UPOZORNENIE:
Jarné upratovanie, ktoré bolo naplánované na
4. apríla 2020, je zrušené. Dôvodom je prevencia
pred šírením nákazy vírusom COVID-19.

Oficiálny mesačník mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Karloveská lodenica
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Zápisy detí

Život v lodenici
je už v rukách
vodákov
Viac na s. 3

Výsadba stromov
Blíži sa prijímanie
a zápisy
do MŠ a ZŠ
Viac na s. 6 – 7

Na Karloveskej
pribudli japonské
sakury
Viac na s. 7

Koronavírus mení život aj v Karlovej Vsi

Z

atvorenie všetkých školských
zariadení, maloobchodných
prevádzok či zrušenie úradných hodín na miestnom úrade.
To sú jedny z mnohých opatrení,
ktoré prijala Karlova Ves či štátne
orgány z dôvodu prevencie pred
šírením respiračného ochorenia,
ktoré vyvoláva nový koronavírus
COVID-19. Odborníci stále prízvukujú, aby sa chránili najmä
starší Karlovešťania, ktorí sú v najväčšom ohrození života. Z domu by
nemali vychádzať vôbec a v nevyhnutnosti výlučne so zakrytými
dýchacími cestami.
Po prvých podozreniach o možnom
výskyte vírusu v predškolských zariadeniach sa starostovia s primátorom
zhodli na koordinovanom postupe.

Plošne zatvorili základné, materské
a umelecké školy od utorka 10. marca. Postupne sa pridali bratislavské
univerzity a svoje izby museli opustiť
aj študenti na vysokoškolských internátoch.
V Karlovej Vsi zodpovedne
Miestny úrad pristúpil po zavretí
škôl k viacerým preventívnym opatreniam s cieľom spomaliť šírenie
respiračných ochorení. Od utorka 10.
marca vstúpilo do platnosti zrušenie
stránkových dní miestneho úradu
až do odvolania s výnimkou Centra
služieb občanom. Zrušená bola pravidelná právna poradňa 11. marca.
Prišli aj reštriktívne opatrenia
v oblasti spoločenského života.
Boli zakázané hromadné športové,
kultúrne či spoločenské podujatia.

Koncom marca sa dobrovoľné nosenie rúšok zmenilo na povinné.
Zastávka MHD Molecova
K ARLOVESKÉ NOVINY

Zatvorili sa dokonca aj brány karloveských kostolov. Zrušili sa tiež
všetky plánované podujatia mestskej
časti do 30. júna vrátane obľúbených
akcii, na ktorých spolupracujú
obyvatelia, Adoptuj si kvetináč či
vysádzania zelene do predzáhradiek.
Pomáhajú aj dobrovoľníci
Keďže priebeh ochorenia spôsobený
novým koronavírusom je v doterajšom priebehu najhorší u seniorskej
časti obyvateľstva, začal miestny
úrad hľadať dobrovoľníkov, ktorý by
v prípade potreby najohrozenejšiu
skupinu zabezpečili potravinami
a liekmi. Výzva úradu sa stretla
s mimoriadnou odozvou. Už v prvých
dňoch sa prihlásilo vyše 100 dobrovoľníkov. Iba pre ilustráciu, v Karlovej Vsi žije približne 6000 ľudí

v dôchodcovskom veku a niektorí
z nich sú odkázaní sami na seba.
Žiadostí o pomoc je veľmi veľa
a miestny úrad ich vybavuje postupne.
Krízový štáb mestskej časti od začiatku intenzívne sleduje vývoj situácie a reaguje na potreby obyvateľov
Karlovej Vsi. Počas mimoriadnej
situácie pridelil svojim zamestnancom aj pracovné činnosti nad rámec
ich pracovnej náplne. Skupina zamestnankýň napríklad šije ochranné rúška
z bavlnenej látky. Tie sú priebežne
prednostne distribuované zamestnancom v exteriéri, seniorom a zamestnancom opatrovateľskej služby
a verejnoprospešných služieb.
-ab-; Foto: MiÚ

Preventívne opatrenia sa týkajú aj zákazníkov lekární, ktorí čakajú
na výdaj liekov v rozostupe
www.karlovaves.sk
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Mali sme sa veľmi dobre. Stredná
a mladá generácia nezažila vojnu,
netýkajú sa nás zemetrasenia, niekoľko rokov ani väčšie záplavy. Až
tak bolo dobre, že sme si to prestali
vážiť. Keď na prelome rokov médiá
informovali o šírení pre nás neznámeho vírusu, pravdepodobne si väčšina
z nás v duchu pomyslela, našťastie je
Čína veľmi ďaleko a netýka sa nás to.
Tak sme si ešte pár týždňov žili v sladkej predstave, že sme chránení, lebo
veď sme v Európe.
Fungovali sme v zabehnutých
koľajniciach. Pracujúci chodili do
práce, deti do škôl. Mnohých nás
vyrušovalo iba blížiace sa obdobie
volieb, keď sme nevedeli, či bude
pokračovať vláda strany SMER,
prípadne so spoluúčasťou kotlebovcov a národniarov, alebo či dôjde
k zmene. K volebným urnám už niektorí išli s dezinfekčnými gélmi, sprejmi a miernymi obavami, lebo vírus
COVID-19 sa začal nebezpečne približovať.
Začiatkom marca prišiel deň,
o ktorom sme vedeli, že príde, no
predsa len spôsobil šok. Na Slovensku sa potvrdil prvý prípad Slováka
s koronavírusom. Skončilo sa obdobie pokoja. Ľudia začali hromadne
vykupovať potraviny, múku, olej,
dezinfekčné gély. Počiatočné informácie, že obyčajné rúška nás neochránia, vystriedali tvrdenia, že predsa len ich radšej máme nosiť. Pred
nami sú zrejme ešte dlhé týždne, kým
sa všetko upokojí. Hrdinami nie sú len
lekári a zdravotný personál, ktorí sú
v prvej línii v boji s koronavírusom,
ale aj zamestnanci pošty a potravinových reťazcov, ktorí sú vystavení
veľkému riziku nákazy, pretože
prichádzajú do styku so stovkami ľudí.
To, že počet chorých bude ešte len
kulminovať, je isté, rovnako ako aj
vracanie situácie do normálu. Bude
na nás samotných, či budeme zodpovední. Sami rozhodujeme, či budeme
mať zlú situáciu do konca mája, alebo
až do jesene.
Mnohí z nás sa ráno prebúdzajú
s obavami o zdravie blízkych a na
optimizme nepridáva ani neistota,
kedy sa to celé skončí. Ale aj toto obdobie nám prinieslo zopár dobrých
správ. Príroda nám opäť ukázala, kto
je tu šéf. Ľudstvo sa muselo upokojiť. Lietadlá prestali lietať, továrne
prestali vypúšťať škodlivé výpary.
Ovzdušie sa prečistilo nad mnohými
krajinami. Benátky hlásia, že kanály,
kadiaľ premávajú obľúbené gondoly,
sa tiež prečistili. Zostáva ešte potreba
očisty mysle, aby sme si mnohí uvedomili hodnotu zdravého a pokojného
života.
Branislav Heldes, šéfredaktor

www.karlovaves.sk

Foto: ilustračné (internet)

Ako Vám zmenil osobný/
pracovný život koronavírus?
Dana Čahojová
(Naša Bratislava)

HĽADÁME
DOBROVOĽNÍKOV!
Aby sme boli schopní zabezpečiť bezpečnosť seniorov, ktorí
sú najohrozenejšou skupinou, hľadáme dobrovoľníkov, ktorí
budú zabezpečovať rozvoz potravín a liekov pre seniorov
do domácností tak, aby nemuseli vychádzať von.
Ak máte viac ako 18 rokov, netrpíte závažným ochorením
(najmä kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka, chronické
ochorenia pľúc, a podobne) pridajte sa k nám. Možno aj vo
vašom blízkom okolí býva senior, ktorý potrebuje takúto
pomoc.
Karlova Ves je pripravená organizovať dobrovoľníctvo tak,
aby nedochádzalo k ohrozeniu bezpečnosti seniorov a aby
pomoc bola koordinovaná a účinná.

Život sa zmenil zásadným spôsobom. Úrad pracuje v krízovom
režime a najvyššou prioritou sa stalo
zabezpečenie nevyhnutných potrieb
ľudí. Mnohým kolegom sa zmenila
náplň práce tak, aby sme prednostne poskytovali služby pre našich
najodkázanejších obyvateľov. Ani
pri maximálnom nasadení však nedokážeme pomáhať rovnako všetkým.
Sme vďační za každú pomoc a posilu.
Sama vo večerných hodinách doma
šijem rúška. Jednoducho robíme všetko preto, aby sa riziko šírenia nákazy
minimalizovalo a život sa vrátil do
normálnych koľají čo najskôr.

Branislav
Záhradník

(Naša Bratislava)

Je veľmi dôležité, aby všetky zložky
verejnej služby zostali funkčné a vedeli pomôcť obyvateľom. My v Karlovej
Vsi máme zriadený krízový štáb, ktorý
pracuje nepretržite. Denne vyhodnocujeme situáciu a prijímame potrebné opatrenia vo všetkých oblastiach
našich kompetencií. Keďže očakávame, že vrchol pandémie je ešte pred
nami, musíme byť dobre pripravení
na to, aby sme vedeli účinne pomôcť
najmä našim seniorom, osamelým a aj
ostatným zraniteľným ľuďom. Veľmi
si vážim podporu a spolupratričnosť,
ktorú prejavujú naši spoluobčania.
Verím, že to spoločne zvládneme.

Stanislav Hrda
(Team Vallo)
Ak ste pripravení pomôcť, napíšte nám
svoje meno, priezvisko a tel. kontakt
na adresu prednosta@karlovaves.sk
Mestská časť
Bratislava – Karlova Ves

Stránkové hodiny
v Centre služieb občanom
Obyvatelia Karlovej Vsi si úradné dokumenty môžu
vybavovať počas dvoch pracovných dní.
Pôjde vždy o pondelok a stredu od 9.00 - 12.00 h.
Centrum služieb občanom až do odvolania vybavuje iba
matričné činnosti a ohlasovňu pobytov.
Overovanie podpisov nie je možné.
Pre potreby vystavenia úmrtných listov mimo stránkových
hodín je potrebné kontaktovať číslo 0940 634 185.

Som rád, že bratislavský VÚC,
magistrát Bratislavy, ruka v ruke
s miestnym úradom Karlova Ves prijali rýchle opatrenia. Aj preto pracujem
z domu, nosím rúško pri občasnom
nákupe potravín.
Ako poslanec podporím potrebné návrhy, aby občania Karlovej Vsi
dostali včasnú pomoc, rozvoz jedla
a pod., ak by zo zdravotných dôvodov
museli ostať v karanténe.

Zuzana Melušová Kutarňová
(nezávislá)

Pre všetkých z nás je to zmena. Pre
mňa to znamená stať sa učiteľkou trom
deťom, ušiť čo najviac rúšok, každý
deň variť a hlavne mať pevné nervy.
Verím, že to zvládneme, ak sa všetci
budeme správať zodpovedne.

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Život v karloveskej lodenici
je už v rukách vodákov

N

ová karloveská lodenica
by mohla spustiť svoju činnosť už v priebehu jarných
mesiacov. Rozbehnúť by sa v nej
mali napríklad vodácke krúžky,
tréningy, ale aj rôzne športové
podujatia. Zmluvu o spravovaní
novej lodenice podpísala mestská
časť Karlova Ves s Klubom vodných športov Karlova Ves, o čom
rozhodli karloveskí poslanci.
„Vodáci už môžu začať naplno
využívať objekt lodenice tak, ako si to
želali oni, my i veľká časť karloveskej
verejnosti. Lodenica bude slúžiť
vodáckemu športu, vodáckej turistike,
vodáckym skautom a návštevníkom,
ktorí si budú chcieť vyskúšať tento
šport pod odborným dohľadom s inštruktážou. Ak dovolí počasie, a najmä epidemiologická situácia, budú
schopní okamžite naplno lodenicu
využívať,“ povedala pri príležitosti
podpisu zmluvy starostka Dana Čahojová.
„Keďže vodácky klub získal
priestory za symbolické nájomné

a energie, uložili sme jeho zástupcom aj povinnosti, najmä aby bola
lodenica otvorená nielen klubom,
ale aj verejnosti. Rovnako sme zaviazali prevádzkovateľa kaviarenskej
prevádzky, že priestory budúcej kaviarne musí poskytovať aj pre potreby mestskej časti a na spoločenské,
kultúrne a športové podujatia, aby
sa mohol komunitný život v objekte lodenice plnohodnotne rozvíjať,“
zdôraznil vicestarosta Branislav
Záhradník.
O spôsobe využitia objektu prebiehali intenzívne diskusie v miestnom
zastupiteľstve. Hľadal sa optimálny
model, ako má byť využitá lodenica,
aby splnila svoj verejnoprospešný
účel, a zároveň aby nevytvárala ďalšie
nároky na rozpočet mestskej časti.
Podľa názoru vicestarostu Branislava Záhradníka je lodenica verejnoprospešná stavba, o ktorej nemožno
uvažovať tak, či bude ziskovým projektom. Má slúžiť na podporu športu,
komunity a z tohto pohľadu boli nastavené aj nájomné vzťahy. Najväčšiu

Skupina vodákov sa stretla ešte v čase, keď svet netrápila infekcia
koronavírusom, najbližšie sa stretnú až po upokojení situácie
časť lodenice budú využívať vodácke
kluby, ktoré v Karlovej Vsi dlhodobo
pôsobia a pracujú i s mládežou.
Predseda Klubu vodných športov
Karlova Ves Michal Šeďo informoval, že budovu lodenice musia ešte
pripraviť na používanie. Otvorením
sa podľa neho rozšíria možnosti aj
pre širokú verejnosť, keďže klub nie je
zameraný na súťažný šport. „Okrem
bežnej klubovej činnosti ako sú splavy
či tréningy, budeme pre verejnosť
pripravovať kurzy a rôzne akcie.
Spolu s Bratislavským regionálnym

ochranárskym združením napríklad
pripravujeme Medzinárodný deň
migrácie rýb. Keby teda niekto mal
záujem pridať sa, môže tak urobiť,
keďže nám zmluva určuje aj povinnosť
klubu byť otvorený voči verejnosti,“ informuje Michal Šeďo. Doplnil,
že sa venujú splavom na kanoe, od
nenáročných splavov až po divokú
vodu. Doteraz sa venovali skôr dospelým, teraz chcú otvoriť aj detský
vodácky krúžok.
-mš-; Foto: Juraj Pucher
Inzercia
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Opustil nás Rudolf Rosina
Začiatkom marca Karlovu Ves zasiahla smutná správa o úmrtí poslanca Ing. Rudolfa Rosinu.
Funkciu poslanca vykonával už druhé volebné obdobie. Aktívne sa angažoval vo viacerých
odborných komisiách. Mimoriadne sa zasadzoval o rekonštrukciu dlhodielskeho bazéna, karloveských športovísk a materských škôl.
Napriek dlhodobému zápasu s chorobou a postupne sa zhoršujúcemu zdravotnému stavu sa
naďalej zúčastňoval zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Žiaľ, februárové zasadnutie zastupiteľstva
bolo jeho posledné. Česť jeho pamiatke.
-ab-; Foto: Naša Bratislava

Nový poslanec a poslankyňa
v zastupiteľstve

V Karlovej Vsi
prišlo voliť 77,33 %
oprávnených voličov

K
Dagmar Petrová

Jozef Griač

O

d najbližšieho zasadnutia
karloveského miestneho
za s tupiteľstva zasadnú
do poslaneckých lavíc dve nové
tváre, nezávislí poslanci z klubu
Naša Bratislava - Dagmar Petrová a Jozef Griač. Jeden mandát sa
uvoľnil po tom, ako nás po ťažkej
chorobe opustil poslanec Rudolf
Rosina. Druhého mandátu sa vzdal
poslanec Milan Ďurica.
Uvoľnený mandát po Rudolfovi
Rosinovi prevezme na najbližšom
zasadnutí
zastupiteľstva
druhý
náhradník v 3. volebnom obvode

Názor poslancov
Dagmar Petrová
(Naša Bratislava)

Budem sa snažiť byť prítomná
všade tam, kde to bude potrebné.
Doba pandémie znamená pre nás
veľkú výzvu. Je dôležité byť jednotní v ochrane zdravia nás všetkých.
Karlovešťania teraz oceňujú polohu
našej mestskej časti v lone prírody.
Podporím jej ochranu, aby slúžila na
oddych a regeneráciu.
www.karlovaves.sk

Jozef Griač. Vo voľbách v roku 2018
kandidoval ako nezávislý kandidát
a získal 1214 hlasov.
Po poslancovi Milanovi Ďuricovi,
ktorý sa mandátu vzdal v zmysle
zákona o obecnom zriadení, nastúpi
Dagmar Petrová. Vo voľbách v roku
2018 sa uchádzala o mandát ako
nezávislá kandidátka v druhom volebnom obvode a získala 1122 hlasov.
Nová poslankyňa a poslanec sa
ujmú svojej funkcie oficiálne po zložení sľubu poslanca na najbližšom
zasadnutí miestneho zastupiteľstva.
-ab-; Foto: Naša Bratislava

Jozef Griač
(Naša Bratislava)

arlovešťania
prejavili o februárové voľby do
Národnej rady SR mimoriadny záujem. Svoje volebné
právo využilo viac ako trištvrte
zapísaných voličov. Okrskové
volebné komisie evidovali aj 531
hlasov, ktoré prišli z cudziny.
Parlamentné voľby boli týždne
dopredu skloňovanou témou, čo naznačil výrazný nárast žiadostí o voľbu
poštou od Karlovešťanov zdržujúcich
sa v zahraničí. V Centre služieb
občanom vydali žiadateľom 1779
hlasovacích preukazov, s ktorými
mohli voliči hlasovať v ktoromkoľvek
okrsku na Slovensku.
Napokon, záujem ľudí prísť voliť potvrdil aj samotný volebný deň.
Tridsať okrskových komisií v Karlovej Vsi zažilo nápor voličov.
Z celkového počtu 29 569 voličov
zapísaných v zozname sa na voľbách
zúčastnilo až 22 866 voličov. Percentuálna účasť Karlovešťanov prekročila
77 %, čo je takmer o 12 % viac, ako
bol celoslovenský priemer. Z hľadiska počtu voličov odvolilo najviac ľudí

v okrsku č. 2 (1005 voličov). Percentuálne na tom bol najlepšie okrsok
č. 25, v ktorom hlasovalo až 85,87
oprávnených voličov.
Víťazom volieb v Karlovej Vsi sa
stalo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (OĽaNO) so ziskom 22,83
%, čo predstavuje 5159 platných
hlasov. Na druhom mieste sa umiestnila koalícia Progresívne Slovensko
a SPOLU, ktorej odovzdalo hlas 17,8
% voličov. Druhou najúspešnejšou
stranou, ktorá sa dostala do parlamentu, bola Sloboda a solidarita s 17,37
%. Strane Za ľudí sa podarilo získať
11,05 %, nasledovala strana Smer –
SD so ziskom 10,74 %. Mimoparlamentná strana KDH získala 5,21 %,
čo bolo viac ako 4,73 % strany Sme
rodina, ktorá sa však do parlamentu
v súčte všetkých platných hlasov bez
problémov dostala. Poslednou stranou, ktorá získala v Karlovej Vsi nad
3 %, bola parlamentná strana ĽSNS,
ktorej 888 platných hlasov znamenalo
3,92 %.
-ab-; Foto: ilustračné (internet)

Rád by som sa venoval sociálnej oblasti, ktorá ma napĺňa. Aktívne riešim problémy a otázky,
ktoré sú relevantné pre osoby so
zdravotným postihnutím. Môj hlavný cieľ je zlepšovať životné a sociálne podmienky ľudí s telesným
postihnutím a iných znevýhodnených skupín, a ich integráciu
do aktívneho života. Odhodlanosť
komplexne riešiť túto problematiku
mi dáva moje vlastné telesné postihnutie. Chcem prispieť k ešte väčšej
bezbariérovosti Karlovej Vsi.
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Prebiehajú kontroly označenia vyhradeného parkovania

U

žívatelia, ktorí nemajú
správne označené vyhradené parkovanie oň môžu
prísť. Pri nelegálnom osádzaní
parkovacích tabúľ môžu dokonca
dostať pokutu. Zamestnanci karloveského miestneho úradu zisťujú pri kontrole v teréne rozsiahle
porušovanie podmienok.
„Čoraz viac podnetov pochádza
práve od občanov. Užívatelia vyhradených parkovacích miest, ktorí

nemajú miesta riadne označené,
uvádzajú do omylu ostatných, ktorí
často nevedia, či môžu alebo nemôžu
na parkovacom mieste zostať stáť,“
upozorňuje Beata Boháčiková z oddelenia dopravy.
Zvislé aj vodorovné značenie má
byť na parkovisku jasne vyznačené,
vrátane čísla parkovacieho boxu
na dodatkovej tabuli aj na zemi.
V prípade, že je parkovisko zasnežené, alebo z nejakého iného ob-

jektívneho dôvodu nie je vodorovné
značenie viditeľné, platí nadradenosť
zvislého dopravného značenia.
Miestny úrad upozorňuje užívateľov vyhradených parkovacích
miest, že pokiaľ nie je parkovacie
miesto riadne označené v zmysle
podmienok stanovených v rozhodnutí
o pridelení vyhradeného parkovacieho miesta, polícia, mestská polícia,
ani pracovníci miestneho úradu nie
sú povinní riešiť obsadenie takéhoto

Trinásť najčastejších porušení
podmienok pridelenia parkovacieho miesta
1. Nelegálne označenie parkoviska dopravnou značkou
„P réservé“ IP 16. Takéto označenie musí schváliť
miestny úrad, inak je nelegálne a autorovi zaň hrozí
vysoká pokuta
2. Dopravná značka „P réservé“
IP16 nespĺňa svojím vyhotovením podmienky stanovené zákonom o cestnej
premávke
3. Na dodatkovej tabuli nie
je evidenčné číslo vozidla (EČV), pre ktoré bolo
pridelené parkovacie miesto
4. Na dodatkovej tabuli je
označené EČV iného vozidla,

5.
6.

7.
8.

9.

než pre ktoré bolo pridelené
EČV vozidla nie je čitateľné
Užívateľ nenahlásil zmenu
EČV a nezmenil si ho ani na
dodatkovej tabuli na pridelenom parkovacom mieste
Na dodatkovej tabuli s EČV
nie je uvedený vyhradený čas
parkovania
Na dodatkovej tabuli nie je
uvedené číslo parkovacieho boxu, ktorý bol pridelený
konkrétnemu EČV
Na dodatkovej tabuli nie je
smerová šípka, ktorá označuje
smer, ktorým platí tabuľa, pod
ktorou je šípka umiestnená.
V žiadnom prípade nemôže

šípka ukazovať vpravo aj vľavo
10. Užívateľ nemá vo vozidle
viditeľne umiestnený platný
parkovací preukaz
11. Užívateľ parkovacieho miesta toto miesto zneužíva,
požičiava ho alebo prenajíma
12. Parkovacie
miesta
sú
označené „P réservé“ so
značkou pre ťažko zdravotne
postihnutých (ŤZP), hoci to
nie sú miesta pre ŤZP
13. Vyhradené parkovacie miesto bolo zrušené, ale bývalý
užívateľ si neodstránil svoje
EČV z tabule

Stavebný
zákon platí
aj v čase
rozšíreného
koronavírusu

Právna poradňa
je dočasne zrušená

Z

Z

ačal stavať základy oplotenia
pozemku, no bez povolenia.
Reč je o bývalom karloveskom poslancovi Miroslavovi K.
Na jeho konanie upozornili ľudia
z okolitých domov. Za nelegálnu výstavbu oplotenia mu môže
stavebný úrad uložiť pokutu.
Podnet obyvateľov preverili zástupcovia karloveského stavebného úradu koncom marca. Keďže stavebník
staval plot bez povolenia a na pozemkoch, ktoré patria aj iným vlastníkom,
nariadili mu zastavenie prác. Bývalý
K ARLOVESKÉ NOVINY

miesta cudzím motorovým vozidlom.
Miestny úrad zároveň vyzýva užívateľov vyhradeného parkovania,
ktorí nemajú svoje parkovacie miesta
riadne označené, na urýchlené zjednanie nápravy.
Ak máte podozrenie o zneužívaní
konkrétneho vyhradeného parkovacieho miesta, upozornite referát dopravy Miestneho úradu Mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves e-mailom:
beata.bohacikova@karlovaves.sk
-ab-; Foto: MiÚ

Za nelegálne oplotenie hrozí bývalému poslancovi sankcia
poslanec musí požiadať o dodatočné
povolenie stavby.
O povolení alebo odstránení
rozhodne stavebný úrad. Legalizácia je však otázna, pretože staveb-

níkovi patrí jedna štvrtina dotknutých
pozemkov, zvyšné tri štvrtiny patria
iným vlastníkom, ktorých zastupuje
Slovenský pozemkový fond.
-red-; Foto: MiÚ

dôvodu opatrení na zabránenie šírenia vírusu je zrušená
bezplatná právna poradňa
pre občanov, ktorá mala byť otvorená v stredu 8. apríla.
„Je nám to ľúto, ale musíme sa všetci správať zodpovedne. Osobitne je
to dôležité preto, že právnu poradňu
využívajú najmä naši starší občania," povedal vicestarosta Branislav
Záhradník, ktorý je koordinátorom
právnej poradne. „V prípade, ak
by opatrenia proti koronavírusu
pokračovali aj v máji, v záujme pomoci našim obyvateľom pripravíme organizáciu právnej poradne za pomoci
technických prostriedkov tak, aby nedošlo k priamemu fyzickému kontaktu
všetkých zúčastnených," dodal Branislav Záhradník. O čase a spôsobe
budeme informovať v najbližšom čísle
Karloveských novín.
-redwww.karlovaves.sk
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Blíži sa prijímanie
do materských škôl

Tohtoročných predškolákov v materských školách (MŠ) o niekoľko mesiacov nahradia nové deti. Čaká
prijímanie do MŠ aj vaše dieťa? Ak áno vedzte, že prebehne v posledný aprílový alebo prvý májový týždeň.
Žiadosti sú prístupné na webstránke www.karlovaves.sk v časti Školstvo, alebo na webových sídlach MŠ.
Školy a škôlky budú minimalizovať osobný kontakt. Všetko, čo bude možné, vybavia rodičia elektronicky.
Prinášame vám prehľad MŠ, ktoré patria do zriaďovateľskej pôsobnosti Karlovej Vsi. Ktorá z nich je čím
výnimočná? Odpovedali nám ich riaditeľky.
Foto: MiÚ a osobné archívy riaditeliek

Iveta Ryzá, MŠ Majerníkova 11

Helena Hudecová, MŠ Adámiho 11

Pri práci s deťmi sa zameriavame na rozvoj prosociálnej výchovy v interakcii dieťa – učiteľ – rodič. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, jeho aktívne učenie
a začleňovanie do skupiny a kolektívu. V našej materskej škole zaraďujeme množstvo aktivít určených
hlavne pre deti rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky. Zážitkovým učením prispievame k rozvoju kompetencií detí,
ako aj správneho predpokladu ich začlenenia do 1. ročníka základnej školy.
Všetky informácie nájdete na webovej stránke www.msmajernikova.sk.

Materská škola Adámiho očarí nielen peknými priestormi, chutnými jedlami, ktoré s láskou pripravujú pani
kuchárky, ale najmä milým a veselým kolektívom pani
učiteliek. Materská škola zabezpečuje množstvo zaujímavých aktivít a krúžkov. Patria k nim napríklad kurz
korčuľovania, plávania, rôzne športové aktivity, krúžok
anglického jazyka či zumby. Rozvíjame osobnosť a kompetencie dieťaťa
celostne a zameriavame sa na jeho vnútornú motiváciu. Pre viac informácii
navštívte www.msadamiho.net/.

Ľubica Kováčiková, MŠ Borská 4

Monika Šuleková, MŠ Kolískova 14

Naša škôlka je naklonená rodine. Aj naše akcie ako
sezónne dielničky, besiedky a rodinné hry s deťmi
sú venované rodičom a spoločne stráveným chvíľam
so svojimi ratolesťami v priateľskom prostredí našej
škôlky. Radi športujeme, chránime prírodu a aj projekty, na ktorých sa zúčastňujeme, sú zamerané na triedenie odpadu. Našou ambíciou a snom je mať ovocnú záhradku, o ktorú
sa budú deti spoločne s pani učiteľkami starať. Snažíme sa rozvíjať naše
vedomosti a zručnosti každoročným vzdelávaním, a tak rozvíjať tvorivý
potenciál detí.

Víziou našej školy je budovať modernú materskú
školu s pozitívnou klímou, ktorú deti navštevujú s radosťou. Exteriér materskej školy pozostáva z rozsiahleho školského dvora, vybaveného tromi pieskoviskami
a novými hracími prvkami. Školská záhrada je plná zelene a je pravidelne udržiavaná. Deti sa stravujú trikrát
denne v školskej jedálni. V spolupráci s externými poskytovateľmi zabezpečujeme aj krúžkové aktivity.

Eva Jurská, MŠ Ľ. Fullu 12
Ponúkame kvalitnú výchovu a vzdelávanie v súlade
s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
Umožňujeme napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i dospelými, adaptáciu z rodinného
prostredia na školské. Poskytujeme deťom estetické
a príjemné prostredie. Výchovno-vzdelávací proces
prebieha formou tematických celkov v rámci hier a cielených aktivít. Prostredníctvom zážitkového učenia získavajú deti informácie o živote okolo
nás. Pod odborným vedením učiteliek rozvíjame kognitívne, emocionálne
i pohybové kompetencie deti.

Oľga Mitrová, MŠ Suchohradská 3
Materská škola Suchohradská 3 realizuje svoju
vzdelávaciu činnosť podľa programu, ktorý má zabezpečiť celostný rozvoj osobnosti detí. Naším cieľom
je, aby boli deti v MŠ zdravé a bolo o ne dobre postarané. V neposlednom rade realizujeme predprimárne
vzdelávanie tak, aby deti boli kvalitne pripravené na
školu. Materská škola robí štandardné aktivity ako športové výcviky
a oboznamovanie detí so základmi anglického jazyka. Krúžky v MŠ
nemáme. Snažíme sa o to, aby verejnosť pochopila, že nechceme, aby do
MŠ chodili cudzí ľudia, ale aby všetko, čo sa dá, realizovali učitelia v rámci projektu Vráťme vzdelávanie do rúk učiteľom.

Martina Horváthová, MŠ L. Sáru 3
Zameriavame sa na zážitkové vzdelávanie s cieľom
poskytnutia dlhodobých poznatkov deťom. Zvýšenú
pozornosť venujeme rozvoju jazykových a komunikačných schopností. Od spomínaného zamerania sa
odvíjajú aj mimoriadne aktivity a krúžková činnosť.
Napr. športová príprava, zumba, futbalová prípravka, plavecký výcvik, korčuľovanie na ľade, recitačná súťaž či čítanie so
seniormi. Rodina je naším partnerom, obojstranná pomoc a spolupráca
napĺňa naše ciele. Prioritou je šťastné a spokojné dieťa, ktoré do materskej
školy prichádza s radosťou. Všetky informácie o škole, ako aj informácie
k podávaniu žiadosti o prijatie dieťaťa, nájdete na webovej stránke: www.
mslsaru.sk.

Jana Čechová, MŠ Pod Rovnicami 1
redakcia
Sme štvortriedna, plne vybavená, modernizovaná MŠ
nezískala
rodinného typu s plne kvalifikovaným pedagogickým
fotografiu
personálom. Naším cieľom je vytvárať priaznivú sociálno-emocionálnu atmosféru v MŠ, zabezpečovať kvalitnú kreatívnu prácu s deťmi, eliminovať stres a napätie.
Pripravujeme deti na vstup do školy, v čom máme dobré
výsledky a získavame priaznivú odozvu. Program obohacujeme rôznymi
aktivitami v oblasti rozvoja pohybu, environmentálnej a kultúrnej oblasti
– interaktívne predstavenia, besedy a aktivity s ochranárskym zameraním,
zapájaním MŠ do projektov, ktoré smerujú k zdravému životnému štýlu.

Ľubomíra Hírešová, MŠ Majerníkova 60
Naša materská škola sa zapája do projektov zameraných na športové aktivity. Experimentovanie podporujeme účasťou v prírodovedeckom projekte, v ktorom deti pri bádateľských aktivitách a experimentovaní spoznávajú
základné fyzikálne zákonitosti. V školskom roku 2018/2019 sme obsadili
1. miesto na Slovensku. Osvedčená je spolupráca so seniormi, ktorí praviwww.karlovaves.sk

delne prichádzajú čítať deťom rozprávku. Každoročne
usporadúvame slávnostnú Akadémiu predškolákov
– pasovanie predškolákov na školákov. Slávnosť
je sprevádzaná účinkovaním dychového orchestra
a mažoretiek a deti majú ušité rovnošaty.
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Rodičov čaká
zápis detí do
základnej
školy

T

ýka sa tých, ktorých dieťa
dovŕši do 31. augusta tohto
roka šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť. Rodičia
sú povinní prihlásiť ho na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Na zápis budúcoročných prvákov
17. a 18. apríla sú pripravené ZŠ
A. Dubčeka, Majerníkova 62, ZŠ
Karloveská 61 a SŠ Tilgnerova 14,
ktorých zriaďovateľom je Karlova
Ves. Školy a škôlky budú minimalizovať osobný kontakt. Všetko, čo
bude možné, vybavia rodičia elektronicky.
Pri zápise bude zákonný zástupca
potrebovať rodný list dieťaťa a občiansky preukaz. Povinnosť zapísať dieťa
do základnej školy má každý rodič
s trvalým pobytom na území SR. Táto
povinnosť sa viaže na zápis do školy
v lokalite, kde má dieťa trvalý pobyt
(spádová škola).
Do inej ako spádovej školy môžu
dieťa zapísať a prijať len pri dostatočných kapacitných podmienkach

školy. Spádová škola je povinná pri
prijímaní uprednostniť žiaka s trvalým
pobytom v danej lokalite.
Zapísať dieťa možno len na jednu školu štátneho či iného zriaďovateľa. O prijatí dieťaťa do 1. ročníka
rozhodne riaditeľ školy do 15. júna.
Rodičia môžu písomne požiadať
riaditeľa školy o odklad povinnej
školskej dochádzky o jeden školský

rok, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú
spôsobilosť. Súčasťou žiadosti musia byť odporúčania všeobecného
lekára pre deti a dorast a odporúčanie
príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Najbližšie centrum je na Fedákovej 3 v Dúbravke.
Žiadosť a obe vyjadrenia potrebujú

rodičia i v prípade podania žiadosti o prijatie dieťaťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
a dieťaťa mladšieho ako 6 rokov.
K prijatiu žiaka so všeobecným
intelektovým nadaním je k žiadosti
rodičov potrebné vyjadrenie centra.
-mš-; Foto: MiÚ

Vzhľadom na prerušenie vyučovania v školách pre riziko šírenia ochorenia Covid-19
by mali rodičia sledovať webové stránky základných škôl a stránku mestskej časti.
Nájdu tam aktuálne informácie, ktoré sa týkajú, času, a najmä spôsobu zápisu.

Na Karloveskej pribudli
desiatky okrasných stromov

N

a mestskom pozemku na
Karloveskej ulici medzi čerpacou stanicou a budovou
poisťovne sa do polovice marca nachádzala iba tráva. Hlavné
mesto tento priestor vyhodnotilo
ako vhodný na výsadbu drevín.
V ťažkom období rozmáhajúcich
sa respiračných ochorení potešila
Karlovešťanov výsadba okrasných
japonských čerešní – sakúr.
„Máme nové stromoradie. Bratislave venoval tieto stromy japonský veľvyslanec Jun Shimmi. Alej
ružových kvetov za pumpou bude
K ARLOVESKÉ NOVINY

vyzerať nádherne a poteší nielen oko,
ale aj dušu,“ povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Poďakovala hlavnému mestu za to, že stromy
venovalo práve Karlovej Vsi.
Pripomeňme, že v minulosti sa
o vybudovanie parku na tomto území
usiloval bývalý primátor Ivo Nesrovnal. Myšlienku investovať sumu
400-tisíc do jediného parku, ktorý bol
navyše na pozemku s nedokončenou
stavbou, obyvatelia nepodporili. Ako
väčšiu prioritu vnímali vybudovanie
novej cesty na Starých gruntoch. Napokon, o vybudovanie parku tak, ako

ho chcel Ivo Nesrovnal, nemal v Karlovej Vsi záujem nikto. Do súťaže

na jeho vybudovanie sa neprihlásila
žiadna spoločnosť. -mš-; Foto: MiÚ
www.karlovaves.sk
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Žiaci z Tilgnerky si adoptovali
slepeckého psa
Adoptovaný
pes Proceed

T

akto sa rozhodli využiť
peniaze vyzbierané na
Valentínskej burze ručne
vyrobených vecí z dielne samotných žiakov. Výťažok z burzy putuje každý rok na iný účel. Tento rok
sa žiaci rozhodli podporiť psy, ktoré
pomáhajú nevidiacim. Peniaze
použijú na výcvik psa, jeho stravu
a starostlivosť.
„Žiaci sa veľmi tešia, keď sa budú
so šteniatkom môcť zoznámiť, nakoľko sa má prísť na Tilgnerku ukázať
osobne,” informovala učiteľka slovenského jazyka a literatúry Adriana
Hlavinková.

Žiaci a študenti zo spojenej školy
tento rok vytvorili množstvo predmetov – svietniky, držiaky na ceruzky, záložky, ale aj populárny sliz.
,,Sliz sme vyrábali priamo na hodine
slohu. Precvičili sme si tak slohový
útvar opis pracovného postupu, ale aj
celkovú finančnú gramotnosť. Porovnali sme viaceré návody a vyrátali,
koľko ktorý návod potrebuje ingrediencií a koľko to bude stáť. Potom
sme si sliz skúšali aj vyrobiť a podarilo sa. Na burze mal asi najväčší
úspech,” dopĺňa informáciu o tejto
zaujímavej akcii Adriana Hlavinková.
-mš-; Foto: SŠ Tilgnerova

Deti predávali výrobky na burze, aby získali peniaze na adopciu psa

Podcasty môžu tvoriť
žiaci aj študenti

S

i žiakom karloveskej základnej alebo strednej školy, alebo
si v tomto veku a bývaš v Karlovej Vsi? Zaujímaš sa o dianie
okolo seba a chcel by si sa podeliť
o svoje názory a postrehy so svojimi
rovesníkmi? Hľadáme šikovných
mladých ľudí, ktorí by si chceli vyskúšať, aké je to vytvoriť podcast.
„Uverejňovaním žiackych a študentských podcastov by sme chceli
vytvoriť priestor na zapojenie najmladšej karloveskej generácie do
verejného života. Aj medzi nimi je
určite veľa takých, ktorí si všímajú
dianie okolo seba, vo svojich kolektívoch, partiách a majú na veci svoj
názor. Najmä medzi mladými ide
o veľmi populárny fenomén získa-

V MŠ Pod Rovnicami stihli
karneval

K

oncom februára sa v materskej škole Pod Rovnicami ozývala hudba a smiech
detí. Nastal deň dlho očakávaného
karnevalu. Deti si stihli užiť radostné chvíle v kruhu kamarátov
ešte pred celoplošným zatvorením
škôlok.
„Deti sa zabávali, tancovali,
spievali, súťažili a mali radosť z ma-

www.karlovaves.sk

vania informácií. Radi by sme dali
priestor rôznym témam, informovaniu o všetkom, čo mladí považujú za
dôležité,“ vysvetľuje ciele spustenia
žiackych a študentských podcastov
Branislav Heldes z referátu pre komunikáciu s médiami a vzťahy s verejnosťou miestneho úradu.
Ak teda máte záujem prejaviť sa
a prispieť svojím názorom, napíšte
na redakcia@karlovaves.sk, uveďte
niečo o sebe (meno, vek, kde bývate
a študujete), a najmä napíšte svoju
predstavu o tom, aké témy a akou formou by ste chceli prinášať. Bude fajn,
keď nám zároveň pošlete aj ukážku
svojho podcastu, aby sme vedeli, aká
je vaša predstava.
-mš-; Foto: ilustračné (internet)

siek, ktoré deťom priniesli a zhotovili
rodičia. Poďakovanie patrí rodičom
za prípravu prekrásnych kostýmov
a všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave karnevalu. Fašiangy sú obdobím radosti, veselosti, plné zábav
a hudby, a preto si fašiangové tradície v MŠ zachovávame,“ zhodnotila
riaditeľka Jana Čechová.
-ab-; Foto: MŠ Pod Rovnicami 1
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Predškoláci z MŠ L. Sáru
sú na školu pripravení

U

ž onedlho čaká ich rodičov
povinnosť zapísať svoje
dieťa do základnej školy.
Ako hovorí riaditeľka školy Martina Horváthová, učiteľky svojich 33
predškolákov na túto novú etapu
ich života zodpovedne pripravujú.
Počas celého školského roka si rozvíjali pohybové zručnosti účasťou na
športovej príprave, ktorá vyvrcholí
detskou olympiádou materských škôl.

Každú stredu sa deti tešili na pohyb
v rytme tanca počas obľúbeného
krúžku zumby. Deti zapojené do projektu Dajme spolu gól mali možnosť
spoznať krásu ale i náročnosť futbalu
a dokonca sa medzi nimi našiel aj
veľký talent. V januári si vyskúšali, aký tvrdý je ľad pri každom páde
a už teraz sa tešia na desať dní vo
vode, kde si budú zdokonaľovať plavecké zručnosti. -mš-; Foto: MŠ L. Sáru 3

Tilgnerka sa zaúča
u Komenského

S

pojená škola Tilgnerova 14
spolupracuje pri vyučovaní
prírodných vied s Prírodovedeckou fakultou Univerzity
Komenského.
,,Žiaci sa vcítili do roly vedcov,
pripravili si roztoky s rôznou koncentráciou a naučili sa nové pojmy
a spôsoby merania. Zvládli to na
výbornú. Zmerali aj pH nápojov,
ktoré mali so sebou,” povedala pe-

dagogička Ivana Faďoš.
Zaujímavým
poznatkom
je
napríklad aj to, že bežne dostupný
energetický nápoj a ocot majú úplne
rovnaké pH. Pritom ocot používame
v domácnosti aj na upratovanie
a odstránenie vodného kameňa, no
určite by sme ho nevypili 500 ml
tak, ako dokážeme vypiť energetický
nápoj.
-ab-; Foto: SŠ Tilgnerova 14

Sopečné laboratórium
v MŠ Borská

D

eti sú ako špongia. Ich túžba
nasávať informácie z vedy
a prírody je obdivuhodná.
Chcú spoznávať, bádať a skúmať.
Ideálnym vekom na zvýšenie
efektivity vyučovania za pomoci
pokusov je aj predškolský vek.
Jednou z ukážok bola v MŠ Borská
výroba sopky, z ktorej chrlí láva. Stalo sa to vďaka projektu Labák. „Naša
škôlka sa už niekoľko rokov zúčastňuje prírodovedného projektu, v ktorom

deti získavajú poznatky o fungovaní
prírody a vedy,“ opísala hravú formu
výučby Zuzana Olgyayová.
Deti si vyskúšali, ako funguje výbuch sopky. Museli si ju vyrobiť
a následne vykonať pokus, ktorý imitoval výbuch lávy. Tento pokus sa
deťom páčil a získali tak hodnotné
poznatky o chemickom procese akcie
a reakcie.
-ab-; Foto: MŠ Borská 4

Medzi deti v MŠ L. Sáru
zavítal pán Mrkvička

M

aterská škola tak práve
v marci, Mesiaci knihy,
pripomenula deťom, ale
aj ich rodičom čaro tlačenej knihy
vo svete moderných technológií.
Príbehy pána Mrkvičku, vlastným
menom Tibora Hujdiča, vyčarili deťom z triedy Lienok úsmev
na tvári a dospelých vrátili do
detských čias.
„Pán Mrkvička prišiel medzi deti

s veľkým batohom na chrbte a deti sa
nestíhali čudovať, keď z neho začal
vyťahovať jednu rozprávkovú knihu
za druhou, akoby mal čarovný, bezodný rozprávkový batoh. Deti sa smiali, že budú musieť hádam v škôlke aj
nocovať, kým prečítame všetky rozprávky,“ opisuje nevšednú návštevu
triedna učiteľka Lýdia Pokorná.
-mš-; Foto: MŠ L. Sáru 3

Študentov sa ujala Beáta Brestenská (dolu v červenom). Ukázala im ako
zistiť, či mlieko obsahuje deklarované množstvo tuku a bielkovín
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Opatrovateľská služba je
veľká pomoc, treba však
zvýšiť jej kapacitu

R

ezervy v opatrovaní zistila
analýza silných a slabých
stránok sociálnych služieb.
Odstraňovanie bariér v Karlovej
Vsi je pomalšie, ako by si ľudia
želali. Naopak, pozitívne sa hodnotí spolupráca mestskej časti
s bratislavským magistrátom
i s organizáciami, ktoré sa venujú zdravotne znevýhodneným
ľuďom či poskytujú sociálne služby
v teréne.
Karloveské opatrovateľky sú
kvalitné
„Karlova Ves má kvalitné a motivované opatrovateľky,” hovorí Veronika Prachárová, riaditeľka Inštitútu
pre dobre spravovanú spoločnosť.
Opiera sa o výsledok dotazníkového
prieskumu medzi klientmi, rozhovory so zamestnancami miestneho
úradu či priamo medzi opatrovateľka-

mi. „Často sú však na ne kladené
prehnané nároky. Spolu s nedostatočným ohodnotením to môže ohroziť
udržateľnosť tejto služby. Pomohlo by
jasné zadefinovanie pracovnej náplne
opatrovateliek a lepšia komunikácia s klientmi, aby vedeli, čo od nich
môžu očakávať,“ vysvetľuje Veronika
Prachárová.
Podľa jej slov je dôležité monitorovať situáciu najohrozenejších
skupín, akými sú napríklad seniori
po strate životného partnera. Sociálni pracovníci by tak vedeli vopred
identifikovať riziko straty domova
a predísť mu vhodnou formou pomoci.
Ďalšou výzvou je motivovať obyvateľov Karlovej Vsi, aby si v tejto
mestskej časti nahlásili trvalý pobyt.
Rozdiel medzi reálnym a oficiálnym
počtom obyvateľov je totiž vysoký.
V roku 2021 čaká mestskú časť koor-

dinácia pri celoštátnom sčítavaní obyvateľov, vďaka ktorému môžu získať
dôležité informácie.
Komunitný plán mapuje šance aj
výzvy
Samosprávy majú zo zákona povinnosť vypracovať komunitný plán sociálnych služieb. Má im pomôcť identifikovať, komu a ako treba pomáhať.

Vďaka podpore grantového programu
Active Citizens Fund – Slovakia Karlova Ves pri jeho tvorbe spolupracuje
s výskumníkmi z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť a Ústavu
verejnej politiky. Dáta zbierali na
jeseň 2019, výskumné zistenia budú
predstavovať v najbližších mesiacoch.
-ab-; Foto: ilustračné (internet)
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Veľká noc v Karlovej Vsi

Okno do histórie

V

Srdce Karlovešťana Matúša Šrámeka bije pre
Karlovu Ves. Na návrh starostky Dany Čahojovej
mu bratislavský župan Juraj Droba udelil Pamätný list predsedu Bratislavského samosprávneho kraja za dlhoročný podiel na rozvoji povedomia obyvateľov
v oblasti histórie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Stalo sa to
pri príležitosti jeho 85. narodenín a blížiaceho sa 240. výročia prvej
písomnej zmienky o dedine Karlova Ves. Prinášame vám sériu jeho
spomienok na Karlovu Ves, aká bola.

eľkonočné sviatky boli
v Karlovej Vsi dňami hojnosti. Takmer v každom
dome mali „zabité“ prasiatko. Na
stoloch nechýbala údená šunka,
klobásky a iné mäsové dobroty.
V mnohých rodinách bolo zvykom
zarezať na Veľkú noc malé kozliatko.
Trup naplnili žemľovo-vaječnou plnkou s posekanou petržlenovou vňaťou
a upiekli v rúre. Z mäska zo stehien
sa vysmážali rezne. Na sviatočných
stoloch nechýbali ani sladké alebo
slané pečené dobroty. V pivniciach,
v súdkoch bolo pripravené a čakalo už
druhýkrát „stočené“ zlatisté vínko.
V Karlovej Vsi nebolo zvykom
dievčatá polievať vedrami vody, alebo namáčať ich v potoku, ale len
šibať korbáčom z vŕbových prútov
a potom pokropiť voňavkou. Šibanie
sprevádzali riekankou: „Šiby ryby,
masné ryby, dávaj vajca od korbáča,
ked nemáš červené daj bílé, šak ti

slepička znese iné.“ Najskôr sa patrilo vyšibať nežné pohlavie vo svojom
najbližšom okolí. Manželku, dcéru, mamu, babku alebo sestru. Keby
sa tak nestalo, urazili by sa. Šibať
po dedine chodili aj celkom malí
chlapci, ale aj muži v pokročilom,
zrelom veku. Jednotlivo alebo v skupinkách. Niektorí len k príbuzným
a známym. Iní len do rodín, v ktorých
boli dievky alebo mladé ženy. Veľa
bolo aj takých, čo chodili od domu
k domu. Šibačov čakala odmena.
Najčastejšou bolo zafarbené vajíčko.
Malým šibačom z rodiny sa ušlo
aj čokoládové, alebo pár koruniek.
Maľovať alebo vyrábať kraslice nebolo zvykom. Šibačov počastovali aj
pohárikom karloveského vínka. Ba
ponúkala sa aj slivovička, borovička
alebo terkelica. Dostali aj niečo pod
zub. Kúsok údeného, klobásku alebo
slané oškvarkové pagáčiky.

Šibačka u Laznovských
Starodávnym karloveským veľkonočným zvykom, ktorý zanikol až
výstavbou karloveských sídlisk, bolo
„rapkanie“. Zvony v kresťanských
kostoloch zazneli pred Veľkou nocou posledný raz pri večernej omši
na Zelený štvrtok. Hovorievalo sa, že
potom boli „zavázané“. Hlas zvonov
do omše na oslavu zmŕtvychvstania
Ježiša Krista, na Bielu sobotu, nahradil zvuk drevených rapkáčov. Karloveskí rapkajúci chlapci, idúc ráno,
na poludnie a večer v trojstupe dole
dedinou, striedavo rachotili – rapkali
svojimi drevenými nástrojmi a zborovo, hlasne recitovali text:
„My rapkáme, my rapkáme Anjel
Pána, každý kresťan katolík modliť
sa má. Padajte, padajte na kolená
a modlite sa Anjel Pána.“ Zraz mali

pri starodávnej bútľavej vŕbe Na lúčkach. Dnes tam stojí v poradí druhý
nadchod nad traťou električky do
Dúbravky. Prešli celou dedinou, až
ku krížu na dnešnej Svrčej ulici. Do
dediny sa vracali cez „Vršek“ – dnešnou Svrčou ulicou a Líščím údolím
k hostincu Antona Bohunského, kde
s rapkaním skončili. Obyvatelia obce,
hlavne majitelia hostincov, ich za
túto službu odmeňovali. Vyzbierané
peniažky si podelili. Najviac sa ušlo
„majstrom“, najstarším chlapcom
s najväčšími rapkáčmi, potom „podmajstrom“ a „podpodmajstrom“. Keď
sa vyzbieralo dosť, naprázdno neobišli
ani tí s najmenšími rapkáčmi.
Matúš Šrámek; Foto: Vojto Tóth
a Leopold Laznovský

281 alebo 02 707 11 282 počas
Zber starých elektrospotrebičov 11úradných
hodín alebo nonstop e-mai-

nevykladajte na ulicu, mohli by ich
vziať neoprávnení zberači, neodborne
ich rozobrať, nepredajné komponenty
odhodiť a prispieť k vzniku čiernych
skládok. Aby sa v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých
nahlásených adries, elektroodpad
nebudú vynášať z bytov, pivníc či
povál. Ak sa nepodarí od vás prevziať nahlásený odpad do 14.00 h,
kontaktujte linku zberu na čísle 0907
434 303 do 14.30 h. Zber prebieha
v spolupráci so združením ENVIDOM.
-mš-

Rapkáči pri bútľavej vŕbe

A

k sa potrebujete zbaviť
starého elektrospotrebiča
a zároveň sa chcete zachovať zodpovedne k životnému prostrediu, budete na to mať príležitosť
v sobotu 18. apríla (zmena termínu
vyhradená, aktuálne informácie
nájdete na facebookovom profile
Karlova Ves alebo na webstránke
mestskej časti). Karlova Ves zabezpečí bezplatný odvoz nepotrebných
K ARLOVESKÉ NOVINY

elektrospotrebičov na ekologickú
recykláciu. Vďaka tomu nemusíte
svoju starú práčku, chladničku
alebo zastaraný počítač vyhodiť ku
kontajneru komunálneho odpadu
alebo odviesť do zberného dvora.
Do tohto zberu nepatria LCD monitory a televízory.
Najneskôr do 15. apríla kontaktujte zamestnancov miestneho úradu na telefónnych číslach 02 707

lom na adrese halina.trubinyiova@
karlovaves.sk či lucia.gasparova@
karlovaves.sk. Pri nahlásení treba uviesť druh a počet spotrebičov,
meno, priezvisko, telefonický kontakt
a presnú adresu, z ktorej potrebujete
spotrebiče odviezť. Do tohto zberu nepatria televízory a monitory.
V deň zberu 18. apríla do 8.00
h ráno vyložte elektroodpad do
vchodu bytového domu, alebo za
bránu rodinného domu. Spotrebiče

www.karlovaves.sk
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František Kľuska:
„Všetci by mali konať
každému dobro, aj
celospoločenské a všeľudské,
každému priať.“

Z

ískal vysokoškolské vzdelanie, musel však i ťažko
fyzicky pracovať. Na svoje
pôsobenie v trestaneckých táboroch si spomína ako na temné obdobie svojho života. Nasadzovali ho
na ťažké a nebezpečné práce. Chcel
sa stať kňazom, napokon ho život doviedol na dráhu matematika
a informatika. Bol prenasledovaný
minulým režimom, a preto sa angažoval v náprave krívd tých, ktorí
ním boli postihnutí. Dlhoročný
Karlovešťan (92), rodák z Oravy
a obdivovateľ Sokratovho diela,
František Kľuska.
Povedali ste, že každého človeka
utvára jeho pôvod. Čo utváralo vás?
Narodil som sa v roku 1928
v Hruštíne na Orave. Moja rodná
dedina sa nachádza v doline medzi
lesnými kopcami s oráčinami a pastvinami, drevenými stodolami na
sušenú trávu. Okrem kostola a zopár domov boli v tom čase v dedine samé drevenice. V nich celé rodiny žili, varili a spali v jednej izbe.
Takzvané predné izby slúžili len pre
návštevy a významné udalosti. Mama
bola horárova dcéra a otec pochádzal
z biednej maloroľníckej rodiny.
Rodičia priviedli na svet osem detí, ja
som bol z nich najmladší. Dospelosti
sme sa však dožili len šiesti. Rodičia
nás viedli k pracovitosti a dodržiavaniu mravných zásad. Otec nám vybral
aj budúcu životnú dráhu výberom
povolania. On sám bol veľmi šikovný
majster mnohých remesiel. Pre výber
našich povolaní mal racionálne
odôvodnenie. Napríklad najstaršiemu
bratovi Tomášovi vybral povolanie
mlynára s odôvodnením, že múku
bude vždy treba. Mne povedal, že
keďže som najmladší a všetci ostatní
budú mať nejaké remeslo a budú teda
zabezpečení, ja môžem ísť študovať
do školy. Pokojne som mohol ostať
aj doma, nebál som sa fyzickej práce,
aj tá ma bavila, vždy som pomáhal
doma, na poli či v lese.
www.karlovaves.sk

Poslúchli ste teda otca a išli ste
študovať na gymnázium v Dolnom
Kubíne.
Mal som blízko k matematike a latinčine, i keď to boli najťažšie predmety. Mali sme veľmi dobrého profesora matematiky, ktorý hovorieval,
že pre ďalšie štúdium matematiky
je lepšie venovať sa latinčine ako
deskriptíve. Podľa neho má latinčina veľmi presnú gramatiku. Okrem
latinčiny sme sa učili aj nemčinu
a francúzštinu. Sedával som vždy
v prvej lavici, aby som čo najviac
videl a počul. Popri štúdiu som pracoval, doučoval som naraz i troch
žiakov.
Zaujímali vás dva také odlišné
predmety, čo napokon rozhodlo
o výbere vašej ďalšej školy?
Po absolvovaní gymnázia som
začal študovať kresťanskú filozofiu
na diecéznej škole v Spišskom
Podhradí s perspektívou, že budem
študovať za kňaza. V tomto smerovaní ma nepochybne ovplyvnilo i to,
že som pochádzal z pomerne silne
religióznej rodiny i dediny. Moje
štúdium sa skončilo v roku 1950, keď
nový komunistický režim zatvoril
všetky diecézne školy. Zamestnal
som sa v lesoch na Záhorí, neskôr
som pracoval v Piešťanoch. Po pár
mesiacoch ma však povolali na vojenskú službu do Komárna, kde ma
zaradili do takzvaných pomocných
technických práporov (PTP), čo bol
krycí názov pre trestanecké tábory pre
ľudí, ktorých nový režim vnímal ako
politicky nespoľahlivých. Odtiaľ nás
porozdeľovali na rôzne miesta, aj ja
som prešiel niekoľkými, až som napokon skončil v Bratislave.
Na tábory asi nespomínate ako na
najsvetlejšie obdobie svojho života...
Určite nie. Boli sme trestancami,
ktorých nasadzovali na ťažké a nebezpečné práce. V Bratislave som
pracoval na stavbe podzemného

František Kľuska
riadenia hlavnej železničnej stanice
na Jaskovom rade. Robili sme tu pod
zemou z dvoch strán, pričom sa raz
stalo, že jeden z vchodov sa zasypal a mali sme veľké šťastie, že sme
mohli vyjsť druhou stranou. Bola
to pre mňa drastická skúsenosť. Potom nás presunuli na stavbu krytu
pre velenie armády v Bratislave pod
hradným vrchom, kam by sa uchýlilo v prípade prepuknutia vojnového
konfliktu (bývalý Subclub na Vydrici
pozn. redakcie). Pracoval som tu ako
tesár a niekedy ako pomocný míner.
Bola to ťažká a nebezpečná práca, robili sme na tri zmeny. Večer po práci
sa nás navyše snažili zamestnať napr.
politickým školením alebo výukou
ruštiny, aby sme nemali čas a priestor
premýšľať o svojej situácii. Stavba
mala krycí názov Stavba mraziarne.
Boli sme samozrejme prísne strážení
a navyše sme vedeli, že sú medzi
nami aj donášači, preto sme boli veľmi
opatrní vo vzájomných rozhovoroch.
Vojenská služba nebola tak dlhá,
prečo ste v PTP pôsobili napokon
šesť rokov?
Raz nám náš politruk (politický
pracovník, pozn. redakcie) naznačil,
že sú už pre nás v Komárne pripravené lode, ktoré nás odvezú na
Sibír. Ak však podpíšeme tzv. dobrovoľnú brigádu na podzemné práce
v baniach alebo na stavbách, tak nás
to zachráni. My siedmi, ktorí sme boli
spolu na izbe, sme sa rozhodli vytvoriť

betonársku čatu, ktorej som bol vedúci a „dobrovoľne“ sme podpísali. Boli
sme veľmi dobrý kolektív a mali sme
aj veľmi dobré pracovné výsledky.
Dnešní mladí ľudia, zvyknutí na to,
že žijú v slobode a demokracii, si už
asi nevedia predstaviť, že niečo také
existovalo. Ako sa niekto mohol stať
súčasťou PTP?
Boli medzi nami takí, ktorí sa
nechceli podrobiť kolektivizácii svojej pôdy a iní sa zase nechceli vzdať
svojej živnosti. Niektorí neobstáli pri
politických previerkach, ktoré boli
súčasťou prijímacích pohovorov na
vysoké školy napr. z dôvodu, že majú
niekoho v zahraničí. Samozrejme na
západe. Do PTP ste sa mohli dostať
aj za svoju vieru, ale boli tam aj takí,
ktorých pokladali za nespoľahlivých
z iných dôvodov.
V roku 1956 ste napokon skončili
službu v PTP, ako sa váš život uberal ďalej?
Chcel som ísť študovať. Najprv som
mal záujem o štúdium orientálnych
jazykov. To sa však nepodarilo, pretože neotvorili odbor, o ktorý som mal
záujem. Potom som sa pokúsil prihlásiť na štúdium psychológie, ale ani
to nevyšlo. Rovnako ma nechceli prijať ani na štúdium matematiky, až sa
to napokon podarilo na štvrtý pokus.
Pretože nemali naplnenú kvótu,
boli ochotní prijať ma na štúdium na
Vysokú školu pedagogickú na komK ARLOVESKÉ NOVINY

Rozhovor
bináciu matematika a fyzika. Aj to
však podmienečne, pokiaľ sa nenájde
niekto, kto napadne moju ideologickú
nespôsobilosť pre vysokoškolské
štúdium. Postavil sa však za mňa Dr.
Michal Žákovič, predseda Strany slobody, ktorá bola súčasťou Národného
frontu. Spoznal som ho vďaka tomu,
že som mu doučoval dcéru. Bol to
slušný človek a bol ochotný sa za mňa
prihovoriť.
Asi to pre vás nebolo jednoduché
štúdium.
Po nastúpení do školy som prestal chodiť domov, aby sa moja rodina vyhla otázkam o tom, čo robím,
a aby sa nenašiel nejaký „dobrák“,
ktorý by upozornil na to, že študujem na vysokej škole. Keď som
chcel navštíviť blízkych, musel som
prísť potme a potme aj odchádzať
z domu. Aj našim som povedal, aby
nikde nehovorili o tom, že študujem.
Počas letných prázdnin som chodil
na rôzne brigády, napr. na žatevné
brigády do Vajnor. Vďaka tomu som
mal neskôr dobré pracovné posudky,
čo mi ešte malo v budúcnosti pomôcť.
Lenže tesne pred štátnicami bolo treba získať posudky z okresu, a keď sa
tam dozvedeli, že predsa len študujem, tak komunisti na okrese zúrili
a v máji 1960 ma zo štúdia vylúčili.
Opäť mi však pomohol Dr. Michal
Žákovič, ktorý navrhol, aby sa teda
preverilo moje doterajšie pôsobenie
a pracovné i rodinné zázemie. Keď
kádrovčíci prišli a pýtali sa v mojom
rodnom okrese, dostali informácie
o mojej rodine, ktoré zmiernili ich
negatívny postoj. Koniec koncov,
pochádzal som z obyčajných sociálnych pomerov, z obyčajnej pracujúcej rodiny. Nehovoriac o tom, že
k nám počas vojny chodili aj partizáni.
A podržali ma aj krajania. Preverovacia komisia prihliadla na toto všetko,
zobrala do úvahy aj moje študijné
výsledky, keďže som študoval na
samé jednotky, a aj to, že štát do mňa
už predsa investoval nemalé finančné
prostriedky. Tak sa napokon rozhodli pripustiť ma k štátniciam. Lenže
zároveň rozhodli, že sa nemôžem
venovať pedagogickej práci a môžem
byť len výskumným pracovníkom.
To je z dnešného pohľadu naozaj
nezmyselné rozhodnutie. Ako ste sa
teda živili?
Síce som nemohol učiť na plný
úväzok, ale zastupoval som na rôznych školách, najdlhšie však pol
K ARLOVESKÉ NOVINY
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roka. Takto sa to však nedalo robiť
dlhodobo, a tak som musel opäť podstúpiť proces kádrovania, ktorý však
dopadol dobre. Na všetkých mojich
doterajších pôsobiskách som dostal
pozitívne hodnotenie, takže napokon
som v roku 1963 dostal súhlas na
pôsobenie v pedagogických službách.
Napokon aj doba sa už trochu zmenila.
V tom istom roku v lete sa otváralo
výpočtové stredisko, z ktorého neskôr
vznikla katedra matematických strojov, katedra kybernetiky a napokon
výpočtové stredisko vysokých škôl,
ktoré pôsobilo pri Vysokej škole
technickej (VŠT) v Bratislave pod
vedením profesora Gvozdiaka. Rozhodol som sa prijať jeho ponuku.
Takže ste sa dali na dráhu matematika a informatika.
Pôsobil som tu až do môjho odchodu do dôchodku a dosiahol som
výsledky, za ktoré som bol viackrát
ocenený. Viackrát som sa dostal
aj na odborné akcie do zahraničia.
Urobil som si doktorát a stal som sa
doktorom prírodných vied. Podieľal
som sa na niekoľkých výskumných
úlohách, za ktoré som dostal ocenenia od rektora. Dosiahol som pozíciu
vedúceho výskumného pracovníka.
Kandidatúru vied som však neabsolvoval, aby som nemusel robiť nejaké
skúšky z politiky.

záhrady, kde som občas kupoval
veľmi chutné hrušky. Býva sa mi tu
dobre a situácia sa neustále zlepšuje,
najmä v posledných rokoch. Vidno to
napríklad na stave chodníkov či doprave.
Spomínali ste dielo gréckeho filozofa Sokrata, ktoré vás mimoriadne
upútalo. Čím?
Sokrates mal takých žiakov ako
Platón či Euklides. Hovorieval, že je
potrebné spoznať seba samého. Keď
som čítal jeho Obranu Sokratovu,
veľmi ma to dojalo a povedal som

si, že takto by sa mohol dnes brániť
každý človek voči svojim ideovým
protivníkom, ako to urobil on v čase,
keď stál pred súdom svojich spoluobčanov. Mám také vnútorné prianie,
aby osoby a rôzne zoskupenia boli
schopné sebareflexie, sebakritiky,
aby sa snažili vyhovieť nielen sebe,
ale celej spoločnosti. Všetci by mali
konať každému dobro, aj celospoločenské a všeľudské, každému priať.
A ako sa u nás doma vždy vravelo,
v tom nám Pán Boh pomáhaj.
-mš-; Foto: MiÚ
a ilustračné (internet)

Známy bývalý alternatívny hudobný klub pod hradným vrchom mal pôvodne
slúžiť ako kryt pre armádu v čase vojny

Zmena politických pomerov v roku
1989 zrejme výrazne zasiahla aj do
vášho života?
Začal som sa angažovať v problematike rehabilitácie ľudí, ktorí boli
postihnutí bývalým režimom. Spolupodieľal som sa na príprave štyroch
zákonov, ktoré mali aspoň čiastočne
zlepšiť postavenie týchto ľudí napr.
formou príplatkov k dôchodku, jednorazových finančných príspevkov
a pod. Bol som aj iniciátorom spojenia rôznych združení ľudí postihnutých minulým režimom do Konfederácie politických väzňov, kde som
činný doteraz. Prispel som aj k inštalácii pamätných tabúľ niekoľkým
významným ľuďom, ktorí boli prenasledovaní v minulosti, a pomáhal
som viacerým takýmto postihnutým
pri náprave ich krívd.
Ste dlhoročným obyvateľom Karlovej Vsi, odkedy tu bývate?
Bývam na Silvánskej ulici, odkedy
bola začiatkom sedemdesiatych rokov
postavená. V tom čase ešte nestálo
sídlisko na Dlhých dieloch, boli tam
www.karlovaves.sk
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Medzi Karlovešťanmi sme privítali
Šťastní rodičia Yuliya Tumilevich a Branislav
Dominika Holečka
nám dali vedieť, že im bocian 7. februára

priniesol nového Karlovešťana, Dominika.
Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi deťmi. Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným dieťaťom
do 15. apríla e-mailom na adresu redakcia@
karlovaves.sk. Nezabudnite pripísať svoje meno
a priezvisko a meno dieťaťa. V najbližšom čísle
uvítame do života deti narodené vo februári,
marci a apríli. -mš-; Foto: osobný archív rodiny

RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov. Doprava zabezpečená, tel. 0915 832 186.
VODOINŠTALATÉR, tel. 0904 307 824.
KÚPIM mince, medaile, bankovky, dukáty – ČSR, ČSSR, R.U. 10, 20 koruny FJ I. Kontakt: 0903 936 860, ptekyy@gmail.com, Peter.
Zhotovenie nápisov, emblémov na užitočné sklo (jubileá, svadobné poháre,
stužkové). Oprava starožitného skla atď. Tel. 0905 645 844, matushujsa@
gmail.com.
Mladá rodina kúpi veľkometrážny byt., 0951 115 293.
KÚPIM alebo vezmem do PRENÁJMU ZÁHRADU na rekreačné účely.
Prístup k vode. Tel. 0907 736 133.
Zoznamovacia agentúra NÁJDI PARTNERA hľadá pre svojho klienta
65-ročného rakúskeho pána na dôchodku, žijúceho vo Viedni, vhodnú partnerku medzi 55-65 rokov s komunikatívnou nemčinou. Kontakt: Martina
Čakajdová, NÁJDI PARTNERA, 0948 050 138.
Zoznamovacia agentúra NÁJDI PARTNERA hľadá pre svojho klienta,
82-ročného športovca z Bratislavy, vhodnú partnerku. Kontakt: Martina Čakajdová, NÁJDI PARTNERA, 0948 050 138.
Zoznamovacia agentúra NÁJDI PARTNERA hľadá vhodných partnerov
pre VŠ vzdelané dámy 40+, 50+ a 60+ z Bratislavy. Kontakt: Martina Čakajdová, NÁJDI PARTNERA, 0948 050 138.

Zomrel Milan Krištofovič

SÚŤAŽ • SÚŤAŽ • SÚŤAŽ
Súťaž Karloveských novín, ktorá sa venuje zaujímavým miestam či udalostiam z histórie i súčasnosti Karlovej Vsi, pokračuje. Redakcia ju pripravuje
pri príležitosti 240. výročia prvej písomnej zmienky o Karlovej Vsi. Troch
čitateľov, ktorí odpovedali správne na súťažnú otázku v minulom čísle, sme
odmenili poukážkami v hodnote 20 eur na nákup kníh a spoločenských hier
z produkcie vydavateľstva DAJAMA. Správna odpoveď na otázku „Kto bol
iniciátorom založenia Botanickej záhrady Prírodovedeckej fakulty Slovenskej
univerzity v roku 1942?“ znela Prof. PhDr. František Nábělek. Spomedzi
tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vyžrebovali Eriku Mrázekovú, Karola Badlíka a Katarínu Struhárovú.
V súťaži pokračujeme a súťažná otázka v aprílovom čísle znie:
„Aký bol prvý historický názov osady, ktorá sa nachádzala na území
Karlovej Vsi v lokalite dnešného Líščieho údolia?“
Zakrúžkujte správnu odpoveď: a) Stará Vydrica
b) Suchá Vydrica
Troch, ktorí do 13. mája pošlú správnu odpoveď na vystrihnutom kupóne
klasickou poštou na adresu Referát pre komunikáciu s médiami, Miestny
úrad, Nám. Sv. Františka 8, 814 62 Bratislava, alebo e-mailom na redakcia@karlovaves.sk, opäť odmeníme poukážkami v hodnote 20 eur na nákup
kníh a spoločenských hier z produkcie vydavateľstva DAJAMA. Súťaže sa
môžu zúčastniť len čitatelia, ktorí majú trvalý pobyt v Karlovej Vsi. Výhercov budeme kontaktovať telefonicky.
Meno a priezvisko: .....................................................................................
Adresa: ........................................................................................................
Telefón: ......................................................................................................

Z policajného
zápisníka
(február – marec 2020)

Verejnosť sa s ním rozlúčila 9. marca v bratislavskom
krematóriu. V druhej polovici 60. rokov pôsobil ako interpret
populárnej piesne. Nahral niekoľko piesní s Tanečným orchestrom Československého rozhlasu, z ktorých najznámejšie boli
pesničky Úsvit, Pohľad z okna a pesnička Dávno. Priaznivci si
ho pamätajú aj z celovečerného filmu režiséra Jozefa Medveďa
Čierna minúta (1970), natočeného podľa románu Hany Zelinovej Moja je pomsta, kde stvárnil hlavnú postavu. Úvodnú
scénu filmu nakrútili pri ramene Dunaja pri Devínskej ceste. Na prelome 60. a 70.
rokov účinkoval s hudobnými skupinami v Dome kultúry Karlova Ves, najdlhšie so
skupinou Camels. Stál pri zrode Camel klubu, od roku 1970 bol jeho profesionálnym
programovým vedúcim. Prevažnú časť profesionálneho života pracoval v kultúrnych
zariadeniach Bratislavy.
Matúš Šrámek
Inzercia
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• Polícia začala trestné stíhanie pre zločin poškodzovania cudzej veci voči neznámemu páchateľovi. Dňa 24. februára v čase okolo 22.00 h v zadnej časti pozemku
rodinného domu v Líščom údolí doposiaľ nezisteným spôsobom spôsobil požiar
v rozostavanom rodinnom dome. V jeho dôsledku došlo nielen k zhoreniu celej stavby, ale tiež k poškodeniu častí vedľajšieho rodinného domu, a to k popraskaniu sklenej výplne okna na najvyššom poschodí a k ohnutiu striešky nad
vchodovými dverami do domu. Tým páchateľ spôsobil škodu veľkého rozsahu
v zatiaľ presne nezistenej výške.
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže voči doposiaľ neznámemu
páchateľovi, ktorý dňa 4. marca vošiel do vnútra rodinného domu na Svrčej ulici.
V rodinnom dome, ktorý je odpojený od inžinierskych sieti a neslúži na bývanie, bez použitia násilia odcudzil zo skriniek niekoľko krištáľových misiek,
brúsený krištáľový podnos, niekoľko pohárov, misu, tranzistorové rádio, písací
stroj a fotoaparát. Týmto konaním spôsobil poškodenej škodu krádežou v zatiaľ
nezistenej výške.
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže v štádiu pokusu voči
doposiaľ neznámemu páchateľovi, ktorý dňa 9. marca v čase približne o 4.32 h
na Kresánkovej ulici vnikol do čakárne detskej ambulancie, a to tak, že vypáčil
okno, ktoré sa nachádza vedľa hlavného vchodu do ambulancie. V čakárni poškodil dve stoličky, dvere na toaletu a do ambulancie. Poškodenej tým spôsobil
nevyčíslenú škodu poškodením, bez škody krádežou.
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Karlova Ves ocenila najúspešnejších športovcov za rok 2019

V

yhlasovanie výsledkov 4. ročníka ankety o najúspešnejšieho
športovca Karlovej Vsi za rok 2019 sa uskutočnilo na galavečere
v pondelok 2. marca v Karloveskom centre kultúry. Ocenenie si
prevzali 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.
„Ocenenie získali športovci za svoje športové výsledky v minuloročnej
sezóne, a to na základe vyplnených anketových lístkov od klubov, ktoré v uply-

Ocenení karloveskí športovci
Najlepší individuálny športovec do 23 rokov:
1. Katarína Pecsuková (rýchlostná kanoistika; Majstrovstvá Európy
v kanoistickom maratóne 3. miesto, šesťnásobná majsterka SR),
2. Tomáš Holka (rýchlostná kanoistika; 10. miesto na Majstrovstvách
sveta do 23 rokov),
3. Viktória Reichová a Natália Pivarčiová (synchronizované plávanie;
medailistky z Majstrovstiev sveta juniorov aj seniorov, medailové
umiestnenia v medzinárodných súťažiach v Mexiku, Česku, Ukrajine
a Rakúsku),
4. Matej Pauliš (basketbal, nominácia do reprezentácie do 16 rokov),
5. Emanuela Luknárová (vodný slalom; 5. miesto na Majstrovstvách
sveta juniorov v single kanoe, 3. miesto na Majstrovstvách sveta
juniorov v 3 x single kanoe),
6. Filip Deak a Júlia Pabst (spoločenské tance; finalisti svetových bodovacích súťaží).

nulom roku spolupracovali s Karloveským športovým klubom,“ povedala vedúca oddelenia správy športových zariadení miestneho úradu Anna Paučová.
Hosťom galavečera bol úspešný slovenský reprezentant v atletike šprintér Ján
Volko. O kultúrny program sa postaral folklórny súbor Dolina, vzdušnú akrobaciu predviedol CirKus-Kus a svoje pohybové danosti predstavil majster sveta
i Európy vo fitnes Michal Barbier. Aj tento rok bol moderátorom galavečera
Richard Vrablec.
-mš-; Foto: MiÚ

Najlepší tréner / pedagóg (ocenenie za celoživotnú prácu
s mládežou):
1. Peter Ivanovič (basketbal; 11 rokov praxe, viac ako 200 zverencov,
postup s mužmi medzi extraligu a v nej postup do play-off),
2. Anton Valovič (futbal; 41 rokov praxe, približne 1000 zverencov,
3. miesto z Majstrovstiev Európy do 17 rokov v Turecku, 5. miesto
na Majstrovstvách sveta do 17 rokov v Japonsku, 5 x sa majstrami SR
stali žiaci i dorast).

Najlepší športový kolektív do 23 rokov:
1. Mládežnícky basketbalový klub Karlovka, kategória do 12 rokov
(basketbal; víťazi 3 x 3 turnaja, organizovaného Slovenskou basketbalovou ligou),
2. Mladší žiaci Futbalového klubu mládeže Karlova Ves Bratislava (futbal, 1. miesto v Mini Champions Lige Slovenského futbalového zväzu,
3. miesto v 1. lige mladších žiakov Slovenského futbalového zväzu).

Najlepší individuálni športovci
S úspešným slovenským šprintérom
Jánom Volkom sa vyfotografovali aj
členovia folklórneho súboru Dolina

Mládežnícky basketbalový
klub Karlovka
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Naľavo od vicestarostu Branislava
Záhradníka je ocenený tréner Pete
r
Ivanovič a vpravo tréner Anton Val
ovič

Mladší žiaci Futbalového klubu mládeže
Bratislava

Karlova Ves
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Vážení starší občania,
jedným z našich hlavných cieľov je ochrana
Vášho zdravia.
Naše základné odporúčanie je ZOSTAŤ DOMA.
Nevychádzajte von! Neprijímajte návštevy! Nechoďte
do obchodných centier!
Ak máte rodinných príslušníkov, požiadajte ich o to,
aby vám nakúpili alebo priniesli lieky. Udržujte s nimi
každodenný telefonický kontakt.
Nestretávajte sa!
V prípade, ak nemáte rodinných príslušníkov alebo
známych, ktorí vám vedia nakúpiť a priniesť
nevyhnutné veci, kontaktujte nás na tel.č.:

i

0940 637 100
0940 634 135
0940 634 167

0940 634 199
0940 634129
0940 634136

Karlova Ves bude poskytovať seniorom službu dovozu
potravín a liekov. V tejto situácií samozrejme bezplatne.
Zavolajte nám a prihláste sa. Urobíme všetko, čo je
v našich silách, aby ste mohli zostať doma a v bezpečí.
Dana Čahojová, starostka

www.karlovaves.sk
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