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Výstavba na Krčacoch

Miestnemu úradu sa
podarilo uchrániť od
výrubu 30 stromov
Viac na s. 2

Najúspešnejší športovci

Karlova Ves
nesúhlasí
so zámerom
výstavby na Krčacoch
Viac na s. 3

Vedeli ste, že Bratislava tento mesiac oslávi 100. výročie svojho súčasného
pomenovania? Rozhodnutím vlády Československej republiky sa práve v marci 1919
z trojjazyčného, v tom čase provinčného mesta Prešporka, Pressburgu či Pozsónyu,
stala Bratislava.
Toto rozhodnutie bolo výsledkom úsilia československej politickej reprezentácie a jej
diplomacie o posunutie hranice Slovenska na rieku Dunaj a získanie tohto významného
riečneho prístavu.
Nová československá vláda nebola v prevažne nemecky a maďarsky hovoriacom
meste prijatá s nadšením. Aj preto sa jej predstavitelia zrejme rozhodli dať jednoznačne
najavo, komu patrí toto mesto, takýmto nezvyčajným spôsobom. Prešlo sto rokov
a Bratislava nielenže sa stala najväčším slovenským mestom, ale aj hlavným mestom
suverénneho demokratického štátu, ktorý je súčasťou modernej Európy.
Aká je Bratislava po sto rokoch? Názory na to sa rôznia. Môžeme hovoriť o jej
pozitívach alebo záporoch, záleží to od vnútorného nastavenia toho, kto hodnotí.
Veľmi dobrým uhlom pohľadu by však mohol byť názor cudzincov, ktorí tu žijú. Keď
s nimi hovoríte, takmer všetci vnímajú Bratislavu a život v nej pozitívne. Vyzdvihujú
najmä to, že je tak nejako akurát pre bežný život. Ani príliš veľká, ani malá. Všetko
je tu poruke a navyše v dostupnej vzdialenosti. Možno si to ani neuvedomujeme, ale
žijeme obklopení prírodou nielen v okolí mesta, ale aj priamo v ňom. V minulosti často
odsudzované sídliská opeknievajú a sú plné zelene.
Všetkým turistom sa páči útulné historické centrum, ale i niektoré architektonické
ikony z obdobia socializmu, aké nenájdete nikde inde v Európe či na svete. Pozitívne
hodnotia i niektoré súčasné developerské projekty. Bratislava zažíva obdobie svojho
najdynamickejšieho rastu, mení sa doslova zo dňa na deň.

Karlova Ves ocenila
najlepších
športujúcich
Karlovešťanov
Viac na s. 23

Starostka vydala príkaz
na dôsledné zabezpečenie
kvality školskej stravy

P

roblémy s poľským mäsom
spustili masívnu vlnu kontrol
v jedálenských prevádzkach.
Karloveské školské jedálne pri nákupe potravín dbajú na bezpečnosť
a kvalitu surovín.
V rámci prevencie vydala starostka
Karlovej Vsi Dana Čahojová interný
predpis, ktorý zaväzuje jedálne prísne
dodržiavať materiálno spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie.
Ide o prirodzenú reakciu na situáciu
z ostatných dní, keď sa aj na slovenských predajných pultoch objavili
pokazené mäsové produkty. Po zistení, že mäso sa dostalo aj do jedální na
východe Slovenska, štát naštartoval
projekt potravinového katalógu. Slúži
ako nástroj obstarávania kvalitných
a bezpečných potravín od kvalifiko-

vaných dodávateľov.
Karloveské jedálne sú povinné
evidovať pôvod nakúpených surovín.
V ideálnom prípade by mali preferovať
nákup tovaru od regionálnych výrobcov a výrobcov so zvýšenou úrovňou
kontroly, preukázanou certifikátmi kvality. Za dodržiavanie týchto
noriem zodpovedá vedúci školskej
jedálne.
Kvalita surovín sa však veľmi
ťažko zabezpečuje zo skromných finančných možností jedální. Realita
potravinových pultov hovorí jasne.
Za čerstvé produkty sa siaha hlbšie
do vrecka. Aj z tohto dôvodu sa treba zamyslieť, či chcú rodičia platiť za
obedy čo najmenej, alebo sú ochotní
priplatiť si za zvýšenú kvalitu určité
percentá.
-ab-; Foto: MiÚ

Ponúka prácu a sebarealizáciu pre ľudí z celého Slovenska, ktorí tu nachádzajú
svoj nový domov. Zároveň poskytuje dostatok možností na trávenie voľného času pri
športe či kultúre. Isteže, má i svoje menej pekné stránky. Nie, Bratislava nikdy nebude
ako Viedeň, Londýn či Paríž. A ani to nepotrebuje. Stačí, aby bola príjemným miestom
na život, kde veci fungujú ako majú, dbá sa o čistotu a poriadok a budujú sa verejné
priestory pre ľudí. O to sa môžeme pričiniť všetci, ak nám nie je ľahostajné miesto, kde
máme svoj domov. Presne to jej zaprajme k storočnici.
A ešte malá poznámka na záver. Dnes si to už asi málokto uvedomuje, ale južná
hranica Slovenska sa definitívne ustálila až v roku 1920 vďaka Trianonskej zmluve.
Myslite na to pri návšteve Versailles. Veľký Trianon, kde bola zmluva podpísaná, sa
totižto nachádza v areáli tohto bývalého sídla francúzskych kráľov a stojí za návštevu.
Miroslav Špejl, redaktor
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Miestny úrad zachránil pred
výrubom takmer 30 stromov

Aj oporný múr na Adámiho
1 – 5 treba opraviť

N

Obyvateľov znepokojilo takéto označenie, ktoré signalizovalo výrub stromov

I

hličnaté stromy, brezy, smrekovce, lipy, buky, hraby aj
agáty. Takmer 30 stromov
v Karlovej Vsi chcel Slovenský
plynárenský priemysel – Distribúcia vyrúbať z dôvodu rekonštrukcie plynovodu. Ide o staré, ale
zdravé stromy, ktoré sú priamo
pod bytovými domami. Obyvateľov
znepokojili zeleným sprejom nastriekané písmená „X“, ktoré naznačovali blížiaci sa výrub. Po intenzívnej komunikácii miestneho
úradu s plynármi sa plánovaný
výrub zúžil z pôvodných 30 len na
nevyhnutné 3 stromy.
„V poslednom období sa nám
ozvali viacerí znepokojení obyvatelia z ulíc Adámiho, Gabčíkova,

Hodálova, Janotova, Kuklovská či
Novackého. Rozumieme ich obavám
a rozhorčeniu. Na sídlisku je cenný
každý strom. Najmä v lete sú účinnou
ochranou pred horúčavami. Rozumieme aj plynárom, ktorí sú povinní
starať sa o bezpečnosť plynových potrubí. Napriek tomu sme ich požiadali, aby prehodnotili rozsah plánovaného výrubu a prípadné straty na
stromoch riadne nahradili. Som rada,
že plynári pôvodný plán upravili,“
povedala starostka Karlovej Vsi Dana
Čahojová.
V minulosti plynári vyrúbali 67
stromov. Tie však nahradili vo forme
grantu na revitalizáciu verejného
priestranstva v Karlovej Vsi.
-bh-; Foto: MiÚ

a jeho možné poškodenie
po havárií potrubia upozornili obyvatelia. Statik
v posudku konštatoval, že múr je
v zlom stave a zároveň navrhol
krátkodobé a dlhodobé opatrenia
na riešenie situácie. Jedným z krátkodobých opatrení je zákaz parkovania vozidiel vo vyznačenej, najviac ohrozenej časti múru.
„Obyvatelia by mali rešpektovať
dopravné značenie a neparkovať pod
ani nad múrom vo vyznačenej časti.
Tento zákaz potrvá aj po vykonaní
nevyhnutných dočasných opatrení,“
povedala vedúca referátu dopravy
Michaela Konečná.

Okrem toho bude treba očistiť korodujúce časti konštrukcie od hrdze
a naniesť novú povrchovú vrstvu cementovej malty. Najviac ohrozenú
časť múru s vyznačeným zákazom
parkovania vozidiel bude nutné spevniť provizórnym šikmým podperným
systémom z oceľových profilov.
S kompletnou rekonštrukciou múru
sa počíta v najbližších rokoch. Okrem
toho, že je nutné opraviť poškodené
hydroizolácie múru, bude treba najmä
kompletne asanovať železobetónovú
časť múru a postaviť ho nanovo.
Miestny úrad momentálne intenzívne
pracuje na realizácii krátkodobých
opatrení a opráv.
-mš-; Foto: MiÚ

Múr bude treba úplne asanovať a postaviť nanovo

Parkovacie miesta pre ŤZP na
Pribišovej budú monitorované

P

arkovacie miesta na Pribišovej, ktoré sú vyhradené
pre držiteľov preukazu ŤZP,
budú vybavené novou technológiou. Vďaka parkovacím senzorom
bude možné identifikovať, kto na
vyhradenom mieste parkuje.
Elektronické karty, ktoré dokážu
identifikovať zabudované parkovacie senzory, vydá miestny úrad
držiteľom vyhradených parkovacích
miest pre ŤZP v priebehu marca.
Karty musia byť umiestnené v automobile užívateľa. Miestny úrad
zároveň v marci zorganizuje stretnutie
s držiteľmi kariet, kde ich oboznámi
s používaním systému tak, aby pomocou aplikácie aj sami mohli sledovať,
www.karlovaves.sk

či ich miesto nevyužíva niekto iný.
V takom prípade budú môcť priamo
informovať mestskú políciu.
„Pre spustenie pilotného projektu
sme sa rozhodli na základe mnohých
podnetov obyvateľov, ktorí opakovane
upozorňovali na neoprávnené parkovanie na miestach vyhradených pre
ŤZP. Monitorovací systém umožní
sledovať, či vyhradené parkovacie
miesta využívajú občania, ktorým boli
pridelené, alebo sú zneužívané, či už
na dlhšiu, alebo kratšiu dobu (napr.
na naloženie / vyloženie ľudí, resp.
nákupov susedov),“ vysvetľuje zámer
projektu vedúca referátu dopravy
miestneho úradu Michaela Konečná.
Pre pilotný projekt bola vytipo-

Monitorovanie parkovania už vyskúšali pred OD Centrum
vaná Pribišova ulica, ktorú miestny
úrad dlhodobo vníma ako najproblémovejšiu z hľadiska parkovania.
Podobné monitorovanie parkovacích
miest už bolo v minulosti odskúšané
na parkovisku pred OD Centrum,
a to za účelom monitorovania
využívania parkovacích miest pri
obchodoch počas dňa. Karlova Ves sa

na projekte podieľa len minimálnymi
nákladmi, ktoré súvisia s inštaláciou
senzorov. Ostatné náklady znáša partnerská spoločnosť, ktorá na tento projekt získala dotáciu zo štátneho rozpočtu. Ak sa projekt osvedčí, Karlova
Ves plánuje jeho rozšírenie.
-mš-; Foto: MiÚ
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Karlova Ves nesúhlasí s výstavbou
na Krčacoch

U

rbanistická štúdia by mala
riešiť územie, ktoré sa nachádza medzi Karlovou
Vsou a Dúbravkou. Podľa platného
Územného plánu Bratislavy je táto
lokalita rozvojovým územím, ktoré
je určené pre zmiešanú funkciu
bývania a občiansku vybavenosť
pozdĺž Karloveskej ulice a pre
nízkopodlažnú zástavbu obytného
územia, ale aj pre záhrady, záhradkárske a chatové osady v dotyku
s lesmi Devínskej Kobyly.
V pripravovanom projekte, ktorý
nesie názov Duby, sa ráta s výstavbou dvojice polyfunkčných domov
na spoločnej podnoži so šiestimi
podzemnými podlažiami. V jednom
z nich chce developer postaviť 17,
v druhom 19 nadzemných podlaží.
Karlova Ves vo svojom stanovisku
k zámeru pri posudzovaní vplyvov
na životné prostredie (proces EIA)
vyjadrila názor, že navrhnutý projekt
objemovo aj kompozične nie je pre
dané územie vhodný a nesúhlasila

Investor chce oproti Iuvente postaviť takéto polyfunkčné domy

s jeho realizáciou. Zároveň konštatovala, že navrhovaná činnosť nie
je v súlade s platným Územným
plánom Bratislavy. Proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti
na životné prostredie (proces EIA)
v súčasnosti ešte nie je ukončený.

V súčasnosti pre projekt Duby nie je
vydané ani územné rozhodnutie, ani
stavebné povolenie.
Mestská časť požadovala, aby urbanistická štúdia zóny Krčace bola
spracovaná v dvoch alternatívach,
napriek tomu bol návrh zadania pre

spracovanie urbanistickej štúdie
odmietnutý a miestne zastupiteľstvo
nesúhlasilo so spracovaním predmetnej štúdie.
-mš-; vizualizácia:
EIA/Red_duby
Inzercia
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Karlova Vás má
schválený rozpočet

K

arlova Ves bude tento rok
hospodáriť s vyrovnaným
rozpočtom viac ako 14,5
mil. eur. Miestne zastupiteľstvo
schválilo rozpočet na svojom
februárovom zasadnutí. Poslanci
schválili rozpočet veľkou väčšinou,
žiadny poslanec nebol proti.
„Schválenie rozpočtu je pre nás
alfou a omegou, aby sme zodpovedne
mohli poskytovať služby našim obyvateľom. Miestne zastupiteľstvo nám
zároveň vyjadrilo podporu a dôveru
pre plnenie úloh v tomto roku,“ povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.
Najväčšími investíciami bude
dokončenie rekonštrukcie školského
bazéna na Majerníkovej ulici a dostavba novej obecnej lodenice v Karloveskej zátoke. Kapitálové výdavky

„

pôjdu aj na prípravu výstavby nových
chodníkov a parkovacích miest. Investovať sa bude tradične aj do nových
hracích prvkov na detských ihriskách
a do obnovy športovísk, okrem iného
aj do rekonštrukcie povrchu futbalového ihriska na Molecovej ulici.
Z bežných výdavkov bude najväčšiu položku tvoriť zabezpečenie fungovania karloveských škôl
a škôlok, ktoré dostanú vyše 7,7
mil. eur. Zvýšený rozpočet sa ujde
aj karloveskému podniku Verejnoprospešné služby Karlova Ves, ktorý
zabezpečuje komplexnú starostlivosť
o komunikácie, chodníky, verejné
priestranstvá a zeleň. Aspoň čiastočne
sa vykryje potreba nárastu nákladov
spojených s tzv. chodníkovou novelou
cestného zákona, ktorá starostlivosť
o zimnú údržbu preniesla na obce bez

Správy z mestskej časti

Prioritou bude
dokončenie rekonštrukcie
bazéna a výstavby lodenice,
viac peňazí pôjde
na chodníky a údržbu
verejných priestorov

zodpovedajúceho finančného krytia.
V rozpočte sa počíta aj s opravou
komunikácií, na ktorú je vyčlenených
80-tisíc eur, na opravy chodníkov
66-tisíc eur. Na sociálne služby zastupiteľstvo schválilo vyše 200-tisíc eur,
na podporu športu a mládeže 253-tisíc
eur a na kultúru 195-tisíc eur.
„ Zostavenie rozpočtu bolo náročné,
požiadavky na jednotlivé rozpočtové
programy vysoko prevyšovali naše

“

príjmové možnosti. Museli sme preto hľadať riešenia, aby sme pokryli
všetko dôležité a zabezpečili fungovanie mestskej časti,“ povedal vicestarosta Branislav Zahradník a dodal:
„Som rád, že rozpočet bol schválený
s vysokou podporou poslancov, čo
dáva predpoklad pre stabilné, zodpovedné a zdravé hospodárenie mestskej
časti aj do budúcnosti.“
-mš-; Foto: Miloslav Hrádek / MiÚ

Práce na rekonštrukcii bazéna napredujú,
v čase uzávierky novín začali montovať
steny bazéna z nerezu
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Čo je vašou prioritou, kam je potrebné investovať peniaze z rozpočtu
Karlovej Vsi? Spýtali sme sa poslancov.

Poslanecká anketa
Branislav
Záhradník
Mojou prioritou sú verejnoprospešné služby týkajúce sa kvality životného prostredia v Karlovej
Vsi, zahrňujúce celoročnú údržbu
komunikácií a verejných priestranstiev, taktiež údržbu zelene, starostlivosť o detské ihriská, ale i zber
odpadu a ďalšie činnosti, na ktoré je
v určených rozpočtových kapitolách
vyčlenených dostatok prostriedkov.
V rámci kapitálových výdavkov
som rád, že sa vyčlenili prostriedky
na prípravu výstavby nových chodníkov (napr. Pernecká, Sumbálova,
Šaštínska, Svrčia), ako aj nových
prvkov pre detské ihriská a vypracovanie projektovej dokumentácie pre
ihrisko na Levárskej ulici.

Martin Ganz

V mestskej časti Bratislava Karlova Ves je potrebná regulácia stavebnej činnosti. Preto je dôležitá stavebná uzávera na území Líščie údolie
- Staré Grunty, teda aby sa vypraco-

val územný plán zóny.

Petra Hudáková

Miestne zastupiteľstvo pozorne
sleduje rozvoj územia Karloveskej
zátoky a schválilo v rozpočte finančné prostriedky na vypracovanie
územného plánu zóny. Taktiež sme
vypočuli občanov dotknutých možnou rozsiahlou výstavbou v oblasti Krčace, ktorú nepodporujeme
a sme za zachovanie tohto biokoridoru a rekreačnej funkcie tejto
oblasti.

Michal Kovács

Školy v Karlovej Vsi dostanú viac
peňazí. Darí sa nám nájsť riešenia
naprieč celým zastupiteľstvom, a to
je dobrý signál. Team Vallo pomôže
tiež v spolupráci medzi mestskou
časťou, magistrátom a primátorom.

Juraj Kmeťko

Najdôležitejšie na našom rozpočte
je to, že je vyrovnaný. Oceňujem sna-

hu poslancov klubu Naša Bratislava
o revitalizáciu školských zariadení,
parkov a zelene všeobecne. Peniaze sa ušli aj na údržbu chodníkov
a ciest. Dôležité je dokončiť bazén
a lodenicu a potom správne nastaviť
režim ich využitia.

Martin Vician

Teší ma hlavne to, že náš poslanecký klub Team Vallo a vedenie miestneho úradu dokázali nájsť
dodatočné financie na opravu chodníkov aj napriek mnohým zvýšeným
nákladom plynúcim napríklad z povinnosti zimnej údržby ciest a chodníkov.

Anton Šmotlák

V rozpočte považujem za
pozitívne navýšenie rozpočtu na
opravu chodníkov, podporu projektu predzáhradiek a zámer na vybudovanie nových parkovacích miest.
Ako problém vidím financovanie
VPS, kde sa obávam zvládnutia zimnej údržby.

Daniela
Záhradníková
Dlhodobo sú mojou prioritou investície do chodníkov, detských
ihrísk, do čistoty a do životného
prostredia. Iste by som bola rada, ak
by sme mohli do týchto aktivít investovať viac peňazí, ale chápem, že
rozpočet má svoje limity. Verím, že
tento rok sa konečne pohne výstavba chodníka na Perneckej pre bezpečnosť chodcov, najmä detí, ktoré
chodia po ceste do okolitých škôl
a škôlok.

Stanislav Hrda

Navrhol som ponechať prostriedky na viacero rozpočtových položiek
pre karloveské kluby seniorov
a vytvorenie nových terénnych sociálnych služieb, ktoré sa v návrhu
rozpočtu mali krátiť. Plus zachovať výdavky na obnovu chodníkov,
ktoré sa nestihli čerpať v roku 2018.
Predpokladám, že ich budeme vedieť vyčerpať v roku 2019 plne na
prospech seniorov, sociálne slabších
občanov a chodcov užívajúcich
chodníky.
Hrubá stavba lodenice je
hotová, práce sa presúvajú
dovnútra
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Jarné upratovanie

O

čakáva sa, že aj tento rok
sa Karlovešťania zapoja
do jarného upratovania.
Prispejú tým nielen k čistote Karlovej Vsi, ale poupratujú si najmä
okolo svojich domov.
„Vítaný je každý, kto má chuť premeniť miesto, kde žije, na krajšie,
čistejšie, a je ochotný pre dobrú vec
obetovať jedno sobotné predpoludnie,“ hovorí vedúca referátu životného prostredia miestneho úradu Halina Trubínyiová.
Jarné upratovanie Karlovej Vsi sa
uskutoční v sobotu 13. apríla od 8.00

do 12.00 h. Miestny úrad zabezpečí
vrecia na odpad, rukavice, náradie
a vyzbieraný odpad odvezie. Prihlásiť
sa a nahlásiť svoje požiadavky môžu
záujemcovia osobne, telefonicky alebo e-mailom, a to najneskôr do 10.
apríla. V prípade nevyhovujúceho
počasia bude určený náhradný termín.
Kontakty: Halina Trubínyiová,
tel.: 02/ 707 11 281, e-mail: halina.
trubinyiova@karlovaves.sk,
alebo
Magdaléna Svoreňová, tel.: 02/707 11
275, e-mail: magdalena.svorenova@
karlovaves.sk.
-mš-; Foto: L. Poláchová
Aj vlani vyzbierali
Karlovešťania
množstvo odpadu

Príspevok pri narodení dieťaťa
dostalo 316 žiadateľov

K

arlova Ves poskytuje
mladým karloveským rodinám finančný príspevok vo
výške 90 eur. Vlani bol vyplatený
316 žiadateľom.
Podmienky na získanie príspevku
upravuje všeobecne záväzné nariadenie, ktoré po úprave zjednodušilo
svoje pravidlá. Jednou z pozitívnych
zmien je odstránenie podmienok,
za ktorých môže žiadať o finančný
príspevok otec dieťaťa. Staršie znenie obsahovalo prísnejšie kritériá

v žiadosti o príspevok zo strany otca
dieťaťa.
Po odstránení obmedzujúcich
kritérií po novom stačí splniť podmienku trvalého pobytu jeden rok
pred narodením dieťaťa, tak ako
u matky. Oprávnená osoba dostane
jednorazový finančný príspevok za
podmienky, že nemá záväzky po splatnosti voči mestskej časti, prípadne
má dohodnutý splátkový kalendár na
splatenie záväzkov a dlhov a tento
riadne spláca.
-ab-; Foto: MiÚ
Karlova Ves dlhodobo
patrí medzi mestské časti,
ktoré sa snažia pomáhať
mladým rodinám

Inzercia

Pracovné skupiny s novým
obsadením

K

arlovešťanov bude v najbližších mesiacoch zaujímať, v akom prevádzkovom režime bude fungovať nová
karloveská lodenica a zrekonštruovaný bazén na Majerníkovej 62.
Čo možno najvhodnejší systém
prevádzky oboch zariadení budú
hľadať aj pracovné skupiny miestneho zastupiteľstva.
Miestne zastupiteľstvo zriadilo
tri pracovné skupiny. K bazénovej
skupine a skupine pre tepelné hospodárstvo pribudla pracovná skupina na riešenie budúcej prevádzky

www.karlovaves.sk

lodenice v Karlovej Vsi. Vzhľadom na
predpokladané ukončenie stavebných
prác bude pracovná skupina riešiť
chod nového objektu karloveských
vodákov.
Pracovné skupiny zriadené miestnym zastupiteľstvom slúžia ako poradný orgán pre miestne zastupiteľstvo a starostku. V skupinách majú
svoje zastúpenie miestni poslanci
a občania, ktorí sa profesijne venujú príslušnej problematike. Členovia
skupín pracujú na dobrovoľnej báze,
bez nároku na odmenu.
-ab-; Foto: MiÚ

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Chystáte sa
kúpiť byt
v novostavbe?
Pozor na
developerský
trik!
„Apartmánový
byt“ a „byt“
nie je to isté!

D

eveloperským projektom sa
v Bratislave darí a v ponukách novostavieb sa čoraz
častejšie objavujú aj apartmánové
byty. Výnimkou nie je ani Karlova
Ves. Apartmány sú súčasťou viacerých plánovaných projektov, pri
ktorých termín výstavby je zatiaľ
nereálny. V mnohých prípadoch
projekty neprešli územným rozhodnutím ani stavebným povolením.
Na prvý pohľad laikovi prívlastok
apartmánu nemusí prekážať, priam naopak, tento termín pôsobí elegantne.
V porovnaní s klasickým bytom však
má svoje špecifiká.
Na apartmánové byty sme si zvykli
najmä v dovolenkových destináciách,
a tak tento pojem nie je azda nikomu
celkom cudzí. Čo sa však za ním
skrýva? Stavebný zákon ho definuje ako súbor dvoch alebo viacerých
miestností na ubytovanie hostí. Jedna
z týchto miestností spĺňa podmienky obývacej miestnosti a súčasťou

Projekt Karloveské rameno ponúkal na bývanie v Bratislave apartmány
apartmánu je hygienické zariadenie.
Apartmán v prípade apartmánového
domu je vybavený kuchynkou alebo
kuchynským kútom a možno ho nazvať i apartmánovým bytom. Obývacia
miestnosť nie je určená na stále lôžka.
Na prvý pohľad je apartmánový
byt na nerozoznanie od klasického
bytu. Rozdiely však treba hľadať
v technických parametroch. Jednou
z bežných požiadaviek je dostatočné
presvetlenie priestorov budovy.
Svetelno-technickým posudkom sa
určuje, či posudzovaný objekt alebo miestnosť bude mať dostatočné
a vyhovujúce množstvo prirodzeného
denného svetla. Apartmánový byt
nemusí spĺňať náročnejšie parametre
bytu, keďže je administratívne zadefinovaný ako nebytový priestor.
Developeri v úsilí využiť čo najväčší potenciál výstavby narážajú na

územné plány obcí. V nich sú často zakomponované pomery medzi
bytovými jednotkami a administratívnymi priestormi. Prenájom týchto priestorov je pre developerov málo
efektívny, preto ich radšej ponúkajú na predaj ako apartmánové byty.
Kataster eviduje apartmánové byty na
liste vlastníctva ako nebytové priestory. V otázke udelenia trvalého pobytu je rozhodujúce, aký typ užívania
priestoru je uvedený v kolaudačnom
rozhodnutí. Trvalé užívanie umožňuje prihlásenie na trvalý pobyt. Ak je
však priestor určený iba na prechodné
užívanie, je možné prihlásiť sa iba na
prechodný pobyt.
V katalógoch niektorých projektov
sa uvádza, že apartmánové byty sú
vhodnejšie na krátkodobé bývanie,
napríklad môžu slúžiť na služobné pobyty zamestnancov firiem. Málokto si

však kúpou apartmánového bytu zabezpečuje sezónne ubytovanie. Vplyv
na samotnú kvalitu bývania môže byť
pri porovnaní bytu s apartmánovým
bytom zanedbateľný. Pri úvahe
o kúpe bytu v novostavbe je teda namieste zaujímať sa aj o kategorizáciu
vybraného priestoru. V neposlednom
rade treba myslieť na to, že banky sú
pri poskytovaní hypotekárneho úveru
na kúpu apartmánového bytu menej
veľkorysé. Nefinancujú kúpu apartmánu rovnako vysokým percentom
z kúpnej ceny ako v prípade štandardného bytu. Dokonca aj úroková
sadzba býva vyššia, teda v neprospech
klienta, prípadne banka žiada skoršie
splatenie úveru.
-ab-;
Foto: PlanetSlovakia.sk
(ilustračné)
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Zahraniční lektori v ZŠ
Karloveská 61 učili deti
spoznávať svet

N

adviazať nové priateľstvá
a spoznať kultúru vzdialených krajín. To všetko
mohli zažiť vo februári žiaci zo ZŠ
Karloveská 61. Vďaka ôsmim lektorom z Brazílie, Číny, Azerjbajdžanu, Indonézie a Kirgizstanu absolvovali prednášky a interaktívne
workshopy v anglickom jazyku.
Lektori a žiaci sa venovali takým
témam ako napríklad Spoznaj mňa
a moju krajinu, Problémy vo svete očami mladého človeka, Každý
je iný, Moja cesta v živote, Komunikácia v dnešnom svete či Moje
vysnívané povolanie.
„Pre našich žiakov je to nesmierne
cenná skúsenosť, v ktorej sa skĺbi
možnosť počuť rôzne úrovne a rôzne
prízvuky angličtiny, ale aj nové slová
v iných, často exotických jazykoch,
s ktorými sa ešte nikdy nestretli. Majú

tiež možnosť dozvedieť sa množstvo
nových informácií o rôznych krajinách a ich kultúrach. Pre mnohých
piatakov, ktorí sa projektu zúčastnili
po prvýkrát, bolo napríklad prekvapením zistenie, že v Číne neoslavujú Vianoce. Starším žiakom je zase
na projekte nesmierne sympatické, že
nové informácie sú im podávané neformálnou formou študentami blízkymi ich veku. Tí ich primäli zamýšľať sa
nielen nad globálnymi celosvetovými
témami, ale aj nad vlastným smerovaním a nad hodnotami, ktoré vyznávajú,“ hovorí koordinátorka projektu
na škole a zároveň učiteľka anglického
jazyka Martina Lošonská.
Projekt vysokoškolákom zo zahraničia umožňuje nahliadnuť do slovenského školského systému, vyskúšať si profesiu učiteľa a nadviazať
nové kontakty a priateľstvá. Dobro-

Maškrtníci v Kittsee

Zahraniční lektori vysoko ohodnotili úroveň angličtiny
žiakov ZŠ Karloveská 61
voľníci hodnotili svoje pôsobenie neovláda slovenčinu, a tiež keď anv ZŠ Karloveská ako obohacujúce. gličtina nie je rodným jazykom ani
Vysoko ohodnotili úroveň angličtiny pre toho, s kým sa chceme dohovožiakov tejto školy.
riť. Tento školský rok mali žiaci naZŠ Karloveská 61 sa, tak ako každý vyše prvýkrát možnosť ubytovať zarok, zapojila do projektu organizácie hraničných študentov zapojených do
AIESEC. Jeho hlavným cieľom je projektu vo svojich domovoch, a tak
priblížiť žiakom život v rozličných ešte lepšie spoznať ich kultúru a nadkrajinách a dať im možnosť použiť viazať priateľstvá.
anglický jazyk v praxi, konkrétne
-mš-; Foto: MiÚ
v situácii, keď opačná strana vôbec

V zdravom tele zdravý duch

T

ohtoročná zima ponúkla deťom z MŠ Kolískova,
ktorá má dvor s kopcovitým
terénom, možnosť šmýkať sa na
lopatách a otužovať sa pri pohybe
na čerstvom vzduchu. Stavali snehuliakov a guľovali sa. Podľa Ivany
Obuchovej všetky deti vítajú pohybové aktivity s nadšením.

Učenie o zdraviu prospešnom
športovaní pani učiteľky dopĺňajú
informáciami o potrebe konzumácie vitamínov v podobe ovocia
a zeleniny. Deti učia básne a piesne
o zime, športe, čím sa u nich zvyšuje
povedomie o dôležitosti starostlivosti
o svoje telo už od útleho veku.
-bh-; Foto: MŠ Kolískova

Len máloktoré dieťa odolá kúsku dobrej čokolády

Č

okoláda. Čarovné slovo, pri
ktorom zbystrí pozornosť
každé detské ucho. Nech
sa deje čokoľvek, kúsok dobrej
čokolády odmietne málokto. Ako
sa čokoláda vyrába a čo všetko sa
počas výrobného procesu deje si išli
obzrieť deti z MŠ Majerníkova 11
kúsok za naše hranice.
V obci Kittsee rozvoniava okrem
vychýrených marhúľ aj čokoláda.
Miestna továreň na čokoládu býva
tradičnou zastávkou pri výletoch do
slovensko-rakúskeho pohraničia. Do
www.karlovaves.sk

továrne na maškrtenie zamierilo aj 48
predškolákov. Zamestnanec továrne
malým zvedavcom po slovensky
vysvetlil všetko o výrobe obľúbenej
pochúťky.
Potom nasledovala exkurzia a deti
si mohli prezrieť všetky priestory, kde
sa výroba čokolády odohráva. Na konci exkurzie sa malí prieskumníci presunuli do továrenskej predajne, kde
mohli výrobky z čokolády aj ochutnať.
Zo sladkého dňa si priniesli do škôlky
množstvo „čokoládových“ zážitkov.
-ab-; Foto: MŠ Majerníkova 11

Snehovú nádielku tohtoročnej zimy deti s chuťou využili
aj na stavbu snehuliaka
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Radošinské naivné divadlo
hralo pre SŠ Tilgnerova

O

riginálne spracované divadelné predstavenie Malý
veľký muž pripravilo Radošinské naivné divadlo (RND) len
pre SŠ Tilgnerova. Vo štvrtok 17.
januára si ho pozrelo asi 300 žiakov
z Tilgnerky.
Malý veľký muž je autorská hra,
ktorá predstavuje významnú osobnosť slovenských dejín – Milana Rastislava Štefánika. Ponúka divákom
nadčasové zamyslenie nad tým, akí
v skutočnosti sme a akí by sme mali

byť. Predstavenie doplnili tanečníci
zo SĽUK-u, pričom ich miestami až
akrobatické vystúpenia vyrážali dych.
Humor, slovné hračky, chytľavé
piesne a skvelá choreografia, to
všetko a ešte viac ponúka každé predstavenie RND.
Pre maturantov bol bonusom autentický zážitok k jednej z maturitných
otázok. Osobné stretnutie s autorom
a hercom Stanislavom Štepkom pre
nich bolo tou pomyselnou čerešničkou
na torte. N. Rácová, SŠ Tilgnerova 14

Panamské leto uprostred
slovenskej zimy

S

vetové dni mládeže v Paname
mali aj karloveské zastúpenie.
O medzinárodné stretnutie
mladých z celého sveta s pápežom
je vždy mimoriadny záujem. Termín podujatia, ktoré sa koná každé
tri roky, prevažne v lete, pripadol
tentoraz na stredoeurópsku zimu.
„Svetové dni mládeže je masová akcia, kde sa tento rok stretlo 700-tisíc
mladých z celého sveta. Spoznať krajinu počas týchto dní je úplne iné, je
to ako skrášlená rozprávka, kde sú
všetci naokolo šťastní, spievajú si
a vôbec im nevadí, že musia stáť
a čakať v dave v preplnenom meste
vždy, keď sa chcú niekam dostať,“
opisuje atmosféru Karlovešťanka
Monika Kosnáčová.
Okrem pamiatok mali slovenskí
pútnici možnosť nazrieť aj do života miestnych komunít. „Do Panamy
som cestovala s jezuitským spoločenstvom MAGIS. Hlavnému programu
so svätým otcom predchádzalo krátke
pôsobenie na rôznych miestach ako

v sirotinci, v domoch dôchodcov či
spolupráca priamo v džungli s domorodými kmeňmi. Ja som bola na
experiment poslaná do polepšovne
pre chlapcov vo veku 13 až 19 rokov,“
spomína Monika Kosnáčová.
Panamská mládež nemá na ružiach
ustlané. Život na okraji spoločnosti poznačuje deti už od detstva.
„V polepšovni sa nachádzali chlapci, ktorí väčšinou pochadzali z geta
a počuli sme mnoho príbehov, ktoré
sa človeka dotknú. Ťažké osudy, za
ktoré niekedy ani nemôžu. V podstate
sa do takého prostredia narodili. Riaditeľ polepšovne, človek s otcovským
pohľadom v očiach a veľkým srdcom,
nám povedal, že do normálneho života
sa zaradí len 20 percent týchto chlapcov,“ spomína Monika. Pomohli im
natrieť staré mreže a spoločne vytvorili stenu, ktorá predstavuje rozbité
zrkadlo. Symbolizuje to jedinečnosť
každého človeka.
-ab-; Foto: osobný
archív Moniky Kosnáčovej

Foto©Ctibor Bachratý

VYHODNOTENIE
SÚŤAŽE
V minulom čísle mesačníka Karloveské noviny sme vám priniesli
možnosť zapojiť sa do súťaže o 150-eurový poukaz na nákup
poznávacieho zájazdu či dovolenky od cestovnej kancelárie.
S pomedzi tých, ktorí sa zapojili do súťaže, sme vyžrebovali
Alicu Scholzovú zo Silvánskej ulice.
Výherkyni srdečne blahoželáme.
Inzercia

Očná Optika
Vyšetrenie
detí a dospelých
Vyšetrenie očným lekárom
na dohodnutý termín

Rezervujte si termín
na našej stránke
lensoptik.sk

Účastníci stretnutia vytvorili stenu symbolizujúcu rozbité zrkadlo
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Slovensko-české semifinále
súťaže legových robotov

V

íťazné tímy z regionálnych kôl
najväčšej medzinárodnej robotickej súťaže pre deti vo veku
od 9 do 16 rokov zo Slovenska a Česka
sa stretli v sobotu 9. februára na pôde
Fakulty informatiky a informačných
technológií (FIIT) STU v Karlovej Vsi.
Zmerali si sily a štyri tímy postúpili do FIRST LEGO League (FLL),
teda do stredoeurópskeho finále
v rakúskom meste Bregenz, ktoré sa
uskutoční 29. až 30. marca.
Tohtoročnou témou súťaže je Život
a cestovanie vo vesmíre. Od vlaňajšieho augusta sa účastníci zamýšľajú

nad tým, aké by bolo žiť na kozmickej
lodi, na medzinárodnej vesmírnej
stanici, na Mesiaci či inej planéte.
Ich úlohou bolo identifikovať telesný alebo sociálny problém, ktorému
ľudia čelia počas dlhodobého prieskumu vesmíru v našej slnečnej sústave,
a navrhnúť riešenie.
Cieľom súťaže je v športovej atmosfére a hravým spôsobom podporiť záujem mládeže o vedu a moderné technológie, podnietiť u účastníkov cit pre tímovú
spoluprácu a povzbudiť ich ku kreativite
pri riešení komplexných úloh.
-mš-; Foto: Patrik Hrabovec

Karloveská knižnica má nový
knižničný informačný systém

J

e nielen rýchlejší a efektívnejší,
ale plne vyhovuje súčasným
knižničným trendom a potrebám. Obsahuje prehľadný a rýchly
webový katalóg s podporou mobilných zariadení. Presmerovanie naň
nájdete na webstránke knižnice
www.karloveskakniznica.sk. Keďže
umožňuje preberanie záznamov
zo Slovenskej národnej knižnice
a iných knižníc, uľahčuje aj registráciu nových kníh.
„Novinkou pre čitateľov je možnosť
získavať informácie o stave svojej
čitateľskej karty a rezervácie kníh
prostredníctvom čitateľského konta.
Pribudne aj systém s čiarovými kódmi a moderné blokovanie platieb. Pre
zlú situáciu s vymáhateľnosťou kníh
knižnica prichádza s lepším systémom
upozornení na prekročenie výpožičnej
lehoty. Preto odporúčame čitateľom
vrátiť dlho nevrátené knihy čím skôr,“
informuje o možnostiach nového

systému vedúci karloveskej knižnice
Tomáš Prištiak.
Knižnica má aktuálne vyše 1300
aktívnych čitateľov a každý mesiac sa teší z účasti približne 200
návštevníkov podujatí. „Záujem čitateľov o dianie a návštevnosť programu sa snažíme zvýšiť aj skvalitnením prostredia a zlepšovaním
podmienok v knižnici. Cieľom pri
prechode na nový systém bolo tiež
šetriť čas knihovníkov, ktorý sa tak
viac môžu venovať poradenstvu a výberu literatúry pre čitateľov,“ dodáva
Tomáš Prištiak.
V januári v knižnici nainštalovali
nový systém a pracovníčky knižnice
absolvovali zaškolenie. Systém spustia do prevádzky v marci. Nové komplexné riešenie knižničného informačného systému získala Karloveská
knižnica vďaka grantu z Fondu na
podporu umenia.
-mš-; Foto: MiÚ

Najlepšie tímy postúpili do stredoeurópskeho finále súťaže

Svet rozprávkových postáv

D

eti v MŠ Suchohradská 3
sa rady zabávajú, spievajú a tancujú, a to nielen vo
fašiangovom období. Aby im pri
tom bolo veselšie, práve v tomto
čase maškarných plesov a zábav
prišla tradičná, ale tak trochu
aj netradičná fašiangová zábava
v maskách, ktoré si deti samy zhotovili.
Deti sa premenili na dobré rozprávkové bytosti – princezné, princov,

zvieratá, kvety – a v rozjarenej nálade
sa zabávali na fašiangovej zábave
v materskej škole. Išlo o zámenu
karnevalu v maskách za zábavu
v maskách, ktoré si deti zhotovili
svojpomocne za pomoci pedagógov.
Akcia bola o to cennejšia a deti mali
väčšiu radosť, ako keby im rodičia
požičiavali masky v požičovni.
-ab-; Foto: MŠ
Suchohradská 3
Deti si masky zhotovili samy

Deti súťažili
v maľovaní
Deti z Materskej školy Ľudovíta
Fullu 12 sa zapojili do 1. ročníka výtvarnej súťaže s názvom Ženy a profesie v modernom svete. Prvé miesto
v 1. kategórii – Deti materských škôl
vyhrala výtvarná práca Simona Quijana s názvom Moja mama je superhrdina. Práca vznikla na výtvarnom
krúžku v materskej škole pod vedením
akademickej maliarky Lucie Lebišovej
z Ateliéru Na Hrebienku.
-red-

Nový informačný systém obsahuje aj prehľadný a rýchly webový katalóg kníh
www.karlovaves.sk

Škôlkar Simon Quijan so svojou kresbou
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Výjazdová detská pohotovosť
v MŠ Majerníkova 11

Mladí futbalisti v karloveských
škôlkach

R

V

uku na srdce. Vedeli by ste
poskytnúť núdznemu prvú
pomoc v prípade zranenia alebo náhleho kolapsu? Ide
o stresujúcu situáciu, v ktorej vôbec nie je jednoduché zachovať
chladnú hlavu a čo najrýchlejšie
konať. Každopádne, vedieť pravidlá
pri poskytovaní prvej pomoci je
slušným základom, vďaka ktorému
môžeme zachrániť ľudský život.
Otázka znie, kedy je vhodný vek na
výučbu poskytovania prvej pomoci.
Interaktívna prednáška lekára Patrika
Karvana z detskej výjazdovej pohotovosti v Bratislave bola dôkazom,
že vek nie je rozhodujúci faktor. Deti

z MŠ Majerníkova 11 sa oboznámili
zo zásadami poskytovania prvej pomoci. Boli podané hravou formou, aj
s ukážkou zdravotníckych pomôcok,
ktoré sa v týchto prípadoch používajú. Deti si mohli vyskúšať stetoskop,
prístroj na signalizáciu práce srdca
zraneného človeka, tlakomer, či iné
zdravotnícke pomôcky. Prednáška sa
niesla v duchu zážitkového učenia
a simulácie rolí záchranára a lekára.
Okrem prvej pomoci odzneli aj rady
v oblasti hygieny. Prednášajúci lekár
zdôraznil dôležitosť umývania rúk,
najmä v období chrípok. Reč bola aj
o škodlivých a prospešných baktériách.
-ab-

materských školách na uliciach L. Sáru 3 a Majerníkovej 60 sa v jarných mesiacoch budú strieľať góly. Futbal
síce patrí na Slovensku k najpopulárnejším športom, ale v ostatných
rokoch aj samotné kluby pociťujú
slabší záujem detí. Obe materské
školy sa pripojili k projektu Slovenského futbalového zväzu, ktorý
má za cieľ popularizáciu futbalu
u detí v predškolskom veku.
Dôraz sa, pravdaže, nebude klásť
na výkon alebo výsledky. Tréning
hravou formou má motivovať deti

k športu a vytvárať pozitívny vzťah
k pohybu. Deti si osvoja základy športovo-pohybových aktivít so zameraním na futbal pod dohľadom kvalifikovaných trénerov.
Veľkou výhodou je materiálne zabezpečenie v podobe lôpt, bránok,
kuželov, prekážok, čím sa deti ocitnú
na skutočnom tréningovom ihrisku.
Projekt ponúka deťom možnosť pravidelnej pohybovej aktivity, ktorá možno z jednej hodiny týždenne prerastie
do celoživotnej vášne.
-ab-; Foto: internet
(ilustračné)

Tréning hravou formou má motivovať deti k športu

Prednáška sa niesla
v duchu simulácie rolí
záchranára a lekára;
Foto: MŠ Majerníkova 11

Miesto pre rodinu, komunitu a zdieľanie každodenných starostí i radostí.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
Pondelok:
09:30 – 10:00 Hudobná škôlka
10:30 – 11:30 Ako zdravo nosiť** (11. 3. 2019)
10:00 – 11:30 Podporná skupina dojčenia** (18. 3. 2019)
16:00 – 16:40 Angličtina* - pre deti 4 - 6 r.
19:00 – 20:00 Zumba (mamičky)
Utorok:
09:00 – 09:45 Folklórik – kurz*
10:00 – 10:45 Folklórik – kurz*
11:00 – 11:45 Folklórik – kurz*
16:00 – 17:00 Montessori herničky – kurz* pre deti 2,5 - 6 r.
17:10 – 18:10 Montessori herničky – kurz* pre deti 2,5 - 6 r.
Streda:
09:15 – 10:00 Montessori herničky – kurz* pre deti od 12-24 m
10:15 – 11:00 Montessori herničky – kurz* pre deti od 12-24 m
11:15 – 12:00 Montessori herničky – kurz* pre deti od 24-36 m
16:30 – 17:30 MiniArt kurz*
Štvrtok:
08:45 – 11:00 Bábätkovo (začiatok individuálne)*
09:30 – 10:00 Modlitby matiek
Piatok:
18:00 – 20:00 Efektívne rodičovstvo – klub** (15. 3. 2019)
Burza informácie: Vaše veci predáme za Vás - nejde o samopredaj
V prípade záujmu o predaj je potrebné vyžiadať si predajné číslo vopred
prostredníctvom adresy burza.klbko@gmail.com
Prideľovanie čísiel na predaj začína od 4.3.2019
Podrobné informácie a pravidlá predaja nájdete na www.klbko.sk

*Na označené aktivity je potrebné sa prihlásiť. ** Označený program
býva 1x za mesiac. Zmena programu vyhradená. Aktuálne informácie a
prihlasovanie sa na aktivity nájdete na www.klbko.sk.
Kontakt:RC Klbko, Lackova 4, 841 04 Bratislava, +421 948 148 379,
klbko.centrum@gmail.com

Hľadáme nové maminky dobrovoľníčky...na otváranie herne, pomoc pri upratovaní a veľkých
akciách. Neseďte doma a pridajte sa k nám, maminkám, ktoré chcú robiť niečo aj pre druhých.

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

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Obľúbená adopcia kvetináčov
pokračuje

K

edysi opustené kamenné kvetináče už tretí rok
rozkvitnú vďaka svojim
adoptívnym záhradníkom. Ďalší
ročník akcie s názvom Adoptuj
si kvetináč sa môže rozbehnúť aj
s vašou aktívnou účasťou.
V ostatným dvoch rokoch obyvatelia Karlovej Vsi oživili smutné
kvetináče zívajúce prázdnotou. Keďže
minulý rok sa do kvetináčov sadili trvalky, tento rok kvetináče najprv podstúpia revíziu, či kvety prežili zimu.
Spolu s odbornými zamestnancami
úradu ich pripravia na novú sezónu

tak, aby kvitli pre radosť okolia.
Starostlivosť a polievanie „svojich“ kvetov chytili za srdce väčšinu
prihlásených, a tak je väčšina kvetináčov obsadená predchádzajúcimi
adoptívnymi rodičmi. Stále však
ostávajú k dispozícii viaceré lokality, ktoré čakajú na nadšených dobrovoľníkov. Ak sú kvety vašimi
priateľmi, prihláste sa do 21. marca na
telefónnom čísle 02/707 11 282 (275)
alebo e-mailom na kvetinac@karlovaves.sk. Určite sa nájde kvetináč
aj pre vás.
-ab-; Foto: MiÚ

Rozkvitnuté adoptované kvetináče robia radosť nielen tým, ktorí sa o ne
starajú, ale všetkým naokolo

Hľadáte záhradku?
Zopár je voľných na prenájom

Na Veternicovej nakrúcali
bez povolenia

K

Z

arlova Ves má niekoľko
voľných záhrad, ktorým
uplynula platnosť nájomnej zmluvy. Mestská časť vyhlásila
verejnú obchodnú súťaž, do ktorej
sa môžu záujemcovia zapojiť do 13.
marca.
V prípade záhrady hrá dôležitú rolu
aj jej poloha. V ponuke na prenájom
sú štyri rôzne parcely. Záhrada nad
Devínskou cestou s výmerou 479 m2
a záhrada pod Dlhými dielmi s výme-

rou 500 m2 sú prakticky na skok pre
obyvateľov Dlhých dielov.
Zvyšné dve voľné záhrady sú
menšie a nachádzajú sa na Mokrohájskej ceste, s výmerami 251 m2
a 271 m2. Ak premýšľate nad záhradkárčením, pozrite si úradnú tabuľu
mestskej časti, kde je zverejnená
verejná obchodná súťaž s konkrétnymi podmienkami na prihlásenie
vrátane prihlášky.
-ab-

abrala niekoľko parkovacích miest aj chodník na Veternicovej ulici
a bez patričného povolenia. Reč je
o producentskej spoločnosti, ktorá
v tretiu februárovú nedeľu večer
nakrúcala v tejto časti Karlovej Vsi
reklamu pre mobilného operátora. Usporiadateľ akciu označil ako
konanie kultúrneho podujatia.
Miestny úrad však k tejto akcii
nevydal žiadne povolenie a udalosť

bude riešiť v správnom konaní.
Zabratie niekoľkých parkovacích
miest, dokonca aj pre osoby s ŤZP,
počas nedeľného popoludnia a podvečera prekvapilo ľudí z okolia. Niektorí sa so svojím podnetom obrátili na
miestny úrad. Obyvateľov prekvapila
aj prítomnosť záchranných zložiek,
pretože produkčná spoločnosť použila
na svoje komerčné aktivity aj vozidlo
hasičského zboru.
-bh-

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 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

CENNÍK INZERCIE
– základné ceny
Plošná inzercia
Veľkosť strany

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)

www.karlovaves.sk
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Cesty a chodníky už aj
z priepustných materiálov

N

áhle prívalové lejaky,
ktoré po betóne, asfalte
a vysušenej pôde rýchlo stekajú do nižších častí Karlovej Vsi,
by mohli byť riešiteľné. Samospráva chce postupne a systematicky
zmenšovať plochu nepriepustných
povrchov a budovať priepustné
povrchy všade tam, kde je to možné.
„Takýmto spôsobom prispejeme
k znižovaniu dôsledkov intenzívnych
zrážok, prípadne i povodňovej vlny,
a zároveň umožníme odparovanie vody späť do prostredia. Tým
bude dochádzať i k ochladzovaniu
vzduchu v teplých letných mesiacoch,“ informuje Zuzana Hudeková
z referátu riadenia projektov miestneho úradu.
Malo by sa tak postupovať nielen pri budovaní nových spevnených povrchov, ale hlavne pri rekonštrukčných prácach či bežných
opravách. “Mestská časť chystá prvý
väčší projekt výmeny asfaltových
chodníkov za priepustný ekologický
povrch v areáli MŠ Borská. Pôjde

K ARLOVESKÉ NOVINY

o finančne náročnú aktivitu, preto sme
vo fáze prípravy žiadosti o dotáciu,”
informuje Lenka Nemcová, vedúca
referátu riadenia projektov.
„Nepriepustné povrchy ako betón
či asfalt predstavujú bariéru, ktorá
znižuje vsakovanie vody do pôdy, čím
sa zvyšuje povrchový odtok. Eliminovanie nepriepustných povrchov
a ich nahradenie priepustnými zmierni
objem rýchlo odtečenej vody a prispeje k redukcii prípadnej povodňovej
vlny,“ vysvetľuje Zuzana Hudeková.
Znižovanie podielu nepriepustných
povrchov je aj ďalšou z možností optimalizácie vodného hospodárstva
mestských sídel. Dažďová voda stekajúca zo striech a nepriepustných
povrchov zaťažuje nielen kanalizáciu,
ale najmä čistiarne odpadových vôd
(ČOV). V nich sa musí dažďová voda
čistiť spolu s odpadovou napriek
tomu, že jej kvalita si vo väčšine
prípadov čistenie vôbec nevyžaduje.
Takto sa zbytočne zvyšujú prevádzkové náklady vrátane energetickej
spotreby ČOV.

Niektoré z navrhovaných riešení
(priepustný asfalt, priepustný betón či
živicou viazané systémy) sú o niečo
drahšie ako bežne používaný asfalt či
betón. Vodopriepustná dlažba je síce
cenovo porovnateľná, no jej výber na
trhu nie je veľmi veľký. Menej často
sa používa mlatový povrch (zmes ílu
a piesku), čo spôsobuje najmä slabá
informovanosť o výhodách tohto
povrchu, ako aj náročnosť na kvalitu
realizácie.
„Treba však mať na pamäti, že
vyššie vstupné investície pri využití
vodopriepustných povrchov sa vrátia pri platbách vodného a stočného,
ktoré mesto platí za verejné priestory
vo svojom vlastníctve či v správe,“
zdôrazňuje Zuzana Hudeková.
Kvalita povrchov verejných priestorov výrazne prispieva aj k estetickej
kvalite celého verejného priestoru. Niektoré materiály na spevnené
plochy majú síce realizačné náklady
spravidla o 20 percent vyššie ako
napr. zámková dlažba, na druhej
strane však plochu netreba spádovať
a odvodňovať, a zároveň sa ušetria
náklady na stočné. Budovanie priepustných povrchov navyše podporí
vyparovanie, a teda aj zlepšenie
mikroklímy. K pozitívam priepust-

Zatrávňovacie tvárnice

Vodopriepustná dlaždica

Zatrávňovacie dlaždice

Mlatový povrch

ných plôch patrí aj ich dlhá životnosť
a skutočnosť, že striedanie mrazu
a odmäku na ne nemá také nepriaznivé vplyvy. V miernom klimatickom pásme majú priepustné plochy
zároveň menšiu tendenciu vytvárať
zľadovatené povrchy vozoviek
a vyžadujú menej pluhovania snehu.
Chodníky pre chodcov z priepustných
asfaltových či betónových povrchov
sa vyznačujú aj lepšou priľnavosťou
počas dažďa či v snehových podmienkach.
„Rovnako dôležitá ako priepustnosť je aj zmena farby povrchov
komunikácií a spevnených povrchov
na verejne prístupných priestranstvách na svetlé. To má veľký význam najmä pri čoraz častejších letných horúčavách. Tmavé spevnené
plochy odrážajú len 10 až 20 percent
slnečného žiarenia, zatiaľ čo svetlé
povrchy viac ako polovicu. Tmavé farby povrchov spevnených plôch vedú
v letnom období k ich zvýšenému
zahrievaniu a v noci, naopak, k sálaniu absorbovaného tepla,“ uzatvára informáciu o nových zásadách
pri budovaní spevnených povrchov
v Karlovej Vsi Zuzana Hudeková.
-mš-; Foto: Zuzana Hudeková/
internet

www.karlovaves.sk
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Nároky na kvalitnú
starostlivosť o zeleň
sa budú naďalej zvyšovať

N

ajskôr výmena skúseností
s tými, ktorí sa v zahraničí
o zeleň príkladne starajú,
zbieranie podnetných príkladov
z praxe a potom ich postupné zavádzanie u nás, v Karlovej Vsi.
Taká je príprava profesionálneho
prístupu v oblasti starostlivosti
a ochranu zelene, ktorá sa uplatní
v dolnej aj hornej časti Karlovej Vsi. O tom všetkom hovorí
strategický dokument s názvom
Akčný plán zelenej infraštruktúry.
Ukončený bude tento rok.
Zeleň a prírodné prvky v zastavanom území by mali byť prirodzene
prepojené. Zároveň by sieť sídelnej
zelenej infraštruktúry mala byť pre-

pojená aj na systém krajinnej zelene. Dokument preto zhromaždí
základné údaje o Karlovej Vsi a jej
prírodných podmienkach, ako aj
o typoch, prvkoch a funkciách zelenej
infraštruktúry.
Mestská časť sa sústredila najmä
na plochy, kde vykonáva údržbu, na
kosené trávnaté plochy, nevyužívané
plochy, pozemky, ktoré by sa dali
rozšíriť o ďalšiu zeleň, ako aj na poloprírodné plochy (vodné toky a plochy,
medze, mokrade, nevyužívané bylinné porasty), školské dvory a verejné
priestranstvá.
V ďalších krokoch bude Karlova
Ves hodnotiť aj budovy, ktoré má
v správe, a to najmä z dôvodu vy-

Súčasťou starostlivosti
o zeleň je aj vytváranie
nekosených plôch, ktoré
sú vhodné pre opeľovače

tvárania zelených striech či stien, ako
aj možností zadržania zrážkovej vody
a jej prípadného ďalšieho využitia.
O priebežných výsledkoch informuje miestny úrad prostredníctvom
sekcie projektu PERFECT na webovej stránke www.karlovaves.sk.
-ab-; Foto: MiÚ

Kam s ojazdenými
pneumatikami?

Triedenie šetrí náklady za
odpad

V

K

ýrobca pneumatík musí
zabezpečiť ich bezplatný
spätný zber prostredníctvom distribútora, a to minimálne
v každom okrese. Vyplýva to zo
zákona o odpadoch. Preto najjednoduchšou cestou je obrátiť sa
na distribútora. V tomto prípade
ide o ktorýkoľvek pneuservis alebo predajňu pneumatík. Tam má
každý Karlovešťan právo ponechať
ojazdenú pneumatiku zadarmo,
a to aj keď práve nenakúpi ďalší
tovar alebo službu. Likvidácia
pneumatiky je totiž započítaná v jej
cene.
Prehľadnú mapu zberných miest
nájdete na adrese www.eltma.sk/
Ojazdené pneumatiky, ktoré nie
sú súčasťou spätného zberu,
zaťažujú životné prostredie

zberna-miesta, ktorú prevádzkuje
nezisková spoločnosť Eltma. Tá ako
autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov nastavuje podmienky
v oblasti spätného zberu pneumatík.
Ojazdené pneumatiky sú pri narastajúcom počte automobilov problémom, ktorý výrazne poškodzuje
životné prostredie aj v Karlovej Vsi.
Každá ojazdená pneumatika môže
byť základom nelegálnej skládky. Systematický zber a likvidácia
odpadových pneumatík prispievajú
k ochrane životného prostredia a sú
prevenciou pred znečisťovaním verejných priestorov mestskej časti.
-ab-; Foto: ilustračné

eby domácnosti triedili viac odpadu, za odvoz
zmiešaného odpadu by
platili menej. Jednoduchá logika,
ktorá má aj u nás v Karlovej Vsi svoje rezervy. Spoločnosť OLO, ktorá
odváža odpad z kontajnerových
stojísk, poskytuje nádoby na triedený odpad aj ich vyprázdňovanie
bezplatne. Nádoby na zmiešaný
odpad sú spoplatnené.
Zjednodušene povedané, keby ľudia
nehádzali odpad, ktorý sa dá zahodiť
do vyčlenených kontajnerov na plasty, papier, prípadne sklo, zostávalo by
v kontajneroch na zmiešaný komunálny odpad viac miesta. Kontajnerové
stojiská k bytovým domom má v plnej
réžii správca bytového domu.
Údaje Inštitútu cirkulárnej ekonomiky z minulého roka ukazujú, že

v netriedenom odpade sa nachádza
45 % bioodpadu, 14 % papiera, 11 %
plastov a 10 % skla. Zmesový odpad,
ktorý patrí do čiernej nádoby, tvorí
asi 4 % odpadu. Až 16 % z kontajnerových nádob na plast tvorili nečistoty ako papier, molitan alebo textil.
V oblasti separovania odpadu je
veľký priestor na zvýšenie efektivity. Kontajnerové nádoby na separovaný zber a výnos triedeného odpadu
poskytuje spoločnosť OLO zadarmo.
Odbremenenie nádob na zmiešaný
odpad teda šetrí náklady za odpad.
Odhliadnuc od toho, či domácnostiam záleží na triedení odpadu
a jeho vplyve na životné prostredie,
je namieste zamyslieť sa, či neskúsiť
separovať odpad aj z ekonomického
hľadiska.
-ab-; Foto: MiÚ

OLO poskytuje nádoby na triedený odpad a ich vyprázdňovanie bezplatne
www.karlovaves.sk
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Veľkokapacitné kontajnery
začnú pristavovať
v druhej polovici marca

J

ar je už predo dvermi, a preto Karlova Ves začne opäť
pristavovať veľkokapacitné
kontajnery (VKK). Tie umožňujú
obyvateľom Karlovej Vsi zbaviť sa
nadrozmerného odpadu z domácností.
Od polovice marca budú zamestnanci verejnoprospešných služieb
pristavovať kontajnery dvakrát týždenne, vždy v stredu a vo štvrtok,
podľa vopred zverejneného harmonogramu. Výnimkou sú termíny, ktoré
vychádzajú na sviatky. Vtedy budú
kontajnery pristavované v iné dni.
VKK budú pristavené v príslušný
deň najskôr po 12. hodine a k dispozícií zostanú do nasledujúceho
dňa. „Chceme tak v čo najväčšej
miere predísť zneužívaniu VKK firmami, ktoré ich v minulosti neo-

právnene zapĺňali odpadom. VKK
sú určené výlučne pre potreby
obyvateľov Karlovej Vsi – fyzické
osoby,“ vysvetľuje túto zmenu Halina
Trubínyiová, vedúca referátu životného prostredia miestneho úradu.
Do kontajnerov nepatrí stavebný
odpad, pneumatiky ani elektroodpad. Nie sú určené ani na biologický odpad. „Aktuálne máme
určených 44 lokalít, ktoré vyhovujú
z hľadiska priestorových i bezpečnostných kritérií, a tieto budeme pravidelne opakovať,“ dopĺňa informáciu
Halina Trubínyiová.
Karlovešťania môžu využívať
i služby zberného dvora OLO, a. s., na
Ivánskej ceste, kde sa treba preukázať
trvalým pobytom v hlavnom meste.
-mš-; Foto: MiÚ

Harmonogram pristavenia VKK
Od

Do

Miesto

20. 3. 2019
21. 3. 2019
27. 3. 2019
28. 3. 2019
3. 4. 2019
4. 4. 2019
10. 4. 2019
11. 4. 2019
15. 4. 2019
16. 4. 2019
24. 4. 2019
25. 4. 2019
29. 4. 2019
2. 5. 2019
6. 5. 2019

21. 3. 2019
22. 3. 2019
28. 3. 2019
29. 3. 2019
4. 4. 2019
5. 4. 2019
11. 4. 2019
12. 4. 2019
16. 4. 2019
17. 4. 2019
25. 4. 2019
26. 4. 2019
30. 4. 2019
3. 5. 2019
7. 5. 2019

Devínska cesta – vedľa garáží
Staré grunty – parkovisko vedľa kvetinárstva
H. Meličkovej č. 19A
Gabčíkova č. 2
Roh Vincenta Hložníka
Svrčia ulica – parkovisko
Roh Majerníkova – Veternicová
Adámiho č. 17 – Hodálova č. 3 - roh
Tománkova č. 2 – ku stojisku
Roh Púpavová – Borská
Školské nám. – Majerníkova
Lackova č. 7
J. Stanislava č. 8
Líščie údolie – vedľa RD č. 182
Hlaváčiková č. 27

K ARLOVESKÉ NOVINY

Odpad nepatrí
ku kontajnerom

B

ratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia
odpadu (OLO) upozorňuje
na problém s neporiadkom okolo
zberných nádob. Smetiari musia
často upratovať odpad z okolia
zberných nádob, i keď to nie je ich
povinnosť. Zvyšuje to nielen prácnosť, ale aj časovú náročnosť odvozu odpadu.
Všeobecne záväzné nariadenie
(VZN) hlavného mesta o nakladaní
s komunálnym a drobným stavebným
odpadom prikazuje ukladať odpad
do zberných nádob na to určených
tak, aby sa dali uzavrieť a odpad
z nich nevypadával. Ukladanie odpadu mimo zberných nádob je zakázané
a pokladá sa za priestupok.
Za každé stanovisko zberných
nádob je zodpovedný najmä správca
nehnuteľnosti. Ten je povinný zabezpečiť, aby sa na stanovisku nachádzalo dostatočné množstvo zberných
nádob, aby bol odvoz odpadu vykonávaný dostatočne často, aby boli
nádoby v deň odvozu prístupné, a tiež
zabezpečuje čistotu stanoviska.
Ak sú zberné nádoby preplnené,
správca môže objednať častejší odvoz
odpadu alebo viac zberných nádob.
Ak je na stanovisku zberných nádob
objemný odpad alebo neporiadok,
správca je povinný objednať mimoriadny odvoz odpadu.
Aby sa zabránilo neporiadku pri
zberných nádobách, treba odpad
správne roztriediť a umiestniť do zberných nádob. Do zelenej nádoby patrí
sklo, do žltej sa umiestňujú plasty,
kovové obaly a tetrapaky a do modrej

papier či kartónové krabice. Plastové
fľaše či obaly treba pred vhodením
do nádoby zošliapnuť, aby nezaberali
veľa miesta. Do čiernej nádoby patrí
zmesový komunálny odpad, teda
zvyšok po vytriedení, a tiež bio odpad
z kuchyne a domácností. Odpad musí
byť uložený tak, aby sa nádoba dala
uzavrieť a odpad z nej nevypadával.
Do všetkých zberných nádob vrátane čiernych nádob na zmesový komunálny odpad je zakázané ukladať
akýkoľvek horľavý a nebezpečný
odpad.
Objemný odpad ako nábytok, matrace, elektronika či stavebný odpad
nepatria k zberným nádobám. Treba ho odovzdať na zberný dvor.
V Karlovej Vsi na tento účel slúžia
(okrem elektroniky) veľkokapacitné
kontajnery (VKK). Existuje však aj
možnosť objednať si pristavenie VKK,
alebo si dohodnúť službu OLO taxi –
mobilný zberný dvor.
Elektroodpad možno odovzdať buď
priamo distribútorovi elektrozariadenia, alebo v rámci oddeleného zberu,
ktorý pravidelne organizuje Karlova
Ves v spolupráci s firmami, ktoré sa
tomuto zberu venujú.
Je tiež vhodné uzamykať stanoviská zberných nádob tak, aby boli
prístupné len pre obyvateľov bytového domu, ku ktorému patria. Ak
sa rozhodnete stanovisko uzamknúť,
treba osloviť spoločnosť OLO prostredníctvom telef. čísla 02/50 110
111 alebo e-mailom zakazka@olo.sk,
prípadne osobne na Ivánskej ceste 22.
-mš-; Foto: Facebook

Zodpovednosť za čistotu okolo kontajnerového stojiska má správca
bytového domu
www.karlovaves.sk
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Použité batérie a akumulátory
nepatria do bežného odpadu

S

ú ťažko rozložiteľným odpadom, preto sú označené špeciálnym symbolom.
Odovzdať ich môžete do nádob
k tomu určených do tzv. recykloboxov. Dva takéto recykloboxy na
tento druh odpadu sa nachádzajú
aj na miestnom úrade. Jeden nájdete vo vstupe do budovy úradu
a druhý vo vstupe do Centra služieb
občanom. Ďalšie sú rozmiestnené
v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach nielen
v Bratislave, ale na celom území
Slovenska.
Slúžia na zber elektroodpadu
a použitých batérií. Batérie a akumulátory obsahujú ťažké kovy a kyseliny, ktoré vo voľnom prostredí na
nelegálnych úložiskách alebo v prostredí skládok odpadov môžu spôsobiť
kontamináciu životného prostredia.
Predstavujú riziko pre zdravie obyvateľstva. Ich odovzdaním zamedzíte
úniku nebezpečných látok do prírody.
Zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov zabezpečujú spoločnosti, ktoré sú na
tento účel technologicky a odborne
vybavené. Náklady na triedený zber

zabezpečuje výrobca.
Zničená
príroda,
znečistené
ovzdušie, kontaminované vodné
zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo
pod vznik globálnych ekologických
problémov, ktoré vedú k negatívnym
zmenám, akými sú otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme, ale aj
obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť
katastrofické dôsledky globálnych
ekologických problémov sa môžeme
pokúsiť všetci, každý v rámci svojich
možností, či už doma, alebo na pracovisku.
-mš-; Foto: internet
Batérie obsahujú ťažké kovy
a kyseliny, ktoré môžu kontaminovať
životné prostredie

Karlova Ves pripravuje Akčný
plán na zvýšenie odolnosti voči
dôsledkom zmeny klímy

T

ento dokument bude zahŕňať
výpočet uhlíkovej stopy
a hodnotenie zraniteľnosti
našej mestskej časti. Karlova Ves si
určí víziu do roku 2050 a stratégiu
do roku 2025 ako zabezpečiť klimatickú odolnosť sídliska a znižovať
emisie skleníkových plynov.
Akčný plán bude obsahovať návrh
opatrení, informácie o potenciálnych
výhodách a rozvojových možnostiach, určí zodpovednosti, kľúčové
míľniky, prioritné oblasti a očakávané
sociálne, environmentálne a ekonomické výsledky realizovaných
opatrení.
Do prípravy toho dokumentu sa
zapoja aj externí odborníci z rôznych
oblastí zameraných na zmierňovanie
www.karlovaves.sk

Veľké zadláždené plochy bez zelene
a tienenia prehrievajú vnútrobloky
sídlisk, treba hľadať opatrenia na ich
ochladenie

klimatických zmien a adaptácie na ne.
Nielen horúce a suché leto vystriedané
výdatnými zrážkami, ale aj intenzívne
sneženie či iné výkyvy počasia poukazujú na fakt, že negatívne dôsledky
zmeny klímy sa už začali prejavovať.
Pri súčasnej rýchlosti otepľovania
sa predpokladá v rokoch 2030 – 2040
zvýšenie teploty o 1,5 °C a o 2 °C
o 20 rokov neskôr. Pred nami teda
stojí úloha radikálne znížiť emisie
CO2, a to čo najrýchlejšie, a zároveň
sa pripraviť na nadchádzajúce zmeny.
Viac informácií nájdete na www.
odolnesidliska.sk.
Zuzana Hudeková,
odborná garantka projektu
DELIVER; Foto: MiÚ
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Ateliér drôtu tentokrát
na veľkonočnú tému

O

bľúbené ateliéry drôtu
pre seniorov pokračujú aj
v marci. Keďže sa blíži
Veľká noc, marcový bude zameraný
na opletanie vajíčok drôtom a na
tvorbu rôznych ďalších zaujímavých
dekorácií.
Na ateliéri tvorby z drôtu si
návštevníci môžu spoločne zaspomínať
na tradície a zvyky a popritom vytvoriť
originálne výrobky. Koná sa v pondelok 11. marca od 15.30 do 18.00 h
v dennom centre na Tilgnerovej 1/A.
Účastnícky poplatok 5 eur je pre

všetkých nepracujúcich seniorov s trvalým pobytom v Karlovej Vsi, pre
seniorov pracujúcich a pochádzajúcich
z iných mestských častí je poplatok 7
eur. Tvorivej dielne sa môže zúčastniť
maximálne 10 ľudí. Materiál aj drobné
občerstvenie budú k dispozícii.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na
tel. čísle 0940 634 198 (v pondelok
a v stredu od 9.00 do 16.00 h a v piatok od 9.00 do 12.00 h) alebo prostredníctvom e-mailu dennecentra@
karlovaves.sk.
-dď-; Foto: internet

Ako nenaletieť podvodníkom
– rady pre seniorov

V

zhľadom na vyšší počet
trestných činov páchaných
na senioroch urobí odbor
prevencie kriminality kancelárie
ministerky vnútra v Bratislavskom
kraji besedy pre túto cieľovú skupinu. V spolupráci s MČ Bratislava-Karlova Ves usporiada v marci
dve besedy na spomínané témy
s voľným vstupom.
Prvá beseda bude v pondelok 18.
marca o 14.30 h v dennom centre na
Lackovej 4. O týždeň neskôr, teda 25.
marca o 14.30 h je v dennom centre na
Tilgnerovej 1/A naplánovaný druhý
termín besedy. Na príkladoch z kaž-

dodennej praxe odborníci seniorom
vysvetlia a poradia, ako sa nestať
obeťami trestných činov.
Cieľom projektu je uľahčiť obetiam
trestných činov situáciu a pomôcť
im nájsť vhodné riešenia. Pomoc
koordinátora a jeho asistentov môže
vyhľadať každý, kto sa stal obeťou
trestného činu, alebo sa toho obáva.
Úlohou zamestnancov kancelárie
kontaktného bodu je pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú, a to nielen
formou poradenstva. Tento projekt je
podporený z Európskeho sociálneho
fondu.
-ab-; Foto: internet
Starší a osamelí
ľudia sú častým
terčom podvodníkov

JDS informuje

JDS oznamuje milovníkom poézie a prózy, že pripravuje okresnú prehliadku
poézie, prózy a vlastnej tvorby. Bude 8. apríla o 15.00 h vo veľkej sále KCK na
Molecovej ulici. Kto sa chce prihlásiť na prednes, môže si vyzdvihnúť prihlášku
v kluboch dôchodcov, alebo poslať informáciu o svojom záujme na e-mailovú
adresu: skl@karlovaves.sk.
Prihláška mu bude zaslaná elektronickou poštou. Odovzdať, alebo odoslať ju
treba do 25. marca.
-redwww.karlovaves.sk

Prednáška o Nordic Walkingu

A

k sa chcete dozvedieť viac
o tejto efektívnej a zdravej
pohybovej aktivite, vhodnej
aj pre ľudí vo vyššom veku, príďte
na prednášku s Annou Saskovou,
akreditovanou inštruktorkou Nordic Walkingu.
Prednáška sa uskutoční 20. marca
o 10.00 h na Miestnom úrade na Nám.
sv. Františka 8. V prípade záujmu
sa prihláste počas úradných hodín
prostredníctvom e-mailu dennecentra@karlovaves.sk alebo telefonicky
na čísle 0940 634 198. Vstupné pre
prihlásených na prednášku je 0,50 
a priamo na mieste 1,00 .
Po prednáške budú vyžrebovaní
dvaja výhercovia, ktorí môžu zdarma
absolvovať kurz Nordic Walkingu.
Kurzy sa začnú od apríla 2019. Záujemcovia o ne sa môžu prihlásiť na
vyššie uvedených kontaktoch.

Pre svoju jednoduchosť, finančnú
nenáročnosť a účinnosť je Nordic
Walking (severská chôdza) jedným
z mála športov, ktorý je vhodný prakticky pre každého. Odporúča sa aj
osobám, ktoré sa zotavujú po zranení.
Severská chôdza, po celom svete
známa ako Nordic Walking, je mladý
druh športu, ktorý vznikol v osemdesiatych rokoch vo Fínsku. Najprv ju
začali pestovať ľudia v Škandinávii.
Na chuť jej však prichádzajú aj Česi
a Slováci. Ak pri chôdzi s palicami
používate správnu techniku, znásobíte
bez väčšej námahy efekt klasickej
chôdze. Pri súbežnom pohybe rúk
a nôh zapájate 90 percent všetkých
svalov. Tepová frekvencia sa drží
v úrovni, v ktorej sa človek cíti v pohode. Pri takomto pohybe spálite až
400 kalórií za hodinu.
-dď-

Nordic Walking
je vhodný pre
všetkých, od
detí po seniorov
Foto: internet

Inzercia

WWW.SENIORPOBYTY.SK - cestovná kancelária
Vás pozýva na premietanie a prezentaciu dovolenkových pobytov
v zahraničí pre seniorov 55+.
Termín: streda, 20. marec o 14.00 alebo štvrtok, 21. marec o 16.00
Miesto: Cukrová 14, Bratislava
Vstup je voľný, ale nakoľko počet miest je limitovaný, prosíme potvrdiť účasť tel.
02-38 10 20 62, 0905 729295, senior@wip.sk alebo správou
www.facebook.com/seniorpobyty

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Zišli sa decembroví a januároví jubilanti

D

esiatky oslávencov spolu so svojimi najbližšími zaplnili v pondelok
11. februára veľkú sálu Karloveského centra kultúry. Karlova Ves
si opäť uctila seniorov, ktorí oslávili svoje krásne jubileá v mesiacoch december a január. Už tradične im osobne zablahoželali starostka
Dana Čahojová, zástupca starostky Branislav Záhradník a niektorí karloveskí poslanci. Najstaršou oslávenkyňou bola tentokrát 96-ročná Nina
Moulin.
V priestoroch KCK vládla výborná atmosféra, ktorú svojím vystúpením

nepochybne pomohla vytvoriť aj skupina Cimbal Brothers. Jej repertoár je
zložený nielen z najznámejších pop-rockových piesní rôznych zahraničných
aj domácich interpretov, ale aj z world music, ľudovej, filmovej či klasickej
hudby.
Karlova Ves pozýva na stretnutia jubilantov Karlovešťanov, ktorí oslávili
v dvoch predchádzajúcich mesiacoch 75 rokov a všetkých, ktorí oslávili 80
a viac rokov. Najbližšie sa 15. apríla v priestoroch KCK zídu februároví a marcoví oslávenci.
-mš-; Foto: Miroslava Sárová, Peter Böhm

Najstaršej oslávenkyni zablahoželali
starostka Dana
Čahojová, vicestarosta Branislav
Záhradník a poslanci
Petra Hudáková
a Martin Ganz

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Miestny úrad hľadá
asistentov pre zdravotne
znevýhodnených

M

už v strednom veku,
programátor, vozičkár,
ktorý cestuje vlastným
autom, ale potrebuje asistenciu
pri prekonaní štyroch schodov do
svojej bytovky. Dievča v maturitnom ročníku strednej školy s ťažkou poruchou zraku zasa potrebuje
odprevadiť do školy. Sú to len niektoré z množstva ľudských príbehov okolo nás.
Aj v Karlovej Vsi každodenne
stretávame ľudí na vozíku, nevidiacich či nepočujúcich, alebo aj ľudí
s mentálnym postihnutím, ktorí žijú
aktívny život. Človeku so znevýhodnením môže pri prekonávaní bariér
a zvládaní rôznych činností výrazne
pomôcť osobná asistencia.
Ako vysvetľuje Hana Štetinová
z Oddelenia sociálnych vecí miestneho úradu, vykonávať prácu osobného
asistenta nevyžaduje žiadne špeciálne
vzdelanie, ale vyžaduje zrelú osob-

nosť. Asistenta usmerňuje sám človek
so špeciálnymi potrebami, prípadne
jeho rodičia. Človek so špeciálnymi
potrebami platí asistenta z príspevku
od úradu práce.
„Asistent môže byť mladý človek,
ale aj aktívny senior, asistenciu možno vykonávať aj popri inom zamestnaní. Práca môže byť vykonávaná na
zopár hodín týždenne podľa flexibilnej
dohody. Asistent pomáha riešiť bežné
činnosti na najrôznejších miestach.
Pre niekoho je predĺženou rukou, pre
niekoho ochranou, pre iného očami,
sluchom, poradcom, oporou, povzbudením. Jednoducho je to práca pre
ľudí s dobrým srdcom,“ dodáva Hana
Štetinová.
O osobnej asistencii sa možno viac
dozvedieť na stránke Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Na asistenciu
od júna 2018 dostáva žiadateľ 3,82
eura na hodinu, ktoré vypláca asistentovi, okrem toho štát asistentovi

Osobná asistencia je pre jedného človeka cestou k samostatnému životu
a pre druhého je to cesta k zmysluplnej práci
platí zdravotné poistenie a poskytuje
aj ďalšie výhody.
„Dôležité je, aby sa stretli tí správni
ľudia. Preto sociálni pracovníci miestneho úradu privítajú osobné stretnutie s občanmi, ktorí by radi pracovali ako osobní asistenti. Veríme, že
takto vznikne v Karlovej Vsi databáza
osobných asistentov, komunita ľudí,
ktorým budeme vedieť poskytnúť pod-

poru formou vzdelávacích, supervíznych a konzultačných skupín,“ uzatvára Hana Štetinová.
Osobné stretnutie záujemcu o prácu
asistenta so sociálnymi pracovníkmi si treba vopred dohodnúť na tel.
č. 0940 637 150, prípadne e-mailom
na adrese: osobna.asistencia@karlovaves.sk.
-mš-; Foto: internet
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Karloveský ples
v štýle vintage
O cestovanie
t
i v ččase sa postarali
t lii h
hudobníci, speváci a artisti, ktorí svojimi vystúpeniami preniesli prítomných o niekoľko
dekád späť.
Viacero umelcov sa pre tento večer spojilo v projekte Cirkus
Vintage. Výpravnú dobovú artistickú šou plnú nečakaných
zážitkov predviedlo domáce zoskupenie CirKus-Kus. Historickú atmosféru hudobne dotvoril aj verklikár s pravým
verklíkom. Pod rúškom tajomstva ostával skrytý hlavný hudobný hosť. Indície ako slovenská herečka a speváčka ponúkali
viacero možností. Na pódiu sa nakoniec objavila Helena Krajčiová, známy hlas skupiny Fragile.
Celým večerom sprevádzal hostí principál Roman Féder
so svojou kapelou Funny Fellows. Ako inak, neformálnou
zábavou a reprodukciou obľúbených hitov z minulého storočia.
Nechýbalo zastúpenie Karloveského tanečného centra, ktoré
predviedlo spoločenské tance v podaní profesionálov. Karloveský ples 2019 doplnil aj dídžej, ktorý hral nielen skladby
z minulého storočia, napríklad v podaní Františka Krištofa
Veselého, ale po polnoci si mohli vybrať obľúbenú skladbu
z 80. rokov aj návštevníci plesu. Organizátori pripravili pre
hostí novinku v podobe karikaturistu, ktorý sa nemohol
sťažovať na nedostatok práce. Okrem zážitkov z celonočnej
zábavy či výhier z tomboly si niektorí z plesajúcich odnášali aj
svoj portrét.
-ab-; Foto: MiÚ
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Z policajného
zápisníka

158

február 2019

• Policajná hliadka 7. 2. o 10.30 h na ulici Mlynská dolina v predajni
Kaufland zadržala a obmedzila na osobnej slobode osobu, ktorá odcudzila
tovar. Predajni spôsobila celkovú škodu krádežou vo výške 4,37 eur. Menovaná osoba tiež 16. 11. 2018 v čase o 7.15 h v Bratislave na Homolovej
ulici v predajni Terno odcudzila tovar. Za uvedený skutok bola osobe
uložená bloková pokuta.
• Polícia začala trestné stíhanie voči obvinenému, ktorý 2. 2. v čase
o 2.00 h na Lamačskej ceste viedol motorové vozidlo značky BMW.
Po zastavení policajnou hliadkou bol obvinený vyzvaný, aby predložil
doklady potrebné na premávku a vedenie motorového vozidla. Keďže javil známky požitia návykových látok a uviedol, že pred jazdou požil marihuanu, bol poučený a vyzvaný, aby sa podrobil odbornému lekárskemu
vyšetreniu na zistenie návykovej látky, čo obvinený odmietol.

RIADKOVÁ INZERCIA
DAŇOVÉ PRIZNANIE – Potrebujete ho spracovať a neviete, ako na to?
Urobím ho za vás. Poplatok: 20 eur. Telefón: 0917 250 334, e-mail: adulienka88@gmail.com.
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, tel. 0905 662 407, prijíma nových pacientov na ošetrenie.
KÚPIM staršie auto, aj nepojazdné. Tel.: 0948 141 985.
Opravy v domácnosti, vŕtanie, montáž svetiel, zapojenie spotrebičov, servis
plastových okien, montáž nábytku, výmena a osadenie vodovodných batérií.
Tel: 0948 727 605.

Pribudli ďalší malí
Karlovešťania
Otca Tomáša Bittnera a mamu Hanu Šokovú obšťastnil ich malý synátor
Tomáško, ktorého im doniesol bocian ešte 14. decembra. O deň neskôr priniesol radosť aj do rodiny Babíkovcov. Rodičom Michalovi a Daniele sa narodil
malý Tobias s mierami 3270 g a 50 cm. Terezka Hopková prišla na svet
20. decembra rodičom Diane a Andrejovi. Vážila 3590 g a merala 54 cm.
Doma sa už na ňu tešil brat Martin. Šťastným rodičom Anne a Martinovi
Králikovcom 11. januára bocian priniesol malú Simonku s mierami 3770 g
a 50 cm. Doma ju uvítal aj braček Riško, ktorý má dva a štvrť roka. Ďalší malý
Karlovešťan Leonard Kriška prišiel na svet 17. januára o 1.16 ráno. Rodičia
Janko a Michaela Kriškovci sa z neho nesmierne tešia. V ten istý deň svojim
príchodom na svet priniesol radosť rodičom Petre Baláž Švecovej a Petrovi
Balážovi ich synček Maximilián. „Krpca“ Alexa s mierami 49 cm a 3430
gramov uvítali na svete v ružinovskej nemocnici 16. februára šťastní rodičia
Janka a Miroslav Sikorovci.
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. marca 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 januári, februári a marci.
-mšAlex

Maximilián

Spoločenská kronika
Zosobášili sa:

16. 2. 2019:

Leonard

Alexander Lysak a Natália Šabíková
Ondrej Tichý a Veronika Sasková
Miroslav Horečný a Vlasta Konečná
Inzercia

Tobias

Terezka

ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Dúbravka - Lysáková ulica

Celor
CCeloročné
objednávky:
objedná
obje
090
0905
905 240
240532

TENISOVÁ HALA
2018 / 2019
od 8 € / hod.

Hodinové
objednávky:
0905 109378

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. Michal VAVRO
0905 240532
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Karlova Ves ocenila športovcov roka

U

plynulý kalendárny rok sa
niesol v znamení úspechov
karloveských športovcov na
domácom i medzinárodnom poli.
Za svoje individuálne výsledky
si prevzali ocenenia Tomáš Sivok
(cyklistika), Dávid Abrham (basketbal), Katarína Pecsuková (rýchlostná
kanoistika), Emanuela Luknárová
(vodný slalom), Richard Németh
(rýchlostná kanoistika), Nina Darovcová (stolný tenis) a dvojice Viktória Reichová s Natáliou Pivarčiovou (synchronizované plávanie)
a Filip Deak a Júlia Pabst (spoločenské tance).
Mimoriadnu pozornosť si zaslúžia
karloveské vodáčky. Reprezentačné kolegyne Katarína Pecsuková
a Emanuela Luknárová sa postarali
o medailovú žatvu na Olympijských
hrách mládeže. Rýchlostná kanoistka
získala striebro a vodná slalomárka
Emanuela Luknárová siahla na olympijských hrách mládeže v Buenos
Aires dokonca po najcennejšom kove.
Absolútnym suverénom slovenských ciest a terénu sa stal v roku
2018 cyklista Tomáš Sivok. Titul
majstra Slovenska si pripísal v cestných pretekoch s hromadným štartom, časovke jednotlivcov, časovke
do vrchu, v horskej cross country aj
v disciplíne eliminátor.

Majsterkou Slovenska a dvojnásobnou víťazkou Slovenského pohára
sa stala slovenská reprezentantka
v stolnom tenise Nina Darovcová.
Príkladnou reprezentáciou v zahraničí sa môže pochváliť aj rýchlostný
kanoista Richard Németh, ktorému
na Majstrovstvách sveta a Európy iba
tesne unikli stupne víťazov.
Pilier A-mužstva basketbalistov
MBK Karlovka Dávid Abrham sa
tešil z nominácie do kádra slovenskej
reprezentácie. Akvabely Viktória Reichová a Natália Pivarčiová brali medaily na domácom šampionáte a aj na
zahraničných podujatiach. Tanečníci
Filip Deak s partnerkou Júliou Pabst
zaznamenali postup do vyššej výkonnostnej triedy a medzi dospelými sa
v Slovenskom pohári dostali do finále.
Vydarený rok majú za sebou aj žiaci MBK Karlovka. Mladí basketbalisti
okrem dobrých výsledkov v domácej
súťaži pridali úspechy na turnajoch
v Českej republike a Slovinsku. Za
roky dlhoročnej práce s mládežou
si prevzal ocenenie futbalový tréner
Anton Benčič. V kluboch ŠK Slovan
Bratislava a FKM Karlova Ves mu
prešlo cez ruky vyše 500 zverencov.
Svoje skúsenosti využíval aj z pozície
trénera výberu Bratislavského futbalového zväzu.
-ab-; Foto: MiÚ

Ocenenému trénerovi A. Benčičovi zablahoželali starostka Dana Čahojová
a predseda komisie školstva, kultúry a športu Richard Savčinsky (vľavo)

Ocenení najlepší športovci do 23 rokov s moderátorom Richardom
Vrablecom (vpravo), ktorý aj tento rok moderoval celý galavečer

Hosťom bola reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Martina Gogolová (vľavo),
na obrázku s predsedníčkou Karloveského športového klubu Annou Paučovou (vpravo)

Najlepší kolektív - basketbalisti A mužstva MBK Karlovka

Turnaj o titul majstra v rapid šachu

R

ok sa s rokom spojil a karloveskí šachisti opäť hľadajú
svojho majstra. Veľkonočný
šachový turnaj patrí už roky ku
koloritu karloveskej šachovej komunity. Dvanásty ročník prestížneho Turnaja o majstra Karlovej Vsi
K ARLOVESKÉ NOVINY

v rapid šachu sa uskutoční v sobotu
13. apríla. Boj na šachovniciach sa
v senior klube na Lackovej 4 rozpúta od 9.00 h.
Tempo hry bude určené na 2 x15
minút na partiu, podľa šachových
pravidiel FIDE pre rapid šach. Sys-

tém hry pozostáva zo siedmich kôl
pre každého účastníka turnaja. Ak
teda účastník nezachytí úvod turnaja,
stále má dostatočné pole pôsobnosti
pri ďalších partiách. Ceny pre turnaj
zabezpečí karloveský miestny úrad
v spolupráci so šachovým klubom.

Štartovné je symbolické – 1 euro. Do
turnaja sa môžete prihlásiť u vedúceho šachového klubu Jána Marka,
a to buď telefonicky na čísle 0903 947
270, alebo prostredníctvom e-mailu
na adrese janmarko64@gmail.com.
-abwww.karlovaves.sk
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