnovu 
ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici  
a MŠ Kolískova pôjde ďalších 
470tisíc eur z projektu DELIVER. 
Tie by mali slúžiť na kompletnú ob
novu budov, čím sa zníži ich ener
getická náročnosť a výrazne sa skva
litní prostredie na výuku detí.

Pre svoj podnik Verejnoprospešné 

služby Karlova Ves vyčlenila 
850tisíc eur. Použije ich najmä na 
údržbu a celkovú starostlivosť o verej
né priestory a zeleň v Karlovej Vsi.

Budovanie nových parkovacích 
kapacít a chodníkov je ďalšou 
oblasťou, do ktorej potečie najviac 
prostriedkov z rozpočtu Karlovej 
Vsi. Viac ako 764tisíc eur pôjde 

na budovanie nových parkovacích  
miest a domov. Najväčšou položkou 
je 470tisíc eur na vybudovanie nad
stavby parkoviska na Ulici Ľ. Ful
lu. Na výstavbu nových chodníkov 
plánuje Karlova Ves použiť zo svojho 
rozpočtu 80tisíc eur.

-red-; Foto: MiÚ

Prioritou rozpočtu na 
rok 2020 je školstvo, nové 
parkoviská a chodníky

Ondrej Demáček a Pavel 
Sadloň si pri príležitosti 27. 
výročia vzniku Slovenskej 

republiky prevzali z rúk prezident-
ky Zuzany Čaputovej štátne 
vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra 
II. triedy. Počas slávnostného cere-
moniálu vyznamenali 20 osobností 
zo Slovenska a Českej republiky. 

„Sme hrdí na držiteľov ocenení  
z Karlovej Vsi. Srdečne im bla-
hoželáme a ďakujeme za záslužnú 

prácu. Aj oni potvrdzujú, že v Kar-
lovej Vsi žijú mnohí výnimoční ľudia," 
povedala starostka Dana Čahojová.

Ondrej Demáček patrí k priekop
níkom počítačov na Slovensku. Je 
zakladateľom Korešpondenčného 
seminára z programovania. Ide  
o súťaž v programovaní určenú pre 
stredoškolákov. Organizuje ju Fakul
ta matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského v Bratislave. 
Významné ovplyvnenie počítačového 

sektora sa mu trpezlivou prácou po
darilo z pozície učiteľa na gymnáziu. 

Pavel Sadloň je riaditeľom kar
loveského bilingválneho gymnázia 
na Ulici Ladislava Sáru. Zároveň je 
prezidentom Asociácie riaditeľov 
štátnych gymnázií. 

Udelením štátnych vyznamenaní 
prezidentka Slovenskej republiky 
oceňuje osobnosti, výnimočne aj 
kolektívy, za ich mimoriadne ale
bo významné zásluhy v prospech 

Slovenskej republiky, demokracie, 
obrany a bezpečnosti štátu, výsledky 
činnosti alebo za ich iné výnimočné 
činy. Okrem Medaily prezidenta 
Slovenskej republiky majú štátne 
vyznamenania tri triedy, z ktorých 
najvyššia je I. trieda. Udelenie naj
vyššieho vyznamenania predpokladá 
obzvlášť mimoriadnu mieru zásluh 
vyznamenaného.

-ab-; Foto: Facebook 
Prezidentky SR

Prezidentka vyznamenala dvoch Karlovešťanov

február 2020

Ocenený Pavel Sadloň Ocenený Ondrej Demáček
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Rozhovor

Starostka Dana Čahojová: 
„Neviem si predstaviť sedieť 
na dvoch stoličkách.“

Starostka Karlovej Vsi Dana 
Čahojová v predošlých ko-
munálnych voľbách obhájila 

post a získala takmer dvojnásobný 
počet hlasov voličov ako vo voľbách 
v roku 2014. Jej prácu si všímajú 
veľké politické strany. Hoci pred 
niekoľkými týždňami dostala láka-
vú ponuku dostať sa do Národnej 
rady SR, odmietla ju. 

Začneme zľahka. Začal sa február. 
Dali ste si predsavzatie na tento 
rok?

Moje osobné predsavzatia sa nikdy 
neviazali k tomuto dátumu, až tento 
rok som po prvý raz urobila výnim
ku. Na to, aby som vo svojom povo
laní podávala naozaj dobrý výkon, si 
musím nevyhnutne nájsť viac času na 
aktívny aj pasívny oddych. Rada by 
som viac času trávila so svojimi blíz
kymi, lebo dobré vzťahy s rodinou mi 
dávajú pevnú pôdu pod nohami, čo 
mi veľmi pomáha najmä v ťažkých 
chvíľach.

V úrade pracujete duševne. Hovorí 
sa, že je vhodné duševnú prácu vy-
važovať fyzickou aktivitou. Športu-
jete?

Z dnešného uhla pohľadu to vyzerá 
ako chyba, že som osobný život úplne 
podriadila výzve čo najzodpoved
nejšie viesť Karlovu Ves. Nehľadela 
som na čas, na sily ani osobný kom
fort. Ale aj keby som mohla vrátiť čas 
späť, nevedela by som to urobiť inak. 
Ani v minulosti som však nešportova
la aktívne, len rekreačne. V posled
ných rokoch som čosi zanedbala a je 
najvyšší čas na nápravu.

Čakajú nás parlamentné voľby. 
Dostali ste lukratívnu ponuku od 
parlamentnej politickej strany  
a bolo takmer isté, že by ste boli po-
slankyňou NR SR, napriek tomu ste 
ponuku neprijali. Prečo?

Ponuka bola naozaj veľkorysá  
a veľmi si ju vážim. Vnímam ju ako 
dobré vysvedčenie pre našu prácu  
v Karlovej Vsi. Zvažovanie bolo veľmi 
ťažké vzhľadom na objektívne okolnos
ti, v ktorých sa zmieta Slovensko. Ak 
nebudeme mať funkčný štát, mnoho 
dobrej práce na všemožných úrov
niach môže napokon vyjsť navnivoč. 

Keďže čokoľvek, do čoho sa púšťam, 
robím naplno, neviem si predstaviť 
sedieť na dvoch stoličkách. Rozhod
nutie padlo, neľutujem ho a s nádejou 
očakávam, že po februári sa Sloven
sko nestane krajinou sklamaných očí.

Bude podľa vás pokračovať vládna 
koalícia na čele so stranou SMER
SD, alebo odhadujete, že bude vlád-
nuť niekto zo súčasnej opozície?

Hovorí sa, že nikdy nebolo tak zle, 
aby nemohlo byť ešte horšie. Platí aj 
biblické: Kto má uši, nech počúva! 
Nemali by sme len hľadieť a nevi
dieť, počúvať a mať lenivé uši, čítať 
a nechápať, konzumovať predložené 
a nerozmýšlať. Budeme mať to, čo 
si zaslúžime. Ja osobne však veľmi 
túžim po očiste verejného života.

Aktuálna vláda zložená zo strán 
SMERSD, SNS a MOSTHÍD 
pripravila viacero populistických 
opatrení, ktoré skomplikovali sa-
mosprávam život aj v roku 2019. 
Ktoré rozhodnutia zasiahli Karlo
vu Ves najviac?

Vzhľadom na našu polohu  
a geografické podmienky nám nes
mierne skomplikovala život tzv. 
chodníková novela. Aj keby sme 
zamestnávali dva razy toľko ľudí vo 
verejnoprospešných službách a mali 
niekoľkonásobne viac peňazí, nie je 
možné v prípade padania snehu alebo 
poľadovice zabezpečiť všetky cesty, 
chodníky a schodiská naraz. Máme 
najviac schodísk v Bratislave, strmé 
úzke cesty aj úzke chodníky, čiže 
sme v mnohom odkázaní na manuál
ny výkon. Zaťažili nás aj tzv. obedy 
zadarmo, rekreačné poukazy, mnohé 
nové byrokratické povinnosti, ale  
život nám strpčuje aj novela zákona  
o hazardných hrách.

Ak by ste mali povedať veci, ktoré 
sa v Karlovej Vsi v roku 2019 po-
darili a nepodarili realizovať, ktoré 
to sú?

Podarilo sa niekoľko naozaj veľkých 
vecí, ako napríklad stavba lodenice, 
rekonštrukcia plavárne, rozbehla sa 
vytúžená rekonštrukcia električkovej 
trate a iné, ale stále nemáme povole
nie na zbúranie objektu Borská pre 
budúce zariadenie sociálnych služieb, 

nepodarilo sa nájsť firmu, ktorá by cez 
leto zrekonštruovala ležaté rozvody  
v školskom objekte na Majerníkovej, 
na čo bude nadväzovať rekonštrukcia 
celej kuchyne, ani doriešiť prevod 
pozemkov od Slovenského pozem
kového fondu na výstavbu chodníka 
na Perneckej ulici.

Práve k vybudovaniu zariadenia 
smeruje aj moja ďalšia otázka. Se-
niori naň čakajú roky. Sľubovala 
ho bývalá pani starostka, bývalý 
primátor bol presvedčený, že 
súčasný objekt na Borskej stačí 
len zrekonštruovať. Trváte na 
tom, že seniori potrebujú kvalitné 
nové zariadenie, ktoré zodpovedá 
dnešnej dobe a nárokom? Pohli sa 
veci dopredu? 

Máme opakovaný prísľub od pána 
primátora Valla, že dá súhlas na 
zbúranie nevyhovujúceho objektu, 
že mesto bude súčinné aj v tejto veci. 
Zatiaľ sme len v polohe vytrvalých 
žiadateľov. Máme na to opodstatnené 
dôvody a cítime čoraz naliehavejšiu 
potrebu problémy starnúcej populácie 
urýchlene riešiť. 

Prváci zo SŠ Tilgnerova mu-
sia denne absolvovať presun do 
hlavnej budovy, aby sa naobedo-
vali. Mnoho rodičov žiada, aby 
mali deti výdajňu stravy priamo  
v budove, kde sa učia prváci. Po-
darí sa to zrealizovať?

Toto vnímame ako problém. Naj
mä v chladnom počasí sa musia naj
menšie deti niekoľkokrát prezúvať 
a obliekať. Radi by sme ich od 
toho odbremenili rekonštrukciou 
uvoľnených priestorov v budove na 
Fadruszovej ulici. Uvidíme, ako sa  
k tomuto návrhu postaví samotná škola.

 V zlom stave sú viaceré chodníky  
v Karlovej Vsi, niektoré má v správe 
hlavné mesto, niektoré mestská časť. 
Bude Karlova Ves opravovať tento 

rok aspoň niektoré?
Opravy chodníkov sú súčasťou 

každej sezóny. Chodníky sú rozbité 
parkujúcimi autami, často s výduťami 
asfaltu a množstvom bariér. Snažíme 
sa postupovať systematicky od toho 
najhoršieho. Rovnako aj tento rok. 
Požiadali sme aj magistrát, aby sa  
v tomto roku sústredil na opravu scho
dísk, ktoré má v Karlovej Vsi v správe. 
Pribudnúť by mali aj nové chodníky, 
medzi nimi aj dlho očakávaný chod
ník na Perneckej, spojovací chodník 
medzi ulicami Karloveská a Sumbalo
va či chodník na Mokrohájskej.

Vodičom chýbajú parkovacie mies-
ta. Pribudnú nové?

Pevne dúfam. V rámci príprav 
na zavádzanie parkovacej politiky 
vznikne úplne nové parkovisko na 
Karloveskej, nadstavba existujúceho 
parkoviska na Dlhých dieloch, dú
fam, že sa konečne podarí uzavrieť 
dohodu s obchodnou spoločnosťou 
Billa a budeme môcť využívať zre
konštruované parkovisko pod hornou 
Billou na nočné parkovanie a dúfam, 
že stihneme aj nové parkovisko Pod 
Rovnicami.

Minulý rok Karlova Ves otvorila 
prvú komunitnú záhradu na Ulici 
Hany Meličkovej. Ľuďom sa táto 
aktivita páčila. Chystajú sa ďalšie 
komunitné záhrady? 

Vítame, keď sa ľudia zapájajú do 
aktívneho susedského života. Komu
nitné záhrady sú dobrý projekt, ale 
nie jediný. Určite v takých budeme 
pokračovať.

Posledná otázka  aký bude rok 
2020 pre Karlovu Ves?

Rušný a pre náš úrad pracovne 
náročný. Bude aj rokom ukončenia 
rekonštrukcie električko vej trate. 
Dúfam, že bude pre nás všet kých aj 
nádejným rokom celospoločenských 
očakávaní.                    -bh-; Foto: MiÚ

Dana  
Čahojová
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Rodičov predškolákov čaká 17. a 18. apríla rozhodnutie, do ktorej 
základnej školy umiestnia svoje dieťa. V Karlovej Vsi máme dve 
základné a jednu spojenú školu, ktorých zriaďovateľom je mestská 

časť. Ktorá škola je v čom dobrá? Aké novinky sa chystajú v jednotlivých 
školách? Oslovili sme riaditeľov s niekoľkými otázkami, ich odpovede vám 
prinášame práve teraz. 

Zápisy do ZŠ: V čom je ktorá škola výnimočná?
február 2020

Eva Horníková,
riaditeľka, ZŠ Karloveská 61

Pavol Bernáth,
riaditeľ ZŠ Alexandra Dubčeka, 

Majerníkova 62

Dana Ihnaťová, 
riaditeľka, SŠ Tilgnerova 14

1. Čím je Vaša základná škola 
špecifická?
Zameriavame sa na osobnostný 
rozvoj, či už zamestnancov alebo 
žiakov, cudzie jazyky, environ
mentálnu výchovu, informačno 
 komunikačnú techniku a dodržia
vanie detských práv.

2. Odlišujete sa niečím od ostat-
ných základných škôl?
Vo väčšine  našich škôl je výučba 
stále rozčlenená podľa vyučovacích 
hodín. Pritom v praxi človek rieši 
vzniknuté situácie a problémy 
inak, komplexnejšie, lebo využíva 
znalosti z rôznych oblastí. To je aj 
podstatou prierezovej výučby a je 
to presne to, ako chceme naučiť 

1. Čím je Vaša základná škola 
špecifická?
Škola si dáva za cieľ rozvíjať celú 
osobnosť žiaka, vytvárať pre neho 
motivujúce a podporujúce pro
stredie. Spolupracuje s rodičmi  
v prospech dieťaťa. Aktívne sa 
zapája do súťaží, napríklad Mládež 
a odkaz Alexandra Dubčeka, 
Hviezdoslavov Kubín, OK v anglic
kom jazyku, Všetkovedko, Maksík, 
Klokanko, Pytagoriáda, Olym
piády, Slávik Slovenska, Vybíjaná, 
Malá športová olympiáda. Pravi
delne navštevujeme Zážitkové ho
diny v Iuvente, Mestskú knižnicu, 
organizujeme Noc s Andersenom, 
spoločné čítanie rozprávky, Deň 

Čím je Vaša základná škola 
špecifická?
Na našej škole máme rozšírené 
vyučovanie jazykov: anglický jazyk 
od prvého ročníka ZŠ – s navýšeným 
počtom hodín, nemecký jazyk od 6. 
ročníka. V piatom ročníku máme 
vyučovanie výtvarnej výchovy 
v anglickom jazyku. V piatom 
ročníku máme aj rozšírené vyučo
vanie informatiky, kde sa žiaci učia 
prstoklad na klávesnici.

2. Odlišujete sa niečím od ostat-

rozmýšľať aj našich žiakov.

3. Pripravujete nejaké novinky 
(vzdelávacie aktivity, športové či 
záujmové krúžky, prípadne iné) 
pre školský rok 2020/2021?
Škola má dlhodobo vytvorené pod
mienky pre projekty, ich ciele chceme 
prirodzene implementovať do vyučo
vania ako napríklad Zdravá škola, 
Modrá škola, Projekt EDULAB, Ex
pedícia Fenomény sveta, Druhý krok, 
Odstráňme šikanovanie, Rovesnícka 
skupina, Educate Slovakia, English
One, Medzinárodný projekt Eras
mus+, ŠKOrec – škola recykluje ale
bo Škola inkluzionistov.
ERASMUS+K1 je náš projekt za
meraný na zvyšovanie školských 

jabĺk, Týždeň zdravej výživy, obvod
né kolá chemickej olympiády. 
Žiaci 1. aj 2. stupňa majú k dis
pozícii moderne vybavených viac 
ako 15 odborných učební, kde okrem 
tradičných laboratórií, učební infor
matiky, jazykových učební, nájdu aj 
dielňu na obrábanie kovov či dreva.  
Nové interiérové vybavenie je takmer 
na celej škole, v Školskom klube detí  
i v jedálni. Školský klub detí pri
pravuje celoročne pre žiakov tvorivé 
aktivity.

2. Odlišujete sa niečím od ostatných 
základných škôl?
Úspechy, ktoré škola dosahuje, sú 
vďaka žiakom a ich pedagógom. Na 
našej škole prebieha viac ako 30 in

ných základných škôl?
Sme spojená škola s organizačnými 
zložkami: základná škola, osem
ročné a bilingválne gymnázium. 
Žiaci piateho ročníka sa tak môžu 
hlásiť u nás na osemročné gymná
zium a v prípade prijatia pokračovať 
v štúdiu na tej istej škole, resp. žiaci 
8. alebo 9. ročníka sa môžu uchádzať 
o prijatie na bilingválne štúdium na 
našej škole.

3. Pripravujete nejaké novinky 
(vzdelávacie aktivity, športové či 

noriem prostredníctvom kreativity 
a outdoorového učenia ako jeden  
z príkladov dobrej praxe, ktorý zahŕňa 
aj vzdelávacie kurzy pedagógov vo 
Fínsku a na Cypre. 
V rámci projektu ERASMUS+ K2, 
ktorý bude trvať dva roky, je napláno
vaných šesť vzdelávacích, vyučo
vacích a školiacich aktivít  každá  
v jednej partnerskej krajine.
V školskom roku 2020/2021 bude 
na našej škole pôsobiť niekoľko 
zahraničných lektorov organizácie 
AIESEC. Hlavným cieľom projektu 
je priblížiť žiakom život v rozličných 
krajinách a dať im možnosť použiť 
anglický jazyk v praxi, v situácii, 
keď opačná strana vôbec neovláda 
slovenčinu a tiež keď angličtina nie je 

terných krúžkov v popoludňajších 
hodinách, ktoré si pripravujú učitelia: 
varenie, výtvarný krúžok, športové 
krúžky, divadelný krúžok, hravá an
gličtina, hravá slovenčina, zumba, 
detská jóga, keramický krúžok.

3. Pripravujete nejaké novinky 
(vzdelávacie aktivity, športové či 
záujmové krúžky, prípadne iné) 
pre školský rok 2020/2021?
Škola je aktívne zapojená do projek
tu V základnej škole úspešnejší II, 
Rovesníckej mediácie, ktorá vedie 
k spolupráci na úrovni žiakučiteľ
rodič a projektu Prevencia krimina
lity. Pridanú hodnotu školy zvyšuje 
zrekonštruovaný školský bazén, ktorý 
ponúka možnosť plaveckého výcvi

záujmové krúžky, prípadne iné) 
pre školský rok 2020/2021?
Každoročne otvárame množstvo 
vzdelávacích, športových a záuj
mových krúžkov. Tiež organizujeme 
množstvo exkurzií a prednášok. Naši 
žiaci už dlhodobo participujú v pro
jekte Starší mladším – pripravujú si 
výchovnovzdelávacie aktivity pre 
žiakov nižších ročníkov, tento pro
jekt každý rok rozširujeme o ďalšie 
aktivity. Zapájame sa pravidelne do  
celoslovenských súťaží ako napr.: 

rodným jazykom ani pre toho, s kým 
sa chceme dohovoriť.
Primárnym cieľom projektu Škola 
inkluzionistov je žiakom s akým
koľvek zdravotným znevýhodnením 
alebo všeobecným intelektovým na
daním umožniť kvalitnú a plnohod
notnú špeciálnopedagogickú podpo
ru prostredníctvom uspokojenia ich 
špeciálnych potrieb. 

ku pre žiakov. Žiaci sa od prvého 
ročníka povinne učia anglický 
jazyk, ktorý má oproti štátnemu 
vzdelávaciemu programu vyššiu 
dotáciu vyučovacích hodín. V sied
mom ročníku žiakom pribúda druhý 
cudzí jazyk, pričom majú na výber 
nemecký alebo ruský jazyk.

olympiád, Pytagoriád, Hviezdosla
vovho Kubína, Prezentiády a špor
tových súťaží.
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Je dieťa 
pripravené do ZŠ?

MŠ Majerníkova 60 
cvičí Gymnathlon

Poslať dieťa z materskej do 
základnej školy? Je ten 
správny čas? Aj s týmito 

otázkami sa pasuje nejeden rodič, 
ktorého dieťa by malo opustiť ka-
marátov a kamarátky v materskej 
škole. Obrátili sme sa na školskú 
psychologičku Evu Hlístovú.

Aké sú výhody odloženia školskej 
dochádzky? 

Pri emočne nezrelých deťoch je 
možnosť vývinovo dozrieť, spra
covávať emócie zrelším spôsobom. 
Pri sociálne nezrelých deťoch majú 
deti možnosť zažívať rovesnícku 
skupinu bez výkonovej záťaže 
školských nárokov, a taktiež prežívať 
a upevňovať si svoju sociálnu pozíciu. 
Deťom s problémami v grafomotorike 
(práca rúk, správne sedenie, úchop  
a postavenie rúk pri písaní, pozn. 

Deti z MŠ Majerníkova 
60 sa zapojili do nového 
športového a rozvojového 

prog ramu s názvom Gymnathlon. 
Program je založený na pestrej 
kombinácii atletických a gymnas-
tických cvičení, pohybových hier 
a rozvoja osobnosti. Cieľom je vy-
budovať u detí celoživotnú lásku  
k pohybu. 

Gymnathlon prebieha jedenkrát do 
týždňa v telocvični materskej školy. 
Pokroky dosahujú deti hravou for
mou vďaka špeciálnym prvkom ako je 
herný plán pre každé dieťa, či putovný 
maskot Max. Po každom tréningu 
si dieťa nalepí nálepku do svojho 
herného plánu. Max je s deťmi vždy 
na tréningu a pozorne sleduje, ako sa 

kto snažil a všetko hodnotí.
Potom vždy na sedem dní býva  

v rodine jedného z detí a povzbudzu
je dieťa k pohybu. Za pomoci rodičov 
si dieťa značí do denníka svoje snaže
nie v športovaní a potom sa o tieto 
aktivity podelí na začiatku tréningu  
s deťmi a trénerom. Športový program 
vychádza zo súčasných postupov  
v oblasti rozvoja pohybových zruč
ností. Metodiku a náplň tréningov 
vyvíjali odborníci Fakulty telesnej 
výchovy a športu Karlovej univerzi
ty v Prahe a Univerzity Komenského  
v Bratislave. Náplň tréningových hodín 
je zostavená odborníkmi tak, aby sa deti 
naučili 12 pohybových zručností zod
povedajúcich ich veku. 

-red-; Foto: MŠ Majerníkova 60

red.), reči, sluchovom alebo zra
kovom vnímaní, v sústredení, odklad 
školskej dochádzky umožňuje rozvoj 
týchto schopností bez tlaku hodnote
nia. 

Koho požiadať o radu? Školského 
psychológa, prípadne niekoho  
iného? 

V prípade zvažovania možnos
ti odloženia školskej dochádzky je 
vhodné poradiť sa najskôr s učiteľkou 
v MŠ, ktorá dieťa pozná v každoden
ných situáciách. V MŠ sa predškoláci 
zúčastňujú depistáže (monitorova
nia, pozn. red.) na školskú zrelosť  
a po ňom sa im odporúča testovanie 
školskej zrelosti v Centre pedago
gickopsychologického poradenstva 
a prevencie (CPPPaP). Ak dieťa ne
navštevuje predškolské zariadenie, je 
vhodné obrátiť sa na CPPPaP v rámci 

predškolského poradenstva. Pri zápise 
do prvého ročníka bývajú v školách aj 
školskí psychológovia alebo školskí 
špeciálni pedagógovia, ktorí vedia 
rodičom poradiť v otázke školskej 
zrelosti. 

Kedy by sme mali zvážiť konzul

táciu s detským psychológom? 
Detského psychológa alebo iného 

odborníka je vhodné osloviť, keď 
si rodič nie je istý zrelosťou dieťaťa 
v niektorej  vývinovej oblasti (mo
torika, reč, sociálne začlenenie, 
emočná zrelosť, sústredenie), alebo na 
odporúčanie pedagóga v MŠ.

Inzercia

NOVÁ OČNÁ NOVÁ OČNÁ 
AMBULANCIAAMBULANCIA

PRE DETI A DOSPELÝCHPRE DETI A DOSPELÝCH

Ordinačné hodiny:Ordinačné hodiny:
Po: 8.00 – 14.30 Po: 8.00 – 14.30 
Ut: 8.00 – 14.00Ut: 8.00 – 14.00

Str: 11.00 – 17.00Str: 11.00 – 17.00
Št, Pia: 7.30 – 14.00Št, Pia: 7.30 – 14.00

3. posch, amb. č. 3263. posch, amb. č. 326
Kontakt: 02/6026 4122Kontakt: 02/6026 4122

 Poliklinika Karlova Ves Poliklinika Karlova Ves

11. 2. 2020 začíname 11. 2. 2020 začíname 
a prijímame nových a prijímame nových 

pacientov pacientov (deti od narodenia)(deti od narodenia)

• Poskytujeme komplexné vyšetrenie • Poskytujeme komplexné vyšetrenie 
zraku  v plnom rozsahuzraku  v plnom rozsahu

• Možnosť objednať • Možnosť objednať 
si termín vyšetreniasi termín vyšetrenia

Školská psychologička Eva Hlístová pri práci
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Invázny javorovec v MŠ Adámiho 
je určený na výrub

Pagaštan v MŠ Kolískova si 
vyžaduje priebežnú kontrolu

Na vyrúb je určený aj vyschnutý 
smrekovec v MŠ Borská

Dreviny 
v karloveských 
materských 
školách sú 
pravidelne 
kontrolované

Na konci minulého roka uro-
bili zamestnanci referátu 
životného prostredia kom  

pletný dendrologický prieskum 
drevín v MŠ Borská, Adámiho  
a Suchohradská. Pokračovať budú 
aj v ostatných karloveských ma-
terských a základných školách. Na 
drevinách budú od konca marca 
prebiehať bezpečnostné, výchovné 
i zdravotné rezy, aby zabezpečili 
bezpečnosť detí.

„Dendrologický prieskum v kar-
loveských školách budeme robiť 
počas celého roka. Výrub možno 
vykonať do 31. marca, keď je drevina 
ešte vo vegetačnom pokoji, v urgent-
nom prípade kedykoľvek. Základné 
dreviny v našich materských i základ-
ných školách sú však v dobrom, vitál-
nom stave,“ informuje o význame 
prieskumu a doterajších zisteniach 
Lucia Brezovská z referátu životného 
prostredia.

Dreviny, ktoré na základe dendro

logického prieskumu dosluhujú (to
pole, hlošiny, vŕby, brezy), alebo sú 
invázne (pajaseň, javorovec) budú 
po kontrole navrhnuté na odstráne
nie. Vlani odborníci zaznamenali  
vlhkejšie počasie, ktoré zapríčinilo aj 
usídlenie množstva lišajníkov a húb 
na kmeňoch drevín. Ide o prirodzený 
jav, ktorý drevinám neškodí.

Hodnotenie stavu drevín a krov 
z hľadiska bezpečnosti detí prebieha 
každý rok prednostne v materských 
a základných školách. Ide o den
drologický prieskum, ktorý slúži na 
určenie druhu dreviny, posúdenie 
jej výšky, šírky a zmeranie obvodu. 

Životné prostredie / Školstvo

Hodnotí sa zdravotný stav, stabilita 
a vitalita dreviny v mestskom pro
stredí. Výsledky sa zapisujú do tabu
liek, dreviny sa podľa poradového 
čísla zakresľujú do mapy a následne 
sa zapíšu do geografického infor
mačného systému a interaktívnej 
mapy. 

Po skončení prieskumu a zhod
notení drevín v materských i základ
ných školách bude dendrologický 
prieskum pokračovať aj v ostatných 
častiach Karlovej Vsi a postupne bude 
zakreslený do interaktívnej mapy. 

„Zeleň v našej mestskej časti sa 
snažíme zveľaďovať a preto robíme 

sériu opatrení, ktoré zabezpečujú 
odborné ošetrenie a následnú obno-
vu drevín. Tie, ktoré budú určené na 
výrub, sa budeme snažiť označiť, aby 
obyvatelia vedeli, že strom ukončil 
svoju etapu života, či už zo zdravot-
ných alebo bezpečnostných dôvodov. 
V najbližšom možnom období za 
každý odstránený strom alebo ker 
vysadíme na jar alebo jeseň náhradu 
na rôznych miestach v Karlovej Vsi,“ 
uzatvára informáciu o dendrologic
kom prieskume Lucia Brezovská.

-mš-; Foto: MiÚ

február 2020

Talenty na biológiu z Tilgnerky

Študent maturitného ročníka 
Michal Farkaš zaznamenal 
veľký úspech so svojou štú

diou na medzinárodnej toxikolo
gickej konferencii v Helsinkách. 
Venuje sa v nej vplyvu artičoky na 
prenatálny vývin potkanov.

Vlani sa zúčastnil na toxikologickej 
konferencii TOXCON. Potom ces
toval do Helsínk na celosvetovo naj
väčšiu medzinárodnú toxikologickú 
konferenciu EUROTOX za účasti 
1600 toxikológov z celého sveta.

Počas troch prednášok rozprával 
o svojich výsledkoch. Koncom roka 
vysvetľoval metódy svojej seminárnej 
práce na Lekárskej fakulte UK. Mo
mentálne čaká na zverejnenie článku 
v jednom z najrenomovanejších me
sačníkov v tejto oblasti. Jeho práca 

bude použitá aj v knihe o tejto oblasti 
experimentálnej medicíny.

Podľa slov pedagogičky Kataríny 
Kresáňovej kvalita seminárnych 
prác, cez ktoré sa maturanti z bioló
gie naučia veľa nového, z roka na rok 
rastie.

,,Rada by som spomenula prácu ta-
lentovaného študenta Michala Farkaša. 
Niektoré lieky, ktoré sú na trhu a bežne 
ich človek zoženie v lekárni, sú na báze 
artičoky, ale tá nie je pokladaná za bez-
pečnú pre matky a deti. Podľa výskumu 
Michala Farkaša artičoku možno vy-
hlásiť za bezpečnú z hľadiska jej účinkov 
na matku a mláďa potkana. Myslím, že  
o tomto žiakovi budeme ešte veľa 
počuť,“ neskrýva nadšenie Katarína 
Kresáňová.    

-ab-; Foto: K. Kresáňová
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Škôlkari navštívili Modru

Predškoláci z MŠ L. Sáru sa 
vybrali za dobrodružstvom 
spojeným s poznávaním. Išli 

na výlet do Modry, ktorá je známa 
nielen modranskou keramikou, ale 
aj pôsobením Ľudovíta Štúra.

„Našou cieľovou zastávkou bola 
Stredná odborná škola vinársko-ovo-
cinárska, ktorá sa zaoberá vinár-
stvom, vinohradníctvom, ovocinár-
stvom a somelierstvom. Je v tomto 
meste známa a má dobré meno i vo 
svete, kde jej študenti zožali nejeden 
úspech. Dozvedeli sme sa, že vďa-
ka svojmu športovému zameraniu 
vychovala už aj niekoľko šikovných 
a úspešných športovcov v rôznych 
odvetviach,“ povedala učiteľka z MŠ 
L. Sáru Lýdia Pokorná.

Deti mali možnosť ochutnať čer
stvo vylisovanú šťavu z jabĺk, sušené 
jabĺčka, sušené hrozienka a každé 
dieťa dostalo na cestu aj slovenské 
jabĺčko. Deti sa dozvedeli, čo všet
ko treba urobiť, kým jablko vyrastie  

a čo sa z jablka či hrozna dá vyrobiť  
a akým spôsobom. 

Nazreli aj do pivničných prie
storov školy, kde sa študenti učia 
aj pravidlám stolovania a somelier
stvu. Pôvod tohto slova pochádza  
z francúzskeho slova „sommelier“. 
Je to pracovník v reštaurácii, ktorý 
hosťom odporúča vína vhodné k jedlu. 

„Po exkurzii v škole, za ktorú ďaku-
jeme pani riaditeľke Monike Kisovej, 
sme sa ešte v Modre na chvíľu zdrža-
li a zastavili sme sa v Pamätnej izbe 
Ľudovíta Štúra. Štúr v nej strávil 
posledné tri týždne svojho života po 
svojom osudnom zranení. Deti sa do-
zvedeli, kto bol Ľudovít Štúr a že sa  
o ňom budú učiť v škole. Vďaka nemu 
aj spisovnú štúrovskú slovenčinu, 
ktorá ich neraz určite potrápi. Veď 
koho nie, občas sa aj my dospeláci 
pozastavíme nad slovíčkom a zvažu-
jeme, či použiť i alebo y,“ dodala 
učiteľka Lýdia Pokorná.        

-red-; Foto: MŠ L. Sáru 3

Karlova Ves je  
aj na Facebooku

Školstvo

Deti z MŠ Kolískova 
zavítali do Ľadového 
kráľovstva

Všetky deti od štyroch rokov 
navštívili muzikálové pred-
stavenie Ľadové kráľov

stvo  Frozen v Karloveskom centre 
kultúry na Molecovej ulici. Pred-
stavenie bolo interaktívne a deti 
sa doň aktívne zapájali. S rozžia
renými očami sledovali príbeh 
dvoch sestier Elzy a Anny a ve-
selého snehuliaka Olafa. 

„Piesne, ktoré deti poznali, spievali 
spolu s herečkami Andreou Somorov-
skou  a Luciou Bugalovou. Deti 
odchádzali s umeleckým zážitkom 
a celú cestu do škôlky si veselo roz-
právali dojmy z predstavenia,“ opi
suje nevšedný zážitok svojich zveren
cov riaditeľka MŠ Monika Šuleková.

-mš-; Foto: MŠ Kolískova 14

V kráľovstve sladkej voňavej 
pochúťky

Čo sa stane po príchode 
dieťaťa do čokoládovne? 
Pocity čírej radosti dopĺňa 

nefalšovaný úžas. Veľmi dobre to 
vedia pedagogičky z MŠ Majerníko-
va 11, ktoré zaviedli predškolákov 
do čokoládovne v Kittsee.

 „Najskôr sme si pozreli film  
o vzniku čokoládovne. Počas exkurzie 
vo výrobe so sprievodkyňou deti vi-
deli, že čokoláda, skôr než si na nej 
pochutnajú, má pred sebou dlhú púť. 
Od spracovania kakaových bôbov 
až po výrobu a balenie sladkých 
cukroviniek. Potom sme ich, samo-

zrejme, ochutnali v neďalekej Csoko-
Csárde,“ popísala exkurziu riaditeľka 
Iveta Ryzá.

Čokoládovňu v meste Kittsee 
založil Franz Hauswirth, rodák  
z Kittsee. Najskôr však otvoril 
cukráreň s výrobou cukroviniek. Sta
lo sa to vo Viedni po druhej svetovej 
vojne. Neskôr založil úspešnú fabriku 
na výrobu čokolády, kde inde ako vo 
svojej rodnej obci, v blízkosti hraníc 
so Slovenskom.

-ab-; Foto: MŠ Majerníkova 11
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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

Rozhovor

Dennodenne ju navštevu-
jú stovky pacientov z ce
lej Karlovej Vsi, ale aj 

z Dúbravky či vysokoškolských 
internátov. Jej zriaďovateľom je 
Bratislavský samosprávny kraj 
(BSK), ktorý investuje nemalé pe-
niaze do skvalitnenia jej vybavenia. 
Poskytuje všetky potrebné služby, 
ale stále hľadá nájomcov – detských 
lekárov. Hovoríme o Poliklinike 
Karlova Ves, na čele ktorej stojí už 
takmer dva roky riaditeľka Silvia 
Némethová, s ktorou sme hovorili  
o súčasnej situácii i plánoch na ten-
to rok. 

Máme za sebou rok 2019, ako by ste 
ho charakterizovali?

Dobudovali sme RTG pracovis
ko, kde ako posledný veľký prístroj 
pribudol digitálny mamograf. Máme 
veľkú radosť, že nám pribudli logo
pedická a nefrologická ambulancia. 
Pozornosť sme upriamili na  komfort 
návštevníkov polikliniky, vypratali 
sme vstupnú halu, kde sme zruši
li predajne textilu, ktoré boli pred
metom kritiky návštevníkov. Čakárne 
na poschodiach sme vybavili novými 
vnútornými žalúziami, ktoré najmä  
v lete vytvárajú lepšie podmienky ča
kajúcim pacientom. V budove posky
tujú svoje služby aj pre návštevníkov 
bufet, predajňa fornetov, jedáleň  
a tiež je tu automat na nápoje a občer
stvenie. Na jednotlivých poschodiach 
pribudli automaty na občerstvenie  
a vo vstupnej hale miesta na sedenie, 
aby si tu mohli návštevníci posedieť  
a oddýchnuť. Zároveň je každé po
schodie vybavené označením ambu
lancií lokalizovaným pri výťahoch 
v hlavnej budove polikliniky, čo 
pomáha návštevníkom v orientácii. 

Ako ste spokojná s aktuálnou po-
nukou medicínskych pracovísk  

v poliklinike?
 Dlhodobo sa nám nedarí získať 

lekára, ktorý by si prenajal detskú am
bulanciu. Mali sme tu pôvodne štyri 
detské lekárky, ale v roku 2018 dve  
z nich odišli do dôchodku, čím sa 
znížila kapacita na dve. V priebe
hu prvých mesiacov tohto roka však 
pribudne ďalšia ambulancia očného 
lekára, z čoho máme veľkú radosť, 
pretože pacienti sa sťažovali, že jeden 
očný lekár nepostačuje. Navyše aj 
očná optika, ktorá sídli v budove 
polikliniky, začne ponúkať služby 
očného lekára súvisiace s jej čin
nosťou. V prebudovaných priestoroch 
vo vstupnej hale polikliniky v prie
behu prvého polroka vznikne nová 
lekáreň, pacienti tak získajú možnosť 
výberu. 

Čo by ste ponúkli lekárom, ktorí by 
mali záujem otvoriť si vo vašej po-
liklinike ordináciu?

Máme k dispozícii niekoľko 
voľných priestorov, takže vieme 
uspokojiť prípadných záujemcov 
o zriadenie odbornej ambulancie. 
Niektoré priestory sú aj čiastočne vy
bavené, takže napr. v prípade detskej 
ambulancie si, zjednodušene pove
dané, stačí doniesť počítač a môže sa 
začať. Výhodou je aj to, že v budove 
polikliniky sú ďalšie odborné praco
viská, a tak tu pacient nájde odborné 
lekárske ambulancie na jednom 
mieste. Poliklinika sa nachá dza na 

mieste dobre dostupnom MHD. Na
vyše Karlova Ves je pomerne veľkou 
mestskou časťou s rôznorodou ve
kovou skladbou obyvateľov, vďaka 
čomu môžu lekári získať dostatočne 
veľkú klientelu. Nehovoriac o tom, že 
v Karlovej Vsi a jej okolí sú aj veľké 
internáty, ktorých obyvatelia takisto 
vyhľadávajú naše služby.

V Karlovej Vsi žije pomerne veľa 
ľudí v seniorskom veku, ako je 
na tom poliklinika s ponu kou 
odborných pracovísk pre túto  
skupinu obyvateľov? 

Máme tu napr. geriatrickú ambu
lanciu, kardiologické ambulancie, dve 
ortopedické a viacero chirurgických 
ambulancií, interné a široké spektrum 
ďalších ambulancií, ktorých služby 
častejšie vyhľadávajú práve seniori.

Aké novinky vás čakajú v tomto 
roku?

Minulý rok bol venovaný projek
tovej príprave veľkých rekonštrukcií. 
Najväčšou z nich bude kompletná 
rekonštrukcia sociálnych zariadení  
v celkovej hodnote 400tisíc eur a tiež 
výstavba nového výťahu v detskom 
pavilóne vo výške 60tisíc eur. Práve 
prebiehajú súťaže na zhotoviteľov 
kompletnej rekonštrukcie všetkých 
sociálnych zariadení v budove a na 
výstavbu výťahu v detskom pavilóne. 
Je to síce komplikovaný proces, ale 
dúfame, že približne v polovici roka 

by mohli začať práce na oboch projek
toch. 

Výstavba výťahu bude prebiehať 
v dvoch fázach. Najprv bude treba 
postaviť šachtu a do nej potom in
štalovať výťah, na ktorý je dodacia le
hota podľa predbežných informácií asi 
26 týždňov. Obidve veľké investície 
by mali byť ukončené do konca roka. 
V priebehu prvého štvrťroka by sme 
radi zaobstarali nové zariadenie na 
EKG, keďže to staré nám už dosluhuje 
a nové zariadenie bude aj modernej
šie. V spolupráci s mestskou časťou 
momentálne riešime bezbariérový 
prístup od novopostavenej zastávky 
električky Segnerova k poliklinike. 

Častým predmetom kritiky 
návštevníkov polikliniky a pacien-
tov bolo v minulosti parkovanie. 
Zmenila sa situácia k lepšiemu?

Žiaľ, zatiaľ sa nám nepodarilo do
riešiť otázku parkovania pre pacientov 
a návštevníkov polikliniky pod jej 
terasou.  Parkovisko nepatrí Poliklini
ke ani BSK ako jej zriaďovateľovi. 
Hľadáme možnosti, ako zlepšiť 
možnosti parkovania na tomto mies
te, ale je to vecou ďalších rokovaní  
s hlavným mestom, ktoré je vlastní
kom pozemku, na ktorom parkovisko 
stojí. Sme pripravení aj na možnosť 
vziať si tento priestor do našej správy 
a starať sa oň na základe budúcej 
možnej zmluvy.

-mš-; Foto: MiÚ

Karloveskú 
polikliniku 
čaká tento 
rok veľká 
rekonštrukcia 
a stavebné 
úpravy

február 2020

Riaditeľka Polikliniky 
Karlova Ves  

Silvia Némethová
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Zaznamenali sme

Na Majerníkovej 60 sú žalúzie

Kto by nepoznal hity ako Sprav mi jar, Slová, Hrdá láska či Zvony 
(už ôsmu bijú)? Spieva ich obľúbená slovenská speváčka, lekárka 
a astrologička Marcela Laiferová. Svojimi piesňami sa začiatkom 

decembra postarala o dobrú náladu v sále Karloveského centra kultúry.
Zišlo sa tam 70 októbrových a novembrových jubilantov. Pozdraviť ich pri

šli aj starostka Dana Čahojová a vicestarosta Branislav Záhradník. Najstaršími 
oslávencami boli 92roční Blanka Folkmerová a Ondrej Hudoba. Nasledu
júce stretnutie, na ktorom budú oslavovať decembroví a januároví jubilanti, sa 
usku toční 10. februára.

-mš-: Foto: Jana Hrdličková a Miroslava Šárová

Marcela Laiferová 
zaspievala jubilujúcim Karlovešťanom 

Najstarší oslávenci, vľavo Blanka Folkmerová a vpravo Ondrej Hudoba
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Téma

Zabezpečenie stravovania pre seniorov je dôležitou súčasťou sociálnych 
služieb

Čo očakávajú občania  
od sociálnych služieb  
v Karlovej Vsi?

Výskum o sociálnych služ
bách ukázal priestor na ze-
fektívnenie opatrovateľstva 

či poskytovania obedov, ktoré za-
bezpečuje Karlova Ves, ale aj nové 
návrhy na pomoc obyvateľom. 

Dotazníkový zber dát medzi oby
vateľmi ukázal, že zatiaľ čo mladí 
ľudia vnímajú ako problém v Karlovej 
Vsi najmä parkovanie či kvalitu chod
níkov a ciest, medzi staršími oby
vateľmi to boli častejšie aj sociálne 
služby. Trápia najmä ľudí žijúcich 
osamote, ktorí sú na pomoc viac 
odkázaní.  

So seniormi sa výskumníci roz
právali aj na skupinovej diskusii. 
Zhodli sa, že by ocenili zlepšenie 
priestorov denných centier aj väčšiu 
podporu klubov seniorov, no všetci sa 
zhodli na potrebe denného stacionára. 
Navrhovali aj zriadenie tzv. „pen

ziónu“ pre seniorov, kde by mohli byť 
ubytovaní v menších ako trojizbových 
bytoch a zároveň sa zúčastňovať ak
tivít v spoločných priestoroch. 

Na chýbajúci stacionár upozornili 
aj prijímatelia sociálnej pomoci od 
mestskej časti, ktorých názory vý
skumníci získavali pomocou dotaz
níkov. Spomenuli však aj nedostat
ky v opatrovateľskej službe. Pomoc 
kvali fikovanej opatrovateľky bola 
pritom najčastejšia odpoveď na otáz
ku, čo by mohlo viesť k lepšiemu 
zabezpečeniu starostlivosti. Seniori 
majú totiž často problémy s pohybom 
alebo so starostlivosťou o domácnosť 
a prípravou stravy.

Mestská časť je schopná zabez
pečiť obedy v jedálni alebo rozvo
zom vyše sto záujemcom. Obyvatelia 
s ťažkým zdravotným postihnutím, 
nepriaznivým zdravotným stavom 

alebo dôchodcovia môžu požiadať aj 
o donášku stravy do ich domácnosti. 
Analýza ukazuje, že dopyt po službe 
od ľudí, ktorí by ju nutne potrebovali, 
je minimálne o 30 obedov vyšší. 

Ďalšou zaujímavosťou je, že roz
hovory s rodičmi navštevujúcimi 
detské centrum odhalili slabú infor
movanosť o príspevku na školské 
pomôcky, ktorý mestská časť ponúka.

Všetky zistenia sú súčasťou ana
lytickej časti komunitného plánu so

ciálnych služieb. Mestská časť na jeho 
základe vypracuje strategické návrhy 
a opatrenia. Komunitné plánovanie 
je podporené z grantového programu 
Active Citizens Fund – Slovakia. 

Na výskume pracuje Inštitút 
pre dobre spravovanú spoločnosť  
a Ústav verejnej politiky a stane sa 
podkladom pre komunitný plán so
ciálnych služieb našej mestskej časti.

-red-; Foto: MiÚ

február 2020
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zmyslov

Eduarda súvisia-    
ce s       

pôdousvetový    
pohár

kým

typ osob-   
ného auta

obyvateľ   
Arábie 

odpila si    
(básn.)

americký   
tv kanál

mužské    
meno      

(9. 11.)

ozdoba    
jeleňa

český     
zápor

 

uspo-      
riadaj

srdce,     
po        

latinsky

prezent
kantínalatinský    

pozdrav

samec     
kozy

Mária      
(famil.)

znalec,    
odborník

cica-      
vec z      

pralesa

obmo-     
tajme

AAR,      
COR,      
HONT 

EČV Ru-   
žomberka má       

meniny    
26. 7.

vianoč-    
ná ryba

 

pohrebná   
hostina

oddych
kiloampér akže

náš hist. 
kraj útok, kniž.

orgán      
čuchu

franc.      
sochár ozna-      

čenie      
kamiónov

EU        
vesmírna   
agentúra

MOOR,    
ROAD-    
STER

ona,       
po 

nemecky

hl. mesto  
Kuby

MPZ  
Estónska

oslovenie 
muža

prená-     
šate

škriepka,   
zvada pulz

túlium nikel

strednica 2
Severo-    

atlantický   
pakt

streda
tekutina    

na        
písanie

naše      
vydava-    
teľstvo

Krížovka

Kto je autorom 
záverečnej podoby 
erbu Karlovej Vsi?
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PC lekcie a PC kurzy pre 
seniorov

Prednáška o cvičení SM 
systému a Nordic Walkingu

Ateliér drôtu

Jednota dôchodcov Slovenska 
informuje

Karlova Ves otvára pre se-
niorov ďalšie počítačové 
lekcie. Známe sú štyri ter-

míny: 5., 13., 19. a 27. februára. 
Lektorka, ktorá bude školiť senio
rov, má niekoľkoročné skúsenosti 
s výukou v oblasti informačných 
technológií a rešpektuje tempo štu-
dentov.

V prípade záujmu sa treba objednať 
prostredníctvom emailu dennecen
tra@karlovaves.sk alebo telefonicky 
počas úradných hodín na čísle 0940 
634 198. Ak sa budete na lekciu 
hlásiť, pripravte si okruh tém, teda čo 
konkrétne sa chcete na počítači alebo 
na tablete či smartfóne naučiť, čomu 
nerozumiete a potrebujete pri tom po
moc lektora.

Nepracujúci seniori s trvalým po

Ak ste senior a radi by ste 
urobili niečo dobré pre svo-
je telo, príďte na prednášku 

s Annou Saskovou, inštruktor
kou cvičení SM systému a Nordic 
Walkingu. Dozviete sa užitočné in-
formácie o tom, ako predchádzať 
bolestiam chrbtice a čo má spoločné 
SM systém s Nordic Walkingom. 
Prednáška bude v pondelok 24. 
februára o 14.00 h vo veľkej zasa-
dacej sále miestneho úradu v Kar-
lovej Vsi.

Počet miest v sále je limitovaný, 
preto sa na prednášku treba prihlásiť 
emailom na dennecentra@kar

Účastníci sa naučia novú zručnosť, porozprávajú sa s rovesníkmi a strávia 
svoj voľný čas zmysluplne. Každý si odnesie domov originálny výrobok, ktorý 
vlastnoručne vytvorí a môže podarovať niekomu blízkemu. Ateliér tvorby  
z drôtu sa koná v stredu 12. 2. od 14.30 do 16.30 h v dennom centre na Til
gnerovej. Počet záujemcov je limitovaný, v prípade ďalších otázok a záujmu sa 
prihláste na čísle 0940 634 198 alebo prostredníctvom emailu dennecentra@
karlovaves.sk             -red-; Foto: ilustračné (internet)

Výročná členská schôdza sa uskutoční v pondelok 24. 2. 2020 vo veľkej sále 
Karloveského centra kultúry o 15.00 h. Každý bude mať možnosť vyjadriť svoj 
názor v diskusnom príspevku a dozvedieť sa, aké sú perspektívy na nasledujúci 
rok. Zástupcovia Jednoty dôchodcov Slovenska budú informovať o hospodárení 
a spoločných projektoch s mestskou časťou Karlova Ves. Pozvaní sú aj možní 
noví členovia.            -red-

lovaves.sk  alebo telefonicky v stre
du medzi 9.00 až 16.00 h a v piatok 
medzi 9.00 až 12.00 h na čísle 0940 
634 198. Poplatok za prednášku je 
jedno euro.

Bolesti chrbta vznikajú zo slabých 
vnútorných svalov chrbtice, ktoré  
v posilňovni nie je možné činkami 
spevniť. Pre správnu prácu svalov 
chrbta je nutné poznať základný 
postoj, v ktorom sa kráča. Nordic 
Walking a SMSystém sú ideálnym 
cvičením na odstránenie príčin boles
ti chrbta a pri pravidelnom chodení 
správnou technikou dokonca vedia 
problém úplne odstrániť.   

-dď-; Foto: MiÚ

bytom v Karlovej Vsi môžu požiadať  
o dotáciu od miestneho úradu. Pred
ložiť musia doklad o výške príjmu zo 
Sociálnej poisťovne. Sumy za lekciu 
po uplatnení dotácie sú takéto: prí
jem do 210,20 eura – 0 eur; príjem 
do 315,30 eura – 3 eurá;  príjem 
do 420,40 eura – 4 eurá;  príjem do 
630,60 eur –  6 eur; príjem do 840,80 
eura – 8 eur, príjem nad 840,80, 
pracujúci seniori a seniori z iných MČ 
platia 10 eur za lekciu.

V priebehu roka 2020 pripravuje 
miestny úrad aj skupinové počítačové 
kurzy pre seniorov začiatočníkov. 
„Máme plne vybavenú počítačovú 
miest nosť na miestnom úrade, kde 
budú k dispozícii lektori zo spoločnos-
ti, ktorá nám poskytla počítačové vy-
bavenie a zároveň nám ponúka spo-

luprácu aj v oblasti lektorovania,“ 
informovala Dominika Ďatelinková  
z miestneho úradu v Karlovej Vsi. 

Kapacita skupinového kurzu 
bude osem žiakov, ktorým sa budú 
venovať dvaja až traja lektori. Vstup 
na kurzy bude voľný. Konkrétne ter
míny kurzov a servisných služieb sa 
dozviete prostredníctvom článkov  

v Karloveských novinách a na www.
karlovaves.sk v časti Aktuality. Ak 
vás už teraz zaujala ponuka kurzov 
pre začiatočníkov, môžete sa počas 
úradných hodín nahlásiť na čísle 0940 
634 198 alebo emailom na dennecen
tra@karlovaves.sk.

-red-; Foto: ilustračné (internet)
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Správy z mestskej častifebruár 2020

V uliciach je veľa práce, aj keď nesneží

Prihláste sa do projektu 
Predzáhradka pre všetkých

Aktuálna zimná sezóna bola 
v prvej polovici priaznivá. 
Aj vďaka tomu sa pracovní-

ci organizácie Verejnoprospešné 
služby Karlova Ves (VPS) mohli 
sústrediť na iné činnosti. Starali sa 
o stromy, čistili námestia a ulice 
a opravovali prípadné poruchy  
v škôlkach či školách. 

„V priebehu decembra a prvej 
polovice januára si zimná údržba 
vyžiadala zásah len v dvoch prípa-
doch, keď napadla malá vrstva sne-
hu. Napriek tomu bolo treba použiť 
techniku VPS a dokonca aj ručných 
sypačov. Zatiaľ sa minulo necelých 
80 ton soli,“ informoval riaditeľ VPS 
Anton Horínek.

Častejšie museli zasahovať  
v súvislosti s vytváraním poľadovice. 

Radi sa staráte o bezprostred-
né okolie svojho bytového 
domu? Zbystrite pozornosť, 

miestny úrad chce o vás vedieť  
a verejne vám poďakovať. 

Projekt Predzáhradka pre všetkých 
je určený všetkým, ktorým nie je ľa
hostajné prostredie, kde žijú. Prihlásiť 
sa môžu do 24. februára emailom na 
predzahradka@karlovaves.sk alebo 
písomne na adrese Referát životného 
prostredia, Miestny úrad Karlova Ves, 
Nám. sv. Františka 8, 814 62 Bratisla
va.

Podmienkou je účasť na prednáške, 
ktorá bude v stredu 26. februára  

o 16.30 h na miestnom úrade na Nám. 
sv. Františka 8. Na nej prihlásených 
záujemcov o vytvorenie vlastnej 
predzáhradky zamestnanci referátu 
životného prostredia oboznámia so 
zásadami plánovania a zakladania 
záhonu. 

S ich pomocou si potom navrhnú 
predzáhradku pred bytovým do
mom. Účastníci prednášky dostanú 
od mestskej časti trvalky a kríky, 
ktoré vysadia do svojej predzáhrad
ky. Pri veľkom počte prihlásených 
účastníkov dostanú prednosť tí, ktorí 
s vytvorením predzáhradky ešte len 
začínajú.    -mš-; Foto: MiÚ

Súčasťou zimnej údržby nie je len 
posyp ciest a chodníkov, keď sa už 
poľadovica vytvorí, ale aj preventívne 
posypy, keď meteorológovia vydajú 
výstrahu pred jej tvorbou. Ide najmä  
o dni, keď sa teplota vzduchu pohybu
je okolo nuly a v ovzduší je veľa vlh
kosti, napr. pri mrholení alebo hmle.

„Karlova Ves má kopcovitý terén 
a najviac schodísk v Bratislave. Pri 
poľadovici musíme v prvom rade za-
bezpečiť schodnosť komunikácií pre 
záchranne zložky a, samozrejme, 
prístupy k hlavným dopravným ko-
munikáciám. Karlovešťania si často 
ani nevšimnú, že v noci sme robili 
preventívny posyp, vďaka ktorému sa 
ráno cestou do práce nešmýkajú, pre-
tože soľ zabránila tvorbe poľado vice. 
Mnoho ľudí si potom myslí, že soľ 

sypeme zbytočne, veď sa nešmýka“, 
vysvetľuje zmysel preventívneho po
sypu riaditeľ VPS. 

Aj keď nesneží a nemrzne, vonku 
je práce ako na kostole

Celkovo 32 zamestnancov VPS 
nezaháľa, ani keď nesneží a netvorí sa 
poľadovica. V tom čase vykonávajú 
rôzne iné činnosti. VPS zamestná
va troch školníkov, ktorí sa starajú 
o karloveské materské školy (MŠ) 
a štyroch stálych údržbárov (elek
trikár, vodár, zámočník a stolár), ktorí 
sa venujú naj mä opravám škôlok, 
lavičiek či iných zariadení, ale aj 
budov, ktoré vlastní alebo spravuje 
Karlova Ves.

„Naši zamestnanci pomáhajú 
najmä v MŠ s maľovaním priesto-
rov, drobnými murárskymi práca-

mi, napríklad s opravou kachličiek. 
Okrem toho vykonávame rezy kríkov 
či nevyhnutné výruby poškodených 
alebo chorých stromov, o ktoré nás 
požiadajú kolegovia z referátu život-
ného prostredia,“ pokračuje v opise 
činnosti svojich zamestnancov Anton 
Horínek. 

Priebežne čistia chodníky  
a iné verejné priestory od nečistôt, 
odpadkov alebo napadaného lístia.  
Pokiaľ im to poveternostné pod
mienky dovoľujú, venujú sa rôznym 
stolárskym prácam na zariadeniach 
v teréne, napríklad opravám lavičiek. 
V každom prípade sú však pripravení 
okamžite sa pustiť do odpratávania 
snehu, len čo napadne. 

-mš-; Foto: Ladislav Biznár

Táto pekne upravená predzáhradka sa vlani 
nachádzala na Silvánskej
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Informujeme

Inzercia

Zhotovenie nápisov,  
emblémov na  
užitočné sklo
(jubileá, svadobné  
poháre, stužkové)

Oprava starožitného skla atď. 

Tel. 0905645844
matushujsa@gmail.com

POĎ PRACOVAŤ PRE STABILNÚ FIRMU  

PRIPOJ SA DO NÁŠHO TÍMU A POMÔŽ NÁM DORUČOVAŤ 
ZÁSIELKY V LOKALITE, KTORÚ TAK DOBRE POZNÁŠ!
job@slposta.sk, tel.: 02/59393211, 0904875287

ČO PONÚKAME? 
• stabilné zamestnanie
• úvodné školenie a adaptáciu na pracovisku
• preplácanie nadčasov a zastupovaní
• benefity (zľavy na tovary a služby)
• pracovný pomer na 37,5 hod/týždeň
• mzdové podmienky: základ 770€/brutto 

+ motivačné odmeny a prémie do výšky 
140€/brutto + 5,10€/netto („cestovné“/deň)

ČO OČAKÁVAME? 
• samostatnosť
• spoľahlivosť
• presnosť 
• bezúhonnosť
• zdravotnú spôsobilosť
• vek min 18 rokov

Slovenská pošta hľadá do Karlovej Vsi kolegu 
POŠTOVÉHO DORUČOVATEĽA,  
ktorým môžeš byť aj TY!

Ulica 
Jána Stanislava

Okraj sídliska Dlhé die-
ly, ktorý vidíte aj z okna 
električky či auta pri pre-

chádzaní Karlovou Vsou, tvorí 
súvislá línia bytových domov Ulice 
Jána Stanislava. Viete, kto bol no
siteľom tohto mena?

Prof. PhDr. Ján Stanislav, DrSc. 
bol popredným slavistom, jazykoved
com, dialektológom, vysokoškolským 
pedagógom a najmä znalcom dejín 
slovenského jazyka. Narodil sa 12. 
decembra 1904 v Liptovskom Jáne. 
Po gymnaziálnom štúdiu v Levoči  
a Liptovskom Mikuláši študoval 
slavistiku a romanistiku na Univerzite 
Komenského v Bratislave. 

Absolvoval aj štúdiá v Paríži, Kra
kove a Ľubľane. Pôsobil ako pedagóg 
v Slovanskom seminári Filozofickej 
fakulty Karlovej univerzity v Prahe  
a na Filozofickej fakulte v Bratislave. 
Od roku 1964 bol členom korešpon
dentom SAV a ČSAV. Zomrel 29. 
júla 1977 v Liptovskom Mikuláši.       

  Prof. Ján Stanislav položil zákla
dy historického výskumu slovenčiny. 
Zaoberal sa slovenskou dialektoló
giou, staroslovienčinou, venoval 
pozornosť jazykovým a kultúrnym 
pomerom vo veľkomoravskom ob
dobí, osobitne si všímal účinkovanie 
Cyrila a Metoda na území Veľkej 
Moravy. Najdôležitejšou oblasťou 
jeho výskumov bola slovenská his
torická gramatika, zaoberal sa aj deji
nami slovenského spisovného jazyka. 
Pri štúdiu dejín slovenského jazy
ka a Slovákov, najmä ich osídlenia  
v Panónii, osobitnú pozornosť venoval 
štúdiu slovenských osobných mien  
a miestnych názvov. V oblasti štúdia 
súčasného slovenského spisovného 
jazyka sa venoval najmä otázkam 
slovenskej spisovnej výslovnos
ti, špeciálne javiskovej výslovnosti  
a otázkam jazykovej kultúry.

Zdroj: Jazykovedný ústav Ľudovíta 
Štúra SAV, Vtedy.sk/Osobnosti; 

Foto: internet

Inzerujte a dajte o sebe vedieť  
v našom mesačníku

Karloveské noviny vychádzajú v rozsahu zvyčajne 24 strán,  
v náklade 19-tisíc 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 e-mail: 
inzercia@karlovaves.sk

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 

Prof. PhDr. Ján Stanislav, DrSc.
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Karloveský plesfebruár 2020

Tohtoročný ples v štýle Art Deco bol výnimočný

Cimbal Brothers a ich utajený 
hosť, speváčka Svetlana Ry-
marenko, multižánrová ka

pela La3no Cubano či orientálne 
tanečnice z karloveského štúdia 
DezOriental. Aj to bola súčasť pes-
trého programu 22. ročníka Kar-
loveského plesu, ktorý sa uskutočnil 
v sobotu 25. januára v Karloves-
kom centre kultúry. Hostia sa skve-
lo zabávali až do skorých ranných 
hodín. 

Ples tradične otvorilo Karloveské 
tanečné centrum. Hlavným účinku
júcim večera boli Cimbal Bro thers, 

Orient Express, ich previedol tem-
peramentným a štýlovým večerom,“ 
povedala vedúca oddelenia kultúry 
v Karlovej Vsi Adriána Majka. Sprí
jemnil ho aj obľúbený štýlový fo
tokútik. Mimoriadne štýlová bola aj 
plesová výzdoba. 

Ples moderovala divadelná hereč
ka Lady Vivian. Dámam odporúča 
milovať svoje telo bez ohľadu na kon
fekčnú veľkosť či drobné chyby krásy. 
O sprievodný program sa postarali aj 
orientálne tanečnice z karloveského 
štúdia DezOriental. Ochutnávku tem
peramentných latinskoamerických 

ktorí otvárali aj tzv. hlavný ples 
v Slovenskom národnom divadle. 
Vystúpil s nimi aj utajený hosť, ktorý 
pôsobí na domácej aj zahraničnej 
scéne. Bola ním speváčka zo skupiny 
Fragile Svetlana Rymarenko. Hosťom 
plesu sa ich vystúpenie mimoriadne 
páčilo, o čom svedčil intenzívny 
aplauz. Cudzokrajnú atmosféru pri
niesla kapela La3no Cubano so svo
jou hudobnou a bubnovou šou. 

„Pripravili sme pre Karlovešťanov 
jeden z nezabudnuteľných zážitkov, na 
ktorý sa v dobrom spomína. Cestovný 
lístok, ktorý si zakúpili na pomyselný 

tancov predviedla karloveská La Dan
sa School.

Slávnostnému menu dominovala 
flambovacia palacinková šou, ktorú 
si mohli plesoví hostia vyskúšať. 
„Tobias Anyani patrí medzi naj-
lepších kulinárskych majstrov a je 
nositeľom prestížnych ocenení. Pri-
pravoval jedlá aj na samit Bush – Pu-
tin či pre kráľovnú Alžbetu, ktorú aj 
obsluhoval. Bolo nám cťou privítať 
ho na Karloveskom plese," doplnila 
Adriana Majka.

-mš-; Foto: Jana Hrdličková

Ples otvorila starostka Karlovej 

Vsi Dana Čahojová

Cimbal Brothers
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Karloveský ples

Karloveské tanečné centrum

La3no Cubano s ich hudobnou šou

Lady Vivian

Plesajúci hostia

Bubnová šou v podaní La3no Cubano
Kulinársky majster Tobias Anyani

DezOriental

Mimoriadne štýlová bola plesová výzdoba

Svetlana Rymarenko
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Informujemefebruár 2020

Starostka nominovala Matúša Šrámka na ocenenie BSK

Pri príležitosti 85. narodenín 
a blížiaceho sa 240. výročia 
prvej písomnej zmienky o de-

dine Karlova Ves navrhla starostka 
Dana Čahojová udeliť významné 
ocenenie Bratislavského samo-
správneho kraja (BSK) rodenému 
Karlovešťanovi a aktívnemu lokál-
patriotovi Matúšovi Šrámkovi. 

„Matúš Šrámek sa významným 
spôsobom dlhé roky podieľa na roz-
voji povedomia obyvateľov v oblasti 
histórie Karlovej Vsi. Jeho aktivity 
vychádzajú z vedomia, že mnohým 
spoluobčanom chýba poznanie minu-
losti ich súčasného bydliska a to im 
bráni vytvoriť si hlbší vzťah a identitu 
s miestom, kam sa presťahovali a kde 
žijú,“ uviedla Dana Čahojová. 

Vďaka celoživotnej láske k histó
rii objavil prvú písomnú zmienku  
o Karlovej Vsi, maďarsky Károly
falva, nemecky Karlsdorf z roku 
1780. Vzácny dokument je uložený  
v súkromnom archíve rodiny Pálffy
ovcov z Erdödu na ich zámku v rakús
kom Marcheggu. Dokument potvr

dzuje, že zakladateľom Karlovej Vsi 
bol gróf, neskôr knieža Karol Jozef 
Hieronymus Pálffy, vtedajší majiteľ 
devínskeho panstva. 

V roku 2002 zverejnil na inter
nete dobové fotografie Karlovej Vsi 
aj s popisom. Mnoho fotografií mu 
ochotne poskytli Karlovešťania, staro
usadlíci. Návštevník stránky si mo
hol vďaka tejto jeho aktivite vytvoriť 
obraz o zaniknutej dedinke, jej oby
vateľoch, udalostiach, športe, kultúre, 
vinohradníctve, zvykoch i osobnos
tiach. 

Vyhľadával a čítal články a knižky, 
v ktorých bola čo i len malá zmienka 
o Karlovej Vsi. Navštevoval archívy, 
nielen domáce, ale aj v Rakúsku  
a Čes ku. Napísal vyše 30 článkov do 
Karloveských novín a iných časopi
sov. Rokmi zhromažďované poznat
ky, spomienky starších Karlovešťa
nov – pamätníkov uverejnil v knihe 
Karlova Ves, taká bola, ktorá vyšla  
v roku 2014. 

V ostatných rokoch pripravil rad 
prezentácií a prednášok o starej Kar

lovej Vsi a jej významných rodákoch, 
ktoré odzneli v miestnej knižnici,  
v Karloveskom centre kultúry (KCK), 
kluboch seniorov či na stretnutiach 
karloveských oldskautov alebo na 
vlastivedných vychádzkach po Kar
lovej Vsi. Poskytol fotografie, mapy 
a texty na náučné tabule na Kráľovej 
hore a v Líščom údolí. Na jeho návrh 
sa uskutočnili výstavy dobových fo
tografií Karlovej Vsi a Bratislavy 
fotografov Františka Silaveckého  
a Viliama Klassu. Spolupracoval so 
Slovenským rozhlasom na príprave 

niekoľkých relácií o histórii Karlovej 
Vsi.

Od roku 2015 je členom občian
skeho združenia Bratislavské rožky, 
ktoré ochraňuje historické a kultúrne 
hodnoty mesta a sprostredkúva ich 
verejnosti. Za aktivity zamerané na 
históriu Karlovej Vsi v roku 2017 
získal ocenenie Zlatý rožok.

-mš-; Foto: MiÚ

1. Sľub karloveských skautov 26. 6. 1949
2. Na výlete v Malých Karpatoch 1950

Pozvanie prijali aj starostka mestskej časti Karlova Ves Dana Čahojová 
a vicestarosta Branislav Záhradník. Pani starostka vo svojom príhovore 

ocenila vytrvalosť a elán dnešných oldskautov a ich priaznivcov, vlastnosti, 
vďaka ktorým naďalej vyvíjajú  úspešnú činnosť.

70 rokov 
karloveského 
skautingu

V duchu 70. výročia skautské
ho sľubu sa nieslo stretnutie 
Karloveských oldskau-

tov, ktorí sa pravidelne stretávajú 
v Klube dôchodcov Nezábudka. 
Skautský sľub zložilo 26. júna 1949 
na karloveskom pasienku, dnes 
Kráľovej hore, 41 karloveských 
skautov. 

„Impulzom k založeniu skautského 
oddielu v Karlovej Vsi boli seriály 
spisovateľa Jaroslava Foglara  
o dob rodružstvách a príbehoch sku-
piny chlapcov s názvom Rýchle šípy  
v povojnovom mládežníckom časopise 
Vpřed. Skauting  priťahoval aj  tým, že 
prevažná časť jeho aktivít sa odohrá-
va v prírode, ponúkal turistiku, hry  
a táborenie,“ prezradil karloveský 
oldskaut Matúš Šrámek.

S myšlienkou založiť v Karlovej 
Vsi oddiel skautov prišli začiatkom 
roku 1948 mladí Karlovešťania Vla
do Malík a Libor Ebringer. Skladal 
sa z troch družín: Líšok, Jeleňov  
a Kamzíkov. 

Vrcholom činnosti karloveských 

skautov boli prázdninové tábory  
v roku 1949  pod Veľkým Rozsut
com v Malej Fatre a v roku 1950  
v Štiavnických vrchoch neďaleko 
Rudna nad Hronom.

„V tom čase už bol skauting na 
listine zakázaných organizácií. 
Prestúpili sme preto do Sokola. Tam 
získal perspektívu aj náš hudob-
no-spevácky súbor. No čas sa ne-
zastavil a postupne sme dospievali. 
Skončilo sa obdobie bezstarostnosti, 
prišla starostlivosť o rodiny a výcho-
va detí,“ pokračuje v rozprávaní 
Matúš Šrámek.

V máji 1999, pri príležitosti 50. 
výročia skladania skautského sľu
bu, sa opäť stretli. Nezostali len pri 
spomienkach. Rozhodli sa pokračovať 
v činnosti v duchu zloženého sľubu. 
Pod vedením staronového vodcu, 
dnes už rovnako zosnulého prof. Li
bora Ebringera a pod názvom Kar
loveskí oldskauti. Odvtedy sa stretá
vajú pravidelne. 

„Organizujeme vychádzky do 
prírody. Pomohli sme pri likvidácii 
kalamity vo víchricou zničených 
Tatrách. Nestáli sme bokom ani pri 
organizovaní protestov proti výstavbe 

na nám blízkej Kráľovej hore. Naša 
hudobná skupina bola dlhý čas 
súčasťou karloveského speváckeho 
zboru Senioranka. Každoročne nás 
možno vídať pri pletení hodových 
hroznov, hlavných symbolov kar-
loveských hodov. Organizujeme 
výstavy dobových fotografií zanik-
nutej dedinky Karlova Ves, pre-
zentácie a prednášky z jej histórie," 
uzatvára Matúš Šrámek. 

-red-; Foto: Matúš Šrámek

Hlasujte do 9. februára za 
Matúša Šrámeka na adrese: 

bratislavskykraj.sk/oceneniabsk/

Matúš Šrámek 
prináša na 

prednáškach 
zaujímavé 

informácie 
z minulosti 

Karlovej Vsi

Na výlete  
v Malých Karpatoch 1950



19

KARLOVESKÉ NOVINY www.karlovaves.sk

Kultúra / Informujeme

Stretnutie umeleckých škôl

Karlova Ves vydá na budúci rok historický kalendár

Žiaci ZUŠ Jozefa Kresánka 
koncertovali v Prahe

Základná umelecká ško-
la (ZUŠ) Jozefa Kresánka 
privítala začiatkom decem-

bra hostí z pražskej ZUŠ na Klap-
kovej ulici, orchester ESO pod 
vedením Ladislava Glasera. Spolu 
s karloveským orchestrom Junior 
pod vedením Janky Spálovej sa 
predstavili vo Dvorane Vysokej 
školy múzických umení. 

Staré domy, vinohrady, síd-
liská vo výstavbe či parky, 
alebo už neexistujúce budovy 

a ich porovnanie so súčasnou podo-
bou. To všetko by ste mali nájsť  
v netradičnom kalendári, ktorý pri-
pravuje Karlova Ves na rok 2021.

„V uplynulých troch rokoch sme 
do prípravy kalendára mestskej časti 
zapojili všetkých Karlovešťanov, ktorí 
nielenže radi a dobre fotografujú, 
ale navyše svojimi objektívmi zachy-
távajú miesto, kde sa cítia doma. 
Odozva bola veľmi dobrá a dostali 
sme stovky krásnych fotografií. Na 
nasledujúci rok sme sa, pri príleži-
tosti 240. výročia prvej písomnej 
zmienky o Karlovej Vsi,  rozhodli uro-
biť kalendár trochu inak. Vrátime sa  
v ňom do minulosti, ktorá je tiež veľmi 
zaujímavá. Hľadáme zábery Karlovej 
Vsi v takej podobe, ako si ju pamätajú 
starší Karlovešťania,“ vysvetľuje sta
rostka Dana Čahojová.  

Tvorcovia kalendára doplnia his
torické zábery súčasnou podobou 
miest zachytených na fotografiách. 
Pokiaľ teda doma máte takéto fotogra
fie, pošlite ich emailom na redakcia@
karlovaves.sk, alebo poštou či osobne 
na adresu redakcie Karloveských 

novín v budove miestneho úradu na 
Nám. Sv. Františka. Ak viete, uveďte 
aj miesto, ktoré je na fotografii zachy
tené, a rok vzniku fotografie.

-mš-; Foto: Katarína 
Hanková

Komorný sláčikový orches-
ter Junior v druhej polovi-
ci januára účinkoval na 

spoločnom družobnom koncerte so 
ZUŠ Klapkova Praha 8. 

Na koncerte v Koncertnej sieni 
Pražského konzervatória sa predstavil 
aj sláčikový súbor Mladí muzikanti  

„Po koncerte sme našich hostí 
pohostili na spoločnom posedení  
v priestoroch školy, kde si pedagógo-
via vymenili poznatky, žiaci si spolu 
zamuzicírovali a zaspievali a strávi-
li sme s našimi priateľmi príjemné  
chvíle,“ prezradil Ľubomír Današ zo 
ZUŠ Jozefa Kresánka.

-red-; Foto: Ľ. Današ

a symfonický orchester ESO z Prahy. 
„Naši mladí umelci predviedli vyni-
kajúci výkon a vyslúžili si zaslúžený 
dlhotrvajúci potlesk pražského pub-
lika,“ opísal zážitky z návštevy  
v Prahe Ľubomír Današ zo ZUŠ Joze
fa Kresánka v Karlovej Vsi.

-red-; Foto: ZUŠ J. Kresánka

Spoznávate miesto zachytené na fotografii z roku 1982
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Karloveský Karnevalfebruár 2020

Program
Začiatok karnevalového programu
Prezentácia masiek
Pesničkohry s Mirom Jilom
Vyhodnocovanie masiek

Karloveské centrum kultúry 
od 10.00  do 11.30 h

Vstupné je 3 € 
a sprievod zdarma

KARLOVA
VES

kontakt: 
0940 634 126

Karloveské 
centrum 
kultúry 
Kamel Klub

KarloveskY
karneval

Sprievodný program
Rodinné tvorivé dielne

Počet miest je limitovaný.
Prihlásenie: 
rezervacie@karlovaves.sk

10.00 h
10.15 h

10.30 h
11.15 h

10.00 h

9. februára
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5. 2. KARNEVAL v Dlháčiku o 17.30
7. 2.  PREDNÁŠKA:  Ako podporiť imuni-
tu detí vhodnými potravinami o 10.00
7. 2.  Podporná skupina dojčiacich matiek 
14. 2. PREDNÁŠKA: Kde hľadať dobré 
divadlo pre deti o 10.00

Zm
en

a 
pr

og
ra

m
u 

vy
hr

ad
en

á.

RC Dlháčik, Majerníkova 60, 0949 503 444, info@dlhacik.sk

Karloveskú knižnicu chcú 
otvoriť už vo februári

Koncom roka začali v knižni-
ci pre náv števníkov re-
konštruovať toalety a po-

trebné zázemie. Do Vianoc vysekali 
staré a postavili nové priečky, od 
nového roka pracujú na nových 
obkladoch. Keďže ide o rozsiahlu 
rekonštrukciu, opätovné otvorenie 
knižnice museli odložiť na február. 
Presný termín závisí od ukončenia 

prác.  
„Prosíme čitateľov o trpezlivosť  

a pochopenie. Po otvorení budeme 
mať zrekonštruované toalety, sk-
ladové priestory a kvalitnejšie služby,“ 
vysvetľuje vedúci knižnice Tomáš 
Prištiak. Nové toalety budú vyhovo
vať súčasným štandardom, budú bez
bariérové a pribudne aj funkčný sklad 
na knihy.                   -mš-; Foto: MiÚ

Koncom minulého roka prišli Karloveské noviny s novou súťažou, ktorá 
sa venuje zaujímavým miestam či udalostiam z histórie i súčasnosti Karlovej 
Vsi. Piatich čitateľov, ktorí odpovedali správne na súťažnú otázku, sme od
menili  poukážkami  v hodnote 20 eur na nákup kníh a spoločenských hier  
z produkcie vydavateľstva DAJAMA. Správna odpoveď na otázku „Ako sa 
volá riečny ostrov na území Karlovej Vsi, na ktorom sa nachádza zdroj najkva
litnejšej vody v Bratislave?“ znela Sihoť. Spomedzi tých, ktorí poslali správnu 
odpoveď, sme vyžrebovali Karolínu Pavlakovičovú, Alicu Scholzovú, Hele
nu Kralovičovú, Hedviku Šramkovú a Irenu Agóčovú. V súťaži pokračujeme,  
a tak aj vo februárovom čísle prinášame súťažnú otázku:

V ktorom roku začali obyvatelia Karlovej Vsi cestovať do centra Bratislavy 
električkou? Správnu odpoveď zakrúžkujte.

Možnosti: a) 1929
 b) 1939
 c) 1949

SÚŤAŽ • SÚŤAŽ • SÚŤAŽ

Zmena programu vyhradená. Aktuálne informácie a *prihlasovanie sa na aktivity 
nájdete na našom FB RC Klbko a na www.klbko.sk.

Kontakt: Lackova 4, 841 04 Bratislava, +421 948 148 379, klbko.centrum@gmail.com 

FEBRUÁR
13. 2. 2020 - 15. 3. 2020
Príprava na pôrod a dojčenie
s dulou a laktačnou poradkyňou 
- kurz

24.2.2020 o 10:00 
Karneval

Medzi Karlovešťanmi sme 
privítali Matúša, Lukáša,  
Radovana a Ivanku

Nového Karlovešťana, malého Matúša, priniesol bocian šťastným rodičom 
Jane a Petrovi Nosálovcom 10. októbra. Z bábätka menom Lukáš Franko, 
ktoré prišlo na svet 25. decembra, majú nesmiernu radosť milujúci rodičia 
Michaela a Lukáš. Manželia Agáta Karčová a Radovan Garabík sa 27. decem
bra o 22.06 h dočkali najkrajšieho vianočného daru. Krásny a zdravý prvoro
dený synček Radovan sa narodil v pôrodnici na Kramároch s mierami 52 cm  
a 4080 g. Malá Ivanka Višvadrová sa narodila 29.12.2019 rodičom Alexandre 
Konečnej a Vladimírovi Višvadrovi.

Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi deťmi. 
Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným dieťaťom do 10. februára 
emailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Nezabudnite pripísať svoje 
meno a priezvisko a meno dieťaťa. V najbližšom čísle uvítame do života deti 
narodené v decembri, januári a februári.      -mš-; Foto: osobné archívy rodín

Lukáš

Matúš

Ivanka 

Radovan

Aktivity: 

Troch z tých, ktorí pošlú do 10. februára správnu odpoveď na vystrihnutom 
kupóne poštou, alebo ju vhodia do schránky redakcie pri vstupe do budovy 
miestneho úradu na Nám. Sv. Františka 8, opäť odmeníme poukážkami  
v hodnote 20 eur na nákup kníh a spoločenských hier z produkcie vyda
vateľstva DAJAMA. Súťaže sa môžu zúčastniť len čitatelia, ktorí majú trvalý 
pobyt v Karlovej Vsi. Výhercov budeme kontaktovať telefonicky.

Meno a priezvisko: .....................................................................................

Adresa: ........................................................................................................

Telefón:  ......................................................................................................
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Športfebruár 2020

Karloveskí futbalisti patria medzi  
bratislavskú elitu

Jesenná ligová časť zastih-
la karloveských futbalistov  
v solídnej forme. Najlepší do-

jem zanechali prvoligový mladší  
a starší žiaci, ktorí zimujú na 
treťom, respektíve štvrtom mieste. 
Pozitív však možno nájsť v uplynu-
lom kalendárnom roku viac.

Futbalový klub mládeže Karlova 
Ves pozostáva z 12 mládežníckych 
kategórií a družstva seniorov. V ak
tuálnom ročníku oblieka klubové far
by 270 detí a o ich športový rast sa 
stará 32 kvalifikovaných trénerov. 
Vzhľadom na skromné podmien
ky a zázemie, v akom klub dlhodo
bo funguje, možno povedať, že ide  
o zriedkavý jav. Hybnou silou klubu 
ostáva naďalej entuziazmus rodičov, 
trénerov, vedenia a v neposlednom 
rade hráčov. Výsledky jesennej čas
ti sezóny 2019/2020 hovoria jasnou 
rečou, karloveský klub drží krok  
s elitou. 

„Naše žiacke kategórie dokážu 
dlhodobo dosahovať výborné výsled-
ky a takisto vzbudiť dobrý dojem na 
súperových ihriskách. Mladší žia-
ci porazili na jeseň Nitru, Senicu, 
Zlaté Moravce, Petržalku, Púchov, či 
Dubnicu. Všetko sú to súčasné alebo 
bývalé tímy seniorskej Fortuna ligy. 

Práve účinkovanie v jednej súťaži 
so špičkou slovenského futbalu ako 
Slovan Bratislava, Spartak Trnava, 
AS Trenčín, DAC Dunajská Stre-
da je pre žiakov, ale aj pre klub ako 
taký, nesmierne dôležité. Navyše títo 
hráči obstáli aj v priateľských zápa-
soch s tímami ako MŠK Žilina, MFK 
Ružomberok, Slávia Praha a Duk-
la Praha. Nie nadarmo nám náleží 
status útvaru talentovanej mládeže, 
ktorý má spolu s 12 akadémiami iba 
40 klubov na Slovensku z celkového 
počtu 1800,“ vyzdvihol pozitíva 
jesene športový riaditeľ mládeže An
ton Valovič.

Kategória mladšieho a staršieho do
rastu hrá už siedmy rok kvalitne obsa
denú druholigovú súťaž dorastencov. 
„Prvú ligu momentálne nemôžeme 
hrať aj z dôvodu, že to regule súťaže 
nedovoľujú. Starší dorast mal pred 
tromi rokmi možnosť vybojovať pr-
voligovú miestenku, ale prvú ligu hra-
jú iba tímy so seniorským zastúpením 
vo Fortuna lige alebo druhej lige. 
Každopádne, konkurencia je aj  
v druhej lige kvalitná a dorast si meria 
sily so Zlatými Moravcami, Myjavou, 
Skalicou, Dubnicou či Púchovom. 
Mnohí sa čudujú, že aj po siedmich 
rokoch sme ešte stále tu, hoci tímy 

zvučnejších mien z tejto súťaže po 
pár rokoch vypadli,“ podotkol Anton 
Valovič.

Karloveský futbal sa môže v os
tatných rokoch pochváliť aj zásobo
vaním slovenských mládežníckych 
reprezentácií. Až piati odchovanci 
karloveského klubu momentálne 
obliekajú reprezentačný dres. V kate
górii U15 reprezentujú Slovensko 
Maximilián Marko a Nino Marcelli, 
v U16 Martin Mišovič, v „devätnást
ke“ sa darí Lukášovi Letenayovi a za 
najstaršiu mládežnícku kategóriu do 
21 nastupuje Martin Kovaľ. Lukáš 
Letenay, o ktorom sme sa na strán
kach Karloveských novín už pred pár 
rokmi tesne pred jeho odchodom do 
Trenčína zmieňovali, absolvoval na 
jeseň debut na fortunaligovom trávni
ku v drese trenčianskeho AS. 

„Rozprával som sa s ľuďmi  
z trenčianskeho klubu a na Lukášovu 
adresu sa vyjadrovali veľmi pozitívne. 
Už keď odchádzal od nás do Trenčína, 
som vedel, že má na to, aby sa neskôr 
presadil v seniorskom tíme. Veľký 
podiel na jeho výchove má tréner 
Ján Hucko. Lukáš je ochotný na sebe 
pracovať a vie, čo chce. Dúfam, že na 
jar dostane ešte viac šancí ukázať, čo  
v ňom je,“ neskrýva hrdosť na repre

zentačného útočníka Anton Valovič.
Pozitívom je rekonštrukcia ihris-

ka na Molecovej ulici 
Umelý povrch bol v žalostnom 

stave a jeho výmena vyriešila nepriaz
nivý stav. „Rekonštrukcia ihriska 
ma teší, akútne sme ju potrebova-
li. Zničený povrch mal za následok 
odchod niektorých hráčov, ktorí už ne-
boli ochotní doslova drať si svoje ko-
pačky a výbavu na nekvalitnom povr-
chu. Čo ma však nesmierne mrzí, že 
za súčasných podmienok nie je možné  
ihrisko rozšíriť a dosiahnuť potrebné 
parametre pre staršie mládežnícke 
kategórie. Stále tak budeme kočovať 
a hrať súťažné zápasy na cudzích 
ihriskách v Lamači, na ŠKP Dúbrav-
ka, na Pasienkoch alebo na Baj-
kalskej. Nielenže pre nás prenájom 
ihrísk predstavuje nemalú finančnú 
záťaž, ale chlapcom chýba pravé 
rodinné klubové zázemie. Domáce 
ihrisko v Karlovej Vsi by nepochybne 
zvýšilo aj zaangažovanosť rodičov 
a zvýšila by sa atraktivita klubu pre 
ďalšie deti z Karlovej Vsi. Ostáva nám 
dúfať, že sa v dohľadnej dobe rozhý-
bu veci správnym smerom,“ zakončil 
Anton Valovič.

-ab-; Foto: Sandra Benčičová

Tím mladších žiakov (U13) FKM Karlova Ves 
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Havajské dobrodružstvo 
zakončené 7. miestom

Triatlonistka Dana Igna čá
ková obsadila na svetovom 
šampionáte XTERRA 7. 

miesto. Na havajskom ostrove Maui 
si pripísala najväčší úspech vo svo-
jej kariére.

Plaveckú časť s dĺžkou 1,5 km or
ganizátori rozdelili do dvoch okruhov  
v mori. Nasledovalo 32 km na hor
skom bicykli. Na finále bolo pri
pravených 11,5 km behu. Slovenská 
reprezentantka vstúpila do pretekov 
zostra a z mora vystupovala v naj
lepšej päťke. „Po plaveckom úseku 
som bola piata spomedzi všetkých 
žien. Cyklistická časť bola veľmi 
technická, krúžili sme na úzkom sin-
gle tracku. Bolo tam dosť stúpaní  
i klesaní, veľa zákrut. Po tom všet-
kom, čo sme mali už v nohách, bolo 
treba zvládnuť ešte beh. Zhruba 5 km 
sme bežali do kopca, čo bolo kruté. 
Náročnosť pretekov sťažili aj vysoké 

teploty a vlhkosť ovzdušia. Som veľmi 
spokojná a šťastná, že som dobehla do 
cieľa na 7. mieste,“ spomína na prie
beh pretekov Dana Ignačáková.

Ceste na Havaj predchádzala 
úspešná kvalifikácia, ktorú zvládlo 
v kategórii žien 25 až 29ročných 
15 triatlonistiek. Na prestížnych ha
vajských pretekoch štartovalo tak
mer 800 pretekárov z celého sveta. 
„Siedme miesto v kategórii považujem 
za svoj najväčší úspech v športovej 
kariére. Už len dostať sa na Havaj 
je sen každého triatlonistu. Nášmu 
šampionátu hovoria Malý Havaj. Dva 
týždne pred pretekmi sa na najväčšom 
havajskom ostrove Big Island konal 
svetový šampionát v klasickom triat-
lone, čo je tzv. Veľký Havaj, a je to kul-
tová záležitosť. Na Havaj som letela  
s českou výpravou, čiže nás bolo spo-
lu asi 20 ľudí. Výhodou boli tréningy  
s jedným profesionálnym triatlonis-

tom z Austrálie, ktorý nás učil, ako 
máme plávať v oceáne, ako využívať 
prúdy a vlny, čo nám veľmi pomohlo  
v prvej plaveckej časti pretekov,“ 
pochvaľuje si zázemie mladá triatlo
nistka.

Svojimi výsledkami chce tréner
ka karloveskej mládeže motivovať aj 
svojich zverencov. „Jednoznačne je 
to výborná skúsenosť, z ktorej budem 
čerpať do budúcnosti. V Karlovej 

Vsi trénujem v triatlonovom klube 
deti a mládež, takže svoje skúsenosti 
budem posúvať ďalej našim šikovným 
mládežníkom. Momentálne rozbie-
hame novú skupinu aj na Dlhých 
dieloch. O tú sa budem starať a verím, 
že medzi mladými Karlovešťanmi náj-
deme nového triatlonového šampió-
na,“ zakončuje motivačne Dana Ig
načáková.              -ab-; Foto: osobný 

archív Dany Ignačákovej

Inzercia

Inzercia

RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO. Čalúnenie 
stoličiek, kresiel, matracov. Dopra
va zabezpečená, tel. 0915 832 186
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
OPATROVANIE. Opatrovateľka 
rada pomôže s opatrovaním seniora, 
seniorky i dieťaťa v Bratislave. Prax 
v Rakúsku, osvedčenie, referencie. 
Tel. 0914 216 350

Z policajného 
zápisníka 
(december 2019 – január 2020) 158158
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže voči neznámemu páchateľovi.  
V čase od 19.00 h dňa 29. decembra do 9.00 h dňa 30. decembra na Ulici Jána Stanisla
va na parkovisku oproti bytovému domu rozbil sklenenú výplň okna na dverách vozid
la Volkswagen a odcudzil vŕtacie kladivo, AKU vŕtačku s batériou, AKU skrutkovač  
s batériou, AKU karbobrúsku s batériou, dve prepravky s elektromateriálom čím spôsobil 
poškodenému škodu najmenej 1100 eur. 
• Polícia začala stíhanie voči podozrivej osobe za prečin nebezpečného vyhrážania.  
Obvinený svojej manželke, po tom ako dňa 7. januára večer vstúpila do bytu, začal vul
gárne nadávať a následne sa jej začal aj vyhrážať slovami zabijem ťa, pričom sa postavil zo 
sedačky v obývacej izbe a išiel smerom k poškodenej. Tá utiekla do spálne, kde sa zavrela. 
Slovné útoky a vyhrážky obvineného na adresu poškodenej pokračovali, ďalej sa jej vyhrá
žal slovami, keď zaspíš, zabijem ťa. Po slovných útokoch obvinený v čase okolo 19.30 h 
opustil priestory bytu, čo poškodená využila na privolanie hliadky. Hliadka ho vykázala 
z obydlia, on sa však okolo 22.55 h vrátil zo zadnej strany domu. Poškodenej sa vyhrážal 
slovami pusti ma do bytu, lebo ťa zabijem, na čo ona opätovne privolala hliadku PZ. Tá po 
dostavení sa na miesto vykonala voči obvinenému služobný zákrok a zadržala ho.
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február 2020

M
ajerníkova ul.

Pribišova ul.

Základná škola
Alexandra
Dubčeka

ul .Ľ. Fullu

Kostol
Narodenia
Panny Márie

Gymnázium
Esprit

Dlháčik

bežecká
dráha

Street
workout
park 

Základné vstupné:
Deti do 15, seniori
od 65 rokov, ŤZP
(sprievod zdarma):
Dospelí
Karlovešťania:
Študenti
od 15 do 26 rokov: 
držitelia kariet
ISIC, ITIC:

4 €

2 €

3 €

3 €

3 €

Kontakt: 
recepcia bazéna 0940 634 131

Informáce
o presnom počte
dráh pre verejnosť
nájdete na
www.karlovaves.sk
v sekcii Šport

CENNÍK VSTUPNÉHO

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

6.00 - 8.00 h; 14.00 - 22.00 h
6.00 - 8.00 h; 14.00 - 22.00 h
6.00 - 8.00 h; 14.00 - 22.00 h
6.00 - 8.00 h; 14.00 - 22.00 h
6.00 - 8.00 h; 14.00 - 22.00 h
6.00 - 22.00 h
6.00 - 22.00 h

HODINY PRE VEREJNOSŤ:
14.00 - 22.00 h
14.00 - 22.00 h
14.00 - 22.00 h
14.00 - 22.00 h
14.00 - 22.00 h

75 min.

NOVÁ ŠKOLSKÁ PLAVÁREŇ
V ZŠ A. DUBČEKA NA MAJERNÍKOVEJ 62


