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Rekonštrukcia radiály

Do Karlovej Vsi 
sa električky vrátia 
koncom septembra.
Viac na s. 2 a 3

Letné opravy 
zacielené 
na chodníky 
a výtlky

Slabšiu premávku počas let-
ných prázdnin a priaznivé 
počasie na prácu v exteriéri 

využije miestny úrad na opravu 
poškodeného asfaltu a dlažby. 
S vysúťaženým dodávateľom sú už 
dohodnuté lokality, kde sa bude 
v júli a v auguste intenzívne praco-
vať. 

Rekonštrukcia čaká schodiská 
na Gabčíkovej, Silvánskej 16 – 
18 a Karloveskej 57, ktoré vedie 
k by tovému domu vo vnútrobloku. 
Chýbajúca dlažba sa doplní na scho-
doch, ktoré spájajú Levársku a Sil-
vánsku, a na schodoch k cintorínu 
na Adámiho.

Výmena asfaltového chodníka je 

v pláne opráv na spojovacom chod-
níku Silvánska – Lackova, na rozbi-
tom úseku Pod Rovnicami 17 a na 
chodníku na Adámiho vo vnútro-
bloku smerom k terase. Rekonštruk-
cia prebehne aj na asi 110 metrov 

dlhom úseku od Karloveskej 6 až po 
Kempelenovu. Na námestí pred ZŠ 
Majerníkova bude položená chýba-
júca zámková dlažba.

Deravú vozovku opraví dodá-
vateľ na Púpavovej, Šaštínskej, 

Sološníckej a v Líščom údolí. 
Rozšíri sa aj pripomienkovaný 
retardér na Pribišovej ulici pred 
vjazdom do garáží.   

-ab-; Foto: MiÚ

Modernizácia polikliniky

Poliklinika zavŕšila 
digitalizáciu RTG 
pracovísk.
Viac na s. 5

Kultúrne a športové leto

Najbližšie číslo Karloveských novín 
očakávajte vo svojich schránkach 
začiatkom septembra

Prinesie koncerty, 
filmy, zábavu 
aj detské divadielka.
Viac na s. 15 – 18

OZNAM: Centrum služieb občanom bude počas júla a augusta v sobotu zatvorené 

Isté etiópske príslovie hovorí: „Buď trpezlivý, aj vajce raz odíde na vlastných nohách.“ 
Hoci sa môže zdať jednoduché, jeho význam je oveľa hlbší. Vo svojej podstate hovorí 
o dôležitej potrebe byť trpezlivým. Prečo toto príslovie spomínam? Je v ňom symbolika, 
prepojenie s niečím, čo je nám oveľa bližšie a týka sa našich životov denne. Týka sa aj 
električiek, vďaka ktorým sa dostaneme všade tam, kam potrebujeme.

Trpezlivosť je vlastnosť, ktorú si budeme musieť pestovať. Začala sa totiž rekonštrukcia 
električkovej trate. Ak chceme leto prežiť inak ako v zápchach, minimálne do konca 
septembra by sme zrejme mali zmeniť svoje návyky. Menej sa voziť v aute a viac využívať 
náhradnú dopravu. Čas trávený v aute, ktoré sa bude pohybovať „krokom“, môžeme 
využiť čítaním knihy v MHD, jazdou na bicykli alebo – ak je to možné – chodením pešo.

Mestská hromadná doprava v Bratislave nie je ideálna, no aj tak prepraví obyvateľov 
do najfrekventovanejších lokalít. Má svoje negatíva, občas spoj „vypadne“, občas je 

prostriedok MHD špinavý alebo nás zlostí vandalizmus, no MHD je predsa len funkčná. 
Že to môže byť aj inak, sa môžeme presvedčiť pri návšteve iných krajín. V najbližších 
mesiacoch bude nutné prestupovať na Molecovej, potom na Námestí SNP či Kamennom 
námestí, ale je to o nás, či sa vieme prispôsobiť novej situácii. 

Koncom septembra sa električky do Karlovej Vsi dočasne opäť vrátia. Budú premávať 
až na konečnú zastávku „Karlova Ves“. Ďalšia fáza, ktorá nás opäť obmedzí, príde v lete 
2020, keď sa začne s rekonštrukciou úseku od Molecovej po tunel pod hradom. Cieľ je istý 
a jasný. Trať, ktorej začalo hroziť úplné odstavenie pre jej zlý stav, bude zrekonštruovaná, 
čas jazdy električky sa mierne skráti, budeme mať opravené nadchody, podchody aj nové 
informačné tabule. Navyše, električky budú mať po celej trase prednosť.

Branislav Heldes, šéfredaktor
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Dodávateľ využil priaznivé júnové počasie a opravil povrch vozovky na Púpavovej
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2 Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály

Na tomto mieste končí jazdu z centra električka X6; Foto: MiÚ

Priniesla postupnú výluku 
električkovej dopravy a via-
ce ré dopravné kompliká-

cie a obmedzenia, ktoré zasiahli 
prevažnú časť obyvateľov Karlovej 
Vsi. Vo výsledku jej obyvateľom 
prinesie podstatne vyššiu úroveň 
cestovania. Prvá fáza modernizá-
cie sa začala  predposledný júnový 
týždeň. 

Výluky a náhradná doprava
V prvej fáze modernizácie, ktorá 

potrvá do konca septembra 2019, 
sa vylúčili z dopravy električky 
od Molecovej ulice až po konečnú 
v Dúbravke. Výluka je riešená 
náhradnou autobusovou dopravou 
(linka X5) a posilnením liniek 29, 83 
a 84. Linka X5 zabezpečuje dopravu 
cestujúcich zo zastávky Molecova 
do Karlovej Vsi a Dúbravky. V pra-
covných dňoch striedavo končí jeden 
spoj v Karlovej Vsi a každý druhý 
spoj ide do Dúbravky, vďaka čomu 
je v Karlovej Vsi interval medzi spoj-
mi 3 - 4 minúty. Cez voľné dni idú 
v inter vale 7 - 8 minút všetky spoje až 
do Dúbravky. 

Po ukončení prvej fázy koncom 
septembra 2019 sa spustí dopra-
va električiek na koniec Karlovej 
Vsi a náhradná autobusová doprava 
(linka X5) bude ďalej zabezpečovať 
dopravu z karloveského obratiska 
do Dúbravky. V tomto režime bude 
MHD fungovať do ukončenia druhej 
fázy modernizácie radiály, do 20. de-
cembra 2019. Mestská hromadná do-
prava je aj na trase linky X5 aj na trase 
liniek 83 a 84 vďaka preferenčným 
opatreniam pre MHD rýchlejšia ako 
jazda autom.

Dopravné obmedzenia pre indi-
viduálnu automobilovú dopravu

Dopravné obmedzenia počas mo-
dernizácie Dúbravsko-Karloveskej 
ra diály sa týkajú aj individuálnej 
automobilovej dopravy, keďže pre ma-
nipulačné práce je spravidla jeden zo 
štyroch jazdných pruhov zatvorený. 
Všetka cestná doprava cez Karlovu 
Ves v smere z Dúbravky je vedená 
v dvoch pruhoch a cestná doprava 
v smere do Dúbravky ide len jedným 

vyhradeným pruhom. Výnimku tvoria 
úseky, kde bude prebiehať rekonštruk-
cia podchodov (v 1. fáze podchod 
Borská), kde bude celá cestná dopra-
va presmerovaná do dvoch pruhov len 
na jednej strane električ kovej trate. 
V smere do Dúbravky je aj pri jednom 
jazdnom pruhu umožnené individuál-
nej automobilovej doprave obiehať 
autobusy MHD v mieste ich zastávok.

Hrozilo úplné zatvorenie trate
Modernizácia Dúbravsko-Karlo-

veskej radiály je financovaná zo 
zdrojov EÚ prostredníctvom Ope-
račného programu Integrovaná in-
fraštruktúra. Jej rekonštrukcia je 
nevyhnutná. Ak by k nej hlavné mesto 
nepristúpilo, hrozilo by jej komplet-
né odstavenie. Električková radiála 
denne prepraví do mesta a z mes-
ta viac ako 30.000 cestujúcich. Po 
kompletnej modernizácii bude bez-
pečnejšia, rýchlejšia a odhlučnená. 
Cestovanie z konečnej električiek 
v Dúbravke k tunelu sa po moder-
nizácii skráti o 3 minúty aj vďaka 
preferencii električiek na všetkých 
križovatkách. 

Veľké prestupné uzly (zastávky 
Molecova a Damborského) budú 
riešené ako integrované prestupné 
zastávky. Dôjde k vybudovaniu 
nových nástupísk zastávok, ktoré budú 
vybavené osvetlenými prístreška-
mi pre cestujúcich, s automatmi na 
výdaj cestovných lístkov, a aj s elek-
tronickým informačným systémom. 
Prístup k nim bude bezbariérový. 
Vjazd električiek do obratiska v Kar-
lovej Vsi bude umožnený aj zo sme-
ru Dúbravka, čo prispeje k uľahčeniu 
riešenia náhradnej dopravy počas mi-
moriadnych odstávok električkovej 
premávky.

„Sme si vedomí dočasného zníže-
nia komfortu cestujúcich MHD aj 
automobilovej dopravy a prosíme 
Bratislavčanky, Bratislavčanov aj 
návštevníkov Bratislavy o trpezli-
vosť a zhovievavosť, ktorá nám všet-
kým pomôže k skoršiemu zlepšeniu 
dopravy v našom meste,“ požiadal 
o pochopenie, trpezlivosť a spoluprá-
cu primátor Matúš Vallo.

-mš-; Vizualizácie: hlavné mesto 

Začala sa dlho očakávaná 
modernizácia Dúbravsko-
Karloveskej radiály

júl – august 2019
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Bratislava spustila veľkú 
zmenu trasovania elek-
tričiek, ktorú pocítili všetci 

cestujúci MHD. Zmenu trasova-
nia všetkých električiek na území 
Bratislavy počas prázdninových 
mesiacov si vyžiadala nevyhnut-
ná a neodkladná modernizácia 
Dúbravsko-Karloveskej radiály.  

V súvislosti s tým budú 
počas prázdninových mesiacov 
a v sep tembri električky smerom 
do Karlovej Vsi jazdiť len po 
Molecovu ulicu. V smere do 
Dúbravky budú všetku dopravu 
z tejto zastávky zabezpečovať auto-
busy MHD.

Keďže na zastávke Molecova nie 
je obratisko električiek, musia trasu 
do Karlovej Vsi obsluhovať výlučne 
obojsmerné električky, ktoré však 
tvoria len menšiu časť vozidlového 
parku Dopravného podniku Bratisla-
va (DPB).

Aby sa zachovali intervaly medzi 
spojmi aj pre ostatné električky 
v meste, táto zmena znamenala po-
trebu dočasne zmeniť aj trasy ostat-
ných električkových liniek.  

Po novom počas prázdnin a v sep-
tembri po každej radiále v zhustených 
intervaloch jazdí len jedna linka, a to 
do centra, kde sa dá prestúpiť na všet-
ky ostatné električkové linky.

V smere z Rače to je linka 
č. 3, v smere z Ružinova linka č. 9, 
v smere zo Zlatých pieskov linka 
č. 4 a v smere z Petržalky linka č. 
1. Tie to linky jazdia len do centra 
mesta a naspäť v 4- až 5-minútových 
intervaloch počas pracovných dní 
a v 7- až 8-minútových intervaloch 
cez voľné dni. V prípade prestu-
pu na prestupnom uzle Námestie 
SNP / Kamenné námestie nehrozí 
cestujúcim čakajúcim na prestup 
na ktorúkoľvek linku čakanie dlhšie 
ako 5 minút v pracovných dňoch a 8 
minút cez voľné dni.

V smere z Karlovej Vsi jazdí 
náhradná električková linka X6 v in-
tervaloch 3 až 4 minúty v pracovných 
dňoch a 7 až 8 minút cez voľné 
dni. Električku medzi Dúbravkou 
a  Molecovou ulicou nahradila auto-
busová linka X5 v intervaloch 3 až 4 

minúty v Karlovej Vsi a 6 až 8 minút 
z Dúbravky v pracovných dňoch a 7 
až 8 minút cez voľné dni.

Okrem uvedených hlavných liniek 
zostala zachovaná aj premávka linky 
č. 2 ako doplnkovej linky medzi 
Hlavnou stanicou a ŽST Nové Mesto 
s intervalom 15 minút.

Nové linky boli navrhnuté tak, aby 
na trase každej linky bola zastáv-
ka, ktorá umožní prestup na linku 
do ktorej koľvek inej mestskej časti. 
Hlavným prestupným uzlom sa stalo 
Kamenné námestie a Námestie SNP, 
kde sa dá prestúpiť na všetky ostatné 
električkové linky v priemere do 2,5 
minúty.  

Náhradná električková linka X6 
z Karlovej Vsi premáva okruhom 
okolo historického centra – do cen-
tra cez nábrežie a z centra cez tunel. 
Bez prestupu sa tak dá dostať do 
významných uzlov ako Most SNP, 
Šafárikovo námestie a Kapucínska 
/ Zochova. Dlhšia trasa z Karlovej 
Vsi na Kapucínsku je kompenzovaná 
výrazne kratším čakaním na spoje – 
v priemere 1,5 minúty v rannej 
špičke.

Zmena v grafikonoch a linkách 
znamená pre cestujúcu verejnosť istú 
zmenu doterajších návykov, v praxi 
by však nemalo prísť k predĺženiu 
jazdných dôb medzi konkrétnymi 
cieľmi oproti súčasnému stavu. 
Úsporu času prinieslo najmä skráte-
nie čakania na najbližší spoj, keďže 
linky jazdia dvakrát častejšie.

Dané riešenie je navrhnuté preto, 
aby sa modernizácia Dúbravsko-Kar-
loveskej radiály po obratisko elek-
tričiek v Karlovej Vsi uskutočnila 
v najkratšom možnom čase a aby 
spojenie Karlovej Vsi a Dúbravky 
s ostatnými mestskými časťami zos-
talo aj počas rekonštrukcie zabez-
pečené v súčasnom rozsahu.  

Po ukončení výluky električky 
medzi Molecovou a obratiskom Kar-
lova Ves sa opäť zavedú priame elek-
tričkové linky z Karlovej Vsi naprieč 
celým mestom.

-red-; vizualizácia hlavné mesto

Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály
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a trasách električiek
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Správy z mestskej častijúl – august 2019

Ďalšie karloveské ško-
ly a škôlky čakajú re-
konštrukčné práce. Nie-

ktoré dostanú novú strechu, inde 
treba doplniť vybavenie školskej 
kuchyne o nové zariadenia. 

„Z tohtoročného rozpočtu sme 
navrhli najmä financovanie opráv 
v školách a škôlkach, ktoré mož-
no „menej vidno”, ale sú potrebné 
a dôležité pre ich kvalitné fungovanie. 
Ide najmä o opravy striech, výmenu 
elektrických, vodovodných a kanali-
začných rozvodov, ako aj investície do 
nového vybavenia školských kuchýň 
a jedální,” informoval vicestarosta 
Karlovej Vsi Branislav Záhradník.

Spojená škola na Tilgnerovej by 
mala ukončiť obnovu poslednej časti 
strechy, takže už bude zrekonštruo-
vaná kompletne. Začať by sa malo 

aj s postupnou výmenou elek-
trických rozvodov. Oprava strechy 
čaká zrej me aj Základnú školu na 
Majerní kovej 62 a materské školy 
na Borskej a Suchohradskej ulici. 
O financovaní spomínaných prác 
rozhodovalo miestne zastupiteľstvo 
po uzávierke novín. Modernizá-
cia kuchynských priestorov by sa 

mala týkať ZŠ Karloveskej 61 a MŠ 
Adámiho 11, Borská 4, Kolísko-
va 14, L. Sáru 3, Ľ. Fullu 12, Ma-
jerníkova 11, Pod Rovnicami 1 
a Suchohradská 3. 

Aktuálna rekonštrukcia striech 
materských škôl na Majerníkovej 11 
a Pod Rovnicami 1 postupuje podľa 
harmonogramu. Zdá sa, že strechy 

budú hotové v dostatočnom predsti-
hu pred začiatkom školského roka. 
Ukončenie prác v najbližších dňoch 
sa rysuje aj v areáli na Borskej, kde 
boli nainštalované nové hracie prvky 
a bezpečnostný gumový povrch, čím 
vzniklo multifunkčné ihrisko.

-mš-; Foto: MiÚ

Karlova Ves 
bude v lete 
opravovať
školy aj škôlky

Miestny úrad získal na ten-
to účel dotáciu od minis-
terstva školstva v plnej 

žiadanej výške 99 084 eur. Ďalšie 
prostriedky vo výške 9908 eur 
uhradí Karlova Ves ako zriaďo-
vateľ školy. Dodávateľ prác by mal 
práce realizovať počas prázdnin. 

Rekonštrukcia by mala zahŕňať 
výmenu elektroinštalácie, rozvodov 
vody a kanalizácie, vykurovacích te-
lies, výmenu vodovodných batérií, 
sprchových hlavíc, sanity, obkladov 
a dlažby, výmenu zárubní a dverí vrá-
tane dokončovacích prác.

ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 
62 bola skolaudovaná v roku 1992 
a prevádzku začala 1. 9. 1993. 

V objek te sú dve telocvične – veľká 
a malá, pričom pôvodne boli určené 
pre dve školy. V 90. rokoch ich 
týždenne využívalo 1200 detí. 

Karlova Ves postupne investovala 
do telocviční nemalé finančné pro-
striedky napr. na obnovu protišmyko-
vého náteru podlahy, ochranné siete 
na okná, obloženie stien či výmenu 
okien v malej telocvični. 

V roku 2016 sa kúpilo športové 
vybavenie telocvične. K telocvičniam 
patria sociálne zariadenia na troch 
podlažiach, a to dve sociálne zaria-
denia so sprchami pre chlapcov a dve 
pre dievčatá, jedna toaleta pre chlap-
cov a jedna pre dievčatá. 

-mš-

Letná obnova sociálnych 
zariadení v telocvičniach 
ZŠ A. Dubčeka 

Strechu opravia aj na MŠ Suchohradská

Očná Optika

www.lensoptik.sk

Rezervujte si termín 
na našej stránke
lensoptik.sk

Dajte si urobiť multifokálne 
okuliare s 30% zľavou, alebo 
druhé sklá máte zadarmo

Nájdete nás
v Poliklinike Karlova Ves

30%
AKCIA

zľava1+1
na Multifokálne sklá

alebo 
%

zľava1

A
n

á

BEZPLATNE

vyšetrenie očným lekárom

pri kúpe okuliarov,

Inzercia

Karlova Ves je 
aj na Facebooku
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Informujeme

Pripravovaná rekonštruk-
cia Jurigovho námestia sa 
nesie v znamení aktívneho 

zapájania verejnosti. Na doteraj-
ších stretnutiach spolu hovorili 
občania, zamestnanci samosprávy 
a odborníci z oblasti rozvoja mesta 
o tom, ako námestie zlepšiť a oživiť, 
aby vyhovovalo súčasným požia-
davkám.

Prvé verejné stretnutie k pripravo-
vanej obnove Jurigovho námestia sa 
konalo koncom mája vo večerných 
hodinách. Zúčastnilo sa na ňom vyše 
40 miestnych obyvateľov. Stretnutie 
malo formu moderovanej prechádzky, 
počas ktorej mali obyvatelia možnosť 
poukázať na špecifické problémy lo-
kality a podeliť sa o svoje námety, 
návrhy a požiadavky na jeho zlepše-
nie. 

„Svoje názory na súčasný stav 
a potenciál priestoru námestia mohli 
Karlovešťania vyjadriť do 20. mája 
aj prostredníctvom dotazníkovej ak-
cie. Túto možnosť využilo viac než 
400 obyvateľov. Jej výsledky budú za-
čiatkom júla zverejnené na webstrán-

ke mestskej časti,“ informuje Lenka 
Nemcová z Referátu riadenia projek-
tov miestneho úradu.

Na ďalšom stretnutí v Karloveskej 
knižnici sa ľudia dozvedeli výsledky 
prieskumu a informácie o možnos-
tiach, ktoré by sa na námestí mohli 
realizovať v záujme adaptácie tohto 
verejného priestoru na zmenu 
klímy. Išlo by napríklad o úpravy, 
ktoré umožnia lepšie hospodárenie 
s dažďovou vodou a zvýšenie podielu 
zelene na námestí.

„Obyvatelia z okolia námestia pou-
kazujú najmä na neúnosný stav dlaž-
by a schodísk, ktoré sú na viacerých 
miestach poškodené. Za jednu 
z priorít preto považujú zlepšenie 
prístupu a kvality pešieho pohybu 
a bezbariérový prístup na námestie. 
Chýba im tu samoobsluha, ktorá tu 
ešte donedávna fungovala. Potrebné 
bude tiež riešiť prehrievanie priesto-
ru počas leta. Spevnené plochy nie sú 
tienené, preto sa v lete výrazne pre-
hrievajú a nelákajú k dlhšiemu poby-
tu,“ pokračuje Lenka Nemcová.

Všetky podnety od obyvateľov, 

ktoré vyplynuli z dotazníkov aj stret-
nutí, budú v lete odborne vyhodnotené 
a zverejnené. Následne sa stanú pod-
kladom pre projektantov, ktorí v prvej 
fáze pripravia návrh riešenia revita-
lizácie centrálnej časti priestranstva 
v okolí fontány. Koncom roka bude 
rozpracovaný návrh predstavený 
verejnosti, aby sa k nemu obyvatelia 
mohli vyjadriť ešte pred jeho finálnym 
dopracovaním. 

Samotná realizácia premeny ná-
mestia bude závisieť od rozhodnutia 
o pridelení finančných prostriedkov 
Hlavného mesta SR Bratislavy ako 
väčšinového vlastníka pozemkov.

Paralelne preto prebiehajú roko-
vania medzi zástupcami mestskej 
časti a magistrátu. V súčasnosti ma-

gistrát realizuje audit majetkových 
vzťahov k dotknutým pozemkom 
a stavbám. Bude potrebné realizovať 
aj audit technického stavu povrchov 
a stavieb, aby mohli byť určené prio-
rity v odstránení najakútnejších tech-
nických problémov.

Dlhodobé systematické a kon-
cepčné návrhy riešenia obnovy širšie-
ho zázemia Jurigovho námestia, ktoré 
si vyžiadajú dlhšie časové obdobie, 
bude mesto hľadať prostredníctvom 
súťaže návrhov. Súťaž návrhov je 
v štádiu prípravy. Aktivity súvi-
siace s premenou Jurigovho námes-
tia sa realizujú v rámci projektu 
DELIVER, viac o projekte nájdete na 
stránke www.odolnesidliska.sk

-mš-; Foto: Javor Photography

Ľudia vyjadrujú svoje predstavy 
o budúcnosti Jurigovho 
námestia

Nové prístrojové a softvérové 
vybavenie dostali všetky 
zložky rádiodiagnostického 

(RTG) pracoviska v karloveskej 
poliklinike, čiže sonografia, skia-
grafia (metóda, pri ktorej sa vy-
tvára fotografia časti ľudského tela 
za pomoci röntgenového žiarenia, 
pozn. redakcie) a mamografia. 
Najmodernejšia technika v celkovej 
hodnote 350-tisíc eur sa dopĺňala po-
stupne vďaka dotácii Bratislavského 
samosprávneho kraja, ktorý je 
zriaďovateľom polikliniky. 

„Nové vybavenie má nezane-
dbateľný význam pre zrýchlenie po-
stupu pri vyšetreniach a pre kvalitu 
výstupov z nich. Pacienti už nemusia 
toľko čakať na výsledky. Tie sú teraz, 

kde je to možné,  priamo elektronicky 
posielané tým lekárom, s ktorými má 
poliklinika v súčasnosti prepojenie. 
Vyšetrenia zabezpečuje tím štyroch 
skúsených rádiologických asisten-
tov a recepčnej pod vedením Edity 
Göncölovej,“ informuje riaditeľka po-

likliniky Silvia Némethová.
„RTG pracovisko poskytuje služby 

nielen pre obyvateľov Karlovej Vsi, 
Dúbravky, Dlhých dielov, Devínskej 
Novej Vsi,  ale prakticky komukoľvek, 
kto má výmenný lístok od svojho 
odborného lekára. Využívajú ju aj 

študenti z najväčšieho študentského 
mestečka na Slovensku v Mlynskej 
doline. Najviac pacientov prichádza 
v pondelok popoludní a v utorok po 
celý deň, keď naše RTG pracoviská 
vyšetria aj vyše 100 pacientov denne,“
dodáva Silvia Némethová.        -mš-

Prvé stretnutie s občanmi malo formu moderovanej prechádzky

Poliklinika 
zavŕšila 
digitalizáciu 
rádiodiagnostiky

RTG pracovisko poskytuje služby 
komukoľvek, kto má výmenný 

lístok od svojho odborného lekára Foto: MiÚ
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Zaznamenali smejúl – august 2019

Vyše 200 dobrovoľníkov a zamestnancov miestneho úradu sa v piatok 
7. júna zapojilo do projektu Naša krajšia Karlova Ves 2019. Spoločnými 

silami vyčistili a zveľadili verejné parky a detské ihriská, okolie Kar-
loveského športového klubu či vonkajšie priestory materskej školy 

a denných centier. Projekt zahŕňal 16 aktivít na celom území Karlovej Vsi. 
Poďakovanie patrí Nadácii Pontis a všetkým dobrovoľníkom, ktorí boli 

ochotní pomôcť. -mš-; Foto: MiÚ

Verejné priestory škrášlili 
dobrovoľníci z firiem

Dobrovoľníkov vo vnútrobloku na Kresánkovej prišiel povzbudiť aj 

vicestarosta Branislav Záhradník, ktorý navštívil aj ďalšie pracoviská

V Dennom centre na Pribišovej upratali 

vnútorné priestory centra a jeho okolie

Vďaka dobrovoľníkom získali nový náter aj hracie prvky na detskom ihrisku vo vnútrobloku na Matejkovej

Oplotenie okolo MŠ Suchohradská očistili od nánosu 
hrdze a starej farby, natreli ho novou farbou

V športovom areáli Majerníkova dobrovoľníci spolu 
s OZ BROZ revitalizovali zeleň a záhradný kútik pre deti

Vo vnútrobloku medzi ulicami Hlaváčiková a Veternicová 

obnovili ochranný náter na hracom domčeku a preliezačke

Dobrovoľníci skrášlili aj priestor 

detského ihriska Pod Rovnicami
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Zaznamenali sme

Na Kaskádach vyčistili trávnik, chodník vyčistili od lístia, drobného odpadu a smetí, natreli lavičky

V Dennom centre na Lackovej  vyčistili okolie od 
lístia a iných nečistôt a natreli plot

Dobrovoľníci tiež zazelenali a skrášlili

areál Karloveského športového klubu

Revitalizované bolo i detské ihrisko vo 
vnútrobloku na Pustej – Púpavovej

Revitalizácie sa dočkalo aj ihrisko 
a park na školskom námestí

Do podujatia sa zapojilo aj združenie rodičov 
a zástupcov žiakov na ZŠ A. Dubčeka s revita-
lizáciou športového areálu na Majerníkovej

Vo vnútrobloku Nad lúčkami – Beniakova dobro-voľníci vyčistili a premaľovali farebné drevené lavičky

Vo vnútrobloku domu na Levárskej obno-

vili novým náterom hracie prvky
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Informujeme

Fontána na Pribišovej dostane 
nové čerpadlo

Karloveská poliklinika hľadá 
do nájmu lekárov

Po získaní súhlasu s pripo-
jením na kolektor inžinier-
skych sietí Karlova Ves in-

vestuje do nového čerpadla vody, 
ktoré zabezpečí plnú funkčnosť 
fontány.

Mestská časť čakala na povolenie 
pripojenia k inžinierskym sieťam. Po 
zisku povolení sa zrealizuje montáž 
prípojky a výmena časti dlažby. 

Fontány sú veľkým lákadlom pre 

Chýba tam najmä ďalší 
všeobecný lekár pre deti 
a dorast, oftalmológ či gy-

nekológ. Poliklinika preto vyhlásila 
výzvu, ktorá by mohla pomôcť ob-
sadiť voľné priestory po bývalých 
ambulanciách. Nedostatok lekárov 
pociťujú aj pacienti, ktorí majú 
zúžený výber lekára a dlhšie čaka-
cie lehoty na vyšetrenie.

„Vážime si snahu vedenia po-
likliniky riešiť problém s nedostatkom 
lekárov. Opakovane sa na nás oby-
vatelia obracajú v tejto veci s prosbou 
o pomoc. Preto som požiadal aj pred-
sedu Bratislavského samosprávneho 
kraja pána Drobu, do ktorého kom-
petencie poliklinika patrí, o podporu 
a riešenie,“ povedal vicestarosta Kar-
lovej Vsi Branislav Záhradník. 

„Karlovešťania sa oprávnene 

dožadujú lekárov istých odborností, 
ktorých je k dispozícii menej, ako by 
si predstavovali. Niekoľko mesiacov 
podnikáme kroky, aby sme získali ná-
jomcov z týchto odborov. Našou sna-
hou je mať polikliniku s komplexným 
poskytovaním zdravotnej starostlivos-
ti pod jednou strechou,“ doplnila ria-
diteľka polikliniky Silvia Némethová. 

Poliklinika Karlova Ves v súčas-
nosti ponúka viac ako 40 ambulancií 
a prevádzok primárnej aj sekundárnej 
zdravotnej starostlivosti vrátane 
moderného rádiologického praco-
viska. Spádová oblasť je atraktívna 
a veľká.  Budova prešla za posledné 
roky veľkou rekonštrukciou  vonkaj-
ších priestorov a zovňajšku budovy. 
Momentálne sa pripravuje rozsiahla 
rekonštrukcia sociálnych zariadení.

-bh-

deti, ktoré sa v nich rady hrajú. Je však 
dôležité upozorniť, že fontány nie sú 
určené na detské hry, ale na chladenie 
okolia. Je síce fajn pozorovať detskú 
radosť v striekajúcej vode, ale okrem 
nebezpečenstva pošmyknutia, nie je 
ideálny ani kontakt s upravovanou 
vodou. Voda vo fontáne obsahuje 
chemické látky, ktoré nie sú vhodné 
na kúpanie.

-ab-; Foto: MiÚ

júl – august 2019

Fontány sú určené najmä na ochladenie okolia

Bezplatná právna poradňa 
pre obyvateľov Karlovej Vsi, 
ktorá funguje na miestnom 

úrade vždy druhú stredu v mesiaci, 
bude v letných mesiacoch otvorená 
v stredu 14. augusta. V júli z dôvo-
du čerpania dovoleniek poradňa 
nebude.  

„Poradňu otvoríme aj v auguste, 
keďže počet občanov, ktorí do nej 
chodia, stále narastá a nechceli sme 
ich nechať celé leto bez právnej po-
moci,“ povedal vicestarosta Branislav 
Záhradník, ktorý je koordinátorom 
poradne.

Právna poradňa bude otvorená 
v stredu 14. augusta 2019 v čase od 
14.00 do 17.00 h v kancelárii vicesta-
rostu na 1. poschodí miestneho úradu. 
Čas od 14.00 do 15.30 h  je určený 
vopred objednaným občanom, objed-

nať sa môžu e-mailom na adrese po-
radna@karlovaves.sk alebo branislav.
zahradnik@karlovaves.sk. V čase od 
15.30 do 17.00 h budú právnici k dis-
pozícii všetkým občanom aj bez ob-
jednania, a to podľa poradia, v akom 
prídu. 

„Ak sa občania vopred objedna-
jú, tak im ponúkneme konkrétny čas 
a nebudú musieť čakať,“ radí Brani-
slav Záhradník. „Vtedy máme aj viac 
času, ale samozrejme radi pomôžeme 
aj občanom bez objednania,“ dodáva 
vicestarosta.

Bezplatná právna poradňa pre oby-
vateľov s trvalým pobytom v mestskej 
časti Karlova Ves funguje už štvrtý 
rok.  Poskytuje právne poradenstvo 
najmä v oblasti občianskeho a rodin-
ného práva, problematiky dedenia, 
správy bytov, ochrany spotrebiteľa 

a v ďalších právnych odvetviach. 
Nie je určená pre oblasť obchodného 
a trestného práva. Nezastupuje 
občanov v konaniach pred súdmi, 

nevypracúva právne podania ani ne-
na hrádza služby notárov či advoká-
tov.      

-red-; Foto: ilustračné (internet)

Právna poradňa pokračuje aj v auguste
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Téma

Premnoženiu 
holubov 
sa dá brániť

Niektorí im hovoria lietajúce 
potkany a najradšej by ich 
vykynožili. Iní majú potre-

bu sa o ne starať a kŕmiť ich. Spolu-
nažívanie holubov a človeka siaha 
do dávnej minulosti. V súčasnosti sa 
však z pomocníka, poštového holu-
ba a jeho potomkov, často stáva 
úhlavný nepriateľ. Čoraz častejšie 
sa obyvatelia na sociálnych sieťach 
sťažujú na ich zvýšený výskyt na 
balkónoch našich sídlisk. 
Často hniezdia na balkónoch, na 

povalách a v rôznych ďalších pries-
toroch, nezriedka technicky poško-
dených budov. V exkrementoch ho-
lubov sa nachádza kyselina močová, 
ktorá ničí betónové, vápencové a iné 
konštrukcie stavieb. Hniezda sú rajom 
pre roztoče a para zity.

Holuby prenášajú množstvo 
parazitov aj alergénov

Ako upozorňuje riaditeľ Regionál-
nej veterinárnej a potravinovej správy 
Bratislava - mesto Miloš Mašlej, ho-
luby môžu byť zdrojom mikróbov, 
ples ní, parazitov a alergénov. 
„Mestské populácie holubov sa po-
dieľajú na prenose niektorých zoonóz, 
k naj častejším patria ornitóza, vtáčia 
tuberkulóza či salmonelóza. Holuby sú 
častými hostiteľmi vírusov kliešťovej 
encefalitídy a môžu byť nakazené 
trichomonádami a toxoplazmózou. 
Týmito ochoreniami sa však človek 
môže nakaziť len v prípade, ak je 

v bezprostrednom a pravidelnom kon-
takte s chorým holubom,“ vysvetľuje 
Miloš Mašlej. 

Okrem toho môžu holuby do oko-
lia šíriť roztoče a aj v ich hniezdach 
prežíva celá rada druhov roztočov. 
Spoločne s ostatnými mikrosko-
pickými čiastočkami sú základom 
prachu, roznášaného nielen po napad-
nutých objektoch, ale aj v blízkom 
ovzduší, a môžu pôsobiť ako alergény. 

Jedni sa na ne sťažujú, ďalší ich 
kŕmia

„Regionálna veterinárna a po-
travinová správa Bratislava–mesto 
pravidelne zaznamenáva informácie 
o vysokom počte holubov vo via-
cerých mestských častiach Bratislavy. 
Na jednej strane je tu časť verejnos-
ti, ktorá podáva podnety na zvýšený 
výskyt holubov a žiada riešenie tej-

to situácie a na druhej strane je iná 
časť verejnosti, u ktorej snahy tlmiť 
početnosť týchto druhov vtákov čas-
to narážajú na odpor a vo vtákoch, 
vy skytujúcich sa na sídliskách, vidí 
oživenie mestského prostredia,“
hovo rí Miloš Mašlej. 

„Prípadná regulácia počtu holu bov 
je v kompetencii samospráv, správcov 
bytov, prípadne majiteľov konkrétnych 
nehnuteľností. Ide o pro b  lém, ktorý 
je potrebné riešiť komplexne, pre-
tože keď odstránite holuby z jedného 
objektu, automaticky sa tam presunú 
holuby z iného miesta,“ dopĺňa Miloš 
Mašlej. 

Ak ich nechcete, treba rušiť už 
hniezda

Regulácii počtu holubov môže 
pomôcť zamedzenie prístupu holubov 
k zdroju potravy, čo znamená nekŕmiť 

ich. Ďalej je potrebné zabezpečenie 
čistoty a uzatváranie priestorov, kde 
sa uskladňuje domový odpad. Mi-
moriadne dôležité sú opatrenia na 
zamedzenie alebo sťaženie hniezde-
nia, t. j. zabezpečenie budov a bytov 
tak, aby sa zamedzilo prístupu ho-
lubov na povaly či balkóny a lodžie. 
Ak vidíte, že na váš balkón lietajú 
holuby a stavajú si hniezdo, treba 
včas zasiahnuť a zrušiť im prístup na 
miesto, kde si hniezdo začali stavať. 
Keď nakladú vajcia a vyliahnu sa 
holúbätá, je už neskoro. Ostáva 
len počkať, kým mláďatá vyrastú, 
a potom miesto vyčistiť. Správcom 
alebo vlastníkom nehnuteľností sa 
odporúča tiež zabezpečiť elektro-
nické plašiče holubov. 

Prapôvodnými predkami našich 
sivých mestských holubov sú holuby 
skalné (Columba livia). Žijú v západ-
nej a južnej Európe, severnej Afrike 
a prednej Ázii. Zapáčili sa človeku 
a ten z nich postupne vyšľachtil rôzne 
domáce formy. Mestské divožijúce 
holuby sú potomkami poštových 
a domácich holubov, ktoré sa po 
vypustení nevrátili k svojim ma-
jiteľom. Holuby nie sú majstrami 
v stavbe hniezd, často len po-
prekladajú pár konárikov a hniez-
do je hotové. Samce a samice žijú 
v monogamnom vzťahu. Po strate 
či uhynutí jedného z páru si vytvo-
ria nový pár. Reprodukcia závisí od 
do stupnosti potravy. Čím viac dos-
tupnej potravy majú, tým je repro-
dukcia intenzívnejšia. Samica znáša 
po dve vajcia aj šesťkrát do roka, naj-
mä ak má dostatok potravy.  

-mš-; Foto: internet
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Karloveský deň detí 
navštívil rekordný počet 

Karlovešťanov

MDDjúl – august 2019

Takmer dve tisícky Kar-
lovešťanov využili skvelé 
počasie prvej júnovej nedele 

a prišli osláviť Medzinárodný deň 
detí na futbalové ihrisko na Mole-
covej. Deti si zašportovali a za svoje 
výkony získali diplomy a medaily. 
Osvieženie v teplom jarnom dni za-
bezpečili hasiči z Devína. 

Bábkové postavičky Hanička 
a Murko zaspievali deťom veselé 
pesničky. Zahrali si s nimi aj interak-
tívne scénky. Svoje umenie predviedli 
najmenšie Mažoretky Cordis. Rodin-

né centrá Klbko a Dlháčik pripravili 
tvorivé dielne i maľovanie na tvár. 

Záujem bol aj o ukážky práce 
záchranárov, viaceré deti si na figuríne 
vyskúšali, ako poskytnúť prvá pomoc. 
Tí odvážnejší si mohli vyskúšať lanovú 
dráhu a lezenie po povrazovej stene. 
Za zavládnutie športových disciplín 
bolo pre deti pripravené  aj občer-
stvenie vrátane džúsov a dobrých jabĺk 
od sponzorov podujatia. Moderátorom 
bol aj tentokrát Richard Vrablec.

-mš-; Foto: MiÚ
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V MŠ L. Sáru sa rodia nové 
futbalové talenty

Keď sú ekologicky naladení už aj škôlkari

Mestská časť sa zapojila 
do projektu Slovenského 
futbalového zväzu "Daj-

me spolu gól",  ktorého druhý 
ročník prebiehal v školskom roku 
2018/2019 opäť v MŠ L. Sáru 
3.  Deti počas roka pod vedením 
trénerov absolvovali tréningy na 
futbalovom ihrisku v Karlovej Vsi 
na Molecovej ulici. 

Popri zábave, ktorú im účasť na 
projekte priniesla, si rozvíjali pohy-
bové zručnosti, oboznámili sa s fut-

Separovanie odpadu stále nie 
je vo všetkých domácnos-
tiach samozrejmosťou. O to 

dôležitejšie je viesť deti k triede-
niu odpadkov už od predškolského 
veku. V MŠ Kolískova pedagógovia 
kladú dôraz na vzdelávanie v oblas-
ti ochrany životného prostredia 
s využitím rôznych aktivít. 

V spolupráci s Karlovou Vsou 
a mestskou spoločnosťou OLO sa 
škôlke podarilo zabezpečiť kontajnery 
na separovaný odpad, a to na plasty 
a sklo. Materská škola denne pro-
dukuje väčšie množstvo tetrapakov 
od mlieka alebo plastových kelím-
kov od jogurtov a ojedinelé nie sú ani 
sklenené poháre zo zaváranín.  

-ab-; Foto: MŠ Kolískova

balom a so základnými futbalovými 
pravidlami. Mladí futbalisti pocho-
pili aj to, že futbal nie sú iba kľučky, 
strely a góly, ale že neoddeliteľnou 
súčasťou hry ako takej je disciplína. 
Medzi zúčastnenými deťmi sa obja-
vili aj dva talenty, z ktorých možno 
v budúcnosti vyrastú futbalové 
hviezdy. Na dvore MŠ L. Sáru je 
položený aj nový trávnik. Deti tak 
budú mať od budúceho roka ešte lepšie 
podmienky na rozvíjanie pohybových 
zručností.         -ab-; Foto: MŠ L. Sáru

Deti spoznávajú 
rozmanitosť sveta

V Materskej škole na Ul. 
Ľudovíta Fullu oslávi-
li Deň detí poznávaním 

iných kultúr a zvyklostí. Deti 
mali možnosť prostredníctvom 
vzdelávacích a športových hier zažiť 
stavbu pyramídy či jazdu legen-
dárnym vlakom Orient Expres. 
Ako Indiáni prechádzali jaskyňou 
strachu, kde nakoniec našli poklad. 
Neobišli ani Antarktídu, stavba iglu 
bola príjemným osviežením.

„Multikultúrna výchova v pred-
primárnom vzdelávaní rozvíja u detí 

schopnosť vnímať rozmanitosti sve-
ta,“ vysvetlila riaditeľka MŠ Ľ. Fullu 
Eva Jurská.

Cesta okolo sveta sa nemohla zao-
bísť bez návštevy Európy. „Deti si vy-
robili vlajku Európskej únie, zaspie-
vali a zatancovali slovenské ľudové 
piesne. Nezabudli ani na slovanský 
zvyk - vítanie chlebom a soľou,“ do-
plnila Ľubica Viskupová z MŠ Ľ. Ful-
lu. Akciu sprevádzala hudba a piesne 
z celého sveta. 

-bh-; Foto: 
MŠ Ľ. Fullu
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Životné prostredie / Školstvojúl – august 2019

Obľúbené ihrisko na Dlhých 
dieloch opäť ponúka viac.

„Toto ihrisko je výborne 
umiestnené a hojne navštevované. 
Veríme, že deti aj rodičia budú mať 
z nových hracích prvkov radosť," 
povedala starostka Dana Čahojová.

„Pokračujeme v programe moder-
nizácie detských a športových ihrísk 
v Karlovej Vsi. Staré a nevyhovujúce 
hracie prvky nahrádzame modernými 
a bezpečnými zostavami vrátane 
nových dopadových plôch,“ doplnil 
vicestarosta Branislav Záhradník.

Deti sa tu môžu vyšantiť na novej 
kombinovanej hracej zostave so 

šmykľavkami, ktorej súčasťou je aj 
dvojhojdačka s bezpečnou a mäkšou 
dopadovou plochou zo zatrávňovacej 
rohože. Zostava je vyrobená z hliníka, 
čo zabezpečuje takmer bezúdržbový 
chod.
Čoraz populárnejš í  s t reet 

wor kout si našiel miesto aj pred 
Základnou školou A. Dubčeka. Ex-
teriérové posilňovacie prvky poskytu-
jú priestor na športovanie bez potreby 
ďalšieho náradia. Báť sa ho nemusia 
ani tí, ktorí netrénujú pravidelne. 
Cvičebnú zostavu dopĺňa aj fitness 
stroj.

-ab-; Foto: MiÚ

Nové hracie prvky 
na Majerníkovej

Umelecké grafiti na fasáde 
telocvične

Bočnú stenu telocvične Spo-
jenej školy na Tilgnerovej 
ulici zdobia nové grafiti. 

Žlto-oranžové dielo, ktoré má pri-
pomínať sršňa, je od hlavnej cesty 
neprehliadnuteľné.

Stenu si vzali na starosť umelci zo 
združenia OZ Artchemics, ktoré pri-

šlo s nápadom zrevitalizovať zničenú 
fasádu. 

Na projekte sa podieľali traja umel-
ci. Pri výbere motívov sa pracovalo 
s viacerými verziami, z ktorých ve-
denie školy a mestskej časti najviac 
oslovil práve sršeň. 

-ab-; Foto: OZ ARTCHEMICS

Kontrola pieskovísk v Kar-
lovej Vsi potvrdila ich 
nezávadnosť. Náhodný 

výber ihrísk zahŕňal verejné aj 
školské pieskoviská. Kontrolu 
vykonal Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva (RÚVZ) SR, pričom 
potvrdil, že karloveské pieskoviská 
spĺňajú hygienické štandardy.

K priaznivému výsledku prispieva 
pravidelná výmena piesku a moni-
torovanie stavu pieskovísk vlastnými 

silami, ktoré miestny úrad v Karlovej 
Vsi má. Nedávna kontrola RÚVZ 
bola založená na náhodnom výbere, 
čo samosprávu nepriamo núti mať 
v poriadku naozaj všetky pieskoviská. 

Úspešná kontrola pieskovísk je 
dobrou vizitkou pre miestny úrad 
a takisto uistením pre rodičov, že ich 
deti sa hrávajú na čistých ihriskách 
počas školského vyučovania aj vo 
voľnom čase.

-ab-; Foto: MiÚ

Hygiena potvrdila výborný stav 
našich pieskovísk

Ocenení boli Matej Kočiš, 
žiak  IX. B triedy zo ZŠ 
Karloveská 61, Johanka 

Vilikovská, žiačka IX. A triedy 
a Adrian Zetocha, žiak IX. B triedy 
zo ZŠ Alexandra Dubčeka na Ma-
jerníkovej 62, Jonáš Ďurana, žiak 
IV. B triedy a Marek Piršel, žiak 
septimy A zo Spojenej školy na Til-
gnerovej 14. Nominácie predložila 
každá z troch karloveských škôl.

Starostka Dana Čahojová poďa-
kovala žiakom za vzornú repre-
zentáciu školy a tým aj celej mestskej 
časti. Ocenila nielen ich dobré študij-
né výsledky, ale aj angažovanosť 
v rôznych mimoškolských a dobro-
voľníckych aktivitách. Zapriali im 
veľa úspechov v ďalšom osobnom roz-
voji, aby mohli v budúcnosti využiť 
svoje nadanie a vedomosti v prospech 
ostatných.   -mš-; Foto: MiÚ

Starostka ocenila najlepších 
žiakov z Karlovej Vsi

Hygiena skonštatovala nezávadnosť aj tohto pieskoviska na Janotovej
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Informujeme  / Školstvo

Ani upršaný deň neodradil 
deti z MŠ Borská, aby sa 
tešili z výletu do Lozorna. 

Cieľom cesty bola miestna rodin-
ná firma, ktorej služby ocenia 
najmä rodičia s deťmi v predškol-
skom veku. Deti využili prístup 
k domácim zvieratám v ohradách, 
pohrali sa na ihrisku a atrakciou 
bola aj prehliadka interiéru re-
meselnej dielne, kde našli kováčske 

Deň detí tu oslávili spevom, 
tancom a zábavou. Nielen 
deti, ale aj učiteľky sa švih-

nutím čarovného prútika premenili 
na rozprávkové bytosti. 

Každý, kto mal záujem, mo-
hol sa prísť pozrieť, čo sa 
deti z tejto materskej ško-

ly naučili počas školského roka 
v oblastiach Jazyk a komunikácia 
a Kultúra a umenie. Okrem hudob-
ného, tanečného a dramatického 
vystúpenia detí návštevníci mohli 
zhodnotiť aj výsledky ich výtvarnej 
činnosti.

„V programe nechýbal tanec, spev, 

náradie, hrnčiarsky kruh alebo 
pekáreň. 

Chlieb je jedna zo základných po-
travín, ktoré denne jeme. Upiecť dob-
rý chlieb je však umenie. Malí pekári 
si sami vyskúšali prípravu pecňov, 
z ktorých napokon vzišli aj tvary prac-
líka, hada či slimáka. Chlieb, ktorý 
deti vlastnoručne pripravili, zaručene 
chutil aj ich rodičom.

-ab-; Foto: MŠ Borská

Stretnúť ste mohli princezné, lesné 
víly, škriatkov, chrobáky, strážcov 
poriadku, dopravné prostriedky, pirá-
tov, princov, šašov či dokonca ovocie. 

-mš-; Foto: MŠ Majerníkova 11

divadlo ani prednes básní. Každá 
trieda mala program ladený podľa 
možností detí,“ povedala riaditeľ-
ka MŠ Suchohradská Oľga Mitrová. 
Ako to už pri detských vystúpeniach 
chodí, dojemné situácie striedajú tie 
komické, napríklad pri zabudnutom 
texte. Na dokonalosť sa samozrejme 
neprihliada, dôležitá je autentickosť 
a srdečnosť detí.

-ab-; Foto: MŠ Suchohradská

Čaro výroby chleba

Do MŠ Majerníkova 11 zavítalo 
RozprávkovoDeň pre rodinu 

v MŠ Suchohradská

Záujem o mládež na sídlisku 
Dlhé diely

Fajčenie, nedokončenie školy 
či reparát. Aj týmto prob-
lémom sa venuje organizá-

cia Mládež ulice. Zameriava sa na 
mladých ľudí vo veku od 12 do 25 
rokov, ktorí žijú, alebo sa zdržiava-
jú na Dlhých dieloch a majú podob-
né problémy. Ľudia zo spomínanej 
organizácie hľadajú cestu k týmto 
mladým ľuďom, športujú, hrajú 
spoločenské hry či pozývajú ich na 
rôzne podujatia.

Iveta Kulifajová z organizácie 
Mládež ulice informuje, že pripravili 
napríklad futbalový turnaj a plánujú 
ďalšie akcie, ktoré vzídu z vlastnej 
iniciatívy mladých (opekačka, bas-
ketbalový turnaj a pod.). Snažia sa 
im poskytnúť kvalitné a bezpečné 
podnety, ktoré im vyplnia čas, keď sa 
nudia.

„Prichádzame priamo za deťmi 
a mladými ľuďmi, do ich prirodzeného 
prostredia, kde sa cítia ako doma. 
Prostredníctvom pozorovania, kon-
zultácií, a najmä vzájomných rozho-

vorov zisťujeme ich potreby a následne 
poskytujeme zmysluplné trávenie 
voľného času, rozvoj sociálnych 
zručností, vytvorenie bezpečného 
prostredia či poradenstvo,“ hovo-
rí. Služby sú anonymné a bezplatné. 
Snažia sa zároveň spolupracovať aj 
s okolitou komunitou, keďže rôzne 
skupiny obyvateľov na seba nezriedka 
narážajú.

„Jedným z dôležitých impulzov 
vzniku programu bola komunikácia so 
sociálnym oddelením miestneho úra-
du. V úvodnej fáze sme mapovali celé 
územie Karlovej Vsi a identifikova-
li lokality, kde by mohla byť práca 
s mládežou užitočná z nášho pohľa-
du, ako i z pohľadu samosprávy,“ 
pokračuje v opisovaní doterajšej spo-
lupráce Iveta Kulifajová. Pracovali 
so skupinou žiakov v ZŠ Tilgnerova, 
kontaktovali sa s mladými v uliciach, 
najmä s tými, čo sa zdržiavajú na 
ihris ku na Majerníkovej a Veterni-
covej ulici.

-mš-
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Kultúrne letojúl – august 2019

Štvrtá júnová sobota sa 
v Karlovej Vsi niesla 
v znamení množstva podu-

jatí na viacerých miestach Kar-
lovej Vsi. Mestská časť v spoluprá-
ci s Bratislavským kultúrnym 
a infor  mačným strediskom 
a bratislavským magistrátom ot-
vorila obľúbené, tradičné kultúrne 
a športové leto v Karlovej Vsi. 

„Otvorenie leta bolo unikátnou 
prehliadkou špecifických prírodných 
a architektonických reálií v Karlovej 
Vsi. Formáty máme citlivo vsadené 

na jednotlivé miesta, aby zvýraznili 
Genius loci,“ prezradila vedúca od-
delenia kultúry Adriana Majka.
Ľudia si mohli vychutnať kon-

certy v botanickej záhrade či u Mar-
ka Twaina. Posedieť si mohli na 
Jurigovom námestí, zacvičiť si vo 
Vodárenskej záhrade alebo absolvo-
vať podnetnú vlastivednú prechádz-
ku s výkladom. Zaujímavých bolo 
množstvo ďalších akcii pre deti aj dos-
pelých.  

-red-; Foto: Ladislav Biznár
a Facebook Kamel Klub

Karloveské kultúrne a športové 
leto sa začalo vo veľkom štýle
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Kultúrne letoetoo

22. 6. Trhlina        21.30 h | SK, thrille r, 2019, 111 min.    

12. 7. Ostrým nožom      21.30 h | SK, dráma, 2019, 89 min. 

19. 7. Trabantem tam a zase spátky    21.30 h | ČR, dokument, 2019, 114 min.

26. 7. Ženy v behu    21.30 h | ČR, komédia, 2019, 93 min. 

2. 8. Leto s gentlemanom     21.00 h | ČR, komédia / romantický, 2019, 98 min. 

9. 8. Toman    21.00 h | ČR, dráma / historický, 2019, 145 min. 

16. 8. Teroristka     21.00 h | ČR, komédia / dráma, 2019, 95 min. 

23. 8. Pablo Escobar – Nenávidený a milovaný      21.00 h | ES / BG, životopisný / krimi, 2017, 123 min. 

30. 8. Bohemian Rhapsody    21.00 h | GB, životopisný / dráma, 2018, 134 min. 

15

15

Komorné koncerty

Folkové koncertyu Marka Twaina

Športové leto

Filmové leto
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Kultúrne letojúl – august 2019

Rozprávkové pondelky a tvorivé dielne

Júl
1. 7. Divadlo KaSia, O slniečkovej a dažďovej víle  10.00 h | Nám. sv. Františka | 40 min.

8. 7. Divadlo JaJa, Čarovanie s JaJou 10.00 h | Pribišova, pri fontáne | 45 min.

15. 7. Recykluje me – druhá šanca 10.00 h | Nám. sv. Františka – Grey Ateliér  | 90 min.

22. 7. Potešíme mamičku 10.00 h Pribišova, pri fontáne – Ateliér Grey | 90 min.

29. 7. Lienk a Kikilienka a zakliaty kvet 10.00 h | Nám. sv. Františka – Divadlo Makile | 40 min. 

August
5. 8. Divadlo Žihadlo, Červená čiapočka   10.00 h | Pribišova, pri fontáne | 40 min.

12. 8. Drotár ske remeslá 10.00 h | Nám. sv. Františka – Ateliér Grey | 90 min.

19. 8. Škola sa blíži 10.00 h | Pribišova, pri fontáne – Ateliér Grey | 90 min.

26. 8. Divadlo pod hríbikom, Jurko a princezná  10.00 h Nám. sv. Františka | 40 min. 
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Kultúrne leto

Zmena programu vyhradená  |  Kontakt 0940 634 126  |  facebook.com/kckamel

Komorné koncerty v botanickej záhrade

22. 6.
Prezentácia  Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka    10.00 h

Účinkujú hudobné zoskupenia pod umeleckým vedením Martiny Mestickej, Pavla Kušíka, Juraja Šušaníka, 
Michala Matejka a Petra Štrpku. Predstavia sa rôznymi skladbami v štýle džez, pop a latino. Koncert je 
sprievodným podujatím osláv 50. výročia založenia Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka.

  Janais       11.00 h

Speváčka a skladateľka zaspieva svoje piesne známe z éteru, no predstaví aj najnovšie skladby
z jej posledného štvrtého albumu ILÚZIE. V sprievode klavíra, gitary a perkusií zaznejú v originálnych 
aranžmánoch aj francúzske šansóny a ľudovky v moderných úpravách.

21. 7.
MUSICAL & MUSICAL     17.30 h

Jedinečná atmosféra záhrady spojená s melódiami zo svetoznámych muzikálov známych aj menej 
známych duetov a árií: Romeo a Júlia, West Side Story, Drakula a mnohých iných v podaní v podaní 
súčasných a bývalých žiakov kurzov Charming voice – um. ag. Art Rea –, Milana Šimeka, Lucie Farkašovej,
Niny Kucharekovej, Martina Benčiča a i. Konferuje umelkyňa: Rea Slawiski

25. 8.
SOL Y LUNA       17.30 h

Čarovný program, inšpirovaný ľudovými melódiami rôznych národov, dotvorený prvkami džezu, bossa 

a inšpiruje ju farebnosť zvuku. Na splnenie svojho sna si prizvala k spolupráci klaviristu Matúša Ferka. 
Konferuje umelkyňa: Rea Slawiski

novy, flamenca i klasiky. Rea Slawiski je operná speváčka, ktorá spieva slovenské ľudové piesne 
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Kultúrne letojúl – august 2019

   Jednofázové kvasenie    17.00 h

  Martin Geišberg & Daniel Špiner / Sandoriko     19.00 h

   Salamander    19.00 h

    18.00 h      

aeróbne cvičenie v rytme latinskoamerickej 
hudby, ktoré vás nabije novou energiou.

18.00 h

odstráňte bolesti chrbta a zregenerujte sa
pri cvičení spájajúcom prvky jogy a pilatesu.

9.30 h

cvičenie pre všetky aktívne mamičky

  18.00 h 

intenzívny intervalový tréning na celé telo 
pre naštartovanie spaľovania tukov.

   18.00 h 

kardio a rehabilitačné cvičenia nielen pre seniorov

vysoko intenzívny tréning s vlastnou váhou 
tela, ktoré vám vyformuje postavu

9.30 h

9.30 h
zumba pre deti a mamičky / La Dansa Scholl®

ZUMBA      

STROLLERING    

 ZDRAVÝ CHRBÁT  

ZUMBATOMIC®

SEXY BODY WORKOUT 

STRONG!

ZDRAVO SENIOROM     NOVINKA

NOVINKA
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júl – august 2019

Karlova Ves je za ohľaduplný 
spôsob starostlivosti o zeleň

Verejná zeleň je mimoriadne 
dôležitý prvok verejného 
priestoru, ktorý nás ob-

klopuje. Čím lepší je jej stav, tým 
sa v prostredí cítime lepšie. Karlova 
Ves sa usiluje využívať také spôso-
by starostlivosti o verejné priestory, 
ktoré reagujú aj na dopady zmeny 
klímy a stratu biodiverzity. 

Počas leta preto Karlova Ves využi-
je v starostlivosti o zeleň princípy 
prírode blízkej, tzv. diferencovanej 
údržby zelene. Jej základná idea je 
založená na filozofii udržateľného 
rozvoja. Má mimoriadny ekologický, 
ekonomický a estetický význam. 

„Ekologický význam tkvie vo vy-
tvorení rôznych typov prostredia pre 
rozličné druhy, ako aj v zabezpečení 
dostatku kvitnúcich a medonosných 
rastlín pre opeľovače,“ hovorí Zuzana 
Hudeková z Referátu riadenia projek-
tov na miestnom úrade.

Karlova Ves pripravuje podrobný 
plán aktivít. V ich rámci sa vytipu-
jú lokality s obmedzeným režimom 
ko senia, výsadbou kvetnatých lúk, 
návratom jedlých kríkov a stromov, 
ale vzniknú aj lokality so zelenými 
strechami a stenami či vodozádržnými 
opatreniami. Konkrétne lokality budú 
zachytené na interaktívnej mape aj 

s popisom aktivít tak, aby Karlovešťa-
nia ľahko zistili, kde sa môžu s jed-
notlivými opatreniami v Karlovej Vsi 
stretnúť. 

Podľa Zuzany Hudekovej prírode 
blízka údržba zelene v sídlach prináša 
viacero výhod. Chráni kvalitu prostre-
dia, zdravie obyvateľov, vodné zdroje 
a ich kvalitu, podporuje biodiverzitu 
a v neposlednom rade šetrí obecný 
rozpočet. 

Kosenie
Pri kosení zelených plôch by sa 

mal brať zreteľ na ochranu hmyzu 
a iných živočíšnych druhov, a zároveň 
umožniť tvorbu semien jednoročných 
bylín. Znamená to ponechať aj pri 
plochách, ktoré sú využívané na po-
hyb ľudí, minimálnu výšku trávy 10 
cm, aby sa ochránila fauna žijúca 
na báze stonky. Pokosenú trávu tre-
ba z trávnika odstraňovať, inak sa 
pokosené plochy obohacujú dusíkom, 
čím sa podporuje rast širokolistých 
burín a ruderálnych rastlín (rastliny, 
ktoré rastú na rumoviskách – pozn. 
redakcie). 

„Väčšie trávnaté plochy treba kosiť 
postupne, ponechať zhruba 20 per-
cent nepokosených, aby sa ochránila 
fauna, ktorá zimuje v trávnatých po-

rastoch. S kosením začať včas zrána, 
keď je fauna ešte len pri stopke tráv, 
alebo počas dňa v čase ich dennej 
aktivity. Časť plochy verejnej zelene 
je podľa princípov prírode blízkej 
údržby zelene vhodné kosiť dvakrát za 
rok, pred 15. májom a po 15. auguste, 
s cieľom umožniť tvorbu semien u jed-
noročných bylín a časť len raz ročne, 
po 15. septembri,“ pokračuje Zuzana 
Hudeková. 

Starostlivosť o záhony
Pri výsadbách záhonov je vhodné 

uprednostňovať trvalky a také druhy, 
ktoré poskytujú potravu a úkryt pre 
vtáctvo a medonosné rastliny. Oso-
bitne je vhodné uprednostniť domáce 
druhy a druhy, ktoré znášajú extrémy 
sídelného mestského prostredia, a to 
osobitne s nízkymi nárokmi na za-
vlažovanie. Pri odburiňovaní záho-

nov by sa malo preferovať ručné alebo 
termické odburinenie s následným 
zamulčovaním záhonu organickým 
materiálom.

Starostlivosť o dreviny
Stromy a kry majú výrazný mikro-

klimatický efekt, ktorého súčasťou je 
aj ochladzovanie okolitého prostredia. 
Osobitne sa to prejavuje v čase let-
ných horúčav. Zeleň v mestských síd-
lach má navyše ďalšie funkcie, napr. 
rekreačnú, estetickú, funkciu ochra-
ny pred vetrom, úlohu zachytávania 
nečistôt a prachu či zmierňovanie 
hluku. 

Podrobnejšie informácie nájdete 
v dvoch príručkách - Prírode blízka 
údržba zelene a Príroda v meste. Vy-
dalo ich Centrum environmentálnej 
a etickej výchovy Živica v roku 2016 
a 2018.      -mš-; Foto: CEEV Živica

Životné prostredie

Treba sa báť zvýšeného výskytu alergií?

Dnes je známych možno viac 
ako 20-tisíc alergénov. Na 
peľových alergiách, ktorými 

často trpia obyvatelia miest, sa vo 
veľkej miere podieľajú kvitnúce 
trávy. Silne alergizujúcimi sú medzi 
bylinami peľ paliny, ambrózie, mrlí-
ka a žihľavy. Posledné menované sa 
v špeciálne kosených trávnikoch 
nenachádzajú. Vyskytujú sa na 
tradične kosených trávnikoch, kde 
bol odstránený pôvodný porast.

Keďže sa trávniky s obmedzeným 
režimom kosenia kosia dvakrát ročne, 
skoré jarné kosenie okolo 15. mája 
rieši sčasti problém aj s kvitnúcimi 
trávami. Tieto pokosí tesne pred ich 
kvitnutím. Dokázal to aj botanický 
prieskum v lokalitách, ktoré boli 
v testovacej prevádzke v Bratislave – 
Karlovej Vsi a následné zhodnotenie 
alergológa. Ten potvrdil výskyt len 

piatich druhov rastlín, pričom aj tie 
boli z alergologického hľadiska málo 
významné. 

Je dôvod báť sa včiel?
Pri dodržaní určitých podmienok 

správneho chovu nepredstavujú zby-
točné riziko. Alergici musia so sebou 
nosiť svoj pohotovostný balíček, ale 
k uštipnutiu dochádza výnimočne. Pre 
zdravého človeka uštipnutie nepred-
stavuje problém. Včelí jed pomáha 
naštartovať imunitu. 

Ako je to s kliešťami? 
Kliešte sa najradšej ukrývajú 

v trávnatých porastoch s výškou od 
dvadsať centimetrov do jedného met-
ra. Vyskytujú sa v záhradách, v par-
koch i v lesoch a podľa parazitológov 
sa nachádzajú aj vo vyšších zeme-
pisných polohách, čo je dôsledok 
klimatických zmien. Miesta s vyšším 
predpokladom výskytu kliešťov sú 

miesta ako okraj lesa, vysoké husté 
porasty tráv a krovie. Miesta na síd-
lisku s obmedzeným režimom ko-
senia sú vybrané lokality, ktoré budú 

označené a obyvatelia sa im v prípade 
obavy z kliešťov môžu ľahko vyhnúť.

-bh-; Foto: BROZ

Nekosené plochy Nad lúčkami
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Životné prostredie

Aj tento rok je citeľný  zvýšený 
záujem Karlovešťanov 
o okolie svojho domova. Do 

súťažnej iniciatívy sa zapojil hojný 
počet záujemcov. V septembri sa 
najkrajšia predzáhradka dočká 
ocenenia.

Miestny úrad ponúkol v apríli 
predzáhradkárom materiálnu pomoc 
spojenú s prednáškou o tom, ako vy-
sadiť predzáhradku a úspešne sa o ňu 
starať. Všetci záujemcovia už majú 
svoje kvety zasadené a tešia sa, že 
sa im ujali. K ich trvácnosti a dobrej 
kondícii majú prispieť aj výstražné 
tabuľky pre majiteľov psov, ktoré 
upozorňujú, aby si ich miláčikovia 
držali od vysadenej zelene odstup. Psí 

moč totiž pôsobí agresívne a vysúša 
zeleň.

Úsilie predzáhradkárov neostane 
bez povšimnutia. Môžete sa zapojiť 
do súťaže o najkrajšiu predzáhradku. 

Fotografie svojich predzáhradiek po-
sielajte na adresu zelen@karlovaves.
sk do 15. septembra. Pokojne ich 
môžete zasielať aj priebežne a doku-
mentovať tak stav predzáhradky počas 

dlhšieho obdobia. Víťaza potešíme 
poukážkou alebo inou cenou, ktorú 
bude môcť využiť pri starostlivosti 
o predzáhradku.

-ab-; Foto: MiÚ

Opäť sa 
rozbieha 
súťaž 
o najkrajšiu 
predzáhradku

Predzáhradka na Jamnického 15

V lesoch na Sitine vznikne náučný chodník

Vybudujú ho Mestské lesy 
v spolupráci s občian skym 
združením Iniciatíva Naše 

Karpaty. Jeho súčasťou budú 
náučné tabule, altánok a lavičky. 
Okrem toho prečistia turistické 
i bežecké chodníky. Projekt je mo-
mentálne v štádiu prípravy a reali-
zovať by sa mal ešte tomto roku. 

„Myšlienka vytvoriť náučný chod-
ník v lesíku Sitina vznikla počas 
mojich pravidelných návštev tohto 
značne nedoceneného skvostu našej 
mestskej časti. Spolu s miestnym 
lokálpatriotom Petrom Prona-
yom sme začali v danej veci konať 
a oslo vili sme viacerých odborníkov, 
s ktorými sme vytvorili tím. Budem 
rád, ak sa tento projekt zrealizuje,“
povedal poslanec MČ Karlova Ves 
Milan Ďurica (Naša Bratislava).

„Tieto lesy sú už teraz intenzívne 
využívané verejnosťou a predstavujú 
dôležitú rekreačnú oblasť, v tomto du-
chu sa plánuje aj ich budúce využitie. 
V budúcnosti by sme sa chceli viac 
zamerať na údržbu územia, čistotu 
a poriadok, priechodnosť chodníkov. 
Všetky zásahy tu treba realizovať 

citlivo, tak, aby sa v maximálnej 
miere zachoval prírodný charakter 
územia,“ povedal asistent riaditeľa 
pre manažment projektov Mestské 
lesy v Bratislave Marek Páva.

Lesy v lokalite Sitina patria podľa 
novej zonácie mestských lesov do 
Zóny B, čo je zóna rekreácie, ochra-
ny prírody a lesného hospodárstva. 
Prevládajúcou funkciou v tejto zóne 
je rekreácia v prírodnom prostredí. 
Doplnkovými funkciami je ochrana 
prírody a lesné hospodárstvo. Lesy 
v tejto lokalite sú najrozsiahlejšou les-
nou plochou v katastri Karlovej Vsi. 
Siahajú od Líščieho údolia smerom 
na východ až po areál Zoologickej 
záhrady a na sever po Polianky. 

Lesný porast medzi Líščím údolím 
a Púpavovou ulicou patrí štátnemu 
podniku Lesy SR. Najrozsiahlejšou 
lesnou plochou v priamom kontakte 
s Karlovou Vsou sú lesy medzi síd-
liskom Dlhé diely a Devínom. Na-
chádzajú sa prevažne v katastri Deví-
na a tiež patria Lesom SR. Do katastra 
Karlovej Vsi zasahujú len minimálne, 
na okraji sídliska. Dosah Karlovej 
Vsi či hlavného mesta na spôsob ich 

údržby či využívania je preto výrazne 
obmedzený. 

Napriek tomu vedenie Karlovej 
Vsi v spolupráci s inými mestskými 
časťami, na území ktorých sa tieto 
lesy nachádzajú (Devín, Dúbravka) 
a tiež v spolupráci s hlavným mes-

tom, iniciovali rokovania nielen s ve-
dením štátnych lesov, ale aj s rezort-
nou ministerkou. Ich snahou bolo 
dosiah nuť obmedzenie ťažby dreva v 
tejto mimoriadnej cennej časti územia 
Bratislavy.

-mš-; Foto: MiÚ

Lesy v lokalite Sitina patria do zóny rekreácie a ochrany prírody 
a lesného hospodárstva
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Otázku, či sú plody kar-
loveskej prírody zdravé, 
ste si možno pri pohľade na 

jablkami obsypanú jabloň alebo na 
kríky s mirabelkami položili aj vy. 
Ovocné stromy a kríky v Karlovej 
Vsi síce nie sú odborne posúdené, 
ale mali by byť zdravotne nezávad-
né.

Karlova Ves bola kedysi vinohrad-
níckou a ovocinárskou oblasťou, kde 
sa darilo viniču, marhuliam, slivkám 
či jabloniam. Hoci ovocinárske de-
dičstvo pôvodných Karlovešťanov sa 
pre výstavbu zredukovalo, stále je vi-

Čoraz viac Karlovešťanov 
cíti potrebu kompostovať 
biologický odpad. Tento 

trend sa postupne rozširuje aj do 
vnútroblokov sídlisk. Tvorba kom-
postovísk však má svoje pravidlá. 
Vyžaduje si napríklad umiestnenie 
na nespevnenej ploche s kontak-
tom s pôdou a isté parametre musí 
mať aj materiál kompostu a jeho 
veľkosť. Viac informácii o kom-
postovaní nájdete na webe www.
menej odpadu.sk

Pomocnú ruku pri stavbe kom-

diteľné aj mimo súkromných záhrad. 
Na karloveských uliciach je množ-

stvo ovocných stromov a kríkov, pre-
dovšetkým jabloní a kríkov so žltými 
slivkami, známymi ako mirabelky. 
Voľne rastúce stromy síce nie sú hy-
gienicky testované, ale ich plody by 
mali byť jedlé. 

Ak na ne dostanete chuť, ale predsa 
len máte pochybnosti o ich neškod-
nosti, skúste ochutnať plody stromov, 
ktoré sa nachádzajú vo vnútroblo-
koch, teda mimo priameho kontaktu 
s frekventovanými cestnými komu-
nikáciami.   -ab-; Foto: MiÚ

postéra vám môže podať magistrát 
hlavného mesta, ktorého oddelenie 
životného prostredia koordinuje ko-
munitné kompostoviská na svojich 
pozemkoch. Na stavbu kompostéra 
je potrebné získať súhlasné stanovis-
ko magistrátu. Užitočné informácie 
poskytuje aj občianske združenie 
Priatelia Zeme, ktoré už niekoľko 
komunitných kompostovísk pomohlo 
založiť. Nájdete ich na webe www.
priateliazeme.sk/spz.

-ab-; Foto: internet (ilustračné)

Ovocie zo stromov na uliciach Karlovej Vsi by malo byť 
nezávadné

Kompostovanie je možné aj v Karlovej Vsi

Životné prostredie

Táto čerešňa na Donnerovej 1 bola v polovici júna obsypaná čerešňami

Výsadba stromov v priestore 
predzáhradiek je zakázaná. 
Stromy, napríklad aj tuje, 

v blízkosti obytných domov môžu 
po zmohutnení ohrozovať technický 
stav budovy a porušiť inžinierske 
siete.

Pre ďalšiu prosperitu predzáhradiek 
je dôležité, aby sa dbalo aj na ich prak-
tickú stránku a dlhodobú udržateľnosť. 
Preto je dôležité dodržiavať základné 
pravidlá výsadby a údržby zelene 
v predzáhradkách pred bytovými 
domami. Dá sa tak predísť často 
sa vyskytujúcim, niekedy vážnym 

problémom, spojeným s nevhod-
ným výberom drevín, prípadne 
neodborným spôsobom ich údržby 
v predzáhradkách.

Do predzáhradiek sa odporúča 
vysádzať nízke kry a byliny 
(trvalky, letničky, cibuľoviny a iné), 
do ucelených záhonov, plošne od-
delených od kosených trávnikov. Pra-
vidlá starostlivosti o zeleň nedovoľu-
jú na zelených plochách vysádzanie 
stromov a kríkov, ktoré dosahujú 
v dospelosti výšku nad dva metre. 
Menšie stromy by navyše mali byť od 
fasády bytového domu vzdialené mi-
nimálne päť metrov a od kanalizačnej 
či vodomernej šachty a od stožiaru 
verejného osvetlenia minimálne dva 
metre. 

Ak chcete vo svojom okolí zasa-
diť strom, spýtajte sa na možnosti 
pracovníkov referátu životného pro-
stredia na miestnom úrade v Karlovej 
Vsi. Poradia vám, ako vybaviť súhlas 

vlastníka pozemku s výsadbou, ktorý 
je potrebný a či daným miestom ne-
prechádzajú inžinierske siete.

Kontakty:
GAŠPAROVÁ Lucia - 02 707 11 

282, e-mail: lucia.gasparova@kar-

lovaves.sk 
SVOREŇOVÁ Magdaléna - 02 

707 11 275, e-mail: magdalena.
svorenova@karlovaves.sk

-ab-; Foto: MiÚ

Pozor na 
to, kam 
vysádzame 
stromy

Stromy môžu po zmohutnení 
ohrozovať technický stav budovy 
a porušiť inžinierske siete
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Trávu na Kráľovej hore by 
mohli spásať ovce aj kozy

Životné prostredie

Čo by ste povedali na to, keby 
trávnik okolo vášho domu 
namiesto kosenia spása-

la koza alebo ovca? Zvieratá by 
nerobili hluk, nevypúšťali exhaláty 
a ešte by ste od nich mali aj zdravé 
mlieko. Toto sa momentálne javí 
v prostredí bytových domov ako 
čosi nereálne a veľmi vzdialené. 
Ak však hovoríme o karloveskej 
prírode, lokalita Kráľova hora 
by mohla byť správnou voľbou. 
Spásanie trávy tam by malo mnohé 
výhody.

„Spásanie sa javí ako veľmi vhod-
ný spôsob údržby väčších trávnatých 
plôch vo vybraných lokalitách. Aj 
v sídelnom prostredí je prítom-
nosť zvierat vždy hodnotená veľmi 
pozitívne. Pri spásaní sa zachová-
va vhodná štruktúra a rozmanitosť 
trávnatého porastu a výrazne sa 
prispieva aj k podpore biodiverzity. 
Rovnako takto možno účinne riešiť 
problém s rozšírenými inváznymi 
rastlinami,“ vysvetľuje projektová 
manažérka PERFECT Zuzana Hude-
ková.

Zvieratá väčšinou obyvatelia pri-
jímajú veľmi kladne, pretože spro-
stredkúvajú nové podnety a kontakt 

s prírodou v mestskom prostredí. 
Pre deti sa naskytá možnosť bližšie 
spoznať život zvierat a budovať si 
k nim vzťah. 

Lokalita známa ako Kráľova hora 
sa nachádza  nad bratislavským 
sídliskom Dlhé diely. Je vo vlast-
níctve hlavného mesta a práve preto 
bude podľa Zuzany Hudekovej treba 
nájsť vhodný spôsob starostlivosti 
o pozemok, a to buď formou správy, 
alebo prenájmu. Kráľova hora pred-
stavuje v súčasnosti rozsiahlu plochu 
hospodársky nevyužívaných trávnych 
porastov s rozptýlenou krovinnou 
vegetáciou a so skupinami stromov. 

Zóna relaxu nad Dlhými dielmi
Kráľova hora leží na hranici 

malokarpatských listnatých lesov 
a zastavaných plôch sídliska. 
V mapách možno naraziť i na jej 
geografické pomenovanie Kráľov 
vrch. Jej nadmorská výška je 281 m. 
Čoraz častejšie sa využíva ako verej-
ná prírodná plocha na prechádzky 
a krátkodobú rekreáciu. Pobyt v tej-
to lokalite obľubujú najmä rodiny 
s deťmi, majitelia psov, ale využíva sa 
aj na športovanie v prírode. Kráľova 
hora je súčasťou Chránenej krajinnej 

oblasti Malé Karpaty – časť Devínske 
vrchy. Tvorí významný krajinotvorný 
prvok.

Žije tam veľa vzácnych živočíchov
Toto priestranstvo obkolesujú hus-

té listnaté lesy. Je porastené vysokými 
trávami a množstvom černíc či šípok. 
Priamo tu, ale aj v bezprostrednej 
blízkosti lokality sa vyskytuje via-
cero druhov vzácnych a ohrozených 
druhov rastlín, ktoré sú uvedené 
v tzv. Červenom zozname ohrozených 
a vzácnych druhov flóry Bratislavy.  

Lúčne úhory obklopené dubovými 
a dubovo-hrabovými lesmi predstavu-
jú významný biotop aj pre viaceré 
druhy živočíchov, najmä hmyzu, oboj-
živelníkov, plazov, vtákov a cicav-
cov. Prítomnosť viacerých vzácnych 

a chránených druhov živočíchov je 
podmienená najmä zachovaním pes-
trej krajinnej štruktúry. Významným 
faktorom, napriek pomerne vysokej 
návštevnosti, je aj absencia rušivých 
vplyvov trvalého osídlenia, dopra-
vy či poľnohospodárskej výroby. 
Zároveň je to aj významná lokalita pre 
poľovnú zver. Žijú tu bažanty, zajace, 
líšky, kuny skalné, srnce či diviaky. 

-mš-; Foto: ilustračné (internet)



24

www.karlovaves.sk KARLOVESKÉ NOVINY 

júl – august 2019

E V      
Malaciek hliník as        

atlasu

NNT,      
ZAYN,     

TRILER

rímskych   
101

kód       
letiska     
Nan

vý ažok    
z rastlín    
(rébus.) 

lyže,      
po an-     
glicky

sadlo,     
loj

typ        
ruského    
lietadla

KOBR,    
SYLABA rivali napínavý   

film 
akási,     
tamtá 4

britský     
spevák    
(Malik)   

má-       
menie,     
klam

mrav-      
nosti

pýcha, po  
nemecky

syntetické  
vlákno

tla ový     
odbor

orientálny  
hrdina     

(lampa) 2 E
AETNA,    
STOLZ,    
KOBR

zbavil      
mäso      
kostí

poly-      
etylén

kúzlo,     
úskok narko-     

tiká3 MPZ      
Egypta

na        
každom    
mieste

európ-     
ska liga

odborová   
norma

Etna, po   
latinsky

Yield      
Point      

(techn.)

mimozem-  
š an matka     

Romula    
a Rema

neot kol
hlavné     
mesto     

Tureckapivo,      
po nem.

st. ostrav.  
herec      

(Josef)

satím      
na erpal

ženské    
meno      
(6. 4.)

Orión,     
po        
esky

býv. skr.   
našej      

republiky

umelo     
vyrobené   

pletivo

tamten

žiak, za-   
iato ník

múr sú, po     
anglicky

rímskych   
1040

šál        
z peria

aviation    
(skr.)

k b vy nie-  
vajúci nad  
chodidlom

brána,     
po ne-     
mecky

kubánsky  
tanec

slabika    
(gram.)

kiloampér Eduard    
v USA

iniciálky    
Ivana      

Vojteka 1 irídium

š ava,     
po ma-     

arsky

patriaci    
Alexan-    

drovi

Los       
Angeles

Krížovka

Ktoré obľúbené 
podujatie prinesie počas 

najbližších týždňov 
umenie, šport a zábavu? 

O jazykové kurzy angličtiny 
a nemčiny, ktoré zorga-
nizoval miestny úrad 

v bratislavskej Karlovej Vsi, bol 
medzi seniormi veľký záujem. Od 
začiatku roka ich absolvovalo do-
vedna 49 starších Karlovešťanov, 
prevažne žien. Záujem bol najmä 
o úroveň A1, A2 - teda začia-
točnícku.

„Som veľmi rada, že záujem 
prevýšil naše očakávania. Znamená 
to, že dobre odhadujeme potreby 
našich seniorov. Aj do budúcnosti im 
radi vytvoríme možnosti takých ak-
tivít, ktoré budú s obľubou využívať. 
Aktívna a zdravá staroba je ideál, 
ku ktorému sa chceme približovať,“ 
povedala na margo ukončenia jazyko-
vých kurzov starostka Karlovej Vsi 
Dana Čahojová.

Lektorka anglického jazyka Jayne 
Rybanská vysvetľuje, že jej študenti 
sa chcú naučiť angličtinu najmä kvôli 

rodine, ktorú majú v zahraničí, alebo 
dovolenkám. Učila ich formou hry, 
väčšmi sa sústredili na konverzáciu. 
„Pre mňa je privilégium vzdelávať 
ich. Sú pre mňa inšpiráciou, keďže 
sa stále chcú učiť. Majú z učenia ra-
dosť. Teraz sú už samostatnejší, vedia 
vytvoriť vety, majú viac sebadôvery,“

dodáva Jayne Rybanská, rodená An-
gličanka.

Karlova Ves s kurzami cudzích 
jazykov nekončí. „V databáze máme 
seniorov, ktorí majú záujem už aj 
o náročnejšiu úroveň B1. Len čo 
sa nám nahlási dostatočný počet, 
otvoríme kurz aj pre nich. Nové kurzy 

budeme otvárať možno koncom sep-
tembra,“ informuje vedúca referátu 
sociálneho, zdravotného a pre senio-
rov miestneho úradu Marcela Zacha-
rová. Mestská časť prispieva na kurzy 
pre seniorov podľa výšky ich dôchod-
ku podľa vopred zverejnených pravi-
diel.   -mš-; Foto: MiÚ

Karloveskí 
seniori sa učia 
cudzie jazyky

Zaznamenali sme

Skupina študentov seniorov so svojou lektorkou Jayne Rybanskou (v strede v červenom tričku)
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Jeho špecifický hlboký hlas 
poznajú skôr narodení z Čes-
koslovenského a Slovenského 

rozhlasu. Dnes ho stále môžete 
počuť vo vysielaní Rádia Regina. 
Hlásateľ Ondrej Holič prináša po-
slucháčom aktuálne spravodajstvo 
už 47 rokov a rovnako dlho býva 
na Jurigovom námestí. Otvorene 
priznáva, že Karlovu Ves by nevy-
menil, žije sa mu tu perfektne. 

Čo vás priviedlo k práci v rozhlase?
V mladšom veku som mal vzťah 

k peknému hovorenému slovu a k lite-
ratúre. Ísť na konkurz v rozhlase ma 
nahovoril jeden z priateľov, ktorý si 
myslel, že na to mám hlas. Konkurz 
sa konal v máji 1972. Čiže už je to 47 
rokov, čo sa človeku ani nechce veriť. 
Dopadlo to pre mňa prekvapujúco 
úspešne. Od augusta som nastúpil 
na oddelenie hlásateľstva. Takto sa 
začala moja rozhlasová cesta. A je to 
práca, ktorá ma baví dodnes. S týmto 
obdobím sa mi takisto spája príjemná 
spomienka, a to môj príchod do Kar-
lovej Vsi. Mama vtedy dostala dvojiz-
bový byt na Dlhých dieloch.

Pre rozhlasového moderátora je 
pravdepodobne kľúčový hlas. Čo 
ešte?

Určite, hlas je dôležitým funda-
mentom, aby správy v éteri dobre 
vyzneli, teda boli podané príjemným, 
hovorí sa tomu „mikrofonickým“ 
hlasom. Rovnako by však nema-
la chýbať vysoká kultúra reči, s čím 
musí bojovať azda každý začiatočník, 
pretože „zo života“ si každý prináša 

určité jazykové neduhy. A na škodu 
rozhodne nie je všeobecný rozhľad. 
Čím má človek širší záber, tým ľahšie 
sa mu táto profesia vykonáva.

Ako vnímate vývoj rozhlasového 
hlásateľstva?

Fenoménom dnešnej doby je 
rýchlosť. Pridali sme v tempe a mys-
lím si, že je to správne. Vo svojich 
začiatkoch som pomalšie tempo 
vnímal ako zastarané. Samozrejme, 
aj to má svoje výhody, minimálne sa 
dá lepšie kontrolovať svoj prejav, me-
lodicky posadiť vetu do celku. Už ako 
starší konzervatívny človek začínam 
vnímať, že mladší kolegovia zrýchľu-
jú tempo až príliš, čím sa znižuje 
vnímanie obsahu informácie po-
slucháčom. Aj keby som mal danosť 
na rýchle čítanie, nerobil by som to 
tak. Treba myslieť na poslucháča, aby 
stihol informácie spracovať. Správy 
sa čítajú iba raz, nedá sa k nim spätne 
vrátiť ako v novinách. O to dôležitej-
šia je ich zrozumiteľnosť.

Dokážete rýchlo reagovať aj pri tex-
te s krkolomnými cudzími menami?

Za tie roky som zažil nejednu 
chvíľu, keď som zrazu dostal do rúk 
text s menami a názvami v rôznych 
jazykoch. V takýchto situáciách je 
veľkou výhodou znalosť cudzích ja-
zykov a ich výslovnosti. Na overe-
nie využívame príručky, dnes je už 
možné cez google si aj vypočuť, ako 
treba čo povedať. 

Stalo sa vám niekedy, že ste sa za-
sekli a nevedeli ste sa pohnúť ďalej?

Určite, niekoľkokrát. Človek je tvor 
omylný a za tie roky sa stalo kadečo. 
V takej chvíli sa musím vynájsť, 
opraviť chybu, ktorú som urobil, po-
hotovo sa orientovať v texte a naviazať 
na predošlý text.

Odporúča sa v tej chvíli sa radšej 
opraviť, alebo nechať to tak a ply-
nulo pokračovať? 

Vždy nás učili, že nie je hanba 
priznať si chybu a zároveň je fér voči 
poslucháčom ospravedlniť sa. Povedať 
prepáčte a opraviť sa. Doba sa však 
zmenila, všetko sa zrýchlilo a prinaj-
lepšom sa už iba hlásateľ opraví, bez 
ospravedlnenia.

A čo vývoj jazyka, občas počuť 
v éteri zhluk nespisovných slov.

Občas sa skutočne chytám za 
hlavu. Je to predsa Slovenský rozhlas, 
rešpektovaná inštitúcia, kde by sme 
mali rešpektovať normy nášho krás-
neho spisovného jazyka a nepoužívať 
reč „ulice“, teda hovorové výrazy. 
O to viac vďačím ľuďom, odborníkom, 
profesorom Mistríkovi a Kráľovi, 
ktorí cibrili a kultivovali naše prejavy.

Používate nejaké špecifické metódy 
pri úprave textov?

Dlhé roky som si graficky vy-
značoval melódiu vo vete, pauzy, 
bodky, slovný dôraz atď. Kolegovia 
mi hovorili, že mám na papieri ho-
tovú notovú osnovu. Časom však už 
človek získa prax a text začne čítať 
intuitívnejšie.

Máte nejaké vtipné historky 
z rozhlasového štúdia?

Samozrejme, na svojich brbtoch sa 
pobavím vždy. Ale mimo mojich ja-
zykových prešľapov, ešte keď fungo-
val rozhlas na Zochovej, kolegyňa 
čítala správy a ja som zatiaľ robil kávu, 
aj pre ňu. Neuvedomil som si však, že 
je vo vysielaní a prehliadol som aj 

svietiace červené svetlo. Otvoril som 
dvere do štúdia a opýtal som sa jej, či 
chce dva cukry? Ona, chúďa, ostala 
v miernom šoku, ale pokračovala 
ďalej. Kolegovia mi tie dva cukry ešte 
nejaký čas radi pripomínali.

Dávate si pred čítaním rôzne ja-
zykové cvičenia?

Áno, pripravujem sa a je fajn to ro-
biť. Hlásateľ by sa mal pred čítaním 
porozprávať, napríklad s kolegami. Do 
práce chodím autom, tam je možnosť 
rozcvičiť sa, rozozvučať „rečovú“ 
aparatúru, aby mal hovorený prejav 
cveng.

Ako zvláda hlásateľ nočné zmeny? 
Zvyšujú jeho chybovosť?

Z tohto hľadiska som bol priaz-
nivcom vysielania do polnoci. Medzi 
polnocou a štvrtou sme si mohli 
zdriemnuť. Dnes sa vysiela nonstop 
a plné nočné zmeny neminuli ani 
mňa. Som síce nočný vták, ale už 
okolo jednej-druhej to človeku ne-
myslí ako predpoludním, človek je 
„stuhnutejší“, sústredenosť upadá 
a pribúdajú chyby.

Utkveli vám v pamäti výnimočné 
správy, ktoré ste hlásili?

Za socializmu sme museli dávať 
pozor na správy, ktorým sa venova-
la zvýšená pozornosť, napríklad zo 
zjazdu strany. No a po roku 1989 
vlastne tiež, aj keď s iným vnútorným 
vkladom. Za výnimočnú považujem 
správu o úmrtí českého pesničkára 
Karla Kryla. Doslova mi ju podali 
počas vysielania správ v STV, čiže 
„v priamom prenose“. Žiaľ, boli aj 
správy, ktoré sa ma osobne dotkli. 
Myslím na tie o úmrtiach najbližších 
kolegov. Vtedy sa treba naozaj 
hlboko nadýchnuť a odosobniť. 

-ab-;  Foto: archív  
Ondreja Holiča a MiÚ

Karlovešťan Ondrej Holič: 
Rozhlasu by nemala chýbať 
vysoká kultúra reči

Rozhovor
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Skvelú atmosféru v sále vytvoril Ludo Kuruc Band najznámejšími 
hitmi legendy slovenskej populárnej hudby Karola Duchoňa. 
Oslávenci nielenže vystúpenie ocenili potleskom, ale spontánne sa 

pridávali k spievaniu piesní, ktoré dôverne poznajú. Najstarším osláven-
com bol tentoraz 93-ročný Gašpar Michal.

Skôr narodení Karlovešťania, ktorí oslávili jubileá v jarných mesiacoch, 

sa v júni zišli v priestoroch Karloveského centra kultúry. Prihovorila sa im 
starostka Dana Čahojová i zástupca starostky Branislav Záhradník. Pozdra-
viť oslávencov prišli aj karloveskí poslanci Zuzana Melušová - Kutarňová 
a Anton Šmotlák. Najbližšie sa 9. septembra v priestoroch KCK zídu júnoví 
a júloví oslávenci.

-mš-; Foto: MiÚ

Júnová jubilantská oslava

Najstaršiemu oslávencovi zablahoželala miestna poslankyňa Zuzana 
Melušová - Kutarňová a vicestarosta Branislav Záhradník

Ludo Kuruc Band vytvoril skvelú náladu nesmrteľnými hitmi 
Karola Duchoňa
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Inzercia

OTVORENÝ LIST 

„fakenews“

 TV BRATISLAVA

Ing. Mária Urlandová
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V druhej polovici mája sa 
v Zrkadlovej sieni Pri-
maciálneho paláca ko nal 

koncert s názvom Stretnutie 
priateľov. Bol jedným zo sprie-
vodných podujatí osláv 50. výročia 
založenia ZUŠ Jozefa Kresánka. 
Jeho výnimočnosť zdôraznil aj fakt, 
že na ňom účinkovali žiaci zo šies-
tich škôl. 

Okrem karloveskej školy vystúpi-
li ďalší slovenskí mladí hudobníci 
zo ZUŠ Jozefa Rosinského z Nitry, 
ZUŠ Brezno a ZUŠ Štefana Né-
metha-Šamorínskeho zo Šamorína. 
Prítomní diváci si vypočuli koncert-
né čísla, za čo účinkujúcich odmenili 
búrlivým potleskom.

-ab-; Foto: Marian Polák

Koncert 
priateľov
k 50. výročiu 
založenia ZUŠ

Žiaci a pedagógovia ZUŠ 
Jozefa Kresánka si prevza-
li ocenenie primátora 

Bratislavy za vynikajúcu repre-
zentáciu hlavného mesta na Sloven-
sku i v zahraničí.

Ocenení boli traja žiaci a ich peda-
gógovia, ktorí vlani dosiahli vý-
znamné úspechy v oblasti umeleckého 

Súbory Minigma a Divertída 
sa koncom mája zúčastnili 
pražského finále medzinárod-

nej tanečnej súťaže Mia festival, kde 
dosiahli vynikajúce umiestnenia. 

Veľká Minigma zvíťazila v kate-
górii výrazový tanec (13 – 14 rokov) 
a dostala špeciálne ocenenie za naj-

školstva a vynikajúco reprezentova-
li školu na súťažiach. Česť prevziať 
si ocenenie dostali huslistka Júlia 
Nemcová a učiteľka Jana Spálová, 
kontrabasista Lukáš Lenč a učiteľ 
Pavol Kušík a žiak tanečného odboru 
Michal Nôta a učiteľka Etela Nôtová.

-red-; Foto: ZUŠ J. Kresánka

väčší počet udelených bodov. Súbor 
Divertída získal 2. miesto v kategórii 
výrazový tanec (16 – 18 rokov).  Malá 
Minigma sa v kategórii výrazový 
tanec (9 – 10 rokov) umiestnila na 3. 
mieste.

-mš-; Foto: Helena Plevčíková 

Ocenenie talentovanej 
mládeže

Súbory moderného 
tanca uspeli v Prahe
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Žiaci Základnej umelec-
kej školy (ZUŠ) Jozefa 
Kre sánka sa na doskách 

Divadla SĽUK v Rusovciach stret-
li vo folklórne ladenom programe 
s pro fesionálnymi muzikantmi 
a tanečníkmi. Stalo sa to pri príležitos-
ti významných výročí troch súborov. 
Slovenský ľudový umelecký kolektív 
(SĽUK) oslavuje 70 rokov, Základ-
ná umelecká škola Jozefa Kresánka 
50 rokov a Detský folklórny súbor 
Čečinka pôsobiaci pri ZUŠ 40 rokov 

Na celoslovenskej súťaži 
v hre na viole, violončele 
a kontrabase Talenty pre 

Slovensko, ktorá sa konala 3. mája 
v Dolnom Kubíne, získali kontra-
basisti Lukáš Lenč platinové pásmo 
a Zoja Veliká zlaté pásmo. 

Obaja sú z triedy Pavla Kušíka. 
Pedagóg dostal na súťaži cenu pre naj-
lepšieho učiteľa. O klavírny sprievod 
sa postaral Viliam Gräffinger. 

-red-; Foto: ZUŠ J. Kresánka

od svojho založenia. 
Zaujímavosťou je, že v každej zlož-

ke SĽUK-u, či už v hudbe, speve ale-
bo tanci, našli svoje umelecké uplat-
nenie bývalí žiaci karloveskej ZUŠ. 
„Pedagógovia sú patrične hrdí na to, 
že začínali na karloveskej ZUŠ a ďalej 
sa rozvíjali v Čečinke. Po rokoch sa 
mnohí z nich vrátili späť do ZUŠ, ale 
už ako rodičia, so svojimi deťmi,“
povedal zástupca riaditeľky ZUŠ 
Ľubomír Današ.  

-ab-; Foto: Matúš Lago

Tri súbory spoločne oslávili 
jubileá 

Úspech žiakov 
ZUŠ Jozefa 
Kresánka na 
súťaži Talenty 
pre Slovensko

Skončil sa ďalší školský rok. 
Základná umelecká škola 
vyjadrila poďakovanie svo-

jim pedagógom, a to slávnostným 
koncertom. Predstavil sa Komorný 
sláčikový orchester mladších žia-
kov, spevácke zbory, sólisti aj rôzne 
komorné zoskupenia.

Koncert sa však niesol najmä 
v znamení tohtoročných osláv 50. 
výročia založenia školy. Riaditeľka 
školy Anna Gondášová poďakova-
la bývalým a súčasným pedagógom 
školy. Udelila im ďakovný list za vý-
zna mný podiel  na rozvoji Základnej 

umeleckej školy Jozefa Kresánka 
a za dlhoročnú obetavú a tvorivú prácu 
v oblasti umeleckého vzdelávania. 

Bez ocenenia práce nezostala ani 
Anna Gondášová. „Pani riaditeľka 
dostala ďakovný list za 23-ročné pôso-
benie vo funkcii riaditeľky školy, za 
mimoriadny podiel na rozvoji Základ-
nej umeleckej školy Jozefa Kresánka 
a za výnimočný spoločenský prínos 
a tvorivú prácu v oblasti umeleckého 
vzdelávania,“ informoval zástupca 
riaditeľky školy Ľubomír Današ.

-bh-; Foto: ZUŠ J. Kresánka

ZUŠ poďakovala pedagógom
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Z policajného 
zápisníka 
máj - jún 2019 158

Vítame nových Karlovešťanov

RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov. Doprava zabez-
pečená, 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. Tel.: 0950 870 988.

• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže voči doposiaľ 
neznámemu páchateľovi, ktorý dňa 25. mája v čase od 15.50 do 18.05 
h na príjazdovej ceste k ZOO v Mlynskej doline v Bratislave nezis-
teným spôsobom bez známok násilia otvoril zaparkované motorové 
vozidlo ŠKODA FABIA striebornej farby a zo sedadla spolujazdca 
odcudzil batoh v hodnote asi 3500 Kč. Nachádzal sa v ňom dotykový 
notebook v hodnote 20 000 Kč spolu s nabíjačkou, ďalej 4 flash disky 
– USB kľúče v hodnote asi 2000 Kč, ďalej občiansky a vodičský preu-
kaz vydaný v ČR, doklad o zdravotnom poistení. Okrem dokladov 
sa v batohu nachádzala aj platobná karta vo vlastníctve okradnutého, 
firemná platobná karta a bankovka v hodnote 1000 Kč. Neznámy pá-
chateľ tým spôsobil poškodenému škodu krádežou vo výške približne 
851,72 eur.

• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže voči nezná-
memu páchateľovi, ktorý od 22.30 h dňa 5. júna do 9.50 h dňa 6. júna 
v Bratislave na ulici Staré grunty 23 z terasy kaviarne bez použitia 
násilia odcudzil 8 ks plastových stoličiek čiernej farby, presne nezis-
teného typu a značky v hodnote 800 eur.

Z malej Veroniky Vybíralovej, ktorá sa im narodila 8. apríla, majú radosť 
mamina Mária a tatino Boris. V rodine Welterovcov sa tešia z príchodu malej 
Katky. Mame Dominike a otcovi Braňovi ju bocian doniesol 13. apríla. Ďalšiu 
malú Karlovešťanku Helenku Záhorec privítali na svete 18. mája. Tešia sa 
z nej rodičia Milena a Andrej. O svoju radosť z prvorodeného bábätka sa 
chcú podeliť s ostatnými čitateľmi aj čerství rodičia zo Starých gruntov Ján 
a Lenka. V sobotu 8. júna o 11.38 h sa im narodil synček Janko s mierami 
3440g a 50cm. 

Všetkým novým malým Karlovešťanom prajeme život plný zdravia, šťastia 
a lásky.

Ak sa narodilo dieťa aj vám, pošlite nám fotografiu do 16. augusta 
e-ma ilom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Nezabudnite pripísať svoje meno 
a priezvisko a meno dieťaťa. V najbližšom čísle uvítame do života deti naro-
dené v máji, júni, júli a auguste.        -mš-

Helenka

Katka
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Máte záujem o prenájom 
altánku alebo toaliet v Parku 

SNP v Líščom údolí? 
Kontaktujte miestny úrad na číslach 

02 707 11 181 alebo 182

Janko

Veronika 

Informujeme

 Od Do Miesto

  2. 7. 2019   3. 7. 2019 Karloveská č. 35 – parkovisko 

  3. 7. 2019   4. 7. 2019 Staré grunty 52/A – areál kynológie MsP

10. 7. 2019 11. 7. 2019 Veternicová č. 16 

11. 7. 2019 12. 7. 2019 Líščie údolie č. 63 – zozadu 

17. 7. 2019 18. 7. 2019 Kresánkova – nad Parkom Kaskády 

18. 7. 2019 19. 7. 2019 Jurigovo nám č. 11 – roh 

24. 7. 2019 25. 7. 2019 Púpavová č. 25 – parkovisko 

25. 7. 2019 26. 7. 2019 Jamnického č. 8 

31. 7. 2019   1. 8. 2019 Karloveská č. 5  

  1. 8. 2019   2. 8. 2019 Nad lúčkami č. 27 – roh Ferdiša Kostku

  7. 8. 2019   8. 8. 2019 Beniakova č. 5 – parkovisko zozadu 

  8. 8. 2019   9. 8. 2019 Sološnícka – zástavka autobusu 

14. 8. 2019 15. 8. 2019 Ľ. Fullu – oproti č. 38 

15. 8. 2019 16. 8. 2019 Pod Rovnicami č. 29 – zozadu na parkovisku

21. 8. 2019 22. 8. 2019 Pribišova č. 2 – roh Majerníkova 

22. 8. 2019 23. 8. 2019 Karloveská č. 30  

26. 8. 2019 27. 8. 2019 Brodská č. 6 

27. 8. 2019 28. 8. 2019 Kuklovská – oproti č. 58 

Harmonogram pristavenia VKK
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Šport 

Víťazstvo Juraja Vrbika (druhý sprava) v 3. etape bolo výsledkom práce 
celého tímu

Karloveské basketbalistky oslavujú titul a zvládnutú extraligovú baráž

TENISOVÉ DVORCE A HALA, 
BEACH VOLEJBALOVÉ DVORCE

FUTBALOVÉ IHRISKO

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. Michal VAVRO

 0905 240532
LETNÉ TENISOVÉ TÁBORY      w w w.miso.ofirme.sk    

Š P O R TOV Ý  K LU B  T E N I S  C E N T RU M  D Ú B R AV K A
Dúbravka - Lysáková ulica

Celoročné 
objednávky: 

0905 240532

Hodinové 
objednávky: 
0905 109378

Inzercia

Basketbalistky Dubčeka Bratislava vyhrali prvú ligu

Dievčatá spod košov na 
Majerníkovej 62 dotiah-
li úspešnú sezónu až do 

baráže. V súbojoch o účasť v extra-
lige si poradili s bratislavským Slo-
vanom 2 : 1 na zápasy a v budúcej 
sezóne môžu štartovať v najvyššej 
súťaži.

Prvý barážový duel bratislavského 
derby nedopadol pre tím z Dubčeka 
Bratislava podľa predstáv. Po tesnom 
víťazstve Slovana 74 : 70 ostávalo 
víťazkám prvej ligy vyhrať ostatné dva 
zápasy. V strelecky slabšom druhom 
z nich sa karloveským farbám podari-
lo vyrovnať sériu na 1 : 1 a posunúť 
barážové ambície do rozhodujúce-

ho tretieho zápasu. V ňom sa zrodi-
la veľká dráma a duel rozhodlo až 
predĺženie, v ktorom ukázali väčšiu 
vôľu hráčky Dubčeka. Po víťazstve 76 
: 68 po predĺžení si zaistili miestenku 
v extraligovej súťaži.
Či ju skutočne využijú, ostáva 

otázne. Ako sa pred pár mesiacmi 
vyjadril tréner Maroš Guzikiewicz, 
tím by v prípade myšlienky štartu 
v extralige potreboval oveľa silnejšie 
sponzorské zastrešenie. O posune dl-
hodielskeho ženského basketbalu do 
najvyššej súťaže tak zrejme rozhodnú 
finančné možnosti klubu v najbližších 
týždňoch.  

-ab-; Foto: Maroš Guzikiewicz

Víťazná etapa a umiestnenie v TOP 5 
na Malom „Závodě míru“

Už 49. ročník Malého 
„Závodu míru“ mal hojné 
zastúpenie jazdcov z kar-

loveského Kaktus Bike-Teamu. 
Tento rok sa medzi 161 štartu-

júcimi nestratili ani pretekári kar-
loveského Kaktus Bike-Teamu 
v zložení Juraj Vrbik, Samuel Novák, 
Dominik Dunár a Simon Gottstein. 
Hneď v úvodnej etape na 47 km sa 
Samuel Novák umiestnil na 5. mieste 
a položil tak dobrý základ pre celkové 
umiestnenie. 

Druhou etapou bola časovka na 11 
km, v ktorej sa Samuel Novák opäť 
vošiel do prvej desiatky, keď skončil 
na ôsmom mieste. Ostatní tímoví ko-
legovia skončili v prvej dvadsiatke 

silne obsadenej štartovnej listiny. 
Tretia etapa s dĺžkou 42 km obsa-

hovala technický dojazd, v ktorom sa 
najlepšie zorientoval Juraj Vrbik, keď 
vyhral špurt skupiny asi dvadsiatich 
pretekárov a získal pre karloveský tím 
cenné víťazstvo. Ostatní „kaktusáci“ 
prišli do cieľa v prvej tridsiatke. 

Posledná, kráľovská etapa na 41 km 
bola síce v réžii domácich pretekárov, 
ale Samuelovi Novákovi sa ušlo 
solídne 6. miesto. V celkovom po-
radí obsadil Samuel Novák konečné 
5. miesto, Dominik Dunár 20. mies-
to, Juraj Vrbik 29. miesto a Simon 
Gottstein 31. miesto. V hodnotení 
o najlepšieho vrchára skončil Samuel 
Novák na celkovom 3. mieste. -ab-; Foto: Juraj Vrbik

Výmena trávnika pred štartom sezóny

Futbalové ihrisko na Molecovej sa po 13 rokoch dočkalo výmeny 
umelého trávnika. Karloveskí futbalisti tak začnú novú sezónu na 
čerstvom povrchu.

Podklad pod pôvodne štvorcentimetrovými vlasmi trávy bol pre stratu svo-
jej pružnosti kompletne odstránený. Náhradou starého trávnika bude trávnik 
s výškou vlasu šesť centimetrov a vysokou odolnosťou voči oderu. 

Trávnik patrí k tomu najmodernejšiemu, čo momentálne trh s umelými 
povrchmi ponúka s licenciou FIFA. Po finalizácii celého projektu bude trávnik 
pôsobiť veľmi prirodzene. Ihrisko, ktoré je 107 metrov dlhé a 54 metrov široké, 
bude aj v budúcej sezóne plnohodnotne slúžiť miestnemu futbalovému klubu na 
tréningové účely a prípravné zápasy.        -ab-; Foto: MiÚ
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2. 8.22

Folkové koncerty
u Marka Twaina

Komorné koncerty
v botanickej záhrade

Rozprávkové pondelky

a tvorivé dielne

Športové leto
vo Vodárenskej záhrade

 Kontakt 0940 634 126  |  facebook.com/kckamel

Filmové leto

Kultúrajúl - august 2019




