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Revitalizácia areálov MŠ

Jurigovo námestie sa
po 50 rokoch konečne
dočká postupnej
revitalizácie
Viac na s. 3

Karloveský majáles

Po MŠ Suchohradská
bude zrekonštruovný
areál MŠ Borská
Viac na s. 8 – 9

Tento rok bude
hedlajnerom obľúbená
kapela Gladiator
Viac na s. 23

Rekonštrukcia
električkovej
trate sa pre
pochybenia
bývalého
vedenia mesta
môže oddialiť

B

ývalý magistrát vraj zo
súťaže o najlacnejšiu cenovú
ponuku vyradil uchádzača,
ktorý údajne predložil najnižšiu
ponuku. Súčasné vedenie hlavného
mesta bude musieť znovu posúdiť
ponuky v tendri na modernizáciu
Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Vyplýva to z rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie
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(ÚVO).
Súčasné vedenie hlavného mesta
upozorňuje, že bude treba vyhodnotiť
aj ponuku od vylúčenej firmy. Ak
tento uchádzač dal lepšiu ponuku ako

súčasný víťaz, muselo by hlavné mesto prakticky začať odznovu a pripraviť
zmluvu aj celý projekt rekonštrukcie
s týmto novým dodávateľom. Podľa
primátora zatiaľ nie je jasné, či to

ohrozí plánovaný začiatok prác v lete
tohto roka. Bude to vedieť po opätovnom posúdení ponúk.
-mš-; Foto: MiÚ

www.karlovaves.sk
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Správy z mestskej časti

máj 2019

Občania s ŤZP
môžu požiadať
o predĺženie vyhradeného
miesta do konca mája

O

d začiatku roka poskytuje Karlova Ves vyhradené
parkovacie miesta pre ŤZP
obyvateľov s trvalým pobytom
v Karlovej Vsi, len ak sú zároveň
držiteľmi parkovacieho preukazu
pre fyzickú osobu so zdravotným
postihnutím (tzv. európsky parkovací preukaz). Vyhradené parkovacie miesto pre občana s ŤZP, ktoré
bolo poskytnuté do konca roka
2018, platí už len do konca júna.
Po tomto termíne budú predĺžené
len tie žiadosti, ktorých žiadatelia
poskytnú pri predkladaní žiadosti
o predĺženie vyhradeného parkovacieho miesta k nahliadnutiu tzv.
európsky parkovací preukaz. Žiadosť
o predĺženie vyhradeného parkovacieho miesta treba podať na oddelení

dopravy miestneho úradu do 31. 5.
2019.
Zmenou pravidiel vydávania povolení na vyhradené parkovanie pre ŤZP
mestská časť zosúladí svoje predpisy
s predpismi Európskej únie a zjednotí
pravidlá s ďalšími mestskými časťami. Zároveň by sa tak malo predísť
zneužívaniu statusu ťažko zdravotne
postihnutých. Úrady práce vydávajú
tzv. európske parkovacie preukazy
iba osobám s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktoré sú podľa lekárskeho posudku odkázané na individuálnu
prepravu osobným autom, alebo majú
praktickú či úplnú slepotu. Tento parkovací preukaz je určený pre ľudí,
ktorí pre svoj zdravotný stav nemôžu
cestovať verejnou hromadnou dopravou či železničnou dopravou, majú

Od júna budú parkovacie miesta pre ŤZP vyhradené len pre držiteľov
tzv. európskeho parkovacieho preukazu
problém dostať sa k nej či do prostriedkov verejnej dopravy nastúpiť
alebo z nich vystúpiť.
Nové pravidlá schválili karloveskí
poslanci pred dvoma rokmi s tým,
že účinné budú až od júla tohto roka.
Vytvoril sa tak dostatočný priestor na

informovanie o tejto zmene a obyvatelia s nárokom na vyhradené miesto na základe tzv. európskeho parkovacieho preukazu mali dostatok času
na vybavenie potrebných náležitostí.
-mš-; Foto: MiÚ
Inzercia

xxx
www.karlovaves.sk
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Po 50 rokoch čaká
Jurigovo námestie
postupná revitalizácia

Príďte na prvé verejné
stretnutie k Jurigovmu
námestiu

V

A

zhľad Jurigovho námestia,
ktoré nesie názov po jednom z najvýznamnejších
Karlovešťanov, je dnes problémom
Bratislavy. Kým v minulosti mesto
neprejavilo záujem o revitalizáciu
tohto priestoru, súčasní mestskí
poslanci za Karlovu Ves Dana Čahojová, Branislav Záhradník a Peter Lenč navrhli a zahlasovali za
vyčlenenie prvých prostriedkov na
revitalizáciu v mestskom rozpočte.
Súhlasil s tým aj primátor Matúš
Vallo. Rozbité schodiská, množstvo bariér, takmer žiadna zeleň
a samý betón by tak mali zostať len
súčasťou histórie.
Veľké vybetónované plochy sú
ťažkým orieškom nielen pri zimnej
údržbe, ale aj pri daždi. Voda, ktorá
nemá kam odtiecť, ostáva na nerovnej
dlažbe v podobe obrích kaluží. Presakuje do suterénnych priestorov,
ktoré znehodnocuje. Nefunkčná
fontána iba dotvára depresívny
charakter aktuálnemu stavu námestia.
„Súčasný stav Jurigovho námestia
je katastrofa. Jurigovo námestie je
v dezolátnom stave. Je naozaj ško-

da, že tento priestor nemá adekvátne
využitie, ktoré by tu bolo možné,“ vidí
realisticky obraz námestia starostka
Dana Čahojová.
„Jurigovo námestie má päťdesiat rokov a za polstoročie sa doň
investovalo minimálne,” doplnil
vicestarosta Branislav Záhradník.
Pozemky pod námestím vlastní
hlavné mesto a sčasti sú aj v súkromných rukách. Karlova Ves preto do
cudzieho majetku investovať nemôže.
„Žije tu veľa obyvateľov, ktorí celé
roky čakajú, kedy sa sústredíme na
tento priestor. Verím, že sme v novom
vedení hlavného mesta našli dobrého
partnera, ktorý túto lokalitu nepodcení a bude venovať, rovnako ako my,
dostatočné úsilie na jej zveľadenie,“
povedala starostka Karlovej Vsi.
Do rozhodovania o tom, ako bude
vyzerať Jurigovo námestie v budúcnosti, sa budú môcť zapojiť aj obyvatelia. Odborné poradenstvo poskytnú architekti aj urbanisti. Tak, aby sa
Jurigovo námestie postupne menilo
na moderný a príťažlivý verejný priestor.
-ab-; Foto: MiÚ

Vďaka revitalizácii sa zmení súčasná
nevábna podoba Jurigovho námestia

k chcete aj vy rozhodovať
o budúcej podobe Jurigovho námestia, poznačte si
do kalendára termín utorok 28.
máj 2019. V čase od 18.00 h sa pri
fontáne pred samoobsluhou začne
prvé verejné stretnutie, ktoré bude
mať formu prechádzky.
„Na prvom stretnutí si priblížime
jednotlivé časti námestia, jeho problémy a potenciál. Podnety obyvateľov
budú podkladom pre projektanta,
ktorý pripraví návrh riešenia revitalizácie priestranstva,“ povedala
vedúca referátu riadenia projektov
Lenka Nemcová.
Výber projektanta sa uskutoční formou verejného obstarávania. Návrh
premeny predstavia verejnosti, aby
sa k nemu mohla vyjadriť. Sama realizácia návrhu premeny námestia bude
závisieť od rozhodnutia o pridelení
finančných prostriedkov Hlavného
mesta SR Bratislavy, ktoré je vlastní-

kom pozemkov.
V najbližších mesiacoch sa bude
mapovať celé okolie námestia.
Dôležité bude zistiť napríklad aj to,
či sú obyvatelia spokojní s pomerom
zelene, zložením a údržbou stromov,
s povrchmi a materiálmi, ktoré sú
použité na Jurigovom námestí.
Preto bol pripravený krátky dotazník, do ktorého môžu občania prispieť
svojimi názormi a podnetmi a pomôcť
tak pri tvorbe budúcej podoby námestia. Dotazník je možné vyplniť
elektronicky na adrese: https://lnk.
sk/ewT5 a je k dispozícii aj v tlačenej
podobe v Centre služieb občanom
miestneho úradu a v Karloveskej
knižnici.
Aktivity súvisiace s premenou
Jurigovho námestia sa konajú v rámci
projektu DELIVER. Viac o projekte
nájdete na stránke www.odolnesidliska.sk.
-bh-

Najväčšie výtlky sú odstránené

Z

imné mesiace sa už tradične
nepriaznivo podpísali pod
zlý stav karloveských ciest.
Udupaná snehová pokrývka sa
v najchladnejšom období zmenila
na ľadovú škrupinu, ktorá dala
poriadne zabrať vozovkám a chodníkom. Záťažovú skúšku zvyčajne
narušené časti ciest neprežijú a jar
víta vodičov dierami na cestách.
Väčšinu veľkých výtlkov po monitoringu stavu ciest mestská časť dala
čo najrýchlejšie odstrániť. Stroje
Verejnoprospešných služieb Karlova Ves (VPS) pracovali na uliciach
Pod Rovnicami, Segnerova, Veter-

nicová, Líščie údolie, Svrčia, Nad
lúčkami, Fadruszova, Karloveská,
Kempelenova, Tilgnerova, Silvánska, Suchohradská, Ladislava Sáru,
Hany Meličkovej, Jána Stanislava
a Sološnícka. Pracovníci VPS sa zamerali najmä na väčšie diery v asfalte, ktoré mohli spôsobiť napríklad
poškodenie náprav áut. Keďže išlo
o akútne riešenie situácie, použili
sa tri tony studenej asfaltovej zmesi
a penetračný náter.
Miestny úrad už medzitým vysúťažil
dodávateľa cestných prác, ktorý sa
bude venovať ďalším opravám ciest.
-ab-; Foto: MiÚ

Chcete byť súčasťou volebnej komisie
a dozerať na transparentný priebeh volieb
poslancov do Európskeho parlamentu, ktoré
budú v sobotu 25. mája?
Ak máte 18 a viac rokov a máte trvalý pobyt na území SR,
prihláste sa už teraz e-mailom na organizacne@karlovaves.sk;
alebo telefonicky 02 707 11 181, alebo 182.
K ARLOVESKÉ NOVINY

Opravený bol aj tento výtlk na
Fadruszovej ulici
www.karlovaves.sk
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Primátor Matúš Vallo predstavil
parkovaciu politiku Bratislavy

B

ratislava je jedno z posledných hlavných miest Európskej únie, ktoré nemá
svoju parkovaciu politiku. To by
sa malo od budúceho roka zmeniť.
Hlavné mesto navrhuje štyri tarifné
pásma za hodinové parkovanie, kde
sa má platiť od 0,50 eura do 2 eur
za hodinu. Platiť bude pravidlo, čím
ďalej od centra, tým lacnejšie. Tam,
kde je problémom nočné parkovanie, budú držitelia rezidentských
kariet parkovať cez deň zadarmo.
Na jeden byt bude možné vydať
maximálne tri rezidentské parkovacie karty. Rezidentská parkovacia
karta pre prvé auto v domácnosti by
mala stáť 49 eur. V tejto sume má
držiteľ 100 hodín parkovania zadarmo pre návštevy. Parkovacia karta
pre druhé auto by mala stáť 150 eur,
pre tretie 500 eur. Ak budú držitelia
rezidenčných kariet chodiť do iných
mestských častí, denne majú nárok na

Peter Lenč
Vítam rýchly a premyslený
vstup nového vedenia mesta do tejto
problematiky, lebo už je najvyšší čas
a dávno to malo byť spustené.
Oceňujem otvorenosť a komunikatívnosť primátora a jeho tímu pri
príprave zásad parkovania v meste.
Som rád, že naša mestská časť tiež
prispela svojimi skúsenosťami so
zavedením rezidentských zón. Dúfam, že sa už konečne v Bratislave
pohneme vpred a urobíme poriadok
na uliciach a verejných priestoroch.

Peter Buzáš
Pokus zaviesť celomestskú parkovaciu politiku vnímam ako potrebnú
a dobrú vec. Nesmie sa však robiť
živelne a bez dôkladnej prípravy.
Niektoré atribúty mi chýbajú. Žiadalo by sa pripraviť najskôr pilotný
projekt, podobne ako v Karlovej
Vsi, s vyhodnotením pozitívnych aj
negatívnych dopadov a vychytaním
nedostatkov, ktoré takýto projekt
určite sprevádzajú.
www.karlovaves.sk

dve hodiny parkovania zadarmo. Dlhší čas bude spoplatnený hodinovou
sadzbou podľa konkrétnych zón.
Podľa primátora je zavedenie parkovacej politiky nevyhnutnosťou,
keďže počet áut stále narastá. Parkovacia politika je podľa neho overeným
nástrojom, ktorý funguje dlho a efektívne v iných mestách. Návrh parkovacej politiky radnica konzultovala
s odborníkmi, so starostami mestských
častí a poslancami a podľa primátora
v tom panuje zhoda. Primátor upozornil aj na výhody, ktoré zavedenie
parkovacej politiky prinesie. Rezident
zaparkuje rýchlo a nebude hľadať parkovacie miesto, pretože sa zníži počet
ľudí, ktorí v parkovacej zóne parkujú.
Obyvateľ Bratislavy, ktorý nemá auto,
bude mať zadarmo 150 hodín parkovania ročne pre návštevy.
Spustenie parkovacej politiky
v Bratislave sa očakáva v druhej
polovici roka 2020. Z výnosov z par-

Primátora podporili v zavedení parkovacej politiky
aj bratislavskí starostovia
kovacej politiky bude hlavné mesto
stavať napríklad parkovacie domy.
Keďže mnoho parkovacích miest
ubudne, bude musieť hlavné mesto
posilniť MHD, na čo musí vytvoriť
nové kapacity. Primátor tiež zdôraznil, že na parkovacej politike nebude
profitovať žiadna súkromná firma. Jej
prevádzkovateľom chce byť v plnej
miere hlavné mesto. Všetky peniaze sa rozdelia medzi mestské časti
a mesto a pôjdu do fondu mobility.

Poslanecká anketa

Anton Šmotlák

Ako vnímate plánované spustenie celomestskej parkovacej politiky
ako ju navrhlo hlavné mesto?

Petra Hudáková

Som naozaj rada, že sa konečne
niekto
podujal
riešiť
tento
neudržateľný stav systematicky na
úrovni celého mesta. Nová politika zavádza pravidlá parkovania
v oblastiach najviac zasiahnutých
tlakom parkujúcich áut. Do reálneho spustenia parkovacej politiky
zostáva viac ako rok a tento čas by
sa mal maximálne efektívne využiť
na prípravu. Oceňujem to, že sa pán
primátor v tejto veci vydal cestou
otvorenosti a priamej komunikácie
s poslancami všetkých mestských
častí.

Michal Kovács
Konečne. Spoluprácou sme
dokázali nájsť kompromis, ktorý
uľahčí obyvateľom parkovanie
v okolí svojho bydliska, pomôže
znížiť počet mimobratislavských
áut a prispeje k postupnému znižo-

Ako primátor ďalej uviedol, parkovacia politika nebude zavedená v každej
mestskej časti a podľa odhadu sa bude
týkať približne jednej pätiny všetkých
áut registrovaných v Bratislave.
Pred zavedením parkovacej politiky bude prebiehať dialóg medzi mestom a mestskými časťami. Malo by to
byť do júna, keď sa má finálny dokument dostať na rokovanie a schvaľovanie mestského zastupiteľstva.
-mš-; Foto: bratislava.sk

vaniu emisií v meste. Rezidentské
parkovanie nie je daň za vozidlo
(resp. plošné spoplatnenie), bude
sa týkať len tých zón a tých časov,
v ktorých je reálne problém s parkovaním.

Martin Vician
Vítam východiská novej parkovacej politiky, ktorá vo svojich
princípoch nadväzuje na už realizovaný pilotný projekt v réžii
mestskej časti Karlova Ves. Avšak
iba celomestské riešenie, kde sa
okrem regulácie parkovania zároveň
rozšíria záchytné parkoviská, zrýchli
a skvalitní MHD, má veľkú šancu
zlepšiť mobilitu v meste. Počet registrovaných automobilov v Bratislave
sa za 15 rokov takmer zdvojnásobil
na 311-tisíc. Do reálneho spustenia
zostáva viac ako rok a pre Karlovu
Ves je dôležitá hlavne modernizácia električkovej trate Dúbravskokarloveskej radiály naplánovaná do
roku 2021.

Bratislava rezidentskú parkovaciu
politiku potrebuje. Oceňujem, že
sa do toho primátor Vallo pustil na
začiatku volebného obdobia a prizval do diskusie všetky mestské
časti. Rovno viem ale sľúbiť, že
využijem všetky možnosti miestneho poslanca, aby parkovanie po
roku 2020 bolo v Karlovej Vsi lepšie, kultúrnejšie a za podmienok prijateľných pre Karlovešťanov.

Branislav
Záhradník
Pozitívne hodnotím, že sa nový
primátor snaží pohnúť s touto ťažkou témou. Bratislava jednotnú
parkovaciu politiku potrebuje. Ako
mestský poslanec si však počkám na
finálnu verziu návrhu, nakoľko ešte
prebiehajú konzultácie a je potrebné poznať všetky parametre návrhu.
Pre mňa je tiež dôležité, akým spôsobom mesto pomôže občanom Karlovej Vsi, kde je extrémny problém
s nočným parkovaním najmä na Dlhých dieloch. Bez budovania nových
parkovacích miest nám rezidentské
karty nepomôžu.
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Participatívny rozpočet kraja
podporí projekty

M

áte v hlave verejnoprospešný projekt, ale
na jeho realizáciu vám
chýbajú peniaze? Bratislavský samosprávny kraj (BSK) prichádza
s možnosťou participácie svojich
občanov na rozhodovaní o verejnom živote. Prostredníctvom
poskytovania dotácií z participatívneho rozpočtu môžu obyvatelia BSK podporiť malé komunitné
projekty. Bratislavskému IV. obvodu vyčlenili poslanci 38 000 eur.
Podporené môžu byť voľnočasové
aktivity, vzdelávanie a neformálne
vzdelávacie, záujmové a tvorivé aktivity. O podporu sa môžu uchádzať
aj organizátori športových turnajov
a aktivít so zameraním na výkonnostný šport detí a mládeže. V oblasti
životného prostredia sú vítané aktivity
spojené s rozvojom vzťahu k prírode
a zveľaďovaním prostredia komunít.
Hlasovať sa bude aj o podujatiach
a záujmových činnostiach, ktoré podporujú zdravotne či inak znevýhod-

nené skupiny obyvateľstva, o projektoch podpory osvety v zdravotníctve
a komunitnej infraštruktúre.
Maximálna výška dotácie je 3500
eur. Každý žiadateľ môže v rámci
tejto výzvy podať iba jednu žiadosť,
pričom nie je povinné spolufinancovanie zo strany žiadateľa. Uzávierka
podania žiadosti je 20. mája 2019.
Participatívny rozpočet možno chápať ako prostriedok priamej
demokracie, v rámci ktorej môžu
obyvatelia určitého miesta, oblasti,
ako aj členovia komunít, združení
a verejných aj neverejných inštitúcií
diskutovať a rozhodovať o využití
časti rozpočtu samosprávy. V praxi
to znamená, že sami občania rozhodnú, ktoré projekty budú finančne
podporené. Zapojenie verejnosti pri
rozhodovaní o prerozdelení prostriedkov z rozpočtu prispieva k transparentnosti a prehľadnosti narábania
s verejnými financiami.
-ab-; Foto: BSK

Poslanecká anketa
Čo by sa dalo s vyčlenenou sumou
v rámci splnenia podmienok v Karlovej
Vsi spraviť, resp. kto by sa mal o tieto
prostriedky uchádzať?

Jaromír Šíbl
Uchádzať sa môže ktorýkoľvek
subjekt, pokiaľ splní podmienky
výzvy. O víťazných projektoch
rozhodnú občania hlasovaním.
O tom je participatívny rozpočet.

Lívia Poláchová

Vyzývame všetkých, ktorí majú
záujem niečo vytvoriť alebo zlepšiť
v Karlovej Vsi, aby sa zapojili do
participatívneho rozpočtu. Maximálna podpora je 3500 eur, tým pádom
je možné oproti minulému roku podporiť viacero projektov. Výrazne sa
zjednodušila administrácia, nie je
potrebná spoluúčasť žiadateľa.

Inzercia

Očná Optika

D

Vyšetrenie
detí a dospelých
Vyšetrenie očným lekárom
na dohodnutý termín

Rezervujte si termín
na našej stránke
lensoptik.sk

Zastupiteľstvo rozdelilo
občianskym združeniam
26 500 eur

pri kú
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t
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70%

otácie z karloveského rozpočtu pomôžu miestnym
združeniam pri realizácii
prospešných projektov. Rodinné centrum Klbko plánuje zo
získaných prostriedkov revitalizovať terasu a nakúpiť materiál
pre tvorivé dielne. Futbalový klub
mládeže Karlova Ves spolufinancuje sústredenie mládežníckych
družstiev. Rodičovské združenie
sv. František sa chystá pomo-

cou dotácie opraviť lezeckú stenu
v telocvični.
Všetkých 32 žiadostí podali
oprávnení žiadatelia a žiadna z nich
nebola vyradená. Celkovo žiadatelia požiadali o dotácie v objeme
vyše 68-tisíc eur, v rozpočte však
bola vyčlenená suma 30-tisíc eur.
O návrhu na výšku poskytnutej
dotácie pre jednotlivých žiadateľov
rozhodla dotačná komisia, ktorú zvolilo miestne zastupiteľstvo.
-ab-; Foto: MiÚ
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Komunitná
záhrada
vzbudila veľký
záujem

K

arlovešťania majú prvú
komunitnú záhradu. Informácia o jej zriadení
vyvolala živý ohlas u mnohých Karlovešťanov.
Dať si v lete čerstvý egreš, maliny
alebo ríbezle priamo zo záhradky
nemusí byť sci-fi ani na sídlisku. Priestory bývalého ihriska na Ulici Hany
Meličkovej nahradilo 11 vyvýšených
záhonov, ktoré budú srdcom komunitnej záhrady. Komunitnú záhradu podporuje mestská časť a je na miestne
pomery unikátnym projektom.
„Je to niečo nové, čo sa tu doteraz nevyskytovalo, a keďže som na
materskej dovolenke, chcem trochu
zaujímavejšie využiť čas, ktorý pri
bábätku zatiaľ mám, a prispieť miestnej komunite,“ povedala obyvateľka
Lucia.

Cieľom komunitnej záhrady je oživiť verejný priestor a rozprúdiť život miestnej komunity
Potešujúce je aj veľmi pestré vekové zloženie záujemcov, od mamičiek na materskej dovolenke až
po aktívnych dôchodcov. „Dlhé roky

som vždy mal nejakú záhradku a aj
momentálne jednu mám. Bývam však
blízko tejto komunitnej, čo mi prišlo
veľmi vhod. Teší ma, že aj manželka,

ktorá na záhradu príliš nechodí, bude
môcť záhradkárčiť, takpovediac, hneď
za domom,“ prezradil zástupca staršej
generácie Michal. -ab-; Foto: MiÚ
Inzercia

Choré dreviny pri OD Centrum
nahradia lipy

P

oškodené stromy, ktoré
v minulosti neznámy páchateľ
otrávil, hlavné mesto vypílilo. Povolenie na výrub bolo platné.
Poškodené stromy sa nachádzali
na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Rovnako aj invazívne pajasene.
Dobrou správou je, že poškodené
stromy nahradí nová výsadba.
Na mieste zasadia päť kusov líp,
ktoré okoliu dodajú prírodný ráz,

kyslík a pre priaznivcov prírodnej
medicíny aj kvety lipy. Ostáva dúfať, že stromy sa na tomto mieste
uchytia a nenarazia na ďalšie konanie
zákerných záškodníkov.
Pripomeňme, že neznámy páchateľ
v minulosti navŕtal do zdravých stromov diery. Do nich následne nalial jedovatú tekutinu. Stromy takýto zásah
nemali šancu prežiť a pomaly začali
schnúť.
-ab-; Foto: MiÚ

Poškodené a invazívne stromy nahradia voňavé lipy
www.karlovaves.sk
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Potraviny na Jurigovom
námestí zrušili pre zlý stav
budovy

O

byvateľov nepríjemne zaskočilo zrušenie obľúbenej
predajne potravín na Jurigovom námestí. Podľa vyjadrenia vlastníka je budova, kde sídlili
potraviny, stará a už ani po dvoch
opravách nespĺňa požiadavky na
prevádzku.
Spoločnosť TERNO, ktorá tam
prevádzkovala predajňu, nie je vlastníkom objektu, bola len v podnájme.

Vlastníkom budovy je spoločnosť MTI.
Jej zástupca tvrdí, že objekt si nutne
vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu, možno aj nahradenie novým objektom.
Jeho strecha je však zároveň súčasťou
plochy Jurigovho námestia, a to je vo
vlastníctve a správe hlavného mesta.
Vlastník objektu a hlavné mesto spolu
rokujú, zatiaľ však bez dosiahnutia dohody.
-mš-; Foto: MiÚ

Vlastníkom budovy je súkromná spoločnosť, no jej
strechu vlastní hlavné mesto

Právna poradňa v máji

B

ezplatná právna poradňa, ktorú nájdete v sídle miestneho úradu na
Nám. sv. Františka v kancelárii vicestarostu na 1. poschodí, bude
obyvateľom k dispozícii v stredu 15. mája. Štandardne býva bezplatná právna poradňa otvorená vždy druhú stredu v mesiaci, tá májová
však pripadla na sviatok.
Právnici miestneho úradu budú k dispozícii v čase od 14.00 do 15.30 h tým
obyvateľom, ktorí sa objednajú vopred e-mailom na branislav.zahradnik@karlovaves.sk, a v čase od 15.30 do 17.00 h môžu prísť aj Karlovešťania, ktorí sa
neobjednali.
-bh-; Foto: MiÚ

Koordinátorom právnej poradne je vicestarosta Branislav Záhradník

Aktuality z Karlovej Vsi nájdete
v novej aplikácií

A

ktuálne informácie o dianí
v Karlovej Vsi získa každý,
kto si do svojho mobilu
stiahne aplikáciu Správy o meste
(SOM). Aplikácia združuje všetky
doterajšie komunikačné prostriedky, ktoré mestská časť používa
v komunikácii s Karlovešťanmi. Na
jednom mieste tak nájdete webovú
stránku mestskej časti, sociálne siete, noviny či SMS správy.
Každý Karlovešťan, ktorý si mobilnú aplikáciu stiahne, získa zároveň
možnosť poslať svoj názor, pripomienku alebo upozornenie predstaviteľom
mestskej časti alebo zodpovedným
zamestnancom miestneho úradu.
„Správy o aktuálnom dianí v Karlovej Vsi sa užívateľom aplikácie
zobrazia v ich mobilnom telefóne vo
forme notifikácie. Po jej otvorení sa
dozvedia podrobnosti v pripojenom
texte alebo si pozrú video či fotografiu,
prípadne si vypočujú podcast,“ prezradil zástupca spoločnosti PERRY
K ARLOVESKÉ NOVINY

SOFT Branislav Papp. Prostredníctvom aplikácie SOM si užívateľ môže
pozrieť napríklad aj aktuálne číslo
Karloveských novín. K dispozícii
bude aj ich kompletný archív.
Pomocou aplikácie bude možné
zistiť telefonický alebo e-mailový
kontakt jednotlivých pracovísk miestneho úradu vrátane úradných hodín,
alebo získať informácie o kultúrnych
a iných podujatiach organizovaných
Karlovou Vsou. Aplikácia poskytne
užívateľom aj prístup k cestovným poriadkom spojov mestskej hromadnej
dopravy. Jej veľkou výhodou, ktorú
Karlovešťania nepochybne ocenia,
je možnosť poslať správu na miestny
úrad s konkrétnym podnetom alebo
pripomienkou, ku ktorej bude možné
pripojiť aj fotografiu či krátky text.
Aplikácia začne fungovať symbolicky počas obľúbeného Karloveského
majálesu v sobotu 18. mája. V stane
mestskej časti bude k dispozícii
zástupca spoločnosti, ktorá aplikáciu

Vizualizácia: PERRY SOFT
vyvinula. Prípadným záujemcom aplikáciu nielen bezplatne nainštaluje

do ich mobilného zariadenia, ale ich
aj oboznámi s jej funkciami.
-mšwww.karlovaves.sk
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MŠ Suchohradská má nové
veselé terasy

N

a dvoch terasách detského
ihriska boli kompletne vymenené hracie prvky. Deti
sa môžu dosýta vyšantiť na novom
vláčiku, v obchode, na pohyblivom
chodníku či lezeckej stene. Hracie
prvky i farebnosť povrchu si vybrali zástupcovia materskej školy.
Samozrejme podľa toho, čo najviac vyhovuje deťom. Revitalizáciu
financovala a zastrešovala mestská
časť Karlova Ves, ktorá vyšla
v ústrety požiadavke materskej
školy na revitalizáciu areálu. Preto
spustila práce v areáli škôlky.
„Chceli by sme sa veľmi poďakovať
pani starostke, poslancom a zamestnancom miestneho úradu za to, ako
nám pri revitalizácii ihriska pomáhali a vychádzali v ústrety. Deti majú
z nového ihriska nesmiernu radosť,“
hovorí riaditeľka MŠ Suchohradská
Oľga Mitrová.
„Pokračujeme v revitalizácii areálov karloveských materských škol,

lebo nám záleží na kvalite a bezpečnosti prostredia, v ktorom vyrastajú naše deti,” povedal vicestarosta
Karlovej Vsi Branislav Záhradník.
Vymenil sa aj povrch terás.
Použitý materiál je vodopriepustný,
monolitický, spĺňa príslušné normy
a certifikácie nezávislých inštitúcií.
Použitý materiál (EPDM) neobsahuje zmäkčovadlá, v priebehu životnosti nekrehne a nemení vlastnosti.
To umožňuje jednoduché opravy
v prípade poškodenia. Navyše pohyb
po tomto povrchu je príjemne mäkký.
Práce na revitalizácii sa začali
ešte v novembri. Najprv bolo treba
odstrániť pôvodné hracie prvky a podklad ihrísk. Práce boli prerušené počas
zimy, počas ktorej nebolo možné robiť stavebné práce a práce na osádzaní
hracích prvkov a povrchu pod nimi.
Revitalizáciu dokončila zmluvná firma hneď, ako to umožnilo počasie.
-mš-; Foto: MiÚ

Tanečníci z Kolískovej skončili
v súťaži druhí

D

vanásť mladých a talentovaných tanečníkov z MŠ
Kolískova sa zúčastnilo na
II. ročníku súťaže v slovenských
ľudových tancoch pre materské
a základné školy s názvom Folklórna jar Juraja Jánošíka 2019.
Na okresnom kole pre Bratislavu
súťažili v konkurencii piatich materských škôl.
www.karlovaves.sk

Úspešní malí tanečníci z MŠ Kolískova

„Naši tanečníci si poctivo nacvičovali osemminútové tanečné číslo
na krúžkovej činnosti Tanec v srdci, ktorý sa u nás koná pod vedením
Dominiky Gabčovej. Do súťaže sme
sa s detičkami prihlásili preto, aby si
rozvíjali pozitívny vzťah k ľudovému
umeniu,“ prezradila riaditeľka MŠ
Kolískova Monika Šuleková.
-bh-; Foto: MŠ Kolískova
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Areál MŠ Borská po
50 rokoch prechádza
kompletnou revitalizáciou

J

ej súčasťou je úprava terénu
areálu
škôlky,
dobudovanie oporných múrikov,
výmena kanálových poklopov či
odstránenie alebo zasypanie trčiacich predmetov. Budú vytvorené
nové dopadové plochy a priestory
na osadenie hracích prvkov. Ráta
sa s renováciou pôvodných ale aj
s osadením nových hracích prvkov.
Zatrávnený bude celý areál, vysadia tu živý plot a nainštalujú
zavlažovanie areálu. Na záver sa
položí zámková dlažba, odstránia
sa rozpadnuté betónové múriky
a vytvorí sa záhradný chodník.
„Budúca podoba areálu bude
výsledkom konštruktívnej spolupráce
a vzájomného dialógu medzi miestnym úradom a aktívnymi rodičmi
detí. Tento pozitívny príklad by mohli
nasledovať aj menej aktívne komunity.
Z presvetleného a vynoveného areálu
sa v konečnom dôsledku nebudú tešiť
len deti, ale aj rodičia,“ vyjadrila sa
starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.
„Výsledkom nášho spoločného
úsilia by mal byť príjemný, hravý,
inšpiratívny, ale najmä bezpečný
areál. Máme spoločný cieľ a k jeho
úspešnému naplneniu nás dovedie
aktívna spolupráca rodičov, škôlky
a mestskej časti,“ doplnil vicestarosta
Karlovej Vsi Branislav Záhradník.
„Pôvodný stav areálu bol de-

saťročia zanedbaný. Terén vôbec
nezodpovedal dnešným požiadavkám,
ktoré sa kladú na detské ihriská. Preto sme sa rozhodli stav areálu škôlky
v spolupráci s karloveským miestnym
úradom zmeniť,“ vysvetľuje dôvody
iniciatívy rodičov predsedníčka
Občianskeho združenia (OZ) Borská 4
Michala Bošániová a dodáva. „Terén
mal pôvodne päť úrovní a bol terasovito členený. Po celom areáli trčali
zo zeme rôzne predmety, zle spílené
pôvodné hracie prvky, stromy, konáre
či kanály. Nové hracie prvky by sa
v pôvodnom stave nedali správne
osádzať a deti by nemohli využívať celý
areál. Škôlka má pritom prekrásny
rozsiahly dvor, ale v pôvodnom stave
sa nemohol naplno využívať.“
Oslovení architekti vytvorili štúdiu,
ktorá zohľadňuje špecifiká areálu
a jeho čo najlepšie využitie. Zohľadnili pripomienky riaditeľky, miestneho úradu či legislatívu a rôzne normy.
Využili aj pôvodné hracie prvky,
ktoré tam už boli. Tie sa zrenovujú
a použijú opätovne. Pribudnú však aj
nové hracie prvky ako napr. voštinové
hniezdo a dopadová plocha pod ním,
ktorá bude bezpečná, z liateho povrchu, či multifunkčné ihrisko s dvoma
bránkami a basketbalovými košmi.
Deti sa môžu tešiť aj na interaktívny
kopček s lezeckou stenou, hraciu
zostavu so šmykľavkou a tunelom,
náučný chodník zo stromov či dokon-

Revitalizácia umožní deťom naplno využiť rozsiahly školský dvor
ca amfiteáter. „Spoločne s ďalšími
rodičmi a dobrovoľníkmi v rámci
aktivity Naše mesto vytvoríme malé
petangové ihrisko, osadíme malé
lezecké steny a vymaľujeme exteriér
tried, ktoré sú momentálne popísané
grafitmi,“ dopĺňa ďalšie informácie
Michala Bošániová.
Pri výbere hracích prvkov sa
zohľadnili potreby detí, aby bol areál
pestrý, aby sa zahrali malí aj veľkí.
Vyberali ich riaditeľka škôlky so
zástupkyňou podľa plánovaných financií a potrieb detí, keďže trávia
najviac času s deťmi na ihrisku a najlepšie vedia posúdiť, čo im tam chýba a čo, naopak, vôbec nevyužívali.
V spolupráci s karloveským miestnym
úradom sa na revitalizácií podieľajú
rodičia a členovia OZ Borská 4. Tvoria ho rodičia detí, ktoré navštevujú

túto materskú školu. Prispeli najmä
aktívnou prácou pri samotnej realizácií revitalizácie, ale okrem toho sa
zapojili do zamestnaneckých grantov,
hľadania firiem potrebných na revitalizáciu. Z daňového priznania pre tento účel odviedli svoje 2 % (3 %; pri
právnických osobách). Miestny úrad
prispel najmä odbornou pomocou
viacerých jeho oddelení a mestská časť
významnou finančnou spoluúčasťou.
Revitalizácia sa začala v novembri 2018. Pôvodne bolo ukončenie
všetkých aktivít naplánované na rok
2021. Vďaka zapojeniu mestskej
časti sa však revitalizácia urýchli
a s jej ukončením sa ráta už tento rok
v decembri. Do konca apríla sa urobili
teréne úpravy a prípravne práce na inštaláciu hracích prvkov.
-mš-; Foto: MiÚ

Deti sa vozili
na historických vozidlách

P

redškoláci z MŠ Majerníkova 11 sa boli previezť po
Bratislave na historických
vozidlách MHD. Pred materskou
školou ich čakal historický autobus, aký jazdil po Bratislave v 70.
rokoch minulého storočia.
„Po motorizovanej obhliadke
Bratislavy presadli deti na historickú
električku. V nej sa previezli po centre
mesta. Oboznámili sa s pamiatkami
Bratislavy ako sú Dóm svätého MarK ARLOVESKÉ NOVINY

tina, Bratislavský hrad, Nový most,
Primaciálny palác či budova Slovenského národného divadla. Exkurzia sa deťom veľmi páčila,“ doplnila
riaditeľka škôlky Iveta Ryzá.
-bh-; Foto: MŠ Majerníkova 11

Deti sa vozili na vozidlách,
ktoré využívali ešte ich starí
rodičia
www.karlovaves.sk
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Starostka
ocenila prácu
karloveských
učiteľov

P

ri príležitosti Dňa učiteľov
starostka Dana Čahojová
ocenila 12 učiteliek z karloveských materských a základných škôl. Ocenenia im odovzdala spolu so zástupcom starostky
Branislavom Záhradníkom.
„Dnešné ocenenie je vzhľadom na
dôležitosť poslania, ktoré ocenení
pedagógovia robia, skôr symbolické.
Je však o to cennejšie, že návrhy
naň pochádzajú z radov vlastných
spolupracovníkov, ktorí najlepšie
poznajú kvalitu práce, mieru nasadenia a nadšenia či uplatnenia talentu
a predpokladov ocenených,“ povedala starostka Dana Čahojová pri oceňovaní práce pedagógov.
Vicestarosta Branislav Záhradník vo svojom príhovore vyzdvihol
presvedčenie, že učitelia vykonávajú prácu, ktorá je skôr poslaním ako
zamestnaním. „Je to práca náročná,
zodpovedná, ťažká, a pritom nie je ani
adekvátne hmotne ocenená. Je to však
krásne povolanie, ktoré zanecháva
v životoch detí hlbokú stopu,“ povedal Branislav Záhradník.
Ocenenia udelila starostka okrem
iného za dlhoročný podiel na rozvoji školstva v oblasti výchovy
a vzdelávania, za humánny a tvorivý
prístup vo výchovno-vzdelávacom
procese. Ocenila aj celoživotnú prácu

Ocenené karloveské učiteľky

a mimoriadne výsledky dosiahnuté
vo výchove a vzdelávaní, ako aj
výsledky regionálneho a celoslovenského významu a tiež za dlhoročný
významný podiel na rozvoji školstva
v oblasti výchovy.
Poďakovanie a uznanie pri
príležitosti Dňa učiteľov si prevzali
tieto učiteľky:
1. Ľubica Kováčiková, učiteľka a riaditeľka, MŠ Borská
2. Jana Vrbová, učiteľka, MŠ Borská

3. Jana Šestáková, triedna učiteľka
a zástupkyňa riaditeľky, MŠ Kolískova
4. Miriam Dohnalová, učiteľka MŠ Ľ.
Fullu
5. Blanka Jakubcová, učiteľka, MŠ
Majerníkova 11
6. Mgr. Vanda Šichulová, učiteľka,
MŠ Majerníkova 60
7. Matilda Brtáňová, učiteľka, MŠ
Pod Rovnicami
8. Mgr. Jana Sekáčová, učiteľka na
prvom stupni a zástupkyňa riaditeľky,

SŠ Tilgnerova 14
9. Mgr. Ľudmila Palušková, učiteľka
slovenského jazyka, SŠ Tilgnerova 14
10. Mgr. Monika Kolinská, učiteľka
prvého stupňa, ZŠ Karloveská 61
11. Mgr. Anna Bartošová, učiteľka
náboženskej a etickej výchovy, ZŠ
Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62
12. Ing. arch. Margita Sabová, učiteľka nemeckého jazyka, ZŠ Alexandra
Dubčeka, Majerníkova 62
-mš-; Foto: MiÚ

Návšteva prváčikov
v MŠ Borská

Z

Š Karloveská a MŠ Borská
odštartovali príjemnú spoluprácu. Dnešní prváci
navštívili svoju bývalú materskú
školu. Malí škôlkari privítali staršie
deti, školákov, básničkami. Školáci porozprávali škôlkarom, aké je
byť školákom, čo robia v škole, aké
predmety sa učia a ako vyzerá ich
trieda.
„Potom nám zarecitovali básničky,
www.karlovaves.sk

predniesli niečo z Hviezdoslavovho
Kubína a spoločne sme sa zahrali
pexeso na interaktívnej tabuli. Neskôr
sme sa pohrali s hračkami, čo potešilo najmä prváčikov. Deti nám priniesli vlastnoručne vyrobený darček
a pozvali nás na návštevu do školy, na
ktorú sa už teraz tešíme,“ prezradila
Zuzana Olgyayová z MŠ Borská.
-bh-; Foto: MiÚ

Rozoznáte, ktorí sú školáci a ktorí predškoláci?
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Na Tilgnerke vítali jar
s Morenou

Ihrisko na Levárskej
s novými rohožami

P

N

iataci zo Spojenej školy na
Tilgnerovej ulici si na hodinách dejepisu pripravili
projekt o slovanských zvykoch
a obyčajoch od Ondreja až do
Veľkej noci. Nechýbala ani Morena,
bohyňa zimy a smrti, ktorú symbolicky vyrobili a vyhodili, aby prišla
jar.
„Projekt predstavili aj druhákom

v rámci celoškolského projektu Starší
mladším. Ide o hodinu, keď sa mladší
žiaci učia nové učivo od starších
spolužiakov. Piataci si obliekli kostýmy podobné slovanskému oblečeniu,
priniesli rekvizity, kvízy aj osemsmerovky,” povedala Nicol Rácová,
žiačka oktávy A.
-bh-; Foto: SŠ Tilgnerova

espevnený povrch na detskom ihrisku vo vnútrobloku na Levárskej ulici doplnili zatrávňovacie rohože. Nový
podklad zvýši bezpečnosť hracích
prvkov na ihrisku.
Rohože patria k osvedčeným podkladom pre detské ihriská. Výhodou
je jednoduchá inštalácia a zníženie
nárokov na prípadnú údržbu a obnovu trávnikov. Na Levárskej zároveň

prispejú k spevneniu nerovného povrchu, ktorý sa pod vplyvom daždivého
počasia menil na šmykľavé blato.
Pevný podklad znižuje riziko zranenia detí pri využívaní ihriska. Hoci
bezpečnostné normy určujú spevnenie plochy iba pod hojdačkami,
miestny úrad vyšiel v ústrety rodičom
a po vzájomnej konzultácii rozšíril rohože aj pod ostatné hracie prvky.
-ab-; Foto: MiÚ

Piataci predstavili druhákom slovanské zvyky vrátane
vynášania Moreny

V škôlke ako v obývačke

P

ohodlná sedačka je základ
obývacej izby, v ktorej
trávime čas s najbližšími.
Prečo ju nemať aj v škôlkarskej
triede? V materskej škole na Ulici Ľ. Fullu si deti vychutnávajú
hru a rozhovory na nových maxisedačkách s kreslami.
Sedacie súpravy dostalo všetkých
päť tried. Deti tak získali pohodlný
a uvoľnený priestor na každodenné
aktivity. Predsa len, celkom iný pocit je sedieť na koberci alebo stoličke

a ponoriť sa na chvíľku do mäkšieho
čalúneného kresla. Deti prijali nové
kreslá s veľkým nadšením a s obľubou
ich využívajú.
V rámci doplnenia nábytku materská škola dostala aj novú skriňovú
zostavu, ktorá rozšíri možnosti odkladacieho priestoru.
-ab-; Foto: MŠ Ľ. Fullu
Kto by si rád neposedel
v takomto pohodlnom kresle?

V Parku SNP zhoreli
nádoby na odpad

N

edbalosť alebo úmyselný čin? Pýtali sa viacerí návštevníci Parku
SNP v Líščom údolí, ktorí si počas Veľkej noci všimli zhorené nádoby na separovaný odpad. Požiar spôsobil zatiaľ neznámy páchateľ.
Miestny úrad kúpil nádoby na separovaný odpad vlani na jar a slúžili tak
všetkým návštevníkom Líščieho údolia len jeden rok. Po požiari z nich zostalo
len torzo. Ak máte vedomosť, alebo podozrenie, kto spôsobil požiar, napíšte na
redakcia@karlovaves.sk
-bh-; Foto: MiÚ
K ARLOVESKÉ NOVINY

Nádoby na
separovaný
odpad slúžili
návštevníkom
parku jeden
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Účastníkom pretekov
Štefánik Trail budú pomáhať
aj deti z Karlovej Vsi

P

reteky v horskom behu Štefánik Trail, ktoré vedú od
Štefánikovej mohyly na
Bradle po jeho sochu pri Eurovei,
napíšu 7. a 8. júna svoju siedmu
kapitolu. Časť trate sa nachádza aj
v mestskej časti Karlova Ves. O tom,
čo nové, zaujímavé a inovatívne prinesie tento ročník, sme sa zhovárali
so zakladateľom pretekov a už niekoľko rokov obyvateľom Karlovej
Vsi Martinom Urbaníkom.
Štefánik Trail je po šiestich
ročníkoch v bežeckej aj širšej športovej komunite už známym podujatím. Mohli by ste ho predstaviť
tým, ktorí o ňom ešte nepočuli?
Štefánik Trail je bežecká výzva
na hrebeni Malých Karpát. Podujatie
je zložené z troch bežeckých disciplín – štafetového behu sedemčlenných tímov, ultrabežeckej štafety,
kde každý z dvojčlennej štafety
zabehne trasu dlhšiu ako maratón
a kráľovskou disciplínou je ultrabeh
zväčša po lesných chodníkoch, dlhý
145 kilometrov a s prevýšením vyše
5000 metrov. Poslednú spomenutú
disciplínu bežia horskí ultrabežci
nonstop, často dlhšie ako 24 hodín.
Tento beh pripomína dramatickú
historickú udalosť z roku 1915, keď
pilot a francúzsky dôstojník Štefánik
po núdzovom pristátí v srbskom
mestečku Alexandrovac putoval
v srbských horách vyše 120 kilometrov, aby si zachránil holý život
pred postupujúcou bulharskou nepriateľskou armádou.
Každé podujatie, nielen športové,
sa posúva vpred inováciami. Aké
novinky ste pripravili na tohtoročný
Štefánik Trail?
Na celú 145-kilometrovú trasu
pridáme dvojčlenné štafetové tímy,
ktoré menia svojich bežcov za 85.
kilometrom na Pezinskej Babe.
Druhých bežcov v štafete čaká menej
technický, no stále veľmi zaujímavý
60-kilometrový kus trate v Malých
Karpatoch s cieľom pod sochou Milana Rastislava Štefánika na rovnomennom námestí pri bratislavskej
Eurovei. Tento rok by sme beh s rawww.karlovaves.sk

dosťou viac priblížili návštevníkom
centra Bratislavy. Ultrabežecké trasy
prvýkrát povedú cez známe historické
bratislavské Korzo. Asi najvýznamnejšou zmenou pre nás a verím, že aj
pre športovú verejnosť v Bratislave, je
zaradenie Štefánik Trail do programu
podujatia Running festivalu.
Vo štvrtok 6. júna, v predvečer štartu pretekov, pozývame Bratislavčanov na festival filmov, diskusií
a prednášok. Začíname zaujímavou
verejnou prezentáciou celej trasy
týchto jedinečných a veľmi náročných
pretekov. Nasledovať bude krst
novej bežeckej knihy s názvom Život za maratónom autorky Angeliky
Kutišovej. Poslednou zmenou, ktorú
už dnes môžeme veľmi pozitívne hodnotiť, je spustenie nového tréningového programu #ZAŽIULTRA, ktorý
trvá osem mesiacov a od polovice
septembra 2018 pripravuje skupinu
takmer 40 bežcov-nováčikov na
júnový výkon s cieľom prekonať celú
trasu Štefánik Trail v časovom limite
do 31 hodín.
Ako sa môžu do Štefánik Trail
zapojiť tí, čo si netrúfajú odbehnúť
ho?
Podujatie nie je len o bežcoch
a ich výkonoch. Sú to v prvom rade
výkony našich vyše dvoch stoviek
dobrovoľníkov po celej dĺžke trasy pretekov. Značia a odznačujú
trasu, pripravujú tony technického
materiálu a potravín na nevyhnutné dopĺňanie kalórií, ktoré bežci na
trase počas dvoch dní nonstop behu
spália. Naši dobrovoľníci sú pre nás
to najdôležitejšie a sú dušou celého
podujatia. Okrem značenia trasy
a prípravy jedla sú z nich v tento
víkend ošetrovatelia, záchranári,
navigátori, motivátori, časomerači,
traťoví maršali, asistenti, maséri,
šoféri, nosiči, skladníci, zabávači, ale
najmä veľkí kamaráti každého, kto ich
pomoc potrebuje. Mnohí z nich sú na
nohách viac ako 24 hodín.
V čom ešte, okrem spojenia s príbehom Štefánika, je Štefánik Trail
výnimočný a odlišný od ostatných
bežeckých podujatí?

Miesto štartu pretekov - Mohyla Milana
Rastislava Štefánika na Bradle
Isté životné skúsenosti ma pred
prvým ročníkom donútili premýšľať,
komu by som chcel v budúcnosti nezištne pomáhať. Vybral som si
neziskovú organizáciu Plamienok,
ktorá pomáha nevyliečiteľne chorým
deťom a ich rodinám prežiť zostávajúci zvyšok ich života spolu v prostredí, v ktorom sa napriek ťažkým
nevyliečiteľným chorobám cítia bezpečne, doma so svojimi blízkymi.
Hneď prvý ročník nášho behu sme
celé štartovné venovali na pomoc tejto
organizácii. Postupne popri Štefánik
Trail vzniklo ďalšie, tentokrát rýdzo
charitatívne podujatie, ktoré spolu so
Štefánik Trail za šesť rokov existencie umožnilo vyzbierať pre Plamienok
vyše 75-tisíc eur.
Štefánik Trail je svojím charakterom horský beh, a tak možno
mnohých prekvapí, že približne
tretina trate prechádza hlavným
mestom. V ktorých častiach
Bratislavy sa budú bežci pohybovať?
Účastníci bežia peknými zelenými
časťami Bratislavy, ako sú Koliba,
Horský park, Líščie údolie, Jezuitské
lesy, Dúbravská hlavica, Švábsky
vrch, Devínske vinohrady či Kráľova
hora.
Spomienkový beh na osobnosť Milana Rastislava Štefánika ich v závere
doslova prevedie slovenskými dejinami. Bežci bežia okolo hradu Devín,
neskôr okolo sochy Márie Terézie,
odbočia na Bratislavský hrad, minú
korunovačný Dóm sv. Martina
a pobežia okolo domov, kde koncertovali Franz List a W. A. Mozart.
Štafetári prebehnú popri Pamätníku
holokaustu, potom Hviezdoslavovým

námestím, Námestím Ľudovíta Štúra,
Masarykovým námestím, až pribehnú
do cieľa, pod sochu najdôležitejšieho
muža našich moderných dejín.
Ako ste už spomenuli, časť trate
vedie aj cez mestskú časť Karlova
Ves. Ako funguje spolupráca medzi
organizačným výborom a predstaviteľmi mestskej časti?
Karlova Ves je, rovnako ako iné
mestské časti Bratislavy, cez ktoré
vedie trasa pretekov, partnerom podujatia. Tešíme sa, že už šesť rokov
nachádzame ochotu povoliť nám
priebeh pretekov po červenej turistickej značke v Karlovej Vsi. Som
Karlovešťan už takmer desať rokov
a sme tu s rodinou šťastní. Pre mňa ako
bežca sú tu neuveriteľné príležitosti na
poriadny horský bežecký tréning.
Ako vnímate vzťah obyvateľov Karlovej Vsi k Štefánik Trailu?
Máme v Karlovej Vsi veľa
bežeckých priateľov a množstvo dobrovoľníkov. Aj moji dvaja synovia sú
v deň pretekov dobrovoľníkmi. Už
niekoľko rokov na občerstvovacej
stanici na Kamzíku pre bežcov krájajú ovocie a podávajú vodu a soľ.
Ale tento rok sa to zmení. Prvýkrát
chceme pomoc bežcom vystužiť aj
na území Karlovej Vsi. Plánujeme
v Líščom údolí postaviť altánok
s občerstvovacou stanicou, kde budú
bežcom na ich 120. kilometri pomáhať
najmä deti. Verím, že moji chlapci si na pomoc z Tilgnerky privedú
aj ďalších kamošov s rodičmi a deti
z ďalších škôl sa k nim časom pridajú. Budú tak môcť vidieť a zažiť niečo
jedinečné.
-red-; Foto: internet
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Na Kempelenovej zakvitne
lúka pre motýle

N

evzhľadný betónový múr
okrasného záhona v zrevitalizovanom parku na
Kempelenovej koncom marca
pokryli kvety a motýle. Zatiaľ len
maľované, a to vďaka druhákom
stredoškolákom zo Spojenej školy
na Tilgnerovej 14. Už čoskoro by
ale susediace záhony mali zakvitnúť
skutočnými kvetmi a mala by tu
vzniknúť kvitnúca lúka pre motýle.
Na ploche medzi vymaľovaným
múrikom a Kempelenovou ulicou zasiali v apríli lúčne rastliny, z ktorých
by už v máji – júni mala vyrásť lúka
plná kvetov. Tie by mali prilákať postupne aj motýle, včely či iný hmyz.
Obyvatelia z okolitých domov sa
môžu tešiť na lúku s pestrou zmesou
viac ako 95 rastlín, medzi ktorými
sú zastúpené najmä kvitnúce byliny.
V tomto roku lúka zakvitne najprv
farebnými letničkami. V ďalších
rokoch nadobudne lúčny charakter
s bohato zastúpenými liečivými rast-

linami.
„S návrhom na skrášlenie starého
sivého múrika okolo budúcej motýlej
lúky prišlo Bratislavské regionálne
ochranárske združenie (BROZ).
Dozvedeli sme sa o projekte lúk pre
motýle a ten nadchol nielen mňa
ale aj študentov. Naši dobrovoľníci
museli najprv očistiť múrik od machov, špiny a lišajníkov. Až potom
naň mohli natrieť pestrofarebné kvety
a motýle,“ vysvetľuje učiteľka biológie a informatiky Katarína Kresáňová.
„Keďže sa roky zaoberáme biodiverzitou, vidíme, že naša verejná zeleň
je málo orientovaná na vytváranie
životných podmienok pre opeľovače
a biodiverzitu. Je to vypuklé najmä
v porovnaní so susedným Rakúskom.
Dúfame, že aj vďaka tomuto projektu sa posunieme bližšie k takejto
úrovni starostlivosti o verejnú zeleň,“
vysvetľuje cieľ projektu Katarína Klimová z BROZ.
-mš-; Foto: MiÚ

Múrik skrášlili kvety a motýle vďaka týmto
stredoškolákom zo SŠ Tilgnerova

Až 43 skupín upratovalo Karlovu Ves

K

aždoročné jarné upratovanie mestskej časti sa stretlo v potešujúcim záujmom Karlovešťanov. Je skvelé vidieť, že na svojom okolí
záleží takému množstvu ľudí.
Jarné upratovanie nie je žiadna novinka, nič prevratné a v podstate je to veľmi
jednoduchá záležitosť. Prihlásiť svoj záujem u zamestnancov miestneho úradu,
ktorí zabezpečia potrebný materiál, zvládne takmer každý.
V sobotu 13. apríla sa 43 skupín mladších aj starších Karlovešťanov rozhodlo

www.karlovaves.sk

pomôcť svojej mestskej časti. Vnútrobloky, ulice, predzáhradky, priľahlé lúky
alebo areály škôl. Výber je vždy takmer neobmedzený, pri upratovaní je každá
ruka dobrá. Tradične sa do brigády zapojili žiaci ZŠ A. Dubčeka, ktorí za pomoci rodičov poupratovali rozsiahly areál školy. Okolie predzáhradiek skrášlili
aj obyvatelia Hany Meličkovej, Jamnického, Púpavovej a mnohých ďalších lokalít.
-ab-; Foto: osobné archívy účastníkov upratovania
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Znovuzrodené kvetinové
ostrovčeky

N

iektoré cestné ostrovčeky
v Karlovej Vsi pomaly ožívajú. Výsadba cibuľovitých
rastliniek už dáva o sebe vedieť.
Poznáme ich, denne okolo nich
chodíme. Reč je o množstve opustených dopravných „trojuholníkov“,
čiže koridorov na križovatkách dopravných komunikácií. Ukázalo sa,
že pár metrov štvorcových priestoru
nemusí byť vyplnených len popraskaným betónom, špinou, alebo zme-

sou všeličoho, čo vietor chtiac-nechtiac naveje.
Stačí obrobiť zeminu, zbaviť ju buriny, nečistôt a nasadiť nové rastliny.
Ideálne je zvoliť zeleň, ktorá má nízke
nároky na údržbu. S príchodom jari
sa rastliny už prejavili a robia radosť
okoloidúcim na križovatkách ulíc
Karloveská – Devínska cesta, Karloveská (pri Lidli), Karloveská – Nad
lúčkami a Karloveská – Nábělkova.
-ab-; Foto: MiÚ
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Peľ na autách?
Autu pomôže aj plachta

K

olmé, šikmé, vodorovné, na
rovine, v kopci. Parkovacie
miesta v Karlovej Vsi sú
rôzne. Značná časť z nich stojí aj
v blízkosti zelene, ktorá počas roka
kvitne, odkvitá a na jeseň púšťa
lístie. To sa nepáči niektorým majiteľom, ktorí sa sťažujú na peľ,
opadané kvety alebo lístie zo stromov na svojich autách. Extrémom
sú vodiči, ktorí žiadajú vypílenie
stromov, z ktorých padá peľ či lístie.

Tulipány zakvitli aj na ostrovčeku na križovatke
Karloveskej a Devínskej cesty

Karlova Ves je v tomto období
v plnom rozkvete a preto časť vodičov
hľadá riešenie. Stromy neznečisťujú autá celoročne, ale iba v istých
mesiacoch. Práve na jar ako prevencia proti nežiaducemu peľu vhodne
poslúži plachta. Možno toto riešenie
vynachádzavých vodičov inšpiruje aj
ďalších, ktorých na jar nebaví často
navštevovať umývačku áut.
-ab-; Foto: MiÚ

Znečisteniu auta peľom sa dá zabrániť aj takýmto jednoduchým spôsobom

Moderuje Richard Vrablec
Šport hrou – všestranné pohybové aktivity a hry pre deti každého veku
Gekko Height Services s. r. o. – vyskúšajte si prácu záchranárov,
dajte prvú pomoc a zlaňujte
Dobrovoľný hasičský zbor Devín – pre všetkých malých aj veľkých
požiarnikov ukážky techniky a práce hasičov
Mažoretky Cordis - šou v podaní najmladších karloveských mažoretiek
Maľovanie na tvár
Tvorivé dielne s rodinnými centrami Dlháčik a Klbko
Diplomy, medaily, Dobré jablká, Rajo – zaslúžená a zdravá odmena

10.00 h Hanička a Murko
Koncertné vystúpenie veselých pesničiek a divadelných scénok
V prípade zlého počasia sa program presúva do telocvične.

K ARLOVESKÉ NOVINY
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ZUŠ Jozefa Kresánka oslávila okrúhle jubileum

Z

ákladná umelecká škola
Jozefa Kresánka (ZUŠ) na
Karloveskej ulici oslávila 8.
apríla na doskách Činohry SND
50. výročie svojho založenia veľkolepým galaprogramom s názvom
Dotyky času. Vyše 300 účinkujúcich z hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického
odboru pripravilo pod režijným
vedením Martina Vaneka pestrú
prehliadku toho najlepšieho, čím sa
škola v súčasnosti môže pochváliť.
Skúsení a obetaví pedagógovia
predstavili svojich zverencov rôznych
vekových kategórií v moderných
tanečných kreáciách, veselých recitáciách, pripravili módnu prehliadku žiakov výtvarného odboru, no

predstavili sa aj vynikajúci hudobníci
– sólisti, ale v rámci súborovej práce
aj gitarový súbor Gitarika, súbor
zobcových fláut Luskáčik, spevácke
zbory Margarétka, Kresánik a The
Melodies, folklórny súbor Čečinka
a Čečina až po veľký symfonický
orchester Junior pod vedením Jany
Spálovej a Jozefa Chabroňa.
S veľkým úspechom sa v preplnenej sále Činohry SND stretli vystúpenia bývalých úspešných absolventov
školy – gitaristky Miriam Brüllovej,
herca Romana Pomajba a operného
speváka Gustáva Beláčka spolu so
súčasnými žiakmi školy. Štátna tajomníčka rezortu školstva Oľga
Nachtmannová odovzdala riaditeľke
ZUŠ Anne Gondášovej pamätný

list za významný prínos v oblasti
umeleckého školstva na Slovensku
a za výraznú podporu medzinárodnej
aktivity školy.
Slávnostného podujatia sa za Karlovu Ves zúčastnila starostka Dana
Čahojová, vicestarosta Branislav
Záhradník, riaditeľ Spojenej školy sv.
Františka z Assisi Ján Horecký a viacerí miestni poslanci.
História ZUŠ sa začala písať 1.
februára 1969. Pod vedením zakladajúcej riaditeľky školy Júlie Zúbkovej
vyučovali traja pedagógovia hudobného odboru dovedna 104 žiakov.
Už v ďalšom školskom roku sa škola rozšírila o tanečný odbor a v roku
1972 sa pridal aj výtvarný odbor.
Literárno-dramatický odbor školy

začal svoju činnosť v roku 1976. Od
založenia pôsobili na škole výrazné
pedagogicko-umelecké
osobnosti,
ktoré svojím zanietením, obetavosťou
a tvorivosťou objavili množstvo talentov a pripravili ich na umeleckú
dráhu.
V jubilejnom školskom roku
2018/2019 v ZUŠ študuje spolu 1893
žiakov, ktorých vyučuje 106 pedagógov v štyroch odboroch. V najväčšom hudobnom odbore študuje
975 žiakov, v tanečnom 386, vo výtvarnom 328 a literárno-dramatickom
odbore 204 žiakov.
Ľubomír Današ; Foto: Natália
Filová a Marián Polák

Kolektív pedagógov Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka

www.karlovaves.sk
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Kontrabasisti zo ZUŠ
J. Kresánka s medzinárodnými
cenami

K

ontrabasisti ZUŠ Jozefa
Kresánka predviedli svoje
umenie na Medzinárodnej
kontrabasovej súťaži Františka
Černého a Jana Geissela v českých
Holiciach. Na súťaži, ktorá sa konala 22. – 24. marca, reprezentovali ZUŠ dvaja žiaci z triedy Pavla
Kušíka.
Tretie miesto v II. kategórii do
15 rokov si odniesla Zoja Veliká.
K ARLOVESKÉ NOVINY

V III. kategórii do 20 rokov sa
z druhého miesta tešil Lukáš Lenč.
Vystúpenie sprevádzala na klavíri
Simona Matyšáková. Súťaž mladých
talentov s kvalitným medzinárodným zastúpením takisto šíri dielo
kontrabasistov Františka Černého
a Jana Geissela, ktorí sú pevne spojení
s regiónom východných Čiech, kde sa
súťaž odohrávala.
-ab-; Foto: ZUŠ Jozefa Kresánka
www.karlovaves.sk
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Jubilantov potešila herečka a speváčka
Helena Krajčiová

V

eľká sála Karloveského centra kultúry sa v pondelok 15. apríla zaplnila oslávencami a ich najbližšími. Karlova Ves si pripomenula svojich
skôr narodených Karlovešťanov, ktorí oslávili jubileum
v mesiacoch február a marec.
Osobne im zablahoželali zástupca starostky Branislav
Záhradník a karloveské poslankyne Martina Magátová
a Hana Zemanová. Najstaršou oslávenkyňou bola
92-ročná Helena Tamášiová.

Slávnostnú atmosféru v priestoroch KCK pomohla
vytvoriť svojím vystúpením známa herečka a speváčka
Helena Krajčiová. V sprievode klavíra zaspievala viacero
hitov od známych zahraničných spevákov a skupín.
Karlova Ves pozýva na stretnutie jubilantov Karlovešťanov, ktorí oslávili v dvoch predchádzajúcich mesiacoch 75 rokov a všetkých, ktorí oslávili 80 a viac rokov.
Najbližšie sa 10. júna v priestoroch KCK zídu apríloví
a májoví oslávenci.
-mš-; Foto: MiÚ
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Prednáška
o zhoršení zraku

Umenie je
rečou krásy

T

émou umenia sa bude zaoberať prednáška s akademickou maliarkou a pedagogičkou Ivou Štrbovou-Jarošovou.
Interaktívna prednáška s názvom
Umenie je rečou krásy je určená
predovšetkým pre seniorov, ktorí
majú jedinečnú možnosť oboznámiť
sa so svetom umenia invenčným
spôsobom, teda nielen prostredníctvom teórie, ale aj prakticky.
Prednáška bude úvodom k výtvarným kurzom, na ktorých budú
môcť seniori rozvíjať svoju kreativitu. Súčasťou kurzov je pomyselný
„výlet“ do parížskeho múzea Louvre,
ktorého rozmanitosť vie pedagogička

Iva Štrbová-Jarošová predstaviť bez
nutnosti cestovať. Prednáška bude
v stredu 22. 5. o 10.00 h v rokovacej
sále Miestneho úradu na Námestí sv.
Františka 8.
Prednáška je určená pre širokú
verejnosť. Počet miest v sále je limitovaný, preto je vhodné prihlásiť
sa e-mailom na dennecentra@karlovaves.sk, alebo počas úradných
hodín telefonicky na čísle 0940 634
198. Vstupné na prednášku pre prihlásených záujemcov je 1 euro.
Vstupné pre neprihlásených záujemcov je 1,50 eura.
-red-; Ilustrácia:
Iva Štrbova- Jarošová

A

k máte problém so zrakom,
alebo blízkeho príbuzného,
ktorému chcete pomôcť,
príďte v stredu 29. mája o 14.30
h do zasadačky miestneho úradu Karlova Ves, kde sa stretnete
s pracovníkmi Krajského strediska
Únie nevidiacich a slabozrakých
z Bratislavy.
Výrazné zhoršenie zraku, niekedy
až jeho úplná strata, nepatrí len k seniorskému veku. Ako sa s touto zmenou vyrovnať? Kde hľadať pomoc? Čo
všetko sa dá? A môže vôbec nevidiaci normálne fungovať v domácnosti?
Dokáže variť, prať, žehliť?
Na všetky tieto otázky vedia dať
kladné odpovede sociálni pracovníci
Krajského strediska (KS) Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
(ÚNSS) v Bratislave. Počas stretnutia si budete môcť vyskúšať špeciálne
lupy na čítanie, ukážu vám, aké ďalšie
pomôcky pomáhajú nevidiacim
a slabozrakým v každodennom živote
a priblížia problematiku zrakového

postihnutia.
Riešenia ponúka krajské stredisko
v mnohých oblastiach – získavanie
zručností na fungovanie v domácnosti bez kontroly zraku, zručnosti
samostatného pohybu bez kontroly
zraku, sociálno-právne poradenstvo
či poradenstvo v oblasti vzdelávania
a zamestnávania. Nemožným totiž nie
je ani návrat nevidiaceho do práce.
Pracovníci únie pracujú s klientmi
aj tak, že ich naučia Braillovo písmo. Neriešiteľným problémom nie
je ani slabnúca schopnosť prečítať si
obľúbenú knihu alebo časopis. V takom prípade pracovníci pomáhajú pri
výbere vhodnej lupy na čítanie. Text
dostatočne zväčší a klient sa môže
opäť vrátiť k obľúbeným knihám.
Na prednášku sa prihláste najneskôr do 28. mája na tel. čísle 0940
634 198 alebo e-mailom na dennecentra@karlovaves.sk. Počet miest
v zasadačke je limitovaný. Vstup na
prednášku je voľný.
-red-; Foto: Tomáš Bako
Klient krajského strediska ÚNSS
pri čítaní so špeciálnou lupou

Dajte si bezplatne
skontrolovať
cukor, tlak
a zrak

A

k si nie ste istí svojím
zdravotným stavom, môžete
využiť jeho bezplatné testovanie v karloveskej poliklinike.
V stredu 15. mája vám od 12.00 do
15.00 h zmerajú hladinu cukru, skontrolujú krvný tlak a zrak.
K ARLOVESKÉ NOVINY

Návštevníkov karloveskej polikliniky otestujú zdarma vďaka
spolupráci Polikliniky Karlova Ves
s medzinárodnou mimovládnou organizáciou humanitného zamerania
Lions.
-bh-

JDS informuje
• Jednota dôchodcov Slovenska
(JDS) ďakuje za hodnotný kultúrny
zážitok všetkým recitátorom a súboru
Senioranka, ktorí sa zúčastnili recitačnej prehliadky.
• JDS pozýva členov na stretnutie
ku Dňu matiek v pondelok 6. mája
o 16.00 h v Karloveskom centre
kultúry na Molecovej ulici.
• Miesta na jesenný týždenný pobyt v Tatranskej Lomnici sú takmer
vypredané.
• Jednodňový zájazd do Eisen-

stadtu, hlavného mesta Burgenlandu,
a mesta Rust, sa uskutoční v stredu
19. júna. Autobus bude pristavený na
Námestí sv. Františka, odíde o 8.00
h. Prihlásiť sa môžete osobne v denných centrách na Lackovej ulici č. 4
každý pondelok od 14.00 do 16.30
h, a na Tilgnerovej ulici č. 1 v pondelok až piatok od 14.00 do 18.00 h,
prípadne na e-mailovej adrese: jds.
karlovaves@gmail.com. Cena zájazdu je 8 eur, platiť sa bude v kluboch
od 20. mája.
-redwww.karlovaves.sk
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Dlháčik oslávil narodeniny

R

odinné centrum Dlháčik oslávilo v piatok 12. apríla svoje siedme
narodeniny. Od skorých popoludňajších hodín boli pripravené
tvorivé dielne. V nich si deti vyrábali napríklad hodiny. Deti potešilo aj Divadlo Kasia so Zajkom Fajkom a Časostrojom, ktorý ich preniesol
do budúcnosti plnej prístrojov, technických zariadení a robotov. Podvečer
prišlo na rad dlhoočakávané krájanie narodeninovej torty.
Rodinné centrum Dlháčik pripravuje v máji Míľu pre mamu, Hľadanie pokladu v lese a v júni sa pripojí ku Karloveskému centru kultúry počas Dňa detí.
V septembri centrum čaká Dlháčikovské bábkové divadlo, v októbri Rodinný
beh, v novembri Dlhodielsky lampiónový sprievod a v decembri obľúbený Mikuláš s hraným divadlom.
-bh-; Foto: Zuzana Melušová Kutarňová

Skauti v Karlovej Vsi
pripravujú výstavu k storočnici

B

ratislavský 1. zbor skautov,
ktorý pôsobí v Karlovej
Vsi, si tento rok pripomína 100 rokov od svojho založenia.
Skautská „jednotka“ patrí medzi
najväčšie a najaktívnejšie skautské
zbory na Slovensku. Storočnicu
existencie zmapujú výstavou, ktorá
bude na karloveskom miestnom
úrade slávnostne otvorená 15. mája
o 16.30 h.
Bratislavská jednotka sa hrdo hlási k svojej histórii a aktívne rozvíja
svoju činnosť v klubovniach Karloveského centra kultúry na Molecovej ulici 2. Okrem pravidelného
a pestrého programu, ktorý vyplýva zo skautskej činnosti, sa zapája
aj do života mestskej časti, pomáha
pri organizovaní rôznych kultúrnych
a spoločenských podujatí a snaží sa
zveľaďovať svoje okolie.
www.karlovaves.sk

V miestnom skautskom zbore
sa združuje vyše 150 členov, ktorí
sa pravidelne stretávajú v šiestich
oddieloch. Viac ako stovke detí vo
veku od 7 do 15 rokov sa venuje 35
mladých dobrovoľníkov. Pokračujú tak v tradícii, ktorá sa spája so
vznikom prvej Československej republiky. V roku 1919 vznikol jeden
z prvých oddielov skautov na našom
území práve na území vtedajšieho
Prešporku.
Prvý oddiel skautov Bratislava
začal svoju činnosť v apríli 1919
a vznik skautského hnutia v našich
krajinách bol úzko spojený aj s budovaním 1. Československej republiky. Prvý prezident T. G. Masaryk
patril k veľkým podporovateľom
tohto hnutia, ktoré v celom Československu dosiahlo koncom tridsiatych
rokov hranicu 100-tisíc členov. Počas

Slovenského štátu bol skauting u nás
zakázaný a po krátkej povojnovej
obnove bol zakázaný aj počas komunizmu. Práve tento rok v marci si
skauti pripomenuli 10 699 dní slobodnej a neprerušenej činnosti, najdlhšieho úseku vo svojich dejinách.
Sto rokov činnosti je však najmä
storočím nezabudnuteľných zážitkov,
silných priateľstiev a osobných príbehov, ktoré boli v nemalej miere defi-

nované práve skautskou výchovou.
Desiatky skautských táborov, tisícky
dní pod korunami stromov a nocí pri
ohni pod hviezdami si pripomenú
návštevníci výstavy. Tá bude od
mája do augusta na Miestnom úrade
Karlova Ves (Nám. sv. Františka 8)
prístupná v čase otváracích hodín pre
verejnosť.
-ab-; Foto: archív 1. zbor skautov
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Šachista Martin Nepraš
je trojnásobným majstrom
Karlovej Vsi

Š

ach a veľkonočné obdobie
v Karlovej Vsi k sebe patria.
V sobotu 13. apríla sa konal
v Senior klube na Lackovej 4 ďalší
ročník Veľkonočného šachového
turnaja v Rapid šachu. Tentoraz
išlo už o jeho 12. edíciu.
Tempo hry bolo vopred určené na
2 x15 minút na jednu partiu v súlade
s oficiálnymi šachovými pravidlami
FIDE pre Rapid šach. Na turnaj si aj
tentoraz našla cestu početná skupina
šachových nadšencov. Švajčiarsky
herný systém na sedem kôl rozdelil

počítačovým žrebom súťažné dvojice do siedmich kôl, všetko pod pozorným okom rozhodcu turnaja Jána
Marka.
Obhajca titulu z minulého roka
Martin Nepraš nezaváhal ani tentoraz
a s prehľadom si pripísal na svoje konto už tretí titul majstra Karlovej Vsi.
Na pomyselnom pódiu ho doplnili
druhý Branislav Belanji a tretí Matej
Čertík. Účasť omladiny na turnaji je
takisto prísľubom do jeho budúcich
ročníkov.
-ab-; Foto: Ján Marko

Trojnásobný karloveský šachový šampión Martin Nepraš

Inzercia
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Z policajného
zápisníka
apríl 2019

Vitaj, Ivko!

158

• Polícia začala trestné stíhanie pre zločin nedovolenej výroby omamných
a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi voči trestne zodpovednej osobe. Tá si doposiaľ nezisteným
spôsobom zadovážila semená rastliny rodu Cannabis, ktoré pestovala vo
svojom byte na Pribišovej 4. Omamné a psychotropné látky prechovávala
až do 7. apríla, kedy bola na dané miesto za účelom vykonania asistencie
pre pracovníkov rýchlej zdravotnej pomoci vyslaná policajná hliadka.

RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov. Doprava zabezpečená, tel. 0915 832 186.
VODOINŠTALATÉR, tel. 0904 307 824.
Zubná ambulancia a ambulancia implantológie na Kramároch, Stromová
16, 0905 662 407, prijíma nových pacientov na ošetrenie.
Opravy v domácnosti, vŕtanie, montáž svetiel, zapojenie spotrebičov, servis
plastových okien, montáž nábytku, výmena a osadenie vodovodných batérií.
Tel: 0948 727 605.
Kúpim dom v Karlovej Vsi. 0950 870 988.
Hľadáme spoľahlivú pani na pravidelné upratovanie domácnosti v Karlovej
Vsi 1x týždenne cca 4-5 hodín (podľa dohovoru utorok, streda, štvrtok dopoludnia). Kontakt: idulas1@gmail.com, 0915 571 732.
Inzercia

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy prijme

policajta/policajtku
Náplň práce:
1. ochrana verejného poriadku
2. plnenie ďalších úloh podľa zákona o obecnej polícii a úloh,
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce a rozhodnutí primátora
Požiadavky na vzdelanie a znalosti:
1. minimálne úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
2. bezúhonnosť
3. vek minimálne 21 rokov
4. telesná a duševná spôsobilosť
5. zbrojný preukaz a vodičské oprávnenie sk. “B“ vítané
Ponúkaný nástupný plat:
- 600,- eur (brutto - počas účasti na odbornej príprave)
- 710,- až 840,- (brutto – po nástupe do výkonu, v závislosti od započítateľnej
praxe)
- finančné a sociálne benefity (náborový príspevok, 13. a 14. plat, voľný lístok na
MHD, možnosť ubytovania a ďalšie)

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy prijme

personalistu
Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
- ukončené stredné vzdelanie s maturitou
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- znalosti práce s PC, základy kancelárskej sady Office;
- prax v oblasti personálnej práce min. 4 roky
- dobré komunikačné schopnosti, samostatnosť, presnosť, flexibilita,
- vodičský preukaz sk. B vítaný
Ponúkaný nástupný plat:
- od 806,- eur (pri praxi do 4 rokov) +finančné a sociálne benefity
Termín nástupu:
Dohodou.
Bližšie informácie : Personálne oddelenie
tel. č.: 02/59980612 (recepcia)
e-mail : krajcovicova@mp.bratislava.sk
web: www.msp.bratislava.sk

www.karlovaves.sk

Malého Ivka Čermáka priniesol bocian mame Martine a otcovi Ivovi 27.
marca a urobil im tým nesmiernu radosť.
Na stránkach Karloveských novín môžete
vidieť novonarodené deti v každom čísle.
Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným dieťaťom, aktuálne do 16.
mája, a to e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Nezabudnite pripísať svoje meno a priezvisko a meno
dieťaťa.
-mš-

Harmonogram pristavenia
veľkokapacitných kontajnerov
Od

Do

Miesto

2. 5. 2019
6. 5. 2019
9. 5. 2019
15. 5. 2019
16. 5. 2019
22. 5. 2019
23. 5. 2019
29. 5. 2019
30. 5. 2019

3. 5. 2019
7. 5. 2019
10. 5. 2019
16. 5. 2019
17. 5. 2019
23. 5. 2019
24. 5. 2019
30. 5. 2019
31. 5. 2019

Líščie údolie – vedľa rodinného domu č. 182
Hlaváčiková č. 27
Segnerova – oproti č. 5
Ľudovíta Fullu č. 3
Kuklovská č. 31 - 33, vnútroblok
Matejkova č. 20
Pustá – Zohorská, parkovisko
Kolískova – H. Meličkovej, vnútroblok
Levárska č. 9 – parkovisko

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)
K ARLOVESKÉ NOVINY

Kultúra
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www.karlovaves.sk
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Majáles

máj 2019

_ Park SNP / Líščie údolie
_ Karloveská knižnica / Jurigovo námestie

Gaston_Jamadan_Ryong Taekwodo
La Dansa Scholl_Mažoretky Cordis
DFS Dolina_DFS Čečinka_Senioranka
tombola_stredoveký dobový tábor_kolotoče_občerstvenie
Organizátor:

www.karlovaves.sk

Hlavný mediálny partner:

K ARLOVESKÉ NOVINY

