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Parkovanie pre ŤZP

Práce na rekonštrukcii
školského bazéna v ZŠ
A. Dubčeka pokračujú
Viac na s. 2

Predstavte si situáciu, že máte sedemdesiat alebo viac rokov a veľkú väčšinu života za
sebou. Deti sú z domácnosti preč a možno ste stratili už aj životného partnera. Znamená
to, že vám nezostáva nič iné ako zmieriť sa so stavom, že žijete doma sám či sama, možno
ešte aj s podlomeným zdravím.
V tejto situácii sa Vám môže stať, že vám doma zazvoní telefón a zavolá vám cudzí
lekár. Oznámi vám, že váš syn bol účastníkom vážnej dopravnej nehody. V tomto šoku
vám povie, že treba čo najskor uhradiť škodu, lebo inak syn bude musieť ísť do väzenia.
Pre zvýšenie dôveryhodnosti sa vám v telefóne ozve aj plačúci „syn“.

Vyhradené miesto
pre ŤZP budú mať
držitelia európskeho
parkovacieho preukazu
Viac na s. 3

Vrecká pre psičkárov
Zaregistrovaní psičkári
dostanú v Centre
služieb občanom
vrecká zadarmo
Viac na s. 4

V psychickom rozpoložení prisľúbite, že peniaze zoženiete čo najskôr. Krátko pred
odovzdaním niekoľkotisícovej ušetrenej sumy si situáciu pre istotu overíte a zistíte, že
váš skutočný syn žiadnu nehodu nemal. Viac sa dočítate v policajnom zápisníku na s. 22.
Kam môže zájsť ľudský hyenizmus, keď niekto dokáže oklamať staršiu osobu a zákerne
zasiahnuť na najcitlivejších miestach? Ako postihnúť takéto konanie, keď je zneužitá
dobromyseľnosť a bezbrannosť starších ľudí? Ak máte takého človeka vo svojom okolí,
radšej ho upozornite na podobné hroziace riziká.
Branislav Heldes, šéfredaktor

„Bigbord“ na Botanickej
majiteľ odstránil

V

eľkoplošný bilbord, tzv.
„bigbord“, ktorý hyzdil
okolie karloveského ramena, je preč. Reklamný pútač pri
čerpacej stanici, osadený bez povolenia, vlastník demontoval na svoje
náklady. V rámci celej Bratislavy
sa pravdepodobne nikde inde nepodarilo demontovať takú veľkú
reklamnú stavbu. Na demontáž
bolo potrebné použiť ťažkú techniku, určenú na výškové práce.
Odstránenie reklamného stožiara
tým bolo neprehliadnuteľné.
Zmizli aj ďalšie tri reklamné stavby,
ktoré sa zhodou okolností nachádzali
v tesnej blízkosti spomínaného „bigbordu“. Išlo o dva klasické bilbordy
neďaleko pamätníka Roberta Remiáša
a jeden menší reklamný pútač.
Remiášov pamätník tak konečne nie
je zastrčený medzi reklamami a má
dôstojný priestor.
Stavebný úrad v Karlovej Vsi vedie
momentálne niekoľko desiatok konaní
o nelegálnych reklamných stavbách,
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ktoré môžu skončiť nariadením ich
odstránenia. Za ne už boli ich vlastníci sankcionovaní.
Ich majitelia zvyknú konania
zámerne naťahovať a predlžovať životnosť plôch bez stavebných povolení.
Typickým príkladom je reklamná
stavba na Starých gruntoch, ktorá
mala byť odstránená už 12. októbra
2018. Stavebník bol predvolaný na
konanie kde oznámil, že nepovolenú
reklamnú stavbu predal novému vlastníkovi.
Nelegálne bilbordy nie sú problémom iba našej mestskej časti. Boj
proti vizuálnemu smogu je citeľný
v celej Bratislave. Ľuďom prekáža
reklama, ktorá pôsobí vo verejnom
priestore rušivo. Aj čiastkové úspechy
v odstraňovaní nelegálnych reklamných stavieb sú však povzbudzujúcim
signálom, že sa táto problematika
pohla správnym smerom.
-ab-; Foto: MiÚ
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Práce na rekonštrukcii bazéna
v ZŠ A. Dubčeka pokračujú

P

ráce na bazéne sa po vianočnej prestávke opäť naplno
rozbehli. Po ukončení búracích prác sa začalo s prípravou
novej elektroinštalácie. Pracuje
sa už aj na prestavbe šatní, spŕch
a toaliet, ktorú budú bezbariérové.
V toaletách sú nainštalované vodovodné a odpadové rozvody.
V priestoroch pod bazénom bola
demontovaná pôvodná vzduchotechnika a na stavbu už doviezli aj novú.
S montážou rozvodov vzduchu v ce-

lom objekte a ústredného kúrenia
v šatniach sa začalo koncom januára.
Pracuje sa aj na omietkach v šatniach
a odborníci montujú konštrukciu na
uchytenie nerezového telesa bazéna.
Vo februári by mala pokračovať
montáž vzduchotechniky, mali by sa
robiť omietky stien bazénovej haly,
podklady pod keramické obklady
a cementové potery v sprchách. No
a začne sa už aj s montážou nerezovej
vane bazéna.
-mš-; Foto: MiÚ

Po vianočnej prestávke sa práce na bazéne naplno rozbehli

Rekonštrukcia
električkovej
trate sa
pravdepodobne
začne v lete

B

ezpochyby hlavnou udalosťou tohto roka bude pre
Karlovu Ves rekonštrukcia
električkovej trate medzi tunelom
pod Hradným vrchom a križovatkou ulíc M. Sch. Trnavského
s Hanulovou / Bagarovou ulicou.
„Projekt modernizácie Dúbravsko-karloveskej radiály je aktuálne
na kontrole Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Po tejto kontrole
sa pristúpi k podpisu zmluvy. Predpokladaným termínom začatia stavebných prác je leto 2019. Modernizácia
električkovej trate sa bude robiť na
etapy, ktoré budú presne dohodnuté s dodávateľom. K jednotlivým
etapám sa samozrejme prispôsobí aj
náhradná doprava a určia obchádzkové trasy. O harmonograme prác
a dopravných obmedzeniach, ktoré
s nimi súvisia, budeme verejnosť včas
informovať,“ informuje hovorkyňa
primátora Zuzana Onufer.
Obnovu radiály musí hlavné mesto
stihnúť do konca roka 2023. Súťaž na
modernizáciu Dúbravsko-karloveskej
radiály vyhlásilo v auguste 2017.
www.karlovaves.sk

Aj tento nadchod na zastávke Nad lúčkami bude súčasťou rekonštrukcie električkovej trate
Podľa medializovaných informácií
v apríli 2018 dostal ÚVO námietky
jedného z uchádzačov verejného obstarávania. Úrad o námietkach rozhodol 1. augusta 2018. Voči rozhodnutiu bolo podané odvolanie, o ktorom
rozhodla Rada úradu a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 1. októbra 2018. Úrad napokon rozhodol
v prospech hlavného mesta, ktoré tak
môže v procese prípravy modernizácie trate pokračovať.
Úsek, ktorý prejde modernizáciou,
prechádza tromi mestskými časťami
– Starým Mestom, Karlovou Vsou
a Dúbravkou. Predpokladané obdobie

rekonštrukcie, ktorá sa bude realizovať na štyri etapy, odhaduje magistrát na 15 mesiacov. Mesto bude
modernizáciu financovať za pomoci
eurofondov, pričom päť percent má
hradiť mesto, desať percent štát a 85
percent EÚ.
Súčasťou projektu je okrem rekonštrukcie trate aj modernizácia
26 električkových nástupísk, úpravy
a osvetlenie podchodov, prekládky inžinierskych sietí, úpravy trolejového
vedenia, cestnej dopravnej signalizácie, elektrického ovládania výhybiek,
úpravy cestných komunikácií, dopravného značenia počas výstavby, tr-

valého dopravného značenia a vegetačné úpravy.
Modernizáciu takmer sedemkilometrového úseku dvojkoľajovej trate
zrealizuje konzorcium DK Radiála,
pod ktoré patria firmy TSS Grade
Bratislava, Metrostav Praha, Metrostav Bratislava, Swietelsky-Slovakia
Bratislava a ELZA – Elektromontážny
závod Bratislava. Konzorcium ponúklo vo verejnej súťaži najnižšiu cenu 65
119 902,56 eur s DPH. Informáciu
zverejnil Magistrát hlavného mesta
SR Bratislavy.
-mš-; Foto: MiÚ
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Vyhradené miesto pre ŤZP
budú mať od júla len držitelia
európskeho parkovacieho
preukazu

N

árok na vyhradené miesto
pre ŤZP budú mať po 1.
júli 2019 len tí žiadatelia,
ktorí poskytnú pri predkladaní
žiadosti o predĺženie vyhradeného
parkovacieho miesta európsky
parkovací preukaz občana s ŤZP.
Rozhodlo o tom zastupiteľstvo
v minulom volebnom období.
Žiadosť o predĺženie vyhradeného
parkovacieho miesta treba podať
na oddelenie dopravy miestneho
úradu do 31. mája 2019.
Miestny úrad o tom informoval
prostredníctvom médií ešte v máji
2017, aby mali obyvatelia s nárokom na vyhradené miesto na základe
európskeho preukazu dostatok času
na vybavenie potrebných náležitostí
a aby o tom vedeli v dostatočnom
časovom predstihu aj tí, ktorým tento
nárok po nadobudnutí účinnosti naria-

denia zanikne.
Od začiatku roka poskytuje Karlova Ves vyhradené parkovacie miesta
pre ŤZP obyvateľov s trvalým pobytom v Karlovej Vsi, len ak sú zároveň
držiteľmi parkovacieho preukazu
občana s ŤZP. Tým Karlovešťanom,
ktorým bolo poskytnuté vyhradené
parkovacie miesto pre občana s ŤZP
do konca roka 2018, platí vyhradené
parkovanie do 30. júna 2019.
Doteraz boli vyhradené parkovacie
miesta poskytované aj občanom, ktorí
mali len preukaz ŤZP. Ten sa však
vydáva na základe množstva rôznych
diagnóz, akou je napríklad aj celiakia.
Takýto preukaz slúži na uplatnenie
zliav a výhod napríklad v doprave,
kultúre či pri miestnych daniach. Nie
je to však parkovací preukaz občana
s ŤZP a neoprávňuje ho preto ani na
výnimku z dodržiavania niektorých

Držitelia parkovacieho preukazu občana s ŤZP môžu stáť
na vyhradenom mieste pre osoby s preukazom ŤZP
pravidiel cestnej premávky.
Držitelia parkovacieho preukazu občana s ŤZP môžu totiž stáť na
mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP, nemusia po
nevyhnutne potrebný čas dodržiavať
zákaz státia a môžu, ak je to nevyhnutné, vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len
vymedzenému okruhu vozidiel či do
pešej zóny. Nesmú však pritom ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Parkovací preukaz sa umiestňuje v prednej časti vozidla tak, aby bola jeho
predná časť jasne viditeľná a dala sa

skontrolovať.
Nárok na parkovací preukaz podľa zákona o cestnej premávke
vzniká právoplatným rozhodnutím
príslušného orgánu o parkovacom
preukaze. Musí z neho vyplývať, že
ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázanú na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo že fyzická
osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má praktickú slepotu alebo
úplnú slepotu oboch očí.
-mš-; Foto: MiÚ
Inzercia
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Prečo sa park v Líščom údolí
ocitol v tme?

T

ma ako v rohu. Tak to vyzeralo na prelome rokov
v Líščom údolí. Nefungovali
tam totiž lampy, ktoré má v správe
spoločnosť Siemens. Redakciu Karloveských novín na nefungujúce
osvetlenie upozornilo viacero Karlovešťanov prostredníctvom sociálnej siete.
Ako informovala vedúca komunikačného oddelenia spoločnosti Siemens Monika Orbanová, poruchu osvetlenia v Parku SNP údajne nemali
hlásenú. Na základe nášho podnetu
tam vyslali poruchovú službu, aby
preverila stav osvetlenia. Zároveň
informovala, že aktuálne (v polovici januára; pozn. redakcie) v parku
čiastočne vymenili stožiare verejného
osvetlenia, na ktoré ešte treba namontovať svietidlá.
„S ich montáž sa začne hneď, ako
to poveternostné podmienky dovolia.
Predpokladáme, že koncom januára.
Občania môžu poruchu na verejnom
osvetlení nahlásiť najrýchlejšie telefonicky na 24-hodinovom dispečin-

gu. Telefónne číslo 02/638 10 151
je uvedené na každom stĺpe verejného osvetlenia spolu s označením
lampy. Druhá možnosť je nahlásiť
poruchy prostredníctvom webstránky
spoločnosti na linku http://www.siemens.sk/hlasenieporuchosvetlenia,“
doplnila informáciu Monika Orbanová.
-mš-; Foto: MiÚ

Aj tento stožiar čaká
na namontovanie svietidla

Psičkári opäť dostanú
vrecká zadarmo

M

iestny úrad sa chce takýmto spôsobom poďakovať tým majiteľom
psov, ktorí sa správajú voči svojmu
okoliu zodpovedne. Každý majiteľ
psa, ktorý je prihlásený na miestnom úrade a zaplatil v danom
kalendárnom roku daň za psa, si
môže v Centre služieb občanom
vedľa miestneho úradu vyzdvihnúť

800 vreciek určených na zber psích
výkalov.
Vrecká sú v rolkách a zaberajú menej
miesta. Sú jednoduchšie na manipuláciu a zároveň finančne úspornejšie.
Majiteľov psov v tomto období opäť
čaká povinnosť zaplatiť daň za psa.
Miestne úrady v celej Bratislave budú
posielať daňové výmery v priebehu
februára a marca. -mš-; Foto: MiÚ

Na zber psích výkalov slúžia špeciálne koše vybavené vreckami
Inzercia
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Pri snehovej kalamite pomáhali Karlovešťania,
zamestnanci úradu aj väzni

T

ohtoročný január sa začal
poriadnou snehovou nádielkou. Tá potrápila najmä
obyvateľov Dlhých dielov. Prvú
veľkú dávku sneženia zažila Karlova Ves v sobotu 5. januára. Verejnoprospešné služby Karlova Ves
(VPS) mali už od piatka v teréne
všetkých chlapov. Striedali sa, aby
sa aspoň trochu vyspali. Sneženie však neustávalo a hoci robili,
čo mohli, nemali šancu byť všade.
Dostali však nečakanú pomoc.
S odpratávaním snehu im pomohlo
22 väzňov.
Zbor väzenskej a justičnej stráže
ponúkol túto pomoc hlavnému mestu
a primátor Matúš Vallo poslal po
konzultácií so starostkou Danou Čahojovou tretinu ľudí do Karlovej Vsi.
Počas sobotného popoludnia tak boli
do práce zapojení aj väzni, ktorí čistili chodníky a schodiská. Ako prvé

vyčistili od snehu tzv. školské námestie, Pribišovu, priľahlé schodiská
a postupne ďalšie okolité plochy. Ich
pomoc bola o to cennejšia, že Karlova Ves má z celej Bratislavy najviac
schodísk.
Vzhľadom na závažnosť situácie sa Karlova Ves prostredníctvom
sociálnej siete obrátila na ochotných
Karlovešťanov s výzvou, že ak majú
čas, sú zdraví, aby pomohli odhrnúť
sneh aspoň v okolí svojich bytových
domov. „Očakávať, že sa podarí
zbaviť Karlovu Ves snehu naraz na
všetkých miestach, dokonca aj keď
budú v teréne všetky mechanizmy
a zamestnanci, je nereálne. Je teda na
nás všetkých, či počkáme, až nás snehu zbaví niekto iný, alebo priložíme
ruku k dielu,“ vysvetľovala mestská
časť na sociálnej sieti. Zareagovali
viacerí Karlovešťania, ktorí sa o svoj
podiel na čistení chodníkov a scho-

dísk ochotne podelili prostredníctvom
zverejnených fotografií.
Mimoriadna snehová situácia sa zopakovala v utorok 8. januára. Karlova
Ves sa rozhodla pre netradičný krok
v duchu hesla, že mimoriadna situácia si žiada mimoriadne riešenie. Do
snehovej brigády sa zapojili nielen
zamestnanci karloveských verejnoprospešných služieb, ale aj radoví
pracovníci miestneho úradu. Desiatky
z nich uprednostnili pomoc obci pred
vyhriatou kanceláriou.
„Pracovníci nášho podniku Verejnoprospešné služby Karlova Ves
mali za sebou mimoriadne náročný
víkend, keď museli odpratávať napadaný sneh z mnohých ulíc, ciest
a chodníkov, kde sme do novelizácie
cestného zákona údržbu nerobili. Som
rada, že nám pomocnú ruku ochotne
podali aj zamestnanci miestneho úradu,“ povedala starostka Karlovej Vsi

Dana Čahojová. Tá išla príkladom
a spolu s vicestarostom Branislavom
Záhradníkom, miestnym kontrolórom
Miloslavom Hrádekom a ďalšími kolegami vlastnoručne odhŕňali sneh
pri konečnej zastávke trolejbusu na
Dlhých dieloch.
Pracovníci miestneho úradu prioritne čistili od snehu frekventované
námestia, strmé chodníky a niektoré
schodiská v hornej časti Karlovej Vsi
na Dlhých dieloch, ale aj v jej spodnej
časti. Určite ich pri tom hrial nielen
pocit z dobre vykonanej práce, ale
i slová vďaky, ktoré im adresovali
mnohí Karlovešťania prostredníctvom
sociálnej siete.
Snehová nádielka sa zopakovala aj
koncom januára, kedy bolo potrebné
opätovné nasadenie všetkých ľudí aj
mechanizmov.
-mš-; Foto: MiÚ

Miestny kontro
lór Miloslav
Hrádek si prin
iesol
pomoc takýto od na
hŕňač

Nasadené boli všetky me

chanizmy VPS

V sobotu popoludní
väzni
pomáhali s čistením aj

Spolu so zamestnancami sa do
brigády zapojili
aj starostka
s vicestarostom

Približne
40 zamestnancov
úradu vymenilo
vyhriate kancelárie
za zasnežené
chodníky
a schodiská
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Prezidentské voľby budú
už 16. marca

E

šte nedávno sa skloňovali
mená kandidátov do samosprávnych orgánov a už na
dvere klopú ďalšie voľby. Tentoraz
občania budú môcť vyjadriť svoju
vôľu vo voľbách prezidenta republiky. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
určilo termín prvého kola volieb na
sobotu 16. marca 2019. V prípade
potreby sa druhé kolo uskutoční
o dva týždne neskôr, 30. marca.
Prezidentské voľby umožňujú
občanom hlasovanie aj prostredníctvom hlasovacích preukazov. Pokiaľ
viete, že sa počas volebného dňa
nebudete nachádzať vo volebnom
okrsku, kde ste zapísaný v zozname
voličov, môžete požiadať o vydanie
hlasovacieho preukazu. S hlasovacím
preukazom môžete uplatniť svoje
hlasovacie právo v ktoromkoľvek
volebnom okrsku na území Slovenskej republiky. Žiadosť o hlasovací

preukaz môžete zaslať listom na adresu miestneho úradu alebo e-mailom
na adresu hlasovacipreukaz@karlovaves.sk, v oboch prípadoch najneskôr 15 pracovných dní pred dňom
konania volieb (pred prvým kolom do
najneskôr 25. 2. 2019; pred druhým
kolom do 11. 3. 2019). Žiadosť musí
obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu
trvalého pobytu a korešpondenčnú
adresu, kam obec doručí hlasovací
preukaz). Osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca možno požiadať
o hlasovací preukaz najneskôr posledný deň pred dňom konania volieb (teda najneskôr 15. marca; pre
druhé kolo volieb najneskôr 29. marca) počas úradných hodín obce. Volič môže požiadať obec, v ktorej má
trvalý pobyt o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo
volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka však

V marci sa dozvieme, kto nahradí v Prezidentskom paláci súčasného
prezidenta Andreja Kisku
musí byť zo žiadosti voliča zrejmá. Podrobnejšie informácie o voľbách nájdete na internetovej stránke mestskej

časti v sekcii Voľby prezidenta
Slovenskej republiky 2019.
-ab-; Foto: internet

Chcete byť súčasťou volebnej komisie
a dozerať na transparentný priebeh volieb
prezidenta SR?
Ak máte 18 a viac rokov a máte trvalý pobyt na území SR,
prihláste sa už teraz e-mailom na organizacne@karlovaves.sk;
alebo telefonicky 02 707 11 181, alebo 182.
Inzercia

Ako čo najvýhodnejšie
predať nehnuteľnosť
v Karlovke?

Miestny
úrad vedie
nová
prednostka

Aj zopár jednoduchých krokov vám pomôže
predať váš byt či dom rýchlejšie a výhodnejšie.

Predávajte v správny čas
Realitný trh má dve hlavné sezóny.
Jarnú, ktorá trvá od februára do júna,
a jesennú, ktorá trvá od septembra do
decembra. Najlepší čas na predaj sa
teda pomaly začína.

Opravte menšie nedostatky

Dajte si záležať
na fotograﬁách
Podľa Národnej asociácie realitných
kancelárií si viac ako 90 %
záujemcov hľadá svoj nový domov
cez internet a až 80 % z nich sa
rozhoduje podľa fotograﬁí.
Myslite na to.

Drobné úpravy môžu zlepšiť dojem

V

olebné výsledky nezmenili
len zloženie poslaneckých
lavíc. Doterajší prednosta
miestneho úradu Michal Drotován
uspel v starostovských voľbách
v mestskej časti Rača, čím sa uvoľnil
jeho post. Starostka Dana Čahojová tak musela vyriešiť personálne
obsadenie funkcie prednostu.
Už od 15. novembra pôsobí ako
prednostka miestneho úradu Katarína
Procházková. Bývalá vedúca právneho oddelenia má skúsenosti s prácou
v samospráve aj zo svojho predošlého
www.karlovaves.sk

pôsobenia na miestnom úrade v Ružinove.
„Počas svojho pôsobenia v Karlovej Vsi si získala rešpekt spolupracovníkov z úradu svojím odborným
pôsobením aj ľudským prístupom,“
povedala starostka Dana Čahojová.
Vo funkcii zástupcu starostky
pôsobí naďalej Branislav Záhradník,
ktorý sa venuje problematike financovania samosprávy a programového
rozpočtovania.
-ab-; Foto: osobný archív
K. Procházkovej

potenciálneho kupujúceho. Umyte
okná, vymaľujte nabielo, nalakujte
parkety, zainvestujte do nových
závesov či svietidiel. Oplatí sa to.

Vypracte z bytu
nepotrebné veci
Kupujúceho nezaujíma vaše
súkromie, ale samotný byt. Preto je

dobré počas predaja odniesť z bytu
všetky nadbytočné osobné veci
a dekorácie.

Obráťte sa na Realitnú
kanceláriu Charles
Na trhu s realitami úspešne
pôsobíme už od roku 2012. Sídlime
a žijeme priamo v Karlovej Vsi, takže
v realitách sme tu ako doma.
Ak teda potrebujete bezstarostne,
rýchlo a profesionálne predať vašu
nehnuteľnosť, môžete sa na nás
kedykoľvek obrátiť.

Navštívte nás na adrese Majerníkova 3487/17 Bratislava-Karlova Ves, 841 05

ofﬁce@charles.sk
0948 771 697
www.charles.sk

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Zo života materských škôl

február 2019

Detské areály prešli revíziou,
plánuje sa ich revitalizácia

Deň hračiek
v MŠ Suchohradská

H

V

racie prvky v materských
školách prešli povinnou ročnou revíziou. Prioritou aj
naďalej ostáva skvalitňovanie podmienok pre deti, ktoré navštevujú
karloveské materské školy. Už vlani
boli v materských školách na Ľ. Fullu a L. Sáru osadené nové hojdačky,
kolotoče alebo preliezačky.
Pod rekonštrukciou areálov predškolských zariadení si netreba predstavovať iba doplnenie alebo obmenu
herných zostáv. Dôležitou súčasťou
areálov by mal byť aj bezpečný
povrch. Či už ide o asfalt bez trhlín
a výtlkov, alebo trávnatý podklad bez

nebezpečných dier.
„V minulom roku sme sústredili investície na zveľadenie areálov
materských škôl. Cieľom bolo najmä
zvýšenie bezpečnosti detí. V tomto
úsilí budeme pokračovať, aby mali
karloveské škôlky kvalitné vybavenie,
pekné a bezpečné areály,“ uviedol
vicestarosta Branislav Záhradník.
Súčasťou zlepšovania podmienok
pre pohyb detí vo vonkajšom priestore bude aj v tomto roku zvýšený
dôraz na udržiavanie čistoty areálov
a starostlivosť o zeleň.
-ab-; Foto: MiÚ

decembri pedagógovia v MŠ
Suchohradská 3 zorganizovali spoločný školský Deň
hračiek. V poslednom mesiaci
roka však dostáva hračku hádam
každé dieťa. Čím bola teda táto
akcia výnimočná? Deň hračiek
mal za cieľ nielen poskytnúť deťom
možnosť spoločne prežiť zážitok
z dostávania darčekov, ale zároveň
sa aj poučiť, ako sa s hračkami
zaobchádza a nezabudnúť, že sa
navzájom požičiavajú, odkladajú
sa na svoje miesto a treba sa k nim

správať tak, ako k svojím najmilším
kamarátom.
Zdá sa to možno úplne jednoduché.
Ale vedia deti dnes po niečom túžiť,
majú niečo, čo je pre ne vzácne? Táto
akcia ukázala, že deti majú stále iskierky v očiach, keď uvidia prekvapenie
zabalené v malom či veľkom darčeku.
Hračky, ktoré deti tento rok dostali,
boli zamerané na dopravnú výchovu
a rozvoj konštruktívnych a manipulačných schopností. Dostali aj veľa
obrázkových kníh.
-ab-; Foto: MŠ Suchohradská

Nové hracie prvky si užívajú aj deti
z MŠ Ľ. Fullu

Radosť
z darčekov
má každé
dieťa

Škôlkari z Borskej žijú zdravo

V

rámci týždňovej témy Pohyb a zdravie predškoláci
z MŠ Borská strávili jesenné dni „na kolesách“. Dopravné
ihrisko na Púpavovej ulici zažilo
záplavu detí, ktoré si zasúťažili
a preverili svoje schopnosti
v družstvách. Kľúčom k úspechu
bola vzájomná spolupráca, ku
ktorej sú deti vedené.
Deti úspešne identifikovali a zatriedili rôzne športové odvetvia podľa
ročných období. Povedali si aj to, ako
sa dá športovať v prírode a ako by
mali byť správne oblečené a vybavené

na bicyklovanie či kolobežkovanie,
a taktiež na turistiku.
Venovali sa aj téme bezpečnosť pri
športe a dozvedeli sa ako poskytnúť
prvú pomoc ranenému, napr. zatelefonovaním na známe číslo 112. Deti
rýchlo pochopili význam značiek
NEMOCNICA a ČERVENÝ KRÍŽ,
kde ich môžu vidieť a na čo slúžia.
K spokojnosti na dopravnom ihrisku
samozrejme na záver nesmeli chýbať
odjazdené kilometre na bicykloch
a kolobežkách.
-ab-;
Foto: Zuzana Olgyayová

Vianoce v MŠ Majerníkova 11
Deti pomáhali
Mikulášovi
zachrániť
Vianoce

P
Deti sa dozvedeli, ako majú byť vybavené
napríklad na kolobežkovanie
www.karlovaves.sk

ríchod Mikuláša bol počas uplynulých sviatkov opäť jasným znakom, že vianočné sviatky sú blízko. Mikuláš prišiel aj s divadielkom a hlavne s prosbou, aby mu deti pomohli zachrániť Vianoce.
Pri záchrane Vianoc sa nešetrilo spevom a recitovaním. Odmena v podobe darčekov bola vyjadrením Mikulášovej spokojnosti s odvedenými
detskými výkonmi. Pani učiteľka Blanka dokonca naučila svoje deti vlastnú pieseň, ktorú pri tejto príležitosti zložila.
O týždeň neskôr sa uskutočnili v každej triede škôlky vianočné tvorivé dielne.
Deti spolu so svojimi rodičmi, ktorí si našli čas v predvianočnom zhone, vyrábali
darčeky, svietniky, vianočné pozdravy.
-ab-; Foto: MŠ Majerníkova 11
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Vôňa adventu
v MŠ Borská

M

ikuláš v adventnom období neobišiel ani Materskú školu na Borskej.
Deti potešil nielen sladkými darčekmi, ale aj príjemným programom.
Predposledný týždeň pred najkrajšími sviatkami roka sa niesol v duchu adventu a vône medovníkov.
Rodičia prijali pozvanie svojich
detí na tradičné predvianočné podujatie v škôlke. Bohatý program sa
niesol v hudobno-tanečnom duchu.
Samozrejme, bolo treba ozdobiť aj
vianočné stromčeky. Šikovné ruky sa

9

Futbalový trávnik
pre MŠ L. Sáru
preto pustili do výroby ozdôb, adventných vencov a svietnikov.
Vytúžený sneh potešil najmä deti,
ktoré sa vyšantili na čerstvom vzduchu
pri stavaní snehuliakov a guľovačke.
Stretnutia rodinného charakteru
v priestoroch škôlky sú dôležité nielen na utuženie vzťahu rodičov a detí,
ale aj rodičov a materskej školy. Takto strávené popoludnia prehlbujú vzájomnú dôveru a spokojnosť rodičov
s prácou pedagógov.
Zuzana Olgyayová;
Foto: autor

T

o znie fajn, povedali si
v MŠ L. Sáru a začali hľadať
spôsob, ako sa k nemu dopracovať. Materská škola využila
vyhlásenú súťaž Bratislavského
samostatného kraja a vytvorila súťažný projekt s názvom
Trávička zelená na škôlkarskom
dvore. Vďaka zisku 1065 hlasov
sa projekt umiestnil v rámci IV.
bratislavského obvodu na 2. mieste.
Získal plnú požadovanú finančnú
podporu vo výške 4940 eur. Grant
poslúži na zatrávnenie plochy
a vytvorenie multifunkčného ihriska
s položeným trávovým kobercom.
Revitalizácia dvora materskej školy

vzišla z iniciatívy jej zamestnancov
a rodičov detí. Na samom začiatku
boli odstránené staré a bezpečnostným normám už nevyhovujúce preliezačky. Vďaka darom OZ Milúšik,
rôznym grantom a dobrovoľnej práci
rodičov či iných dobrovoľníkov škôlka už vynovila menšiu časť ihriska.
Pôvodný trávnatý porast sa vplyvom času nachádzal už v zlom stave
so suchými miestami a burinou. Podklad bol nevhodný napríklad na hranie futbalu, čo mrzelo dvojnásobne,
pretože škôlka získala vďaka Slovenskému futbalovému zväzu športové
vybavenie ako bránky, lopty, kužele
alebo koordinačné rebríky.
-abInzercia

Staňte sa mestským policajtom!
m!
Mestská polícia Hlavného mesta SR Bratislavy
hľadá nové posily.
Ak máte najmenej 21 rokov, úplné stredné
vzdelanie ukončené maturitou, ste zdravý, prihláste sa.

Deti potešili rodičov
pripraveným programom

SÚŤAŽ

Nástupný plat 770 eur brutto, k tomu náborový príspevok,
dvakrát do roka odmena do výšky 13. a 14. platu,
voľný lístok na MHD a možnosť ubytovania v dvoch zariadeniach.
Životopisy posielajte e-mailom na:
krajcovicova@mp.bratislava.sk a gemeranova@mp.bratislava.sk

Vaše meno a priezvisko: ..................................................................

Radi by ste si tento rok spríjemnili poznávacím zájazdom či
Trvalé bydlisko: ...............................................................................
dovolenkou? Ak áno, prinášame vám súťaž o 150-eurový poukaz
........................................................................................................
na nákup z aktuálnej aj zľavnenej ponuky cestovnej kancelárie (CK)
DAKA. Poukaz môžete využiť do konca roka 2019.
Telefónny kontakt: ..........................................................................
CK DAKA má v ponuke obľúbenú destináciu, v ktorej nájdete mesto
Neapol, ostrov Capri či sopku Vezuv. Ako sa táto oblasť volá?
Hlasovací kupón vystrihnite a vložte do 18. 2. 2019 do schránky, ktorá je
Zakrúžkujte správnu odpoveď.
označená ako Odkaz pre redakciu. Schránku nájdete vo vstupnom priestore
a) Azúrové pobrežie
do miestneho úradu na Nám. sv. Františka 8.
b) Kampánia
Pozn.: Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci CK DAKA a Miestneho
c) Južné Tirolsko
úradu Bratislava-Karlova Ves vrátane ich rodinných príslušníkov.
Inzercia
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Zaznamenali sme

február 2019

ZŠ Karloveská 61 sa usiluje
o úplné začlenenie detí so
zdravotným znevýhodnením

T

úto školu navštevuje 467
žiakov, z toho 23 žiakov je
integrovaných. Ide o žiakov
s autizmom či s ďalšími vývinovými
poruchami, žiakov s poruchami
aktivity a pozornosti, s vývinovými
poruchami učenia alebo s narušenou komunikačnou schopnosťou.
Rozhodli sa, že sa pokúsia nielen
o ich integráciu, ale aj o inklúziu,
ktorá je vyššou formou integrácie.
Integrácia je proces, pri ktorom
je hendikepované dieťa zaradené do
triedy medzi tzv. zdravé deti. Tým
sa predchádza ich vyčleneniu zo
spoločnosti a zároveň je možné naučiť
„normálnu“ triedu ako sa zžiť s hendikepovaným spolužiakom, brať ho ako
súčasť triedy, a teda aj spoločnosti.
Pri inklúzii integrovaný žiak úplne
zapadne do kolektívu tak, že ostatné

deti ho neberú ako „iného“, ale je pre
nich spolužiak ako každý iný.
V bežnej škole sa učiteľ stará
spravidla o 22 až 29 žiakov v triede.
Nezriedka sa stáva, že si všimne, že
má medzi nimi žiaka, ktorý je „iný“.
Snaží sa o tejto inakosti hovoriť s jeho
rodičmi a prípadne aj s odborníkmi.
V minulosti v škole dva dni v týždni pôsobila školská psychologička. Počet žiakov, ktorý si vyžadujú
zvýšenú pozornosť, však stúpol za päť
rokov z piatich na 23.
„Povedali sme si, že nebudeme
pozerať na zvýšené náklady, ale posilníme náš tím odborníkov. Keď som
začala pátrať ako týmto deťom pomôcť
a už som vedela, že to nezvládame len
s jednou školskou psychologičkou,
zamestnali sme špeciálneho pedagóga. Navrhol, aby sme sa snažili nielen

O účasti školy v programe informovali zprava Eva Horníková
a Adam Škopp
o integráciu, ale o inklúziu takýchto
detí,“ vysvetľuje dôvody zapojenia
školy do programu Eva Horníková.
„Sme jednou z dvadsiatich škôl na
celom Slovensku, ktoré sa zapojili do
programu Nadácie pre deti Slovenska
Škola inkluzionistov,“ dodáva.
Inklúziu vnímajú v ZŠ Karloveská
61 najmä z pohľadu rôznorodosti zlo-

ženia žiakov v jednotlivých triedach.
„Chceme sa zlepšovať v zabezpečovaní a v poskytovaní vzdelávacej starostlivosti pre všetkých žiakov, ktorí
sú súčasťou našej školy. Nevytvárať
rozdiely, ale hľadať spoločné cesty,“
vysvetľuje Adam Škopp, špeciálny
pedagóg na ZŠ Karloveská 61.
-mš-; Foto: MiÚ

Tajomstvá ukryté v knihách

Ježkárium na Tilgnerke

V

J

MŠ Suchohradská 3 začali
revitalizovať detskú školskú
knižnicu. Doplnili ju o mnohé knihy, ktoré padnú vhod pri realizácii projektu Tajomstvá ukryté
v knihách.
Každá trieda v MŠ má vlastnú
detskú knižnicu, ale buduje sa aj
knižnica pre deti s rozdelením na
témy: doprava, živá príroda, ročné

Napriek počítačom deti stále rady čítajú
www.karlovaves.sk

obdobia, ľudské telo, objavovanie
Slovenska, naše mesto, encyklopédie,
klasické rozprávky.
Vďaka tomu rozvíjajú predčitateľskú gramotnosť, základy poznávacích, informačných, komunikatívnych a sociálnych kompetencií
a v neposlednom rade rozvíjajú citové
prežívanie a umelecké cítenie.
-ab-; Foto: MŠ Suchohradská 3

ežkovia majú svoj prechodný zimný domov aj na Tilgnerovej. Návšteva členov
Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ)
na škole inšpirovala žiakov
a pedagógov k stavbe takzvaného
ježkária na školskom dvore.
Napriek mrazivému počasiu skupina šikovných študentov z Tilgnerky
vo svojom voľnom čase postavila

na dvore z paliet a dreva ježkárium,
zimný domček pre ježka. BROZ tam
potom prinieslo a vypustilo na zimný
spánok troch ježkov zo záchrannej
stanice. Samozrejme, že tým sa zvýšil
dopyt po zásobách mačacích granúl
a vody. Zdá sa, že minuloročná stavba vtačích búdok študentov nadchla
a v pomoci zvieratám v zimnom
období vidia zmysel.
-ab-; Foto: SŠ Tilgnerova

Žiaci z Tilgnerovej sa zapojili do projektu záchrany ježkov
K ARLOVESKÉ NOVINY

Informujeme

11

Kto a ako rozhoduje
o výstavbe v Bratislave

J

ednou z hlavných tém posledných komunálnych volieb bola
výstavba a rôzne developerské projekty na území Bratislavy.
Mnoho úspešných či neúspešných
kandidátov malo vo svojej kampani
heslá o tom, ako zatočia s developermi a obmedzia ďalšiu výstavbu. Napokon táto téma vzbudzuje
veľký záujem verejnosti a nezriedka vášnivé polemiky na sociálnych
sieťach.
Starosta nerozhoduje o výstavbe
podľa toho, či sa mu páči
Ak ide o súkromný pozemok
a územný plán povoľuje na danom
pozemku stavať, starosta má zviazané
ruky. Nemôže rozhodovať podľa svojvôle, ale podľa platných zákonov.
Postup povoľovania stavieb je upravený v zákone o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) a vo vyhláške Ministerstva
životného prostredia SR (vyhláška).
„Základným dokumentom, ktorý
umiestňuje stavbu v území a vytvára
predpoklady pre proces povoľovania
či jej následnú výstavbu, je rozhodnutie o umiestnení stavby. To vydáva stavebný úrad ako orgán štátnej

správy,“ vysvetľuje vedúci oddelenia
územného rozvoja miestneho úradu
Peter Vaškovič. V súčasnosti sú na
Slovensku i v Bratislave stavebné
úrady začlenené do miestnych úradov.
Podkladmi pre vydanie územného
rozhodnutia sú územné plány obcí
a zón. Objednávateľmi územných
plánov sú spravidla obce. Územný
plán Bratislavy obstaráva hlavné
mesto a územné plány zón obstarávajú mestské časti. Územný plán mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo
a územné plány zón schvaľujú miestne
zastupiteľstvá jednotlivých mestských
častí. Samospráva na úrovni mesta, ako aj miestne samosprávy majú
takto vytvorené zákonné predpoklady, aby určili všeobecné i konkrétne
podmienky pre výstavbu (najčastejšie
sú to rôzne limity, obmedzenia alebo
regulatívy výstavby).
Priestorové usporiadanie a funkčné
využívanie určuje územný plán
Územný plán Bratislavy rieši
priestorové usporiadanie a funkčné
využívanie územia. Zároveň zosúlaďuje záujmy a činnosti, ktoré ovplyvňujú územný rozvoj, životné prostredie
a ekologickú stabilitu. Územné plány

Súkromné pozemky sú väčšinou aj stavebnými parcelami
zón musia byť spracované v súlade
s územným plánom mesta a musia
ho rešpektovať. Územný plán zóny
sa spravidla spracúva pre vymedzenú
časť mesta alebo mestskej časti, pre
špecifické, hodnotné či rozvojové
územie. V územnom pláne zóny sa
definujú najmä zásady a regulatívy
podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania
pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia
územia.
Ako ďalej hovorí vedúci oddelenia územného rozvoja miestneho
úradu Peter Vaškovič, len malá časť
územia mesta je v súčasnosti pokrytá
schválenými územnými plánmi zón.

Verejnosť navyše netuší, že príprava
územného plánu zóny netrvá mesiac, ale zvyčajne niekoľko rokov.
Paradoxne, napriek tomu tento proces nemusí byť úspešný, pretože ho
môže negatívne ovplyvniť okresný
úrad. Vzhľadom na finančnú a vecnú
náročnosť obstarania, spracovania
a schvaľovania územných plánov
zón je jasné, že tieto územnoplánovacie dokumentácie ani v budúcnosti
nebudú spracované pre celé územie
mesta. V súčasnosti je často jediným
podkladom stavebného úradu pri
územnom rozhodovaní práve „veľký“
celomestský územný plán Bratislavy.
-mš-; Foto: MiÚ

Park na Kempelenovej
po revitalizačnej kúre

V

ďaka získanej podpore
je zrevitalizované verejné priestranstvo parku
na Kempelenovej ulici. Niekoľko
podnetov k zlepšeniu poslali miestnemu úradu obyvatelia tejto lokality. Navrhovali doplniť chodníky
a obohatiť priestor o nové záhony
okrasných kríkov a trvaliek.
Zamestnanci miestneho úradu
a VPS tu založili záhon s terénnou
úpravou na svahu. Záhony vysadili
kvitnúcimi kríkmi a nektárodajnými
trvalkami, ktoré sú vhodné na slnečné stanovište. Pripravili pôdu na jarný
výsev nového trávnika a kvetnatej
lúky. Vytýčili záhony a plochy pod
stromami, kde sa trávnik nevyseje, lebo tam nie je dostatok svetla.
Zamulčovali plochy pod stromami
a záhon na svahu. Súčasťou reviK ARLOVESKÉ NOVINY

talizácie bol výrub ôsmich stromov
javorovca jaseňolistého, ktoré sú
podľa zákona o ochrane prírody a krajiny invázne a postupne odumierajú.
Založili tiež chodník, a to tak, aby
bol prispôsobený príprave sídliska na
dôsledky klimatickej zmeny. Bol totiž
vytvorený zo zatrávňovacích panelov
a vysypaný štrkom. „V tomto ročnom
období sa ešte nemôžeme tešiť z veľkej
vizuálnej zmeny, ale na jar sa trávnik
a záhony rozzelenajú a zakvitnú
v plnej kráse. V jarných mesiacoch
plánujeme ešte obnoviť mobiliár
parku a zlepšiť čistotu osadením
väčšieho odpadkového koša,“ informuje Lenka Nemcová z Referátu
riadenia projektov. Do spolupráce
bolo zapojené Bratislavské regionálne
ochranárske združenie. Na jar budú
siať v parku lúčnu zmes na „motý-

Aj tento svah zakvitne na jar vysadenými kvetmi
lie“ kvitnúce lúky a maľovať s deťmi
z blízkej školy betónový múrik. Osadia tu aj infotabuľky o hmyzom hoteli a kryte pre ježkov pod stromami.
Všetky stromy v parku budú orezané

certifikovanými arboristami.
Realizácia revitalizačných prác
bola podporená z grantu Nadácie EPH
vo výške 10 000 eur.
-mš-; Foto: MiÚ
www.karlovaves.sk
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Obyvatelia Dlhých dielov pociťujú dôsledky
klimatickej zmeny

V

mesiacoch september –
november sa medzi Karlovešťanmi uskutočnil dotazníkový prieskum, v ktorom sa
zisťovali názory a skúsenosti obyvateľov, ktorí na sídlisku Dlhé diely bývajú alebo pracujú. Celkovo
úrad prostredníctvom internetu,
tlačeného formulára a vyplnením
formulára z novín Karlova Ves –
noviny všetkých Karlovešťanov
získal odpovede od 359 respondentov.
Nadpolovičná väčšina z nich je
s bývaním na Dlhých dieloch spokojná. Úroveň spokojnosti so životom
na sídlisku Dlhé diely na bodovej
stupnici hodnotilo najviac odpovedajúcich stupňami 7 (27,02 %)
a 8 (26,46 %).
Viac ako polovica všetkých respondentov (52,14 %) si myslí, že sídlisko Dlhé diely postihujú v súčasnosti
negatívne dôsledky zmeny klímy a za
najväčšie problémy považujú sucho
(48,75 %), prívalové zrážky (28 %)

kvitnúce lúky.
Dotazník sa zaoberal aj otázkou, či
je nejaká časť sídliska Dlhé diely, kde
občania výrazne pociťujú nedostatok
zelene.
Cieľom prieskumu bolo zistiť názory respondentov na spokojnosť so
životom na sídlisku Dlhé diely so
špeciálnym zameraním na vnímanie
dôsledkov zmeny klímy na život na
sídlisku, vnímanie možností zmien
s cieľom adaptácie na zmenu klímy,
prírode blízke riešenia a na podporu
biodiverzity. Zisťoval sa tiež záujem,
či si respondenti želajú byť informovaní o projekte a jeho výstupoch, ako
aj spokojnosť s možnosťami zapojenia
do miestneho plánovania a rozhodovania v Karlovej Vsi.
Informácie o projekte sú dostupné
na stránke mestskej časti, na stránke
www.odolnesidliska.sk a tiež na profile projektu DELIVER na sociálnej
sieti https://www.facebook.com/resilientdistricts/.
Kompletnú monitorovaciu správu

a rozširovanie škodlivých a inváznych druhov rastlín a živočíchov
(22 %). Len 13,37 % odpovedajúcich
nepociťuje žiadne nepríjemné prejavy
zmeny klímy.
Za najúčinnejšie opatrenia v snahe
čeliť negatívnym zmenám klímy na
Dlhých dieloch považujú obyvatelia viac stromov a krov vysadených
vo verejnej zeleni a pozdĺž komunikácií (85 %). Aj za druhé najúčinnejšie pokladajú opatrenie zamerané na zeleň, a to zelené strechy
na panelových domoch a verejných
budovách, ako sú školy, materské
škôlky, úrady (69 %). Opatrenia,
ktoré respondenti vnímajú ako najúčinnejšie na treťom a štvrtom mieste, sa týkajú vody (dažďové záhrady
a jazierka na zachytávanie zrážok,
fontány a iné vodné prvky). Aj ďalšie
typy opatrení sa týkali zelene. Až 52
% pokladá za jedny z najúčinnejších
opatrení kvetinové záhony a 42 %
zmenu režimu kosenia niektorých
trávnikov s ponechaním ich častí na

z vyhodnotenia dotazníkového prieskumu spokojnosti obyvateľov s životom na sídlisku Dlhé diely nájdete na stránke projektu DELIVER
v sekcii NA STIAHNUTIE, výstupy
z projektu.
-mš-; Foto: MiÚ
Projekt „Sídliská ako živé miesta
odolné voči zmene klímy”,
DELIVER - DEveloping resilient,
low-carbon and more LIVablE
urban Residential area, kód LIFE17
CCA/SK/000126 - LIFE DELIVER.
Projekt je financovaný zo zdrojov
Európskej komisie, z finančného
nástroja pre životné prostredie:
program LIFE, z podprogramu
„Ochrana klímy”.

Vyjadrite, prosím, úroveň vašej spokojnosti so životom na sídlisku Dlhé diely na bodovej stupnici
Počet
bodov

1

2

3

4

5

6

7

8

Podiel

1,11 %

0,56 %

3,06 %

3,34 %

12,81 %

11,14 %

27,02 %

26,46 %

Odpovedalo

www.karlovaves.sk

9

10

10,31 % 4,18 %

Priemerná
spokojnosť
6,91 %
359
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Projekt na
zníženie
letných
horúčav sa
spustí na pešej
zóne Pribišova

H

oci je vonku zima, už
teraz sa Karlova Ves pripravuje na leto. Pomôcť
by mal pilotný projekt, ktorý myslí
na zmenu klímy a zníženie letných
horúčav. Postupnú úľavu počas
najbližších letných sezón by mali
pocítiť obyvatelia na pešej zóne vo
vnútrobloku medzi ulicami Pribišova a Ľudovíta Fullu. Nachádza sa
tu totiž centrálna nákupná a oddychová pešia zóna, ktorá poskytuje obyvateľom priľahlých domov,
návštevníkom obchodov a verejných inštitúcií možnosť oddýchnuť
si na lavičkách.
Rodičia s deťmi tam majú možnosť
využiť verejné detské ihrisko a kútiky
s hracími prvkami. Zóna sa však nachádza uprostred exponovanej obytnej zóny pozostávajúcej z panelových
domov s minimom zelene. V letných mesiacoch sa betónová plocha
medzi dvoma radmi panelových domov stáva extrémne rozhorúčeným
priestorom. Svojím nahromadeným
teplom znepríjemňuje nielen pobyt
v tomto verejnom priestore, ale aj
v bytoch v okolitých panelových domoch.
„Chceli by sme v tomto významnom dlhodielskom verejnom priestore
realizovať opatrenia proti jeho prehrievaniu. Prvým je využitie dažďovej
vody, ktorá dopadá na plochu zastrešení drobných stavieb na pešej
zóne. Druhým opatrením by mala

V horúcich letných dňoch sa pešia zóna prehrieva a tým sa zhoršuje kvalita jej prostredia
byť inštalácia popínavej zelene, na
existujúcich kovových konštrukciách,
ktoré lemujú pešiu zónu. Rastliny tak
budú brániť priamemu slnečnému
žiareniu a znižovať prehrievanie
plochy pod nimi. Zároveň budú svojou farebnosťou a bohatou kvetenou
(spoločenstvo rastlín, pozn. red.) esteticky pôsobiť a skultúrňovať toto
verejné priestranstvo,“ vysvetľuje
Lenka Nemcová z Referátu riadenia
projektov.
Na plochu pešej zóny dopadá podľa
odborníkov ročne približne 650 m3
dažďovej vody, ktorá je zbytočne
odvedená do kanalizácie. Podľa projektového návrhu sa plánuje časť tejto
vody zachytiť a využiť na ochladzovanie priestoru polievaním okolitej
zelene. V dolnej časti pešej zóny je
navrhnuté zachytávanie dažďovej
vody z dvoch presklených sedlových

Inzerujte a dajte o sebe vedieť
v našom mesačníku
Karloveské noviny vychádzajú v rozsahu zvyčajne 24 strán, v náklade 19-tisíc
kusov. Slovenská pošta ho 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 viacnásobnom 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

K ARLOVESKÉ NOVINY

striech nepoužívaných únikových
schodísk podzemných garáží. Z tých
sa dá mesačne využiť asi 450 litrov
vody do verejne dostupných nádob na
zachytávanie dažďovej vody.
Na udržanie prirodzenej vlahy
a estetické spríjemnenie pobytu na
pešej zóne Karlova Ves plánuje do
už existujúcich betónových kvetináčov dosadiť popínavú kvitnúcu
zeleň (trubač ovíjavý, vistéria čínska,
akébia, vlkovec veľkolistý, brečtan,
kiwi, hortenzia popínavá). V hornej
časti pešej zóny sa plánuje využitie
nevzhľadnej konštrukcie presklených
prístreškov (únikových východov
z podzemných garáží) s drôtenou
mriežkou a sedlovou strechou ako
podklad pre tieto popínavé rastliny.
Prostriedky na realizáciu týchto
a ďalších opatrení na zvyšovanie
odolnosti voči zmene klímy chce naša

mestská časť priebežne získavať z rôznych grantových zdrojov. Preto koncom minulého roka požiadala Prvú
stavebnú sporiteľňu o grant na realizáciu projektu na zníženie horúčav
na pešej zóne Pribišova.
Karlova Ves od roku 2018 zavádza
päťročný projekt financovaný zo zdrojov Európskej komisie, z finančného
nástroja pre životné prostredie: Program LIFE, „Sídliská ako živé miesta
odolné voči zmene klímy“ (LIFE17
CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER).
V rámci projektu je naplánovaných
množstvo aktivít, s cieľom prípravy sídlisk na klimatickú zmenu. So
zámerom rozšíriť takéto iniciatívy
Karlova Ves pripravuje ďalšie aktivity na zvyšovanie odolnosti najmä
obytných zón panelových sídlisk voči
negatívnym dôsledkom klimatickej
zmeny.
-mš-; Foto: MiÚ

CENNÍK INZERCIE – základné ceny
Veľkosť strany

Plošná inzercia
Cena

1/1
1/2
1/4
1/8
1/16

600 
300 
150 
75 
40 

Veľkosť v mm
(šírka x výška)
204 x 272
204 x 134, 100 x 272
100 x 134, 204 x 66
48 x 134, 100 x 66
48 x 66, 100 x 32

Riadková inzercia
(max. 300 znakov vrátane medzier):
Občianska inzercia: 1  / 50 znakov (aj začatých)
Podnikatelia, SZČO a právnické osoby: 5  / 50 znakov (aj začatých)
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Marián Kittner:
„Amatérske spevácke
zbory vkladajú do hudby
skutočnú vášeň“

H

udobný skladateľ a dirigent
Marián Kittner počas vianočných sviatkov uviedol
v Karlovej Vsi spolu so súborom
M@gnificat svoju druhú vianočnú
omšu. Ako hovorí, amatérska
hudobná scéna nemá práve na
ružiach ustlané. Spolupráca s kvalitnými muzikantmi niečo stojí,
preto je každý vydarený projekt
a koncert veľkým zadosťučinením.
Vo vianočnom období ste premiérovo uviedli svoju druhú vianočnú
omšu. Ako by ste ju charakterizovali?
Premiéry boli dve. Prvá 25. decembra na Dlhých dieloch a druhá,
o päť dní neskôr, v Záhorskej Bystrici. Ide o vokálno-inštrumentálnu
kompozíciu, kde je dominantný zbor.
V mojej prvej vianočnej omši z roku
2013 som okrem orchestra do diela
zakomponoval aj organ, ale každé
Vianoce vzniká menší problém. Hoci
som sám organista, z pozície dirigenta hrať nemôžem. Na sviatky cestujú
všetci domov, aj mimo Bratislavy
a zohnať dobrého organistu je pomerne
náročné. Preto som sa rozhodol, že
v druhej vianočnej omši organ úplne
vynechám, čím odpadne starosť so
zháňaním organistu. Napísal som ju
v ľudovejšom štýle, takže v podstate
by sa tam organ ani veľmi nehodil.
Je písaná pre štvorhlasný zbor, sólo
soprán, sláčikový orchester, flautu,
hoboj a fagot.

Koľko času trvala jej príprava?
Časové rozpätie medzi prvou a druhou vianočnou omšou je päť rokov.
Ale nevenoval som sa jej okamžite po
odznení prvej. Začal som ju komponovať po Vianociach 2017. Prvá mala
názov Missa Pastoralis a bola typická
barokovým štýlom. V druhej som
použil viac ľudových motívov z rôznych regiónov Slovenska, preto som
ju nazval Missa Pastoralis Slovaca.
Predsa len, ako Slováci sme zvyknutí
na vianočné koledy a motívy, ktoré
sú ľuďom blízke. Existuje veľa vianočných omší od slovenských skladateľov ako bol M. Sch. Trnavský, J.
Zrunek, ale asi najznámejšia je Česká
www.karlovaves.sk

mše vánoční od Jakuba Jana Rybu,
plná ľudových motívov, ktorá ale nie
je použiteľná v rámci liturgie, pretože
jej text nekorešponduje s liturgiou
a prezentuje sa prevažne koncertne.
Ja som postupoval inak a zakomponoval som do omše záväzné latinské
texty, ktoré možno použiť pre liturgiu.
Druhú omšu som zložil za tri či štyri
mesiace.
Dali ste ľuďom čo chcú, osvedčené
motívy?
Do každej časti som zakomponoval
prvky ľudovej hudby, či už terchovskej, alebo z iného regiónu, a v časti
Krédo som použil fragmet z opery
Krútňava – pieseň Páslo dievča pávy,
ktorú preslávil najmä film Perinbaba. Publikum sa pozitívnejšie naladí
pri tónoch melódie, ktorá im niečo
pripomína. Jednoduchosť a ľudová
melodickosť sa stretli s pozitívnym
ohlasom.
Dirigujete spevácky zbor M@gnificat. Ako vnímate históriu jeho
pôsobenia?
Spevácky zbor vznikol po vysviacke kostola na Dlhých dieloch
v roku 1996. Zbor pôvodne kratší
čas viedli viacerí dirigenti. Z pozície
organistu som ho ako zbormajster
prevzal v roku 2001. Spočiatku fungoval ako čisto ženský, mal 10 – 12
speváčok. Zmena prišla po príchode
farára Držku, ktorý predtým pôsobil
vo Vrakuni. Ľudia z Vrakune začali
chodiť na bohoslužby aj na Dlhé diely
a charizma farára lákala do farnosti
ľudí z celej Bratislavy. Takže aj zbor
sa obohatil o nových členov. V súčasnosti sme hudobné teleso, ktoré spieva štvorhlasne a máme stabilne okolo
24 členov, a čo je potešujúce, medzi
nimi sú aj s muži.
Má „vlastný“ zbor svoje výhody?
Určite je pozitívne, ak práve skomponovanú zborovú skladbu máte
s kým predniesť. Počas štúdia na konzervatóriu sme písali aj povinné skladby, ale celé to pôsobí veľmi demotivujúco, keď v konečnom dôsledku viete,
že skladba poputuje „do šuflíka“. Naopak, teraz, ak niečo zložím, môžeme

Marián Kittner
to v zbore a s orchestrom ihneď vyskúšať. Táto možnosť posúva človeka
a upravuje aj jeho myslenie. Často
niečo veľmi dobre vyzerá na notovom
papieri a človek je presvedčený, že to
bude dobre znieť. Nácvik však ukáže,
že sú potrebné isté úpravy.
Spolupracujete s inými zbormi
v rámci Bratislavy?
V ostatných dvoch rokoch sme
odohrali niekoľko koncertov so
zborom Stella zo Senca, ktorý vedie
môj mladší spolužiak z konzervatória
Tomáš Šelc, ktorý je okrem iného
vynikajúci barytonista. Spolupracovali sme na prevedení už spomínanej
Českej mše vánoční. Máme v pláne
spolu odohrať sériu barokových koncertov v apríli. Pôjde o cyklus kantát
od barokového skladateľa D. Buxtehudeho. Mám rád prácu s kvalitnými
hudobníkmi a spevákmi, ale zistil
som, že práca s amatérskym zborom
ma akési čaro, pretože zo spevákov je
cítiť vášeň, ktorú dávajú do hudby, aj
keď ich to primárne neživí. Samozrejme, kvalitná hudba nepozná kompromisy a ja mam rád detailnú a precíznu
prácu a často ma ľudia poznajú zo
skúšok ako veľmi prísneho zbormajstra. Ale takí boli aj moji profesori
v škole – či už pán profesor Bill, alebo
profesorka Viskupová, ktorí mi dali
veľmi veľa.
Máte momentálne rozrobené nejaké kompozičné projekty?
Keďže sa momentálne venujem
skôr skladateľskej činnosti, mám
rozpracovaných viacero projektov.
Veľmi často sa stretávam a konzul-

tujem svoje kompozície s mojím
bývalým profesorom, hudobným
skladateľom P. Martinčekom. Aktuálne píšem skladbu pre sláčikový orchester do jednej súťaže, ktorú musím
stihnúť do konca februára. Mám rozpracované zborové skladby a popri
tom sa venujem rôznym hudobným
projektom. Projektov je veľa, ale často je problém celé to zafinancovať. Aj
keď máte na koncerte napríklad dobrovoľné vstupné, tak často to ledva
pokryje náklady spojené s podujatím,
najmä ak chcete spolupracovať s kvalitnými inštrumentalistami.
Využívate pri tvorbe aj pomoc elektronických softvérov?
Áno, dnes už sú viaceré možnosti
ako si aj elektronicky vytvoriť zvukovú verziu skomponovanej skladby,
ale nikdy to nenahradí živý nástroj. Je
to iba softvér, ktorý zahrá melódiu,
počujete harmóniu a frázovanie, ale
živý zvuk je s tým neporovnateľný.
K akej hudbe osobne inklinujete?
Začal som pracovať na svojej
prvej symfónii. Ťahá ma to najmä
do orchestrálnej symfonickej hudby.
Veľkým vzorom sú pre mňa romantickí symfonici ako Antonín Dvořák
a G. Mahler, ktorý patrí už skôr
k neskoršiemu romantizmu, a veľmi
blízka je mi ruská škola skladateľov
19. a 20. storočia. Ale opäť, hudba nie
je moja hlavná pracovná náplň. Je to
skôr „profesionálny“ koníček, ktorý si
vyžaduje množstvo času, ale venujem
sa jej rád a s veľkou vášňou.
-ab-; Foto: osobný archív
M. Kittnera
K ARLOVESKÉ NOVINY
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V decembri sa opäť stretli jubilanti

V

predvianočnom období, v pondelok 10. decembra, jubilanti opäť
zaplnili priestory Karloveského centra kultúry. Zišli sa tu oslávenci, ktorí svoje jubileá oslávili v októbri a novembri.
Najstaršími oslávencami boli 91-roční Ondrej Hudoba a Blanka Folkmerová.
Desiatkam jubilantov zablahoželali starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová,
zástupca Branislav Záhradník a niektorí karloveskí poslanci.

Blanke Folkmerovej zablahoželali k jubileu aj vicestarosta
Branislav Záhradník a poslankyňa Zuzana Volková

O kultúrny program sa postarali mladí folkloristi z FS Dolina. Ich vystúpenie,
ako aj slávnostne vyzdobená sála, pripomenuli blížiace sa vianočné sviatky.
Karlova Ves pozýva na stretnutia karloveských jubilantov, ktorí oslávili
v dvoch predchádzajúcich mesiacoch 75 rokov, a všetkých, ktorí oslávili 80
a viac rokov. Najbližšie sa v priestoroch KCK zídu 11. februára decembroví
a januároví jubilanti.
-mš-; Foto: Jana Hrdličková, Miroslava Sárová

Ako vidno, Ondrej Hudoba sa v kruhu svojich vrstovníčok cítil dobre

Veľká sála KCK
sa zaplnila
oslávencami a ich
najbližšími

O kultúrny program, ktorý sa niesol v znamení blížiacich sa Vianoc, sa postarali mladí folkloristi z FS Dolina
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Ateliér tvorby z drôtu
s Valentínskou tématikou

O

bľúbené ateliéry tvorby z drôtu pre seniorov
pokračujú aj v tomto roku.
Ponúkajú nielen možnosť naučiť sa
novú zručnosť či porozprávať sa
so svojimi rovesníkmi, ale najmä
príjemne si oddýchnuť a stráviť
svoj voľný čas zmysluplne. Každý
účastník si odnesie domov originálny výrobok, ktorý vlastnoručne
vytvorí a môže podarovať niekomu
blízkemu. Najbližší ateliér tvorby z drôtu sa uskutoční v stredu
13. februára od 15.30 do 18.00 h
v dennom centre na Tilgnerovej
ulici. Venovaný bude sviatku sv.
Valentína.
Účastnícky poplatok je vo výške
5 eur pre všetkých nepracujúcich
seniorov s trvalým pobytom v Karlovej Vsi, pre seniorov pracujúcich
a pochádzajúcich z iných mestských

častí je poplatok 6,50 eur. Na tvorivých dielňach sa môže zúčastniť
najviac 10 ľudí. Materiál aj drobné občerstvenie bude k dispozícii.
V prípade záujmu sa prihláste na čísle
0940 634 198 (pondelok, stredu od
9.00 h do 16.00 h a v piatok od 9.00
h do 12.00 h) alebo prostredníctvom
e-mailu dennecentra@karlovaves.sk.
Podľa jednej z najstarších legiend
bol Valentín pohanský kňaz, obrátený
na kresťanskú vieru, žil v Ríme v 3.
storočí po Kristovi. V ríši v tom čase
platil dekrét cisára Claudia, zakazujúci rímskym vojakom oženiť sa, pretože
manželské radosti by ich odvádzali od
plnenia vojenských povinností. Svätý
Valentín považoval nariadenie za
porušenie Božích zákonov a snúbencov tajne sobášil. Za to skončil vo
väzení.
Aj tam pomáhal kresťanom, po-

silňoval ich modlitbami a robil
zázraky. Najznámejším je vrátenie
zraku dcére žalárnika. Keďže Valentín
sa viery nevzdal, 14. februára roku
270 ho Rimania popravili. Legenda
dodáva, že Valentín stačil pred smrťou napísať lístok žalárnikovej dcére

s vyznaním lásky. Práve to sa stalo
základom valentínskej tradície. Rôzne
cukrovinky a darčeky, často i vysokej
hodnoty, sú len komerčným poňatím
tradície či realitou moderných čias.
-mš-; Foto: internet

Jazykové kurzy pre seniorov pokračujú

P

re veľký záujem miestny
úrad vo februári otvára ďalší
kurz anglického jazyka pre
seniorov začiatočníkov a v marci
kurz nemeckého jazyka pre seniorov začiatočníkov. Kurz sa skladá
z desiatich lekcií, pričom každá má
90 minút. Je zameraný na praktické
využitie jazyka v bežných komunikačných situáciách. V skupinách
sa učí vždy maximálne sedem až
dvanásť študentov.
Anglický kurz sa začne v pondelok 25. februára v dennom centre na
Lackovej 4 v čase od 9.00 do 10.30 h,
keď sa uskutoční testovanie jazykovej
úrovne prihlásených záujemcov. Kurz
nemeckého jazyka sa začne 7. marca

od 10.00 do 11.30 h v dennom centre
na Lackovej 4.
„Koncom minulého roka sa nám
v rámci aktivít denných centier
úspešne podarilo odštartovať kurzy
anglického jazyka – dve samostatné skupiny seniorov začiatočníkov.
Za úspech považujeme fakt, že 20
seniorov sa za necelé tri mesiace zo
skupiny A1 posunulo na pokročilejšiu úroveň A2,“ informuje Dominika
Ďatelinková z Oddelenia sociálnych
vecí miestneho úradu. Tieto kurzy
pokračujú naďalej a sú plne obsadené
žiakmi, ktorí sa začali vzdelávať ešte
v septembri.
Pre mnohých absolventov kurzov je
pridanou hodnotou jazykových lekcií

aj ich spoločenský rozmer. Návštevu
kurzu vnímajú aj ako príležitosť
spoznať nových ľudí s podobnými
záujmami, nadviazať nové kontakty
a predchádzať tak izolovanosti
a osamelosti, ktorá s vyšším vekom
neraz prichádza. Okrem toho je učenie
sa jazyka efektívnym tréningom pamäti, ktorým si rozširujú svoje obzory.
„Naši lektori sú trpezliví a pripravení dané učivo vysvetliť viackrát
a čo najnázornejšie, nezahltiť študentov množstvom informácií naraz, netlačiť na nich. Nové javy s nimi často
opakujú a umožnia im, aby si ich sami
vyskúšali. Učiteľ zároveň prihliada
na individuálne potreby a schopnosti študentov,“ opisuje spôsob výučby

Dominika Ďatelinková.
Prihlásiť sa možno do 22. februára
prostredníctvom e-mailu dennecentra@karlovaves.sk, alebo telefonicky
na čísle 0940 634 198. Nepracujúci seniori z Karlovej Vsi môžu
požiadať o zľavu vyplnením prihlášky
a doložením dokladu o výške príjmu
zo sociálnej poisťovne. Ceny kurzu po
uplatnení zľavy sú takéto: príjem do
199,48 eur – 18 eur; príjem do 269,50
eur – 22 eur; príjem do 400 eur – 28
eur; príjem do 539 eur – 32 eur; príjem do 639 eur – 40 eur; príjem do
808,5 eur – 45 eur, príjem nad 808,5 –
52 eur. Príjem nad 1078 eur, pracujúci
seniori a seniori z iných MČ platia 60
eur za kurz.
-mš-

Senior klub Nezábudka a Karloveskí oldskauti
pozývajú na prednášku

KARLOVEŠŤANIA OTEC A SYN

Z a c z kovc i
mu ž i s o z l at ý m i r u k am i
Kde:
Kedy:
Prednáša:
www.karlovaves.sk

Senior klub Nezábudka, Tilgnerova 1
4. 2. 2019 o 17.00 hod.
Matúš Šrámek
Vstup voľný
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Počítačové lekcie
pre seniorov
pokračujú

K

arlova Ves bude aj v tomto
roku pokračovať v organizovaní viacdňových počítačových kurzov s individuálnym prístupom. Tie sú určené pre
nepracujúcich karloveských seniorov.
„V prípade záujmu sa treba zapísať
na konkrétny termín. Naša lektorka
má niekoľkoročné skúsenosti s výukou
v oblasti informačných technológií
a rešpektuje tempo študentov,“ informuje Dominika Ďatelinková

kostra

konþiar
Himalájí
(8463 m)

kto
obsluhuje
poþítaþe

z Oddelenia sociálnych vecí miestneho úradu. Lekcie sa konajú na miestnom úrade každú stredu od 14.00 do
16.00 h a štvrtok v čase od 9.30 do
11.30 h. V prípade záujmu sa treba
objednať prostredníctvom e-mailu
dennecentra@karlovaves.sk, telefonicky na čísle 0940 634 198. „Ak sa
budú seniori prihlasovať na lekciu, je
potrebné, aby si pripravili okruh tém,
čo konkrétne by sa chceli naučiť alebo pri čom potrebujú pomoc lektora,“
dodáva Dominika Ďatelinková.

Literární
listy

Mohamedov
radca

EKE,
TUTUS,
LAROS

deĖ, po
chorvátsky

Karlova Ves zrealizovala v roku
2017 a 2018 štyri intenzívne viacdňové počítačové kurzy pre seniorov a od októbra 2018 aj počítačové
lekcie s individuálnejším prístupom
k účastníkom. Celkovo sa od októbra
konalo 16 lekcií, na ktorých sa zúčastnilo 38 seniorov.
Koncepcia individuálnych počítačových lekcií sa líši od klasických
kurzov. Individuálna lekcia trvá 120
min. a môžu sa jej zúčastniť maximálne traja žiaci. „Seniori si výuku
veľmi pochvaľujú, naučili sa oveľa
viac ako na hromadných kurzoch,“
hovorí o doterajších skúsenostiach
Dominika Ďatelinková.
Nepracujúci seniori s trvalým pobytom v Karlovej Vsi môžu požiadať
o zľavu preukázaním dokladu totožnosti a dokladu o výške príjmu zo sociálnej poisťovne. Sumy za lekciu po
uplatnení zľavy sú takéto: príjem do
199,48 eur – 2 eurá; príjem do 269,50
eur – 3 eurá; príjem do 539 eur – 4
eurá; príjem do 639 eur – 5 eur; príjem
do 808,5 eur – 6 eur, príjem nad 808,5
– 8 eur. Príjem nad 1078 eur, pracujúci seniori a seniori z iných mestských
častí platia 10 eur za lekciu.
-mš-

Ģažné
žrde

nie nás

antický,
skr.

V

pondelok 25. februára
o 14.00 h bude v Karloveskom centre kultúry na
Molecovej ulici výročná členská
schôdza. Sú na ňu pozvaní všetci dôchodcovia, ktorým nie je
ľahostajný spoločenský život. JDS
zhodnotí činnosť za uplynulý rok
2018 a prerokuje plán činnosti na
rok 2019 v závislosti od majetku,
s ktorým hospodári.
Výročná schôdza je príležitosťou na
pripomienky a návrhy na skvalitnenie
činnosti JDS, ako aj na prerokovanie
zapájania sa do akcií organizovaných
miestnym úradom Karlova Ves. Otázky, ktorým by sa mala venovať schôdza, môžete posielať e-mailom na
skl@karlovaves.sk
-bh-

Nová
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Ktorá stavba bola
predchodkyňou dnešného
Kostola sv. Michala?
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Prednáška o výžive
a stravovaní
v seniorskom
veku

K

arlova Ves pripravila pre
svojich seniorov zaujímavú
prednášku o aktuálnych
trendoch v stravovaní ľudí v seniorskom veku. Uskutoční sa v stredu 27.
februára od 14.30 do 15.30 h v rokovacej sále miestneho úradu Karlova
Ves na Nám. sv. Františka 8.
Prednáška je rozdelená do dvoch
okruhov. Prvým je Výživa v živote
seniora – význam, špecifiká, faktory vplyvu, dôsledky fyziologických
zmien sprevádzajúcich starnutie
a miesto výživy v ich rámci. Druhým
Chorobnosť a úmrtia seniorov –
poznatky o úlohe stravy pri prevencii
a liečbe. Prítomných do tejto problematiky uvedie Valéria Michalová,
Karlovešťanka, ktorá dlhé roky pôsobí
v oblasti výskumu životnej úrovne,
spôsobu života a služieb.
Žijeme síce dlhšie, zdravotný stav
obyvateľov Slovenska sa od roku
2000 zlepšil, stále však zaostávame
za priemerom EÚ v oboch ukazovateľoch. Je pritom všeobecne akceptované, že výživa má zásadný vý-

Valéria Michalová
znam pre udržanie dobrého telesného
a duševného zdravia a formovanie
kvalitného života. Prijímaná strava
ovplyvňuje duševnú výkonnosť, psychickú pohodu, optimistický prístup
k životu, vedie k dlhovekosti, telesnej
výkonnosti, ale aj k vzniku obezity,
metabolických ochorení, k rozvoju srdcovo-cievneho a imunitného
systému či nádorových ochorení,
ktorých početnosť sa zvyšuje. Výživa
seniorov by však mala brať do úvahy
také špecifiká, ako je pokles fyzickej
výkonnosti, a tým aj nižší výdaj
energie, spomaľovanie metabolizmu,
trávenia a celkovej látkovej výmeny.
Výživu seniorov ovplyvňuje celý
rad faktorov. K nim patria eko-

Výživa má zásadný význam pre udržanie dobrého duševného a telesného
zdravia seniorov
nomické (finančné možnosti, ktoré
limitujú kúpu kvalitných potravín
s potrebnými živinami), psychologické (osamelosť, apatia, depresie),
sociálne (sebestačnosť), zdravotný
stav (fyzická kondícia, obmedzenie
pohyblivosti, zhoršený zrak, problémy s chrupom, znížená tvorba
slín, poruchy prehĺtania, konzumácia
väčšieho množstva liekov) a v neposlednom rade fyziologické zmeny.
Dôsledkom fyziologických zmien
sprevádzajúcich starnutie je opotrebenie telesných orgánov a sliznice čreva,

ktoré vedie k zníženému vstrebávaniu
takmer všetkých živín z prijímanej
stravy, k obmedzenej peristaltike
a zápche, ale aj k nedostatku živín.
Prednáška je určená pre širokú
verejnosť. Počet miest v sále je limitovaný, preto sa treba prihlásiť na
telefónnom čísle 0940 634 198.
Vstupné na prednášku pre prihlásených záujemcov je 0,50 eura.
Vstupné priamo na mieste je 1 euro.
-mš-; Foto: internet
a osobný archív V. Michalovej

Stredoškoláci z Prievidze
navštívili výstavu fotografií
F. Silaveckého

V

tretí adventný pondelok
privítali na miestnom úrade
nečakanú návštevu. Zavítala tam skupina študentov Piaristickej spojenej školy Františka
Hanáka z Prievidze. Ich pedagógovia sa rozhodli spojiť predvianočnú
exkurziu v hlavnom meste s nevšednou výstavou fotografií v Karlovej
Vsi.
Ako vysvetlila Zuzana Gregušová,
učiteľka strednej odbornej školy, ktorá
skupinu viedla, budúcim grafikom
a pedagogickým asistentom chceli priblížiť mágiu dokumentárno-reportážnych fotografií zverejnených na
výstave. Prehliadke predchádzala komentovaná prednáška naslovovzatého
odborníka. Matúš Šrámek priblížil
študentom a ich pedagógom pozadie
www.karlovaves.sk

vzniku jednotlivých fotografií Františka Silaveckého, bratislavského
mestského fotografa, Karlovešťana, autora unikátnych snímok starej
Bratislavy a Karlovej Vsi. Porozprával im aj o vývoji Karlovej Vsi,
kedysi krásnej, útulnej, vinohradníckej dedinky, ktorá koncom 60.
rokov ustúpila výstavbe panelákových
sídlisk. Ako Matúš Šrámek uviedol
vo svojom poďakovaní študentom
za ich návštevu, bolo to prvýkrát, čo
o výstavu prejavili záujem návštevníci mimo Karlovej Vsi a blízkeho okolia. Potešilo ho, že ju chceli vidieť
mladí ľudia, pretože zvyčajne sa pri
podobných akciách prihovára starším
ročníkom. Ako však dodal, v Karlovej Vsi je niekoľko stredných škôl
a gymnázií, ale ich žiaci fotografie Si-

Matúš Šrámek priblížil študentom z Prievidze históriu Karlovej Vsi
laveckého, žiaľ, doteraz nevideli.
„Umenie v administratívnych priestoroch milo prekvapuje, poľudšťuje,
ale aj inšpiruje. Galéria na úrade
už tretí rok prináša obyvateľom
a návštevníkom Karlovej Vsi umenie
v netradičnom, no o to zaujímavejšom
priestore. Prezentujeme tu výtvarné
diela karloveských umeleckých škôl
a dokumentárne, reportážne a umelecké fotografie osobností. Výstava

Františka Silaveckého je výnimočná
tým, že ju ponúkame aj s komentovanou prehliadkou. Karloveské centrum
kultúry ju zahrnulo aj do dramaturgie
pre stredné školy počas maturitných
týždňov. Záujemcovia sa môžu informovať na rezervacie@karlovaves.sk
alebo na tel. č. 0940 634 121,“ informuje o pokračovaní výstavy vedúca
oddelenia kultúry Adriána Majka.
-mš-; Foto: MiÚ
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Longital

Výchovný koncert pre stredné školy
Hudba a príbeh alternatívnej skupiny Longital z Dlhých dielov a hudobného labelu Slnko Records

Program v štýle výchovných koncertov, ale s novým espritom.
Kombinácia koncertu Longital s hovoreným slovom protagonistov a besedou na záver
ˣˢ˦˞ˬ˧ˡ˘ˡ˘˩Ρ˘˗ˡ͏˨ˠ˘˟˘˖˞͏˭̳μ˜˧ˢ˞˭˛˨˗˕ˬ˔˔˨˧˘ˡ˧˜˖˞ˬˣˢˢ˗˛˔˟í nasledovné okruhy:

͝ˢ˭ˡ˔ˠ˘ˡ̳˥ˢ˭˛ˢ˗ˡ˨˧˜˘˕ˬΥ˛˨˗ˢ˕ˡ͏ˠˣ˥ˢ˙˘˦˜ˢˡ̳˟ˢˠϛ˧˩ˢ˥˕˔ʟ
ˡ˔˛˥̳˩˔ˡ˜˘ʟˣ˥ˢˣ˔˚̳˖˜˔ʟ˩ˬ˗̳˩˔ˡ˜˘˛˨˗˕ˬʟ˞ˢˡ˖˘˥˧ˢ˩˔ˡ˜˘ʟ˦ˣˢ˟˨ˣ˥̳˖˔˦
˥̳˗˜˔ˠ˜ʟ˞˟˨˕ˢ˩ˢ˨˦˖̻ˡˢ˨˔˙˘˦˧˜˩˔˟ˠ˜
˔˞̻͌˦ˣ˘˖˛ˬ˔Ϡ˦˞͌˦˘ˡˢ˦˧˜˔˩͏˭˩ˬϡ͝˔˞˔˟˜ˡ˔ʿˢˡ˚˜˧˔˟
ˡ˔˔˞̻ˠ˜˘˦˧˔˩ˢ˦˩˘˧˘˜˖˛˛˨˗˕˔ˣ˥˜˩˜˘˗˟˔
ˣ˥̿˕˘˛˩˟˔˦˧ˡ̻˛ˢ˩ˬ˗˔˩˔˧˘˦˧˩˔ˆ˟ˡ˞ˢ˅˘˖ˢ˥˗˦ʟ˞˧ˢ˥̻ˣˢˠ̳˛˔˦˟ˢ˩˘ˡ˦˞˘˝
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Hudobný festival
alternatívnej hudby
v Kamel klube

P

riaznivci alternatívnej hudby
by si určite mali vo svojich
kalendároch poznačiť dátum
15. február. V Klube Kamel sa uskutoční karloveská kultúrna udalosť
roka. Po dvojročnej prestávke sa
oživí myšlienka hudobného festivalu alternatívnej hudby.
V priestoroch Kamel klubu odohrajú koncerty Katarzia, Pjoni, Lubo
Burgr, Sisa Fehér, Leto s Monikou
a ďalší interpreti. Špeciálnou udalosťou
bude krst debutovej nahrávky kanadsko-slovenského pesničkára Milana
Andrého. Súčasťou festivalu bude aj
spriaznené Lesoochranárske zoskupenie VLK a nebudú chýbať ani Živé
vína, Dobré jedlo a Slnko butik.
„Slnko spirit festival sa koná vždy
v polovici februára a dostal svoj názov
pôvodne od Nu spirit klubu, kde sa
konali jeho prvé ročníky. Keďže však
podnik medzičasom zanikol, museli
sme hľadať nové miesto, ktoré by nám
náladou, kapacitou a prístupom vyhovovalo. Sme veľmi radi, že nás Ka-

mel klub tento rok prichýlil,” hovorí
hráčka a speváčka alternatívnej skupiny Longital a zároveň zakladateľka
vydavateľstva Slnko Records Shina.
„So skupinou Longital a hudobným
vydavateľstvom Slnko Records sme už
v minulosti spolupracovali. Okrem
spomínaného festivalu pripravujeme
spoločne aj hudobné podujatia v štýle
výchovných koncertov, ale s novým
duchom, pre našich stredoškolákov.
Naše hodnotové nastavenie a zmysel
pre reflexiu súčasnej nezávislej profesionálnej kultúry, sú si veľmi blízke
a preto sme veľmi radi, že nás hudobné vydavateľstvo oslovilo. Nevynímajúc fakt, že v prioritách oddelenia
kultúry je podporovať lokálnu kultúru
a zdravý lokálpatriotizmus,” dodáva
vedúca oddelenia kultúry miestneho
úradu Adriána Majka.
Prvých 50 vstupeniek si možno
zakúpiť v predpredaji v sieti Tootoot.
Podrobnejšie informácie nájdete na
www.slnkorecords.sk alebo na tel.
čísle 0905 116 561.
-mš-

Bohaté
Vianoce v réžii
Kamel klubu

K

arloveské centrum kultúry
(KCK) naservírovalo návštevníkom počas uplynulého adventu mix vianočných
podujatí. Žánrovo pestré štyri
týždne odštartoval počas prvej
adventnej nedele detský folklórny
súbor Dolina s umeleckou vedúcou
Naďou Čermákovou. Lokálnu
kultúru s folklórnym zameraním
prezentovali v projekte Prišli sme
k vám na koledu.
Žiaden Santa, ale skutočný Mikuláš prišiel do KCK cez druhú adventnú nedeľu. Našiel si čas nielen na
rozdávanie sladkostí, ale sa aj s deťmi
pozhováral o blížiacich sa sviatkoch.
Zimu rozhodne nebolo cítiť na
tanečnom parkete počas vianočnej
tančiarne. Do tanca zahrala kapela
Taste of Brass a Festivalový orcheswww.karlovaves.sk

Deti mali možnosť zažiť kráľovstvo ľadu Frozen
ter Bratislava. Kto zmeškal piatok,
mal možnosť na reparát v sobotu, keď
swingoval Gabo Jonáš Swingtet &
Katka Suchoňová.
Vianočný program zamieril premiérovo aj na Dlhé diely pred ZŠ A.
Dubčeka, kde vystúpili Kuštárovci,

ZUŠ Prokofievova, DFS Čečinka
a Zuzana Suchánková s hosťom Petrom Luhom. Adventná kultúrna
nádielka vyvrcholila počas tretej
adventnej nedele. Deti sa ocitli v ľadovom kráľovstve Frozen a predpoludňajší program spestrili vianočné

tvorivé dielne. Popoludní sa na pódiu
vystriedali Štátne konzervatórium
a ZUŠ J. Kresánka. Záver patril originálnemu spracovaniu vianočných
kolied a svetových vianočných hitov
v podaní Katky Koščovej.
-ab-; Foto: MiÚ
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Adventný koncert ZUŠ
Jozefa Kresánka
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Mikulášsky koncert
vo Dvorane VŠMU

M

ilovníci klasickej hudby mali v predvianočnom období príležitosť, ako spojiť advent s hudobným zážitkom.
Vo štvrtok 13. decembra sa v Kostole narodenia Panny Márie
na Dlhých dieloch konal adventný koncert komorného sláčikového orchestra,
detského speváckeho zboru Margarétka, detského speváckeho zboru Kresánik
a zboru The Melodies pod taktovkou Jany Spálovej a Jozefa Chabroňa. Prítomní diváci ocenili účinkujúcich dlhotrvajúcim potleskom.
-red-; Foto: ZUŠ J. Kresánka

Mikuláš odmenil najmladších žiakov za ich výkon pochvalou a sladkosťou

N
Koncert priniesol spojenie hudobného a duchovného zážitku

a Mikuláša 6. decembra
sa vo Dvorane VŠMU
v Bratislave konal koncert s názvom Šup skladbičky do
čižmičky. Účinkovali v ňom najmladší žiaci ZUŠ Jozefa Kresánka.
Okrem sólistov sa predstavil aj
sláčikový orchester mladších žiakov pod taktovkou Jany Spálovej,

gitarový súbor pod vedením Heleny
Róglovej a DSZ Kresánik s Jozefom
Chabroňom. Na koncert prišiel sám
Mikuláš, ktorému sa predvedené
výkony mimoriadne páčili a všetkých
účinkujúcich odmenil pochvalou
a sladkosťou.
-mš-; Foto: ZUŠ J. Kresánka

Inzercia

Február

Poď pracovať pre stabilnú firmu,
STAŇ SA SÚČASŤOU NÁŠHO TÍMU

9. 2. 2019 10.30 (sobota)
Divadelné predstavenie
Buwko & Sniwko
Dobrovoľné vstupné: 4 €, Prihlasovanie: www.klbko.sk
Súťaž o 1000 eur - od 1.1.2019 do 28.2.2019 prebieha súťaž, do ktorej sa
môžete zapojiť nákupom výrobkov značiek Pampers, Ariel, Lenor, Jar a Always
v predajniach DM drogerie mark a pomôcť tak nášmu centru vyhrať 1000 eur
na rozvoj Klbka. S pokladničným dokladom hlasujte za naše centrum na www.
mojadm.sk/pomahamemc. Ďakujeme 
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

Slovenská pošta, a. s., hľadá zamestnancov na pozície:

Priehradkový zamestnanec
Poštový doručovateľ
Miesto výkonu práce:
Pošta Bratislava 4
Mzdové podmienky:
Priehradkový zamestnanec (36,25 hod./týždenne)
možnosť zárobku až do výšky 835 EUR brutto
základná mzda 676 EUR, mesačná prémia do výšky 81 EUR,
motivačné odmeny do výšky 78 EUR
Poštový doručovateľ (37,5 hod./týždenne)
možnosť zárobku až do výšky 864 EUR brutto
základná mzda 700 EUR, mesačná prémia do výšky 84 EUR,
motivačné odmeny do výšky 80 EUR

Aktivity:

Požadujeme:
 dovŕšenie veku 18 rokov
 zdravotnú spôsobilosť na výkon práce
 bezúhonnosť
Ponúkame:
 zázemie silnej a stabilnej spoločnosti
 zaškolenie pri práci
 sociálne istoty, firemné benefity

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

K ARLOVESKÉ NOVINY

Kontaktujte nás:
telefonicky: 02/59 39 34 35, 0910 839 606
alebo elektronicky: cernejova.dominika@slposta.sk

www.karlovaves.sk
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Z policajného
zápisníka
november 2018 – január 2019

158

• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže. Neznámy páchateľ od 22.00 h 1. januára do 7.45 h 2. januára na Kuklovskej 3 z riadne
uzamknutého motorového vozidla zn. Ford odcudzil navigáciu. Rozbil
sklenú výplň na ľavých zadných dverách a z neuzamknutej skrinky na
mieste spolujazdca odcudzil poškodenému navigáciu. Spôsobil škodu
krádežou vo výške 200 eur a škodu poškodením vo výške 200 eur.
• Polícia vedie trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu v štádiu pokusu.
Trestne zodpovedná osoba predstierala poškodenej osobe situáciu po
fiktívnej dopravnej nehode. Jej účastníkom mal byť syn poškodenej. Dňa
2. decembra v čase asi o 19.00 h trestne zodpovedná osoba z nezisteného
miesta a čísla telefonicky poškodenú telefonicky kontaktovala. Nepravdivo sa jej predstavila ako ošetrujúci lekár jej syna, ktorý vraj narazil do
predchádzajúceho vozidla, kde bola pani s malým dieťaťom. To malo byť
v dôsledku nárazu veľmi vážne zranené, pričom syn mal mať poranenú
nohu a jazyk a hrozí mu väzenie. V prípade uhradenia vtedy nešpecifikovanej sumy sa s ním však vyrovnajú bez polície. Dal k telefónu osobu
predstierajúcu syna poškodenej, ktorý silno plakal. Následne opäť hovorila osoba predstierajúca doktora, ktorý čítal text pochádzajúci od syna
poškodenej, pričom ten požadoval finančnú pomoc. Hovor bol ukončený
s tým, že na druhý deň sa jej doktor ozve. Trestne zodpovedná osoba opätovne zavolala rovnakým spôsobom z nezisteného miesta v čase asi o 7.00
h dňa 3. decembra, pričom spresnila výšku žiadanej sumy na 5000 eur.
Poškodená prisľúbila zabezpečiť túto sumu do 10.00 h a poskytla trestne
zodpovednej osobe číslo na svoj mobil, na ktorom ju trestne zodpovedná
osoba kontaktovala asi o 10.00 h s pokynom, aby peniaze priniesla do
Stupavy pred hotel Eminent. Viackrát pritom komunikovala s poškodenou, ktorá sa na mieste nachádzala s inštrukciou, aby čakala na osobu,
ktorá prevezme peniaze, avšak žiadna osoba sa priamo k poškodenej
nedostavila. Na úrovni hotela pri pošte bola príslušníkmi PZ spozorovaná trestne zodpovedná osoba, ktorá sa potom pokúsila odísť z miesta.
Na miesto mala byť vyslaná neznámym páchateľom na prebratie peňazí
od poškodenej. Syn poškodenej, samozrejme, žiadnu dopravnú nehodu
nemal. V prípade odovzdania požadovanej sumy by poškodenej vznikla
škoda vo výške 5000 eur.
• Karloveskí policajti začali trestné stíhanie za prečin poškodzovania
cudzej veci. Doposiaľ neznámy páchateľ v čase od 1.00 h do 12.54 h dňa
15. januára na Ul. Staré grunty s použitím násilia doposiaľ nezisteným
spôsobom poškodil bankomat, a to tak, že dva kusy plastov, ktoré boli
súčasťou bankomatu, a displej bankomatu násilne oddelil od zvyšnej časti uvedeného bankomatu, čím ho znefunkčnil a spôsobil tak poškodenej
banke celkovú škodu v hodnote približne 2000 eur.

Na prelome rokov priniesol
bocian viacero nových
Karlovešťanov
Rodičov Barboru a Tomáša z Karlovej Vsi potešila ich malá dcérka
Lilly, ktorá prišla na svet 16. novembra. Šťastní rodičia Jaroslav a Zuzana
Kolárikovci nám oznámili, že 18. novembra k ich synovi Ondríkovi a dcére
Katke pribudol nový braček Martinko Kolárik. Celá rodina sa z neho veľmi
teší a má z neho radosť. Natálií Svobodovej a Antoniovi Paradiso priniesol bocian 20. novembra úžasnú žabku Emmu Paradiso. Šťastným rodičom
Zuzane a Ivanovi Samuhelovcom sa 22. novembra narodila dcérka Viktória
s mierami 3570 g a 50 cm. Aj do rodiny Pénzešovcov priniesol veľkú radosť
malý Lukáško, ktorý prišiel na svet 27. novembra. Na malú Otíliu Berkyovú,
ktorá sa narodila 4. januára s mierami 3730 g a 50 cm, a jej maminu doma
čakal 15-mesačný braček Jožko s tatinom, babičkou a dvaja psíci Ronko
a Montik.
Všetkým novým malým Karlovešťanom prajeme život plný zdravia, šťastia
a lásky.
Aj v tomto roku sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi ratolesťami. Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným dieťatkom (je na vás, či iba dieťa, alebo aj s rodičmi) do 18. februára e-mailom
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-

Lukáš

Lilly

Emma

Viktória

Martin

Otília

RIADKOVÁ INZERCIA
Prenajmem uzamykateľnú garáž v dome na Matejkovej 20. Mesačný
nájom 80 eur. Telefón: 0904 213 113.
ČALÚNNICTVO. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov. Doprava zabezpečená, tel. 0915 832 186.
VODOINŠTALATÉR, tel. 0904 307 824.
Zubná ambulancia a ambulancia implantológie na Kramároch, Stromová
16 ,0905 662 407, prijíma nových pacientov na ošetrenie.
KÚPIM staršie auto, aj nepojazdné. 0948 141 985.
DOUČÍM kvalitne AJ a matematiku. Deti aj dospelých. Skúsenosti mám
dlhoročné. Andrea 0911 543 158.
HĽADÁM partnera na konverzáciu v maďarčine. 5 eur/h. Bez prípravy. 0918
913 083.
Opravy v domácnosti, vŕtanie, montáž svetiel, zapojenie spotrebičov, servis
plastových okien, montáž nábytku, výmena a osadenie vodovodných batérií.
Tel: 0948 727 605.
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Športovcov roka
spoznáme 18. februára

K

arloveskí športovci zaznamenali aj v roku 2018
množstvo úspechov na
domácom a medzinárodnom poli.
Vyhlasovanie
výsledkov
najúspešnejších športovcov Karlovej
Vsi za rok 2018 sa uskutoční na
galavečere 18. februára o 17.00 h
v Karloveskom centre Kultúry na
Molecovej 2. Ocenenie prevezmú
športovci v troch kategóriách – najlepší individuálny športovec do 23
rokov, najlepší športový kolektív
do 23 rokov a za celoživotnú prácu
s mládežou najlepší tréner či pedagóg.
Pozvanie medzi karloveskú špor-

tovú komunitu tento rok prijala aj
slovenská olympionička v rýchlostnej
kanoistike Martina Gogolová, ktorej
výsledky sme donedávna registrovali
ešte pod menom Kohlová. Karloveskí
športový klub pozýva na odovzdávanie
cien aj rodičov, ktorí premýšľajú
nad možnosťami prihlásiť svoje deti
do niektorého z klubov pôsobiacich
v Karlovej Vsi. V prípade záujmu sa
môžete informovať o podmienkach
priamo u zástupcov klubov, ktorí sa
na odovzdávaní cien osobne zúčastnia. Vstup na podujatie je voľný, no
pre obmedzenú kapacitu priestoru
treba potvrdiť svoju účasť na adrese
ksk@ksk.sk.
-ab-

Výborný úvod sezóny
karloveských Knights

U

ž na jeseň sa začal nový
ročník bratislavskej hokejbalovej Superligy, v ktorej
ani tentokrát nechýba zástupca
Karlovej Vsi, strieborní medailisti z minulej sezóny Karlova Ves
Knights (KVK).
KVK začali sezónu s novými dresmi a v takmer nezmenenom zložení.
V úvodných kolách narazili hneď na
silných súperov, no nadviazali na
dobré výkony z predošlého ročníka.
Veľkú chuť do hry a odhodlanie pretavili Knights do úspešného úvodu
sezóny a postupne si na nich vylámali zuby silní súperi Empiria, Lizards

a Indians.
Prehra prišla až s majstrom Demons, keď chlapci napriek výbornému
výkonu odišli bez bodu. Potom sa
však Knights vrátili na víťaznú vlnu
a pripísali si plný počet bodov zo zápasov so Sršňami, Gajarmi aj Račou.
Vďaka stabilným výkonom celého
tímu, no v neposlednom rade aj vďaka dobrej a pohodovej atmosfére
v kabíne, sa KVK po 7. kole nachádza
na 2. priečke Superligy s rovnakým
počtom bodov ako prví Demons.
-ab-; Foto: archív Karlova
Ves Knights

Zostava Karlova Ves Knights v sezóne 2018/2019
K ARLOVESKÉ NOVINY

MBK A. Dubčeka
zatiaľ vo finálovej
skupine

B

asketbalistky MBK A. Dubčeka mieria do finálovej
skupiny prvej ligy žien a junioriek. S dvadsiatimi štyrmi bodmi na konte im v čase uzávierky
patrí kolo pred koncom základnej
časti 4. priečka v skupine Západ.
V ďalšom kole narazia už aj na
kvalitné súperky z východu.
V tíme musia od začiatku sezóny
riešiť aj personálne problémy.
„Trénujeme dvakrát do týždňa, ale od
septembra sme boli kompletní iba na
dvoch tréningoch. V čase od októbra
do decembra otehotneli dve hráčky
z prvej šestky a jedna si roztrhla predný krížny väz, čo znamená, že sezóna
sa pre ňu skončila. Dievčatá tento
hendikep nahrádzajú veľkou bojovnosťou v zápasoch aj proti papierovo silnejším súperkám,“ objasňuje
situáciu v tíme predseda a tréner klubu Maroš Guzikiewicz.
Vo finálovej skupine čaká tím
MBK A. Dubčeka aj konfrontácia
s tímami z východnej časti súťaže,
ktorá je podľa trénera kvalitatívne
na vyššej úrovni. „Všetky štyri tímy
z východu sú papierovo silnejšie ako
my. Zo západu majú navrch dva tímy
a s jedným sme veľmi porovnateľní.
Naším cieľom je, aby si dievčatá
schuti zahrali a bavili sa basketbalom.

Chceme, aby sa z hry tešili hráčky
spolu so svojimi blízkymi, ktorí ich
v basketbale podporujú. Akékoľvek
víťazstvo nad silnejšími súperkami
je pre nás úspech,“ načrtol sezónne
ciele tréner Guzikiewicz.
Posledné tri sezóny kraľovali
dlhodielske basketbalistky v Bratislavskej lige. Sezónu 2017/2018
zavŕšili dokonca bez pocitu jedinej prehry. Vedenie za spomínané
tri roky premýšľalo, či zostane
v spoločnosti bratislavských tímov
a okolia alebo posunie tím do 1. ligy.
Otázka sa však netýkala výkonnosti,
ale financií. „1. liga je tri až štyrikrát
finančne náročnejšia, ako BBL. Nakoľko nemáme žiadneho sponzora
a finančne nás veľmi striedmo podporuje Karloveský športový klub,
ktorého príspevok pokrýva asi desatinu nákladov, sme odkázaní na podporu rodičov, prípadne samotných
už zárobkovo činných hráčok. Bohužiaľ, je veľmi pravdepodobné, že po
20-tich, dovolím si povedať, celkom
úspešných rokoch, touto sezónou
dievčenský basketbal v Karlovej Vsi
skončí. Nezvládneme to finančne
a nevidím nikoho, kto by nám chcel
pomôcť,“ predpovedá možný zánik
klubu Maroš Guzikiewicz.
-ab-, Foto: MBK A. Dubčeka

Basketbalistky MBK A. Dubčeka čaká konfrontácia s tímami vo
finálovej skupine
www.karlovaves.sk
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