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Rekonštrukcia trate 

Električka sa do 
Karlovej Vsi vráti 
zrejme až koncom 
októbra.
Viac na s. 2

Najväčšia investícia do škol-
stva za posledné desaťročia 
v Karlovej Vsi je vo finále. 

Školáci, športové kluby a verejnosť 
dostanú nový bazén v Základnej 
škole Alexandra Dubčeka. Karlo-
va Ves má vďaka použitým tech-
nológiám jedno z najmodernejších 
športovísk v celej Bratislave. Bazén 
bude slúžiť nielen na školské a špor-
tové účely, ale aj pre verejnosť.

„Bratislava od prevratu trpí záni-
kom desiatok športových areálov bez 
náhrady. To, že sa podarilo zachrániť 
bazén na Majerníkovej pred podob-
ným osudom je naozaj veľká vec. 
O to viac, že Karlova Ves trpí nedo-
statkom športovísk a záujem verejnos-
ti o pravidelné športovanie potešiteľne 
narastá.  Je pre nás veľkou výhodou, 
že školopovinné karloveské deti môžu 
absolvovať základný plavecký výcvik 
v domácom prostredí," povedala sta-
rostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

„Karlova Ves si musela s financo-
vaním rekonštrukcie bazéna poradiť 
bez pomoci alebo dotácie od štátu. 
Dôležité však bolo, aby toto školské 
športovisko nezaniklo. Preto polovicu 
nákladov sme uhradili vďaka nášmu 
dobrému hospodáreniu z našich roz-
počtových rezerv a na druhú polovicu 

sme získali výhodný dlhodobý úver. 
Je to však investícia do športu a te-
lesnej výchovy pre deti, čo sú správne 
investované zdroje,“ povedal vicesta-
rosta Branislav Záhradník.

Súčasťou prác bola nielen výme-
na vzduchotechniky, ale aj všetkých 
elektroinštalácií. „Pribudla nová 
bazénová technika na napúšťanie 
a vypúšťanie vody, nová filtrácia 
a dezinfekcia vody. Plavecký aj no-
vovytvorený malý bazén dostali 
nový nerezový povrch. Šatne, sprchy 

a toalety sú kompletne zrekonštruo-
vané a zmenené na bezbariérové,“ in-
formovala vedúca oddelenia investícií 
miestneho úradu Viera Prepiaková. 

V pilotnej fáze sa bude monito-
rovať jeho vyťaženie. Bazén bude ot-
vorený denne v čase od 6.00 do 22.00 
h. Počas takto nastavenej prevádz-
ky bude možné využívať školskú 
plaváreň na súťaže alebo na organizo-
vanie športových podujatí pre verej-
nosť. Zároveň umožní zistiť, aké sú 
požiadavky užívateľov bazéna, teda 

Opravy v školstve 

Karloveské školy 
a škôlky sú po lete 
opäť v lepšom stave.
Viac na s. 5

Karloveské hody

Tento rok prinesú 
Dalibora Jandu, 
Majka Spirita 
aj King Shaolin.
Viac na s. 24
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Rekonštrukcia 
školského 
bazéna je 
vo finále

najmä ktoré časy sú najvyťaženejšie 
a najžiadanejšie a pre aký typ uží-
vateľov.

S prihliadnutím na charakter ba-
zéna, ktorý je súčasťou školského 
zariadenia, budú počas pracovných 
dní počas školského roka v čase od 
8.00 do 14. h využívať plaváreň  kar-
loveské materské a základné školy. 
Minimálne dve dráhy na dve hodiny 
denne bude bazén sprístupnený počas 
pracovných dní pre verejnosť.

-ab-; Foto: MiÚ

S napúšťaním školského bazéna sa začalo v tretej dekáde augusta
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2 Modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály

Napriek niektorým ťažkostiam práce počas leta napredovali 

Električky sa mali do Kar-
lovej Vsi vrátiť koncom 
septembra, no nestane sa 

tak. Hlavné mesto ani zhotoviteľ 
stavby do uzávierky Karloveských 
novín 26. augusta nezverejnili nový 
harmonogram prác. Neoficiálne 
a nepotvrdené informácie, ktoré sa 
objavili v poslednej dekáde augus-
ta, hovoria o údajnom 30-dňovom 
oneskorení. Keby sa toto tvrdenie 
ukázalo ako pravdivé, Karlovešťa-
nia by mohli električku po obratis-
ko v Karlovej Vsi začať využívať od 
konca októbra. 

„Pri rekonštrukcii Dúbravsko-kar-
loveskej radiály došlo k zdržaniu 
niektorých plánovaných prác. Stalo 
sa to po odkopaní koľajového spodku, 
keď sa našli v trati nové inžinierske 
siete, ktorých správcovia neboli 
známi. Po vyhodnotení vzniknutej 
situácie bolo treba rokovať so zho-
toviteľom o úprave harmonogramu 
prác. Ten by mal byť známy začiatkom 
septembra,“ povedala pre Karloveské 
noviny Katarína Kohútiková z od-

delenia komunikácie a marketingu 
kancelárie primátora Hlavného mesta 
SR Bratislava.

Mesto robí maximum, aby práce 
intenzívne pokračovali

„Vodiči a cestujúca verejnosť sa 
prispôsobili daným obmedzeniam 
a sme veľmi vďační, že sme doteraz 
nemali negatívne ohlasy. Robíme, 
čo môžeme, aby práce intenzívne 
pokračovali a obmedzenia boli čo 
najmenšie a najkratšie. Doteraz pla-
tili obmedzenia tak, ako sme ich avi-
zovali. Najbližšie nás čakajú zmeny 
pri prácach na priecestí Harmincova, 
ktoré si budú vyžadovať obmedzenia. 
Budeme o nich informovať,“ pokraču-
je Katarína Kohútiková. 

Do konca letných prázdnin zhoto-
viteľ stavby odstránil staré trolejové 
vedenie, koľajový zvršok, ako aj starý 
koľajový spodok. Preložil inžinierske 
siete a spevnil podložie. Rozbehli sa 
práce na novom koľajovom spodku 
a na niektorých úsekoch už začal aj 
s betónovaním novej pevnej jazdnej 
dráhy. 

„Na úseku Molecova – obratisko sa 
zvýšila únosnosť podložia pomocou 
vápennej stabilizácie. Urobilo sa nové 
odvodnenie električkovej trate a pre-
ložili sa napájacie káble pre trakčné 
vedenie z meniarne Rovnice. Na 
viacerých miestach je pevná jazdná 
dráha už zabetónovaná a na ďalších 
prebiehajú armovacie práce, alebo sa 
pripravuje podklad. Boli zrepasované 
stĺpy trakčného vedenia, vybudované 
sú aj základové konštrukcie výťa-
hových šácht a schodísk na zastávke 
Karlova Ves. Prebieha diagnostika 
podchodu Borská,“ dopĺňa Katarína 
Kohútiková.

Na úseku obratisko – Harmincova 
odťažili starý koľajový zvršok a spo-
dok. Aktuálne sa zameriavajú jestvu-
júce inžinierske siete a začína sa s prá-
cami na novej kanalizácii. Súbežne 
sa uskutočňuje proces výberu 
a prípravy všetkých prvkov mestského 
mobiliára, ktorý bude osadený na 
zastávkach električiek, ale aj v okolí 
stavby.

-mš-; Foto: MiÚ

Rekonštrukcia električkovej trate potrvá dlhšie
september 2019

Školské chodby a triedy sa opäť 

zaplnili detským džavotom, čo 

znamená, že uplynuli dva dovolenkové 

mesiace. Ľudia sa vrátili plní zážitkov 

a dojmov z rôznych kútov Slovenska či 

zo zahraničia k svojej práci a každo-

denným starostiam. Neviem ako vy, 

ale čím som starší, tým viac ma teší  

moment, keď zbadám pri návrate 

v diaľke siluetu Bratislavského hradu. 

Signalizuje to, že sa vraciam domov. 

Isteže, nie je to tu ideálne, nemáme takú 

funkčnú hromadnú dopravu ako v Ko-

dani, ani také upravené a udržiavané 

verejné priestory ako  v Barcelone, ale 

sme tu doma. Napokon záleží len na 

nás, aké si to tu urobíme. 

Keď už spomíname začiatok 

školského roka, vypočul som si nedávno 

v električke útržok rozhovoru dvoch 

dám v strednom veku: „Som rada, že 

tí naši odišli študovať do zahraničia, aj 

som im povedala, nech sa nevracajú, 

že ich tu nič dobré nečaká. A nebude 

vám smutno, že ich uvidíte možno raz za 

rok? No bude, ale na mne už nezáleží, 

hlavne nech sa majú dobre oni.“  Cítite 

aj vy v tom rozhovore tú ťažobu? Na 

jednej strane prianie, aby sa našim 

deťom vodilo čo najlepšie, a na druhej 

strane samota a bolesť z neprítomnosti 

najdrahších. Ako keby sa báli mať radi 

aj seba. 

Naozaj je nevyhnutné, aby naše 

deti odchádzali za lepším životom do 

cudziny? Nebolo by lepšie, keby sme 

sa im – a zároveň nám samým – snažili 

vytvoriť  čo najlepšie podmienky na život 

doma? Naozaj je nám jedno, že spolu 

s nimi odchádzajú aj peniaze, ktoré 

sme všetci do ich štúdia investovali? 

Nech cestujú a spoznávajú cudzie 

krajiny. Nech sa tam inšpirujú ako 

skvalitniť náš život, ale nech sa odtiaľ 

vracajú a to, čo je tam lepšie, nech sa 

snažia presadiť tu doma. Myslime na to 

pri pohľade na prvákov, ktorí si sadli 

do školských lavíc plní očakávania 

v súvislosti s tým, čo ich čaká. A najmä 

si nedajme znovu ukradnúť túto krajinu 

tými, ktorí to s ňou nemyslia úprimne, 

a hoci jej majú plné ústa, svojimi činmi 

a rozhodnutiami ju nivočia vo svoj 

prospech. Prvý september je aj Dňom 

Ústavy SR. Máme dobrú ústavu, len 

ju ešte treba naplniť obsahom. Našim 

elitám, ale i nám všetkým to už viackrát 

nevyšlo, ale skúšať to treba. Aby sme sa 

sem všetci radi vracali.

Miroslav Špejl, redaktor
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Posilnenie MHD, budovanie 
nových parkovacích možnos-
tí, viac mestských policajtov, 

ale aj zvýšená starostlivosť o verej-
né priestory, zeleň, cesty a chod-
níky. Jedným z dôležitých bodov 
spolupráce Karlovej Vsi a hlavného 
mesta má byť tiež vytvorenie zaria-
denia pre karloveských seniorov. To 
všetko by sa postupne malo usku-
točniť vďaka memorandu o spo-
lupráci, ktoré podpísali primátor 
Bratislavy Matúš Vallo a starostka 
Karlovej Vsi Dana Čahojová. 

„V atmosfére spolupráce sa pracu-
je lepšie a efektívnejšie. Sformulovali 
sme s pánom primátorom najdôležitej-
šie spoločné výzvy pre Karlovu Ves 
v tomto volebnom období. Oproti 
minulosti je to naozaj príjemná zme-
na," informovala starostka Dana Ča-
hojová.

Karlova Ves získala od 
hlavného mesta 760-tisíc 
eur, ktoré využije na skva-

litnenie parkovania. Zdá sa, že 
dlho dobé debaty o spravodlivosti 
prerozdeľovania mestských fi-
nancií mestským častiam začínajú 
prinášať výsledky. 

V prípade Karlovej Vsi je prvým 
projektom realizácia nových par-
kovacích miest na uliciach Ľ. Fullu 
a Karloveskej. Nový parkovací dom 
by mal podporiť myšlienku potreby 
výstavby parkovacích domov ako 
jedného z efektívnych riešení na ex-
ponovaných miestach. Časť financií 
sa investuje aj do prípravy a realizácie 
ďalších parkovacích miest. 

Hlavné mesto získava podielové 
dane od svojich obyvateľov, a tie 
potom rozdeľuje mestským častiam 
podľa určitého kľúča. V prípade pia-
tich mestských častí vrátane Karlovej 
Vsi bol tento kľúč nespravodlivý. Aj 
preto hlavné mesto túto nespravod-
livosť dofinancuje. Financie popu-
tujú mestským častiam z prebytku 

hospodárenia hlavného mesta za rok 
2018. Mestské časti sa v dokumente 
zaviazali použiť pridelené sumy na 
dohodnuté projekty v oblasti parko-
vania, životného prostredia, pešej 
dopravy, dopravnej infraštruktúry či 
verejného osvetlenia. 

-ab-; Foto: MiÚ

Účelom memoranda je skvalitnenie 
života obyvateľov Karlovej Vsi. Má sa 
prihliadať nielen na špecifiká Karlovej 
Vsi, ale zároveň sa má brať ohľad na 
záujem obyvateľov celej Bratislavy. 
Vedenie Karlovej Vsi i hlavného mes-
ta tým reagovalo na podnety a potreby 
obyvateľov našej mestskej časti s pri-
hliadnutím na rozpočtové možnosti. 

Hlavné mesto sa zaviazalo, že do 
spustenia celomestskej parkovacej 
politiky skvalitní MHD v Karlovej 
Vsi tak, že o 20 percent zvýši dennú 
prepravnú kapacitu, najmä na linkách, 
ktoré premávajú na Dlhé diely. 
V súčinnosti s mestskou časťou vy-
buduje 400 nových parkovacích miest 
vrátane aspoň jedného parkovacieho 
domu. Hlavné mesto tiež zabezpečí 
posilnenie výkonu služby mestskej 
polície v Karlovej Vsi tak, že každú 
noc bude jedna hliadka kontrolovať 

dodržiavanie pravidiel parkovania. 
V spolupráci s mestskou časťou 
hlavné mesto spracuje návrh na zvere-

nie svojich pozemkov do správy Kar-
lovej Vsi, aby sa rozšírili parkovacie 
kapa city.        -mš-; Foto: MiÚ

Informujeme

Hlavné mesto a Karlova Ves 
sa dohodli na spolupráci

Trištvrte milióna od hlavného 
mesta na zlepšenie parkovania 
v Karlovej Vsi

Čo prinesie memorandum 
o spolupráci? 

 posilnenie MHD na Dlhé diely o 20 %
 viac starostlivosti o zeleň
 400 nových parkovacích miest
 viac mestských policajtov 

pre Karlovu Ves

Nové parkovacie miesta vzniknú aj na tomto parkovisku 
na ulici Ľudovíta Fullu

Dana 
Čahojová

Nedoriešené parkovanie považu-
jeme za jeden z hlavných problémov 
našej mestskej časti, preto sme sa 
rozhodli získané finančné zdroje 
investovať výhradne do budova-
nia nových parkovacích miest. Bez 
súčasného zvyšovania kapacít je za-

vádzanie rezidenčného parkovania 
nepredstaviteľné.

Branislav 
Záhradník

Považujem to za veľmi dôležité 
rozhodnutie, ktoré sa nám podarilo 
v spolupráci s pánom primátorom do-
hodnúť pre Karlovu Ves. Získali sme 
od mesta investičné zdroje na bu-
dovanie nových parkovacích miest, 
ktoré veľmi potrebujeme. Zároveň 
sa tým pre tento rok odstránila ne-
spravodlivosť v prerozdelení financií 
medzi mestom a mestskými časťami, 

ktorá poškodzovala Karlovu Ves 
a ktorá sa za bývalého vedenia mesta 
neriešila.

Peter Lenč

Som veľmi rád, že tieto finančné 
prostriedky sa, takpovediac, nepre-
jedia. Budú investované do parkova-
nia. Boli by však potrebné napríklad 
aj do zimnej údržby chodníkov, 
ktoré samospráva dostala do kompe-
tencie bez finančných prostriedkov 
od štátu. Pri podfinancovanosti sa-
mosprávy je každé euro dobré.

Poslanecká anketa
Do akej miery pomôže Karlovej Vsi 

suma 760-tisíc eur, ktorú naša mestská 
časť získala od hlavného mesta? 
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Správy z mestskej častiseptember 2019

Inštitút pre ekonomické a so-
ciálne reformy (INEKO) aj ten-
to rok udelil samosprávam hos-

podárske vysvedčenie. Karlova Ves 
si v 6-hviezdičkovom hodnotiacom 
systéme pripísala známku 5,1, čo je 
podľa odborníkov výborné finančné 
zdravie. 

Mestská časť síce zvýšila celkový 
dlh o tri percentá na 4,1 %, čo je 
však stále nízke číslo oproti celoslo-
venskému priemeru 19,2 %. Z toho 
vyplýva aj celkový dlh na obyvateľa, 
ktorý je momentálne 15 eur. V iných 
slovenských mestách je to priemerne 
93 eur. Zlepšenie v jednotlivých zlož-
kách zaznamenala bilancia bežného 
účtu.

„Usilujeme sa zodpovedne hos-
podáriť a som rád, že sme dostali 

takéto dobré vysvedčenie od nezávis-
lej odbornej inštitúcie. Na druhej 
strane dnes a denne musíme riešiť 
dlhoročný investičný dlh na verejnom 
majetku, pričom na opravy všetkých 
ciest, chodníkov, schodísk, ihrísk, škôl 
a škôlok nemáme dostatok vlastných 
zdrojov. Preto musíme mať v rozpočte 
určené priority a postupne dať do po-
riadku všetko dôležité,“ uviedol vice-
starosta Branislav Záhradník.

Hlavným zmyslom projektu INE-
KO je poskytnúť širokej verejnos-
ti relevantné a zrozumiteľné údaje 
o hospodárení každej obce, mesta 
a vyššieho územnosprávneho celku 
od roku 2006. Vďaka časovým radom 
si môže návštevník porovnať snahu 
jednotlivých starostov o zlepšovanie 
hospodárenia.   -ab-; Foto: MiÚ

Karlova Ves si udržiava 
výborné hospodárenie

Karlova Ves ukončila hos-
podárenie za minulý rok 
s prebytkom vyše 780-tisíc 

eur. Mestská časť využije tie-
to peniaze najmä na opravy škôl 
a školských zariadení, kam putuje 
490-tisíc eur. Takmer 210-tisíc eur 
sa Karlova Ves rozhodla presunúť 
do rezervného fondu na horšie časy.

„V roku 2018 sme pokračovali 

v zod povednom hospodárení s pre-

bytkom. Záverečný účet predstavuje 

objektívny obraz hospodárenia. Uše-

trené prostriedky putujú tam, kde je 

potrebné investovať najviac, do našich 

základných a materských škôl,” in-
formoval vicestarosta Karlovej Vsi 
Branislav Záhradník. Záverečný účet 
Mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves schválilo miestne zastupiteľstvo 
krátko pred letnými prázdninami.

-bh-; Foto: MiÚ

Ušetrené 
peniaze pôjdu 
najmä do 
školstva

Za dobrým hospodárskym výsledkom Karlovej Vsi je podľa predsedu 
finančnej komisie miestneho zastupiteľstva Branislava Záhradníka 

zodpovedné hospodárenie mestskej časti

Časť ušetrených prostriedkov, ktorá je určená na opravu škôl, pôjde na opravu strechy na SŠ Tilgnerova 14

Miestny úrad v Karlovej Vsi hľadá uchádzača o pozíciu účtovník / účtovníčka
Uchádzač by mal mať znalosť účtovníctva a rozpočtovníctva v oblasti miestnej samosprávy. 

Mal by byť vyštudovaný v odbore ekonomického zamerania – podvojného účtovníctva. 
Ponúkaný plat je od 1000 eur brutto.

Životopisy posielajte do 9. septembra 2019 na monika.martinezova@karlovaves.sk, 
alebo klasickou poštou na adresu Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves, 

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava.

Inzercia
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Školstvo

Letné prázdniny využila Kar-
lova Ves na zlepšenie stavu 
a vybavenia karloveských 

materských a základných škôl. 
Najväčšou tohtoročnou investíciou 
bola nepochybne celková re-
konštrukcia strechy na MŠ Ma-
jerníkova 11. Dostala nielen novú 
hydroizoláciu, ale zrekonštruovali 
tam aj bleskozvod. 
Ďalšou významnou investíciou bolo 

dokončenie tretej etapy rekonštruk-

cie povrchov v areáli MŠ Borská. 
Liaty tartan, ktorý použili na dopa-
dové plochy pod hracími prvkami, 
spríjemní deťom šantenie a hru urobí 
bezpečnejšou. Malí škôlkari budú mať 
radosť aj z nového multifunkčného 
ihriska. Vďaka nemu tam vznikla plo-
cha na loptové hry. Osadené boli nové 
hracie prvky pre menšie aj väčšie deti 
a povrch areálu bol pripravený na za-
zelenanie a vybudovanie trávnatých 
plôch, na čom sa bude pracovať 

v jesenných mesiacoch. Okrem toho 
bola v celom areáli prostredníctvom 
odbornej firmy prečistená kanalizá-
cia. 

Zmenu k lepšiemu podstúpili 
v priebehu leta aj školské kuchyne 
na MŠ Kolískova, Borská a Ľ. Fullu, 
kde boli vymenené staré zariadenia za 
nové. Doplnili sa aj chýbajúce výdajné 
pulty a chladničky. Školská kuchyňa 
na Majerníkovej 60 je vymaľovaná 
a vyčistená. Pre zvýšenie kapaci-

ty a zefektívnenie práce v kuchyni 
pribudne čoskoro nový konvektomat.

Na ZŠ A. Dubčeka na Majerní-
kovej 62 pokračovala v lete kom-
pletná rekonštrukcia všetkých so-
ciálnych zaria dení pri telocvičniach 
školy. Keďže sa nachádzajú na troch 
poschodiach nad sebou, práce budú 
pokračovať aj v septembri. Vynovené 
sprchy, šatne a toalety budú môcť 
žiaci používať podľa plánu koncom 
októbra.     -mš-; Foto: MiÚ

Karloveské školy a škôlky sú po lete opäť 
v lepšom stave

Škôlkarov v MŠ Borská určite teší nové multifunkčné ihrisko

Najväčšou investíciou
bola nepochybne celková 

rekonštrukcia strechy na MŠ 
Majerníkova 11

Nový výdajný pult 
pribudol v školskej jedálni 

MŠ Ľudovíta Fullu

Nové chladničky potešili 
kuchárky v školskej 
jedálni MŠ Kolískova
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Obedy zadarmo všetkým 
deťom, ktoré navštevujú 
základnú školu! To, o čom 

sa na jar len hovorilo, sa práve 
stáva realitou. Štátna dotácia 1,20 
eura má pomôcť najmä deťom 
z chudobných rodín, aby mali jedno 
teplé jedlo denne. To, že táto dotá-
cia nestačí ani len na kúpu surovín, 
hovoria prakticky všetky mestá 
a obce. Keď im štát „nariadil“ variť 
obedy „zadarmo“ pre všetky deti, 
pýtajú sa, kto zaplatí nutný nákup 
ďalšieho kuchynského vybavenia 
a prijatie nového personálu?

Väčšina rodičov vie, že žiaci 
základných škôl majú od 1. septembra 
nárok na dotáciu na podporu výchovy 
k stravovacím návykom dieťaťa. Na 
dotáciu vo výške 1,20 eura na zabez-
pečenie obeda majú žiaci nárok vtedy, 
keď splnia dve zákonom dané pod-
mienky. Dieťa  musí prísť na vyučo-
vanie a zároveň odobrať obed. Ak 
žiak nebol v škole a rodič ho z obeda 
neodhlásil, v tom prípade rodič zaplatí 
plnú výšku stravného lístka. To sa 
stane aj vtedy, keď žiak v škole síce 
bol, ale obed neodobral, čo sa stáva 
zvyčajne u žiakov vyšších ročníkov.

„Spôsob, ako a v akom termíne 
odhlásiť žiaka z obeda, zverejní škola 
na svojom webovom sídle, alebo iný-

Zmeny vo výške príspevkov za stravu sa od 1. septembra 2019 do t-
kli aj karloveských materských škôl. Dieťa dostáva denne tri jedlá 
a výška príspevku rodiča sa odvíja od veku dieťaťa.

Štát nedáva dostatok peňazí ani na fungovanie materských škôl. Rodičia 
preto v každom meste či obci čiastočne hradia prevádzkové náklady mater-
ských škôl. Hoci náklady na prevádzku materských škôl neustále rastú, výš-
ka príspevkov zákonných zástupcov detí v Karlovej Vsi je jedna z najnižších 
v porovnaní s ostatnými mestskými časťami.      -mš-; Foto: MiÚ

mi bežnými prostriedkami. Chceme 
poprosiť rodičov, aby včas odhlaso-
vali deti z obeda, čím ušetria nielen 
vlastné finančné prostriedky, ale 
zároveň zamedzia zbytočnému plytva-
niu potravinami,“ upozorňuje vedúca 
Oddelenia školstva miestneho úradu 
Iliana Medviďová.  

Na dotáciu majú nárok aj deti 
a žia ci, u ktorých lekár potvrdil, že 
ich zdravotný stav si vyžaduje diétne 
stravovanie. Ak ho škola nezabez-
pečuje, dotáciu im poukáže zriaďo-
vateľ prostredníctvom školy na ban-
kový účet za dni, keď sa žiak zúčastnil 
vyučovania. Podrobnosti o tom, ako 
postupovať, poskytne príslušná škola.

Koľko zaplatia rodičia za obedy 
„zadarmo“?

Rodičia detí na 1. stupni zaplatia 
15,20 eura (minulý školský rok platili 
23,80 eura). Rodičia detí na 2. stup-
ni zaplatia 17 eur (minulý školský 
rok platili 25,20 eura). Rodičia budú 
musieť napriek vládnej dotácii za 
obedy sčasti platiť, pretože narást-
li náklady na potraviny a réžiu. 
Dôvodom je úsilie, aby všetky kar-
loveské deti dostávali kvalitnú stravu. 

„Zvýšené príspevky rodičov na ná-
kup potravín a réžiu odrážajú zvýšené 
vstupné náklady v jedálňach, ktoré 
počas posledných rokov len stúpali. 

Veríme, že aj pomocou čiastočných 
príspevkov rodičov zvýšime kvalitu 
stravovania i samotného prostredia 
v jedálňach. Od schválenia novely 
zákona o dotáciách robí mestská časť 
všetko pre to, aby jej zavedenie do 
praxe prešlo bez väčších problémov, 
a touto cestou sa chceme poďakovať 
aj vedúcim školských jedální, ktorí sa 
tejto výzvy chopili a urobili maximum 
pre spokojnosť malých stravníkov,“
vysvetľuje Iliana Medviďová.

Obedy „zadarmo“ priniesli aj 
problémy s hľadaním kuchárov

Aj keď Ministerstvo práce, so-
ciálnych vecí a rodiny SR spustilo 
projekt na podporu zamestnanosti 
v školských jedálňach, signály hovo-
ria, že personálne potreby jedální 
v Bratislave zrejme uspokojené 
nebudú. „Keby záujemci o prácu 
v tomto sektore chceli pracovať, rea-
govali by aj bez pomoci minister-
stva. Odozva na nespočetné výzvy 

a inzeráty škôl i mestskej časti je 
veľmi slabá, priam nulová, a reálne 
hrozí, že po odchode staršej generá-
cie do dôchodku deťom nebude mať 
kto variť,“ dodáva Iliana Medviďová. 

Problémom sú aj technológie 
v jedálňach

Hrozí, že kapacitne nezvládnu 
nápor nových stravníkov. I keď Kar-
lova Ves každý rok investuje do 
vybavenia kuchýň nemalé peniaze, 
stále sa v nich nachádzajú niektoré 
zastaralé a „dožívajúce“ zariadenia. 
Staré rozvody a siete nepostačujú na 
napojenie nových zariadení. Situáciu 
nezlepšuje ani slabá vzduchotechnika. 
Ako však dodáva vedúca oddelenia 
školstva karloveského miestneho úra-
du, nadmernú záťaž pre miestny úrad 
i pre školy predstavuje veľký nárast 
administratívnej agendy, ktorá súvisí 
so zabezpečením tzv. obedov zadar-
mo. 

-mš-

Základné školy začali vydávať vládne obedy „zadarmo“

Za stravu zaplatia aj rodičia v MŠ

Platby za jeden  Príspevok Príspevok Spolu Po odpočítaní
obed pre žiaka  rodiča rodiča príspevok dotácie
základnej školy na potraviny na réžiu rodiča rodič zaplatí

Žiak 1.  1,21 € 0,75 € 1,96 € 0,76 €
stupeň ZŠ

Žiak 2.  1,30 € 0,75 € 2,05 € 0,85 €
stupeň ZŠ

Platby za jeden  Príspevok Príspevok Spolu Dotácia Platba 
obed pre dieťa   rodiča rodiča príspevok  rodiča za 
v materskej škole na potraviny na réžiu rodiča  stravu/deň

Dieťa MŠ  1,54  € 0,50 € 2,04 € 0,00 € 2,04 €
(okrem 5- až 6-r.)

Dieťa MŠ (5- až 6-r. 1,54  € 0,50 € 2,04 € 1,20 € 0,85 €
1 rok pred plnením
povinnej školskej
dochádzky)

Väčšinu 
z prevádzkových 

nákladov platí 
Karlova Ves

92 %
rodič 

dieťaťa

mestská 
časť

8 %



7

KARLOVESKÉ NOVINY www.karlovaves.sk

Informujeme

Rodičia detí
v hmotnej
núdzi môžu
požiadať
o dotáciu 
na školské 
pomôcky

Život prináša rôzne situácie, 
pre ktoré sa ktokoľvek môže 
ocitnúť v materiálnej núdzi. 

Takéto situácie sú o to ťaživejšie, 
ak doliehajú na rodiny s malými 
deťmi. Jednou z možností, ako 
pomôcť takýmto rodinám, sú dotá-
cie na školské pomôcky pre deti 
z takýchto rodín. O túto pomoc 
môže požiadať rodič dieťaťa na 
oddelení sociálnych vecí miestneho 
úradu. 

Dotácie môžu byť vyplácané 
počas povinnej školskej dochádzky 

detí, to znamená počas predškolskej 
dochádzky v materskej škole a v prie-
behu základnej školskej dochádzky. 
Dotácie prostredníctvom miestneho 
úradu vypláca Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR (ÚPSVaR). 

„Žiadosť postupujeme ÚPSVaR, 
kde ju posúdia. O poskytnutie takejto 
pomoci môžu požiadať nízkopríjmové 
rodiny, ktoré buď poberajú dávku 
v hmotnej núdzi od ÚPSVaR, alebo 

sa ocitli na hranici životného minima. 
Z našich skúseností vieme, že často 
môže ísť o rodiny  s matkami samoži-
viteľkami a viacerými maloletými 
deťmi,“ informuje Referát sociálny, 
zdravotný a pre seniorov miestneho 
úradu. 

Poskytnutie tejto formy pomoci nie 
je viazané na trvalé bydlisko dieťaťa, 
ale na školu, ktorú navštevuje. To 
znamená, že dieťa, ktoré má trvalý 

pobyt v Karlovej Vsi, ale navštevuje 
základnú alebo materskú školu v inej 
časti Bratislavy, musí požiadať o jej 
poskytnutie na miestnom úrade v tej 
časti mesta, kde škola sídli. A opačne 
dotáciu v Karlovej Vsi môže dostať 
aj dieťa z iného okresu alebo časti 
Bratislavy, pokiaľ navštevuje niektorú 
karloveskú materskú alebo základnú 
školu. 

-mš-; Foto: internet

Inzercia
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Do školských lavíc zasadlo 
vyše 250 prvákov

Na detských ihriskách pribudli 
ďalšie hracie prvky

Škola volá! Po dvoch me-
siacoch letných prázdnin sa 
žiaci vrátili do lavíc. Dobrou 

správou je, že Karlova Ves tradične 
bez ťažkostí umiestnila všetky svoje 
deti do troch základných a devia-
tich materských škôl. 

Celkovo bude chodiť v školskom 
roku 2019/2020 do troch základných 
škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mestskej časti Karlova Ves 
takmer 1800 žiakov, z toho viac ako 
250 prvákov. Najviac žiakov ZŠ bude 
mať Spojená škola (SŠ) Tilgnero-
va 14, a to 674, z toho 72 prvákov. 
Naj viac prvákov však nastúpi do ZŠ 
A. Dubčeka na Majerníkovej 62, kde 
z celkového počtu 540 žiakov bude až 
96 prvákov. ZŠ Karloveská 61 bude 
v tomto školskom roku navštevovať 
510 žiakov, z toho 91 prvákov. Okrem 
toho na SŠ Tilgnerova 14 nastúpi 305 

Deti a bezpochyby aj ich 
rodičia určite zaznamenali, 
že na niektorých detských 

ihriskách po celej Karlovej Vsi 
pribudli nové hracie prvky. Karlo-
va Ves tak pokračuje v priebežnom 
dopĺňaní nových a výmene starých 
a opotrebovaných hracích prvkov.

Napríklad na detskom ihrisku na 
tzv. školskom námestí na Dlhých 

žiakov na osemročné gymnázium 
a 150 žiakov na päťročné gymnázium. 
Presné čísla budú známe v polovici 
septembra.

V Karlovej Vsi sa nachádza viacero 
základných, stredných či spojených 
škôl, ktorých zriaďovateľmi sú iné 
subjekty a ktoré tiež navštevujú kar-
loveské deti. Sú to napr. samosprávny 
kraj (Gymnázium L. Sáru), cirkev 
(Spojená škola sv. Františka z Assi-
si), štát (Spojená škola internátna pre 
žiakov so zrakovým postihnutím na 
Svrčej ul.) či rôzne ďalšie súkromné 
subjekty. Sú tu aj dve špeciálne ško-
ly zriadené štátom a to Spojená škola 
Mokrohájska 3 (pre žiakov s rôznymi 
druhmi zdravotného znevýhodnenia) 
a SŠ Dúbravská cesta 1 (pre žiakov 
s mentálnym, alebo viacnásobným 
postihnutím). Počet žiakov ZŠ v Kar-
lovej Vsi teda presahuje dve tisícky.  

Svoje triedy otvorilo v novom 
školskom roku aj deväť karloveských 
materských škôl. Nastúpilo do nich 
o niečo viac ako tisíc detí, z toho je 

vyše 300 najmenších prvákov a tak-
mer 340 predškolákov.  

-mš-; Foto: MiÚ

dieloch sa môžu deti vyšantiť na novej 
dvojhojdačke. Tabuľa na kreslenie 
slúži deťom na ihrisku na Levárskej. 
Na Karloveskej 16 je zasa hrací 
domček. Na novom kolotoči sa môžu 
povoziť deti na kruhovom detskom 
ihrisku na Púpavovej. Nová pružinka 
pribudla na detskom ihrisku v Parku 
Kaskády.

Je isté, že aj lezecká stena na det-

skom ihrisku Pod Rovnicami si už na-
šla svojich fanúšikov.

Nielen deti, ale aj športujúci dos-
pelí či mládež sa môžu tešiť z nových 
cvičebných zariadení. Doplnené boli 
nové streetworkoutové a fitnes prvky 
na Nábělkovej a Veternicovej ulici či 
v Líščom údolí.  

-mš-; Foto: MiÚ

Prvý deň v škole je pre každé dieťa, ale aj jeho rodičov, 
mimoriadnym zážitkom

Lezecká stena na detskom ihrisku Pod RovnicamiDvojhojdačka na tzv. školskom námestí

Fitnes prvky na 
Veternicovej ulici
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Manželov Vinczeovcov vítali na škole tradičným spôsobom, chlebom a soľou

Súčasťou EKO učebne na školskom dvore je aj malé levandulové pole,
 ktoré si deti samy vytvorili.

Školáci z Karloveskej 61 opäť 
vymenia triedy za učenie vonku

Manželia Vinczeovci na Tilgnerke

Predstavte si, že ste žiakom 
základnej školy (ZŠ) a dali 
by vám možnosť vybrať si, 

či sa chcete učiť v triede, alebo 
v školskej záhrade. Čomu by ste 
dali prednosť vy? Na ZŠ Karloveská 
61 v tom majú jasno. Do svojich 
vzdelávacích plánov zaradia hodi-
ny matematiky na školskom dvore, 
kde deti budú musieť počítať obsa-
hy a obvody reálnych plôch. 

S vyučovaním mimo tried majú už 
bohaté skúsenosti, veď na hodinách 
prírodovedy už teraz skúmajú pre-
meny ovocných stromov. Aj výtvar-
ná výchova v altánku na čerstvom 
vzduchu je medzi žiakmi mimoriadne 
obľúbená. Je preto celkom prirodzené, 
že sa škola zapojila do medzinárod-
ného projektu Poďme sa učiť von, 
v ktorom zastupuje celé Slovensko. 

Projekt je súčasťou programu EÚ 

Médiá a ich význam pre 
spoločnosť. O tom bola 
reč na besede s Adelou 

a Viktorom Vinczeovými, ktorá sa 
konala v Spojenej škole Tilgnerova 
14. Známi moderátori však  po-
odhalili aj svoje súkromie.

„Asi každý dnes pozná túto 
moderátorskú dvojicu, ktorá repre-
zentuje svet šoubiznisu. O tom, aký 
tento svet naozaj je a ako sa v ňom 
žije, sa dozvedeli aj naši študenti,” 
hovorí učiteľka Adriana Hlavinková. 

„Médiá síce hýbu svetom, ale 
dôležitý je zdravý rozum a výber 
média,“ povedala študentom Adela 
Vinczeová. Denníky s bulvárnymi 
informáciami s manželom Viktorom 
neriešia, skôr sa zaujímajú o pozitívne 
správy a informácie, ktoré človeka 

nielen zabavia, ale aj poučia, čo je 
dôležité pre jednotlivca a spoločnosť. 
Obľúbený pár moderátorov napríklad 
prezradil, že cíti zodpovednosť voči 
životnému prostrediu, preto doma 
separujú. 

Študenti boli zvedaví aj na to, ako 
sa dostať k práci v médiách a ako 
zladiť štúdium a brigádu v médiách. 
,,Sústreďte sa na to, v čom ste dobrí, 
nesnažte sa zlepšovať v tom, v čom 
ste priemerní. Nájdite svoj talent.”
s úsmevom poradila študentom Ade-
la. Viktor doplnil, že si treba všímať 
svet navôkol, počúvať rádio, sledovať 
televíziu, rozprávať sa s ľuďmi okolo 
seba, ale aj vedieť si ,,upratať” vo svo-
jom vnútri.

-mš-; Foto: SŠ Tilgnerova 14

na podporu vzdelávania, odbornej 
prípravy mládeže a športu v Európe 
Erasmus +. Sú v ňom zapojené základ-
né školy aj z Portugalska, Rumunska, 
Turecka, Grécka a Litvy. V rámci 
projektu, ktorý bude trvať dva roky, 
je naplánovaných šesť vzdelávacích, 
vyučovacích a školiacich aktivít 
– každá v inej partnerskej krajine. 
Zúčastní sa na nich 36 učiteľov a 100 
žiakov z partnerských škôl. 

Hlavným cieľom medzinárodných 
stretnutí bude výmena skúseností 
a ukážky vonkajšieho vyučovania 
rôznych predmetov. Každé stretnutie 
sa ponesie v znamení určitého vyučo-
vacieho predmetu. Portugalsko si vy-
bralo umenie a vyučovanie výtvarnej 
výchovy. Rumunsko meteorologické, 
astronomické, a prírodovedné pozo-
rovania. Litva si vybrala matemati-
ku. No a náš slovenský zástupca sa 

predstaví bábkovým divadlom v eko-
učebni, módnou prehliadkou modelov 
z recyklovaných materiálov a dra-
matickými hrami v exteriéri. 

ZŠ Karloveská 61 sa už druhý rok 
venuje postupnému zavádzaniu tohto 
spôsobu vyučovania do osnov jednot-

livých predmetov. Aj preto vybudo-
vali ekoučebňu na školskom dvore. 
Jej súčasťou je altánok, hmyzí hotel, 
bylinková špirála, jablone, jahodové 
a malé levandulové pole či pocitový 
chodník. 

-mš-; Foto: ZŠ Karloveská 61

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



10

www.karlovaves.sk KARLOVESKÉ NOVINY 

Deti si pozreli priestory parlamentu a oboznámili sa 
s históriou národnej rady

Zaznamenali smeseptember 2019

Navštívili ste už niekedy 
sídlo Národnej rady SR? 
Predškoláci z MŠ Ma-

jerníkova 11 to už urobili. Po vstupe 
do budovy parlamentu absolvovali 
bezpečnostnú kontrolu, čo bol pre 
mnohých nevšedný zážitok. Potom 
si prezreli priestory parlamentu, 
oboznámili sa s históriou národnej 
rady, so štátnymi symbolmi či pro-
cesom vzniku Ústavy SR. 

Vo vitrínach si prezreli kópiu 
Ústavy SR, štátnej pečate a štátnej 

vlajky. Dozvedeli sa tiež zaujímavé 
informácie o práci poslancov. Veľmi 
ich zaujali obrazy Albína Bruno-
vského. Sprievodkyňa im vysvetli-
la, čo jednotlivé obrazy predstavujú 
a ako vznikali. „Exkurziu sme ukonči-
li na balkóne rokovacej sály. Deti sa 
dozvedeli, kde sedí predseda vlády, 
ministri, prezident SR, poslanci, ale aj 
to, ako používajú hlasovacie zariade-
nia,“ uzatvára informáciu o návšteve 
riaditeľka Iveta Ryzá. 

-mš-; Foto: MŠ Majerníkova 11

Škôlkari v slovenskom 
parlamente

Kto by sa netešil na svoje 
narodeniny? S týmto jed-
ným dňom v roku býva 

spojená oslava, darčeky, ale pre-
dovšetkým gratulanti. Keď oslavuje 
výročie založenia rodinné centrum, 
možno očakávať množstvo gratu-
lantov, medzi ktorými vyčnievajú 
deti.

Rodinné centrum (RC) Klbko je už 
17 rokov miestom, ktoré slúži rodi-
nám na spoločné trávenie chvíľ a hry. 
Aktívni rodičia pripravili pre stálych 
a nových návštevníkov narodeninový 
program plný aktivít. Klbko dosta-
lo ešte pred narodeninami darček 
v podobe nových hracích prvkov, 
o ktoré sa starajú usilovní rodičia. 

„Program narodeninovej oslavy 
nášho rodinného centra býva opro-
ti bežným dňom vždy niečím výni-
močný. Pre deti sme pripravili špor-
tové súťažné aktivity a masáž nožičiek 

voňavými olejčekmi. Predpoludnie 
sme si spríjemnili občerstvením 
v podobe  domácich koláčikov a čer-

stvého ovocia zo záhradky. K tomu 
nechýbala hra na harmonike a spev. 
Na záver prišla aj očakávaná tor-

ta so sviečkami,“ opísala narodeni-
novú oslavu vedúca Klbka Katarína 
Bugyio vá.         -ab-; Foto: RC Klbko

Klbko oslávilo 17. narodeniny

Zážitkové učenie zaviedlo 
deti z MŠ Kolískova do sve-
ta nevidiacich. Sprostred-

kovanie stretnutí nielen s ľuďmi 
z rôznych oblastí bežného života, ale 
i s hendikepovanými, je pre deti 
cennou skúsenosťou. 

Deti sa prostredníctvom rozhovo-
ru dozvedeli o živote nevidiacich 
detí zo Spojenej školy internátnej na 
Svrčej ulici v Karlovej Vsi. „Otes-
tovali pomôcky, vyskúšali so za-
tvorenými očami uhádnuť zviera na 
výkrese pomocou hmatu. Úplne nový 
zážitok bolo písanie na písacom stro-

ji pre nevidiacich, čítanie pomocou 
lupy alebo kreslenie cez pogumovaný 
povrch,“ prezradila Ivana Obuchová 
z MŠ Kolískova.

Jasným poznávacím znamením 
nevidiacich je biela palička. Deti si 
postupne vyskúšali pohyb po triede 
pomocou tejto tradičnej pomôcky. 
Beseda bola pre škôlkarov o to zau-
jímavejšia, že pedagóg Marek Hlina 
priviedol do materskej školy svoje 
zverenkyne, a tie síce nesmelo, ale 
s hrdosťou predviedli, že napriek 
hendikepu disponujú množstvom 
zručností.     -ab-; Foto: MŠ Kolískova

Deti z MŠ Kolískova 
sa vžili do neľahkej situácie 
nevidiacich detí

Škôlkari z Kolískovej 
si vyskúšali orientáciu 
v priestore za pomoci 
bielych paličiek

Priestory centra sa zaplnili 
oslavujúcimi deťmi a ich rodičmi
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Kde možno lepšie spoznať 
život včiel ako uprostred 
malebnej prírody na úpätí 

Malých Karpát. Prechádzka po 
záhrade v Smoleniciach doslova 
voňala. Z miestnych rastlín včely  
čerpajú nektár, z ktorého potom 
pripravujú sladký med. 

Deti z MŠ Majerníkova 11 videli, 
ako vyzerá včelie spoločenstvo, kto 
má v úli akú úlohu a ako včely medzi 
sebou komunikujú. „Predškoláci 
spoznali život včelára a vyskúša-
li si zopár včelárskych pomôcok, 

ktoré uľahčujú jeho prácu. Sladkou 
bodkou zážitkovo-náučnej exkurzie 
bola ochutnávka niekoľkých druhov 
medu,“ prezradila riaditeľka MŠ Iveta 
Ryzá. 

Včely sú v ostatných mesiacoch 
horúco diskutovanou témou pre 
ich ubúdajúcu populáciu. Záhrada 
prezentuje včelárstvo a spracovanie 
včelích produktov zaujímavou a pre 
deti atraktívnou formou, najmä pro-
stredníctvom umelecky stvárnených 
vzdelávacích prvkov.

-ab-; Foto: MŠ Majerníkova 11

Predškoláci z Majerníkovej 11 
oslávili Svetový deň včiel

Ocenenie pre malú 
maliarku z MŠ Kolískova

Práca predškoláčky z MŠ 
Kolískova Kláry Haš-
kovej získala ocenenie na 3. 

ročníku celoslovenskej výtvarnej 
súťaže materských škôl, ktorá sa 
konala v Žiline. Ocenenie získala 
za obrázok s názvom Salamandra 
pri vode, ktorý namaľovala pod ve-
dením pani učiteľky Evy Bírovej. 

Súťaž, ktorej organizátorom je 
Spoločnosť pre predškolskú výchovu 
– región Žilina, sa konala pod zášti-

tou akademického sochára a maliara 
Štefana Pelikána. Témou bola Voda, 
vodička a prihlásilo sa až 410 vý-
tvarných prác zo 72 škôlok z celého 
Slovenska. Deti mali za úlohu zob-
raziť svoje predstavy o vode technik-
ou kolorovanej kresby. Súťažilo sa 
v dvoch kategóriách – menšie troj- 
až štvorročné deti a väčšie päť- až 
šesťročné deti.        -mš-; 

Foto: osobný archív 
rodiny Haškovej

Inzercia

Firma Klima LG, Karlova Ves, 
zamestná na TPP komplexnú účtovníčku. 

Vedenie jednoduchého, podvojného účtovníctva, daň. priznania. 

Viac info telefonicky – 0905 615 504, 
príp. mailom klimalg@klimalg.sk. 

Životopis posielajte mailom.

Ak
tiv

ity
:

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

Zmena programu vyhradená. Aktuálne informácie a *prihlasovanie sa na aktivity 
nájdete na našom FB RC Klbko a na www.klbko.sk.

Kontakt: Lackova 4, 841 04 Bratislava, +421 948 148 379, klbko.centrum@gmail.com 

SEPTEMBER
TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

9. 9. 2019 - 12. 9. 2019
VSTUP POČAS CELÉHO TÝŽDŇA ZDARMA

BURZA JESENNÉHO A ZIMNÉHO OBLEČENIA
21. 9. 2019

v pastoračnom centre pri kostole sv. Františka v Karlovej Vsi

Malá Klára s hrdosťou ukazuje svoje ocenené dielo Deti sa dozvedeli, ako vyzerá včelie spoločenstvo
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Obyvatelia sa vyjadrili k príprave revitalizácie 
Jurigovho námestia 

Okolie fontány na Pribišovej s novou dlažbou

Jurigovo námestie, ktoré je 
dlhé roky zanedbané, prejde 
zásadnou zmenou. Návrh re-

vitalizácie centrálnej časti námestia 
pri fontáne by mala mestská časť 
zverejniť do konca roka 2019. Pro-
jekt komplexnej obnovy námestia 
a jeho priľahlých častí pripraví 
magistrát budúci rok. Dovtedy sa 
ešte niekoľkokrát stretne odborná 
aj laická verejnosť. Koncom tohto 
roka by mal magistrát opraviť naj-
vážnejšie technické nedostatky 
pochôdznych plôch a schodov.

Jurigovo námestie je jednou 
z kľúčových lokalít. Od apríla je do 
prípravy jej oživenia  zapojená aj 
verejnosť. K súčasnému stavu ná-
mestia sa vyjadrilo prostredníctvom 
dotazníka a na verejných stretnutiach 
takmer 500 ľudí. V máji sa do dotaz-
níkového prieskumu zapojilo 418 
obyvateľov. Zapojili sa ľudia najmä vo 
veku 26 až 45 rokov. V máji mestská 
časť zorganizovala prechádzku pria-
mo na Jurigovom námestí a v júni 
i workshop v Karloveskej knižnici. 
Takto k participácií prispelo ďalších 
70 obyvateľov. 

„Na základe všetkých vstupov 
začala mestská časť s prípravou zada-
nia na výber projektanta. Ten by mal 
potom pripraviť projekt revitalizácie 
vytipovanej menšej časti námestia, 
ktorá sa považuje za jeho centrálnu 
časť,“ informovala vedúca referátu 
riadenia projektov miestneho úradu 
Lenka Nemcová.

Všetci zapojení sa podľa jej slov 
zhodli na zásadnom probléme tohto 
verejného priestoru, ktorým je zlý 
technický stav. Námestie vidia ako 
zanedbané, zdevastované, neudržia-
vané, vysoko bariérové až nebez-
pečné. V dezolátnom stave sú podľa 
nich povrchy námestia, schodísk 
aj chodníkov. Z týchto dôvodov je 
Jurigovo námestie v súčasnosti len 
priestorom, cez ktorý sa prechádza. 

Napriek spomínaným problémom 
má Jurigovo námestie potenciál na 
budúci rozvoj. Ľudia ho vidia hlavne 
v jeho priestorovej veľkorysosti 
v kombinácii s existujúcou ponukou 
služieb a občianskou vybavenosťou 
(knižnica, poliklinika). Páči sa im 
poloha námestia. Je strategicky dobre 

umiestnené na križovatke viacerých 
peších ťahov, medzi dvoma časťami 
Karlovej Vsi. Pozitívne hodnotili aj 
fontánu, ktorú treba obnoviť a do-
plniť prvkami umožňujúcimi väčšiu 
interakciu s vodou. Zaujímavé je 
podľa slov obyvateľov aj architekto-
nické riešenie námestia, je naň krásny 
výhľad z okolitých budov. 

Pozitívnu zmenu námestiu by podľa 
jeho obyvateľov prinieslo viac zelene 
napríklad aj v prenosných kvetináčoch 
či zatrávnenie a výsadba, ktoré by 
nahradili príliš veľké vydláždené 
plochy. Zatienenie pergolami, vy-
budovanie zelených fasád či striech 
a vytvorenie koncepcie hospodárenia 
s dažďovou vodou v území, by po-
mohli pri adaptácii lokality na zmenu 

klímy a zmiernili by prehrievanie 
povrchov v lete. 

Aby tento verejný priestor ožil, 
musia tu pribudnúť obchody, služby 
pre občanov a možnosti na tráve-
nie voľného času tak pre deti, ako 
i pre starších obyvateľov. Istý priestor 
by mal byť podľa návrhov občanov 
vyčlenený aj na príležitostné trhy, 
workout prvky či komunitnú záhradu.

Súhrnnú správu s výsledkami 
zapojenia verejnosti do prípravy 
obnovy námestia   nájdete na we-
bových stránkach www.karlovaves.sk 
a www.odolnesidliska.sk. 

Do premeny Jurigovho námestia je 
zapojená verejnosť aj prostredníctvom 
projektu DELIVER.

-red-; Foto: Javor Photography

Námestie na Pribišovej prešlo 
v lete obnovou. Po výmene 
vodného čerpadla prišla na 

rad aj oprava poškodenej dlažby. 
Fontána na Pribišovej čaká na po-

sledný krok k spusteniu vodného čer-
padla, o ktorého výmene sme infor-
movali v letnom dvojčísle. Na ťahu 
je teraz hlavné mesto, ktoré spravuje 
kolektory, do ktorých sa vodovodné 
prípojky napájajú. 

Potešujúcou správou je výmena 
dlažby v okolí fontány, na schodoch 
a v prechode medzi bytovými domami 
na Pribišovej. Starý povrch bol mies-
tami v dezolátnom stave, dlažba bola 
rozbitá a  život chodcom komplikoval 
aj nevyhovujúci stav schodiska. Nová 

dlažba pôsobí kultúrnejšie, zlepšuje 
celkový dojem z námestia, ale najmä 
prispeje k bezpečnosti chodcov, pre-
dovšetkým počas zimných mesiacov.

Pripomeňme, že fontána na Pribi-
šovej ulici, ktorú postavila v roku 
2011 spoločnosť Strabag, nemala nie-
koľko rokov vodovodnú prípojku. Na 
základe kontroly to zistil miestny kon-
trolór Miloslav Hrádek. Na zistenia 
reagoval zhotoviteľ konštatovaním, 
že po takom dlhom čase nemožno 
určiť dôvod, prečo nevybudovali 
k fontáne prípojku. Zhotoviteľ ju po 
zisteniach kontrolóra dobudoval. 
O mieste prípojky rozhodla Bra-
tislavská vodárenská spoločnosť. 

-ab-; Foto: MiÚ

Ľudia pri pohľade cez 
okenný rám kreslili svoje 

predstavy budúcej podoby 
Jurigovho námestia
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Prvá úroda z komunitnej záhrady 
na Dlhých dieloch

Vďaka usilovnej práci Kar-
lovešťanov z Ulice Hany 
Meličkovej sa v komunit-

nej záhrade urodili prvé rajčiny, 
cibuľky, papriky, cukety, kalerá-
by, arónie a pribudli aj maliny 
či egreše. Toto všetko narástlo 
v Longitálke, ako svojej záhrade 
hovoria tí, čo sa o ňu starajú. 

Nájdete ju za bytovým domom na 
Ulici Hany Meličkovej. Za plotom je 
11 samostatných vyvýšených záho-
nov s jedlými kríkmi, záhon s bylinka-

mi či záhon s kvetinami určenými na 
odrezanie do vázy. Súčasťou je aj po-
sedenie v tieni stromov, drevený dom 
s náradím, nádoba s vodou, vysadené 
jedlé kríčky či množstvo kvetín. 

Starostliví záhradkári sa pochválili 
aj dvoma kompostérmi, ktoré zásobu-
jú bioodpadom zo svojich domácnos-
tí. Ďalšie využitie tak nájdu šupky zo 
zeleniny, ovocia, tráva či škrupiny 
z vajíčok. Znižujú tým množstvo ko-
munálneho odpadu a na jar budú mať 
z tohto odpadu kvalitný kompost pre 

ďalšiu úrodu.
Prvá komunitná záhrada na 

Dlhých dieloch vyrástla s podporou 
karloveského miestneho úradu. Za 
jej vznikom stála snaha o zmysluplné 
využitie dovtedy nevyužitého verej-
ného priestoru a podpora komunit-
ného života ľudí zo sídliska Dlhé 
diely. Jedenásť rodín dostalo možnosť 
starať sa o svoje políčko s vysadenou 
zeleninou, bylinkami či kvetmi. 

Komunitná záhrada bola zriadená 
v apríli tohto roka. „Záhradkári sú 

úžasní, šikovní, pracovití a vzorne sa 
o záhradu starajú. Svedčí o tom už aj 
prvá úroda paradajok, tekvíc, papriky 
či iného ovocia a zeleniny. Prajeme 
im veľa úspechov,“ chváli zapálených 
záhradkárov Magdaléna Svoreňová 
z Referátu životného prostredia miest-
neho úradu.

Karlova Ves plánuje zriadiť ďalšie 
komunitné záhrady. Uvažuje sa 
o dvoch lokalitách - na Janotovej 
a v areáli školského dvora na Kar-
loveskej ulici.             -mš-; Foto: MiÚ
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Viete, ktoré miesta sú 
problémové v letných 
horúčavách a kde Kar-

lovešťania hľadajú únik pred neprí-
jemným teplom? Obyvatelia našej 
mestskej časti sa od polovice aprí-
la až do konca júla mohli zapojiť 
do tvorby interaktívnej pocitovej 
mapy.

Asi 300 Karlovešťanov sa vyjadro-
valo k miestam, ktoré sú z ich pohľa-
du problematické pri prívalových 
zrážkach, poľadovici a intenzívnom 
snežení. Svoj názor vyjadrili aj na to, 
ktoré verejné priestory v Karlovej Vsi 
sú v lete najviac postihnuté horúča-
vami, kde najvýraznejšie pociťujú zlú 
kvalitu ovzdušia napríklad z dôvodu 
vysokej prašnosti a silného znečiste-
nia z dopravy či pre vysoké koncen-
trácie peľových častíc. Zapojením 

Kvetinový záhon s dreveným 
sedením po obvode starého, 
nevyužívaného pieskovis-

ka. O  zmene oddychovej zóny tým-
to spôsobom rozhodli obyvatelia 
ulíc Levárska, Kuklovská a Silván-
ska v ankete, ktorú zorganizoval 
karloveský miestny úrad. Názor 
mohli vyjadriť prostredníctvom 
anketových lístkov, ktoré si našli 
v schránkach v marci. 

„Obyvatelia, ktorí sa rozhodli vy-
jadriť svoj názor, majú záujem o vy-
tvorenie miesta, kde si môžu posedieť 
a oddýchnuť. Najčastejšie si želali 

do interaktívnej mapy vyjadrili svoj 
pocit, kde sú intenzívne vetry a neprí-
jemné vzdušné prúdy a či cítia dôsled-
ky prívalových dažďov. 

Za najproblémovejšie lokality pri 
vysokých teplotách označili parko-
viská a veľké námestia ako Jurigovo 
námestie, Nám. sv. Františka alebo 
priestor pred ZŠ Majerníkova 62. Kar-
lovešťania unikajú pred teplom k vode 
a do záhrad. Obľúbenými miestami 
sú Karloveská zátoka, Vodárenská 
záhrada, botanická záhrada alebo 
Park SNP v Líščom údolí.

Výsledky poslúžia mestskej časti 
ako jedinečný zdroj názorov oby-
vateľov na ich osobné vnímanie 
dôsledkov zmeny klímy na konkrétne 
miesta v Karlovej Vsi. Je to navyše 
spôsob, ktorý poslúži na doplnenie 
teplotných a zrážkovo-odtokových 

modelov, ktoré pre mestskú časť spra-
covávajú odborné inštitúcie s cieľom 
vyhodnotenia zraniteľnosti Karlovej 
Vsi na dôsledky zmeny klímy. 

„Vďaka realizácii širokého spek-
tra aktivít projektu DELIVER môže 
mestská časť Karlova Ves  porovnať 
zistenia od obyvateľov so zisteniami 
odborníkov a odborných inštitúcií 
a plánovať revitalizáciu verejných 
priestorov aj za účasti verejnosti. 
Jedným z ďalších odborných výstu-

pov je materiál vypracovaný SHMÚ 
o súčasnej klimatickej charakteristike 
Karlove Vsi a popis scenárov dopa-
dov zmeny klímy na naše územie,“ 
vysvetľuje Lenka Nemcová z referátu 
riadenia projektov miestneho úradu.

Aktivity sa konajú v rámci projektu 
DELIVER, viac o projekte nájdete na 
stránke www.odolnesidliska.sk. Po-
citovú mapu zverejníme v najbližšom 
čísle novín.

-red-; Foto: MiÚ

vytvorenie kvetinového záhona s po-
sedením, o čosi menší bol záujem 
o komunitnú záhradu. Dúfam, že 
podobne zmysluplne využitých opus-
tených priestorov bude čoraz viac,“
povedala starostka Karlovej Vsi Dana 
Čahojová.

Oddychová zóna pre rodiny 
s deťmi vznikne na mieste existu-
júceho pieskoviska, ktoré je menej 
využívané. Prevažuje záujem obnovo-
vať a rozširovať multifunkčné ihriská, 
ktoré sú navštevované hojnejšie.

-mš-; Foto: MiÚ

Opatrenia na zmiernenie 
dôsledkov zmeny klímy 
vyberáme spolu - verejnosť 
i odborníci

Na Levárskej vznikne 
oddychová zóna

Obľúbeným miestom pobytu 
Karlovešťanov nielen v horúcich 
letných dňoch je Líščie údolie

Chceli by ste zasadiť strom na 
verejnom priestranstve? Ak 
áno, nezabúdajte, že potre-

bujete súhlas vlastníka pozemku. 
V prípade Karlovej Vsi ide o súhlas 
Hlavného mesta SR Bratislavy. 
Dôvodom môžu byť napríklad exis-
tujúce inžinierske siete v podzemí. 
Tieto pravidlá platia len na verej-
ných priestranstvách, kde sa o stro-
my stará samospráva. Na súkrom-

nom pozemku si môže jeho vlastník 
vysadiť akýkoľvek strom. 

Stromy majú kľúčový význam pre 
kvalitu života obyvateľov. Zlepšujú 
mikroklímu, znižujú letné horúčavy, 
zachytávajú prach a škodliviny 
a zmierňujú vietor. Poskytujú útočisko 
ďalším druhom, podporujú biodiver-
zitu. Viaceré výskumy potvrdili, že ak 
je napríklad veľký strom dobre záso-
bený vodou, odparí jej za deň až 400 

litrov. Nielenže tým vyrovnáva teplot-
né výkyvy, ale aj prirodzene dopĺňa 
vzdušnú vlhkosť, ktorá je v mestskom 
prostredí až o tretinu nižšia ako vo 
voľnej krajine.

Stromy a zelené plochy tiež zachy-
távajú zrážkovú vodu, ktorá inak bez 
úžitku odteká do kanalizácie. Predchá-
dza sa tým vzniku povodní. Ak chcete 
vo svojom okolí zasadiť strom, spýtajte 
sa na možnosti pracovníkov referátu 

životného prostredia na miestnom úrade 
v Karlovej Vsi. Poradia vám, ako vy-
baviť súhlas vlastníka pozemku s výsad-
bou, ktorý je potrebný, a či daným mies-
tom neprechádzajú inžinierske siete. 

Kontakty:  GAŠPAROVÁ Lucia, 
02 707 11 282, lucia.gasparova@kar-
lovaves.sk

SVOREŇOVÁ Magdaléna, 02 707 
11 275, magdalena.svorenova@kar-
lovaves.sk        -ab-

Výsadba stromov na verejnom priestranstve

Namiesto nevyužívaného pieskoviska 
vznikne oddychová zóna
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Viaceré karloveské dreviny 
podstúpili v rámci starostli-
vosti o zeleň ozdravné rezy. 

Počas leta mohli Karlovešťania 
vidieť v teréne viaceré partie, ktoré 
sa s motorovými pílami pohybovali 
v okolí stromov. Hoci zvuk motoro-
vej píly zvyčajne neveští nič dobré, 
v prípade Karlovej Vsi odborní 
pracovníci odstraňovali vyschnuté 
stromy vo viacerých parkoch. Tie 
sú totiž potenciálnym rizikom naj-
mä za nepriaznivého počasia. 

Výruby suchých drevín sa robili 
v areáli ZŠ Majerníkova 62, odkiaľ 
zmizol suchý agát. V zlom stave boli 
aj tri staré čerešne v parku na ulici Pod 
Rovnicami. Viacero suchých briez 
sa našlo aj na Segnerovej, Levárskej 
a Púpavovej. Na Levárskej už chý-
ba vyschnutý javor, na Fadruszovej 
boro vica, pri OD Centrum hlošina 
a na Kuklovskej gaštan a tri tuje.

Prácou z iného súdka je orezávanie 
drevín z ozdravných a presvetľo-

vacích dôvodov. Zásah do „živých“ 
drevín musí byť citlivý a vyžaduje si 
profesionálne arboristické prevede-
nie. Ozdravným rezom boli ošetrené 
tri borovice a jaseň za telocvičňou 
v areáli SŠ Tilgnerova. 

Lipu, agát a deväť topoľov takto 
odborníci ozdravili v Líščom údolí, 
dva topole v MŠ Kolískova a vŕbu 
na Kolískovej. Ošetrených je aj 17 
stromov na Baníkovej, dva štíhle 
topole v ZŠ Karloveská 61, platan, 
lipy a borovice na Lackovej, jaseň na 
Suchohradskej, smrek na Silvánskej, 
dve staré vŕby na Kuklovskej, 14 stro-
mov na Gabčíkovej a borovica s vŕ-
bou na Majerníkovej ulici.

-ab-; Foto: MiÚ

Vysadená zeleň si v podmien-
kach suchého leta vyžaduje 
zvýšenú potrebu zavlažova-

nia. Poslanci uvoľnili prostriedky na 
zabezpečenie ďalšieho prídavného 
zavlažovacieho zariadenia. 

Verejnoprospešné služby Karlo-
va Ves potrebujú na efektívnejšie 
zavlažovanie mobilné zavlažovacie 
zariadenie. Po odporučení rady fon-
du zelene a ochrany prírody schváli-
lo miestne zastupiteľstvo vyčlenenie 

prostriedkov vo výške 8500 eur na 
nákup prídavného zavlažovacieho 
zariadenia. 

Horúce letné počasie má neblahý 
vplyv najmä na mladú zeleň, ktorá 
bola iba prednedávnom vysadená. 

Nielen pre mladé rastliny, ale pre 
zeleň všeobecne je pravidelné zavla-
žovanie kľúčové. Keď nefunguje 
prírodné zavlažovanie prostredníc-
tvom dažďovej vody, treba siahnuť po 
náhradnom zdroji.   -ab-; Foto: MiÚ

V lete robili ozdravný rez 
a výrub poškodených stromov

Podpora zavlažovaniu mladých stromov

Vyschnuté stromy predstavujú 
bezpečnostné riziko, aj preto 

je ich treba odstraňovať

Pre mladé, čerstvo vysadené stromy je počas letných horúčav pravidelné zavlažovanie nevyhnutné
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Cieľom komunitného plánu 
sociálnych služieb je lep-
šie spoznať potreby Kar-

lovešťanov v sociálnej oblasti 
a následne prispôsobiť služby, ktoré 
sa im v tejto oblasti doteraz posky-
tujú. Náhodne vybraní prijímate-
lia niektorej zo sociálnych služieb 
budú oslovení, aby vyjadrili svoj 
názor prostredníctvom dotazníka. 
Názor, ktorý získa miestny úrad od 
prijímateľov služieb, je mimoriadne 
dôležitý.

„Naše aktivity zahŕňajú rozsiahly 
dotazníkový prieskum medzi ľuďmi, 
ktorí využívajú niektorú zo sociálnych 
služieb, ale aj medzi ostatnými oby-
vateľmi mestskej časti. Ľudí sa pýtame 
na to, ako by postupovali pri získavaní 
informácií o sociálnych službách,” 
informuje o aktivitách, ktoré súvisia 
s prípravou plánu riaditeľka Inštitútu 
pre dobre spravovanú spoločnosť 
(SGI) Veronika Prachárová. Vý-
skumníci budú viesť rozhovory s rôz-
nymi skupinami obyvateľov, ktoré 
môžu od mestskej časti potrebovať 
pomoc, ako napríklad dôchodcovia, 
ľudia so zdravotným postihnutím či 
rodičia malých detí.

Okrem zisťovania potrieb Kar-
lovešťanov zapojí SGI do prieskumu 
aj poskytovateľov sociálnych služieb, 
ktoré obyvatelia Karlovej Vsi využí-
vajú. Vďaka porovnaniu potrieb 
a možností sa podľa slov Veroniky 
Prachárovej miestny úrad bude vedieť 
lepšie zorientovať v tom, ktoré oblasti 
sociálnej pomoci treba rozvíjať. Lep-
šie sa tak investuje čas aj finančné 
prostriedky. „Na jeseň plánujeme 
komunitnú prechádzku, na ktorej 
budeme zisťovať postoje a potreby 
obyvateľov, a vytvoríme aj emočnú 
mapu Karlovej Vsi,” dodáva Vero-
nika Prachárová.

Ako povedala starostka Karlovej 
Vsi Dana Čahojová, vypracovanie 
komunitného plánu ukladá mestskej 
časti zákon, no Karlova Ves nechce 
k tejto povinnosti pristúpiť len 
formálne. Sociálna oblasť bude totiž 
podľa nej pre Karlovu Ves do budúc-
nosti veľkou výzvou. „Chceme sa 
na ňu pripraviť na základe poctivej 
analýzy potrieb a možností, založenej 
na skutočných dátach a poznatkoch. 
Aj z toho dôvodu chceme do tvorby 
komunitného plánu v čo najväčšej 
miere zapájať našich obyvateľov,” 

vysvetľuje starostka. 
Miestny úrad bude spolupracovať 

s Inštitútom pre dobre spravovanú 
spoločnosť (SGI) a Ústavom verejnej 
politiky (ÚVP) Fakulty sociálnych 
a ekonomických vied Univerzity 
Komenského. Mestská časť využila 
príležitosť a pristúpila na spoluprácu 
s SGI a ÚVP, ktoré na analytickú časť 
komunitného plánu získali finančné 
zdroje z Nórskeho finančného mecha-
nizmu v rámci programu Active Citi-
zens Fund - Slovakia. 

„Vďaka tomu Karlova Ves zís-
ka nielen nadštandardný komunitný 
plán, ale čo je rovnako dôležité, ušetrí 

Kvalita opatrovateľskej 
služby sa od septembra 
zvýši. Vízia mestskej časti 

v oblasti sociálnych služieb sleduje 
európske trendy, ktoré sa zame-
riavajú najmä na komunitné služ-
by. Starším ľuďom umožnia čo 
najdlhšie zotrvať v domácom pros-
tredí. 

V najbližších mesiacoch čaka-
jú klientov, ktorí využívajú opat-
rovateľskú službu novinky. Jednou 
z nich bude lekárnička spolu s lis-
tom. Nápomocná bude zdravotníkom 
v prípade potreby zásahu rýchlej 
zdravotnej pomoci. Bude obsahovať 
zdravotné informácie o klientovi. 
Novinkou bude aj profesionálne 
zdravotnícke oblečenie opatrovate-
liek.

Karloveské opatrovateľky sa zúčast-
nili viacerých odborných kurzov. Boli 
zamerané na zvýšenie ich odbornosti 

a zároveň na zlepšenie práce s klientmi 
so špeciálnymi požiadavkami. Nauči-
li sa, ako bezpečne fyzicky manipu-
lovať s klientmi (kurz kineziológie), 
využívať pri tom terapeutický prístup 
a empatickú komunikáciu, napríklad 
s dezorientovanými klientmi (kurz 
validácie) či kurz opatrovania podľa 
Moniky Krohwinkel a ďalšie.  

Keďže náklady na poskytovanie 
opatrovateľskej služby rastú, je po-
trebné upraviť aj cenu tejto služby. 
Zohľadňuje však obmedzené možnos-
ti klientov a preto zvýšenie hodinovej 
sadzby základnej služby o 36 centov 
je skôr symbolické, ostatné sadzby sú 
finančne náročnejšie. Na druhej strane 
úrad pristúpil k spravodlivejšiemu 
systému fakturácie úhrad, ktorý bude 
pre klientov prehľadnejší. Lepšie bude 
zohľadňovať sumu skutočne poskyt-
nutých úkonov. Ďalším dlhodobejším 
cieľom je, aby v rámci opatrovateľskej 

služby boli poskytované najmä úkony 
priamo súvisiace so starostlivosťou  
o pacienta a v menšej miere činnos-
ti súvisiace s obsluhou domácnosti. 
V prípade, že využívate túto službu 

a potrebujete ďalšie informácie, kon-
taktujte Referát opatrovateľskej služ-
by miestneho úradu na čísle 0940 637 
150.

-red-; Foto: internet

minimálne polovicu z plánovaných 
finančných zdrojov na jeho prípravu, 
keďže veľkú časť prostriedkov pokrý-
va získaný grant,” zdôrazňuje vý-
skumník ÚVP Matúš Sloboda. Karlo-
va Ves bude tiež vzorovým príkladom 
pre prípravu manuálu tvorby komu-
nitných plánov, ktorý plánujú SGI 
a ÚVP pripraviť a publikovať pre 
širokú verejnosť. Súčasťou tohto 
manuálu je aj analýza komunitných 
plánov 30 najväčších miest Sloven-
ska, ktorej cieľom je určiť dobrú a zlú 
prax v tejto oblasti.

-mš-; Foto: internet

Karlova Ves pripravuje 
komunitný plán sociálnych služieb 

V opatrovateľskej službe nastanú 
od septembra zmeny

Výskumníci budú viesť rozhovory s rôznymi skupinami obyvateľov, ktoré
môžu od mestskej časti potrebovať pomoc

Komunitné služby umožnia starším ľuďom čo najdlhšie 
zotrvať v domácom prostredí
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Premýšľate ako si spríjemniť 
dni tohtoročného babieho 
leta? Karlova Ves organizuje 

v rámci aktivít denných centier jed-
nodňový zájazd do Ledníc. Účastní-
ci si prezrú zámok Lednice, loďou 
sa preplavia k minaretu a môžu 
sa prejsť po krásnom zámockom 
parku. Zájazd je určený najmä pre 
nepracujúcich seniorov s trvalým 
pobytom v Karlovej Vsi. 

Jednodňový zájazd do Ledníc 
sa koná vo štvrtok 19. septembra. 
Miestom stretnutia je zastávka Nad 
lúčkami (v smere do Starého Mesta) 
o 6.45 h. Návrat do Karlovej Vsi je 
plánovaný popoludní  okolo 16.00 h. 
Prihlásiť sa možno do 17. septembra 
prostredníctvom e-mailu dennecen-
tra@karlovaves.sk, telefonicky na 

Máte radi stredné Sloven-
sko a chceli by ste 
navštíviť obec Svätý An-

ton? Túto možnosť budete mať vo 
štvrtok 3. októbra. Navštívite múze-
um vo Svätom Antone, absolvujete 
veľký okruh a oddýchnuť si budete 
môcť v krásnom parku.

Miestom stretnutia bude zastávka 
Nad Lúčkami (v smere do Starého 
Mesta) o 6.45 h. Návrat do Karlovej 
Vsi je plánovaný popoludní okolo 
16.00 h. Prihlásiť sa možno do 1. ok-
tóbra prostredníctvom miestneho úra-
du, oddelenia sociálnych vecí.

Nepracujúci seniori s trvalým po-
bytom v Karlovej Vsi môžu požiadať 
o zľavu, ku ktorej treba predložiť 
doklad zo sociálnej poisťovne o výške 
dôchodku a platný občiansky preukaz. 
Výška poplatku je odstupňovaná tak-
to: príjem do 210,20  – 3,6  ; prí-
jem do 315,30  – 5,4 ;  príjem do 
420,40  – 7,2 ;  príjem do 630,60 

– 10,8 ; príjem do 840,80  – 14,40 
. Pracujúci seniori a seniori z iných 
MČ hradia 18  na 1 osobu. 

Poplatok zahŕňa cestovné, vstupné 
do múzea so sprievodom a zdravotní-
ka. V prípade veľkého záujmu upred-
nostníme občanov Karlovej Vsi, ktorí 
sa na žiadnom výlete organizovanom 
mestskou časťou alebo klubmi senio-
rov ešte nezúčastnili.

-ab-; Foto: internet

čísle 0940 634 198 alebo osobne 
po vopred dohodnutom termíne na 
Miestnom úrade MČ Bratislava-Kar-
lova Ves, na oddelení sociálnych vecí.

Nepracujúci seniori s trvalým po-
bytom v Karlovej Vsi môžu požiadať 
o zľavu, ku ktorej treba predložiť 
doklad zo sociálnej poisťovne o výške 
dôchodku a platný občiansky preu-

kaz. Výška poplatku je odstupňovaná 
takto: príjem do 210,20  – 4,40 ; 
príjem do 315,30  – 6,60 ;  prí-
jem do 420,40  – 8,80 ;  príjem do 
630,60  – 13,20 ; príjem do 840,80 
 – 17,60 . Pracujúci seniori a se-
niori z iných MČ hradia 22,00  na 
1 osobu. 

Poplatok zahŕňa cestovné, vstup-

né do zámku so sprievodom, 
25-minútovú plavbu loďou, zdravot-
níka. Nezahŕňa cestovné poistenie. 
V prípade veľkého záujmu uprednost-
níme občanov Karlovej Vsi, ktorí sa 
na žiadnom výlete organizovanom 
mestskou časťou alebo klubmi senio-
rov ešte nezúčastnili.

-ab-; Foto: internet

Pozvánka na 
jednodňový 
zájazd do 
Ledníc

Navštívte 
múzeum vo 
Svätom Antone 
a jeho okolí

Klub dôchodcov Lackova 4 oznamuje, že organizuje jednodňový zájazd 
do Čičmian a Rajeckých Teplíc dňa 24. septembra 2019. Záujemcovia sa 
môžu prihlásiť v Klube dôchodcov na Lackovej 4 každý pondelok od 14.00 
do 16.00 h, alebo na telefónnom čísle 0918 716 957. Odchod autobusu bude 
o 7.00 h z Námestia sv. Františka. Predpokladaný návrat je o 17.00 h. Člen-
stvo v JDS nie je podmienkou.

Prihláste sa na zájazd 
seniorov do Čičmian
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Krivé chodníky na karloveskom cintoríne by mali byť zrekonštruo-
vané už koncom septembra. K prácam pristúpil správca cintorína, 
ktorým je mestské pohrebníctvo Marianum. Nové chodníky ocenia 

najmä starší Karlovešťania, ktorí sa na hrboľatých chodníkoch neraz po t-
kli. Dôvodom bola prerastajúca koreňová sústava stromov.

Rekonštrukciu možno vnímať ako logický krok po opätovnom začatí pocho-
vávania, čím sa badateľne zvýšila návštevnosť cintorína.  Návštevníci cintorína 
pociťovali zradnosť nerovností na chodníkoch najmä počas neskorých jesen-
ných a zimných mesiacov, keď sa skôr stmieva.      -ab-; Foto: MiÚ

Konečne nové chodníky 
na karloveskom cintoríne

Narodil sa v Ondreji nad Hronom 
(Brusno). Pôsobil ako literárny re-
daktor Československého rozhla-
su, redaktor v Slovenskej kni-
he, v týždenníku Kultúrny život, 
v denníkoch Ľud, Čas a Nový čas. 
Venoval sa básnickej a prozaickej 
tvorbe, kritickej a recenznej pub-
licistike. V periodikách publikoval 
stovky novinárskych glos, recenzií 
a úvah o literatúre, divadle
i o výt varnom umení. Venoval sa 
aj prekladaniu ruskej, ukrajinskej, 
poľskej i nemeckej poézie.

Česť jeho pamiatke!

V nedeľu 23. júna zomrel vo veku 83 rokov spisovateľ, básnik, publicista, 
prozaik a dlhoročný Karlovešťan Igor Gallo.  

Zomrel redaktor a spisovateľ 
Igor Gallo

V čase uzávierky tohto čísla bol vybagrovaný pôvodný asfaltový povrch

Jazykové kurzy
V ponuke je anglický a nemecký 

jazyk pre seniorov začiatočníkov 
a mierne pokročilých. V tíme sú 
skúsení a trpezliví lektori. Seniori sa 
na hodiny jazyka vždy tešia, vnímajú 
svoje pokroky v cudzojazyčnej ko-
munikácii a pociťujú, aké užitočné je 
vedieť sa dohovoriť v zahraničí, alebo 
poradiť zahraničnému turistovi, ak sa 
ich niečo opýta. K dispozícii je nie-
koľko termínov anglického jazyka. 
V pondelok od 16.00 do 17.30 h, 
utorok od 10.00 do 11.30 h a piatok 
od 9.30 do 11.00 h. Nemecký jazyk 
sa môžete učiť vždy v stredu od 15.30 
do 17.00 h. 

Počítačové lekcie
Lektorka sa študentom trpezli-

vo venuje v komornej atmosfére. 
Uvedomuje si, že je náročné zvládať 
dnešné technologické výdobytky, 
ktorých vývoj napreduje raketovou 
rýchlosťou. Na hodine sú maximálne 
traja žiaci, ktorí prídu s konkrét-
nou požiadavkou, v čom sa chcú 
zdokonaliť. Naučí vás ako pracovať 
s počítačmi, tabletmi aj smartfónmi. 
Lekcie sa konajú v stredu od 14.00 do 
16.00 h a vo štvrtok od 9.30 do 11.30 
h na miestom úrade.

Ateliér drôtu
Ide o tvorivé stretnutie, kde sa vám 

bude venovať profesionálna drotár-
ka. Naučí vás tvoriť z drôtu malé 
umelecké diela, ktoré môžete darovať 
niekomu zo svojich blízkych. Ateliér 
sa koná 24. septembra od 14.30 do 
16.30 h v dennom centre na Tilgne-
rovej 1/a. Účastníci predošlých kur-
zov boli nadšení, že vlastnými ruka-
mi dokázali vytvoriť niečo, čo sa im 
najprv zdalo nesmierne zložité. Nie 
sú potrebné žiadne skúsenosti s drô-
tikovaním. Stačí, ak máte záujem 
a trpezlivosť učiť sa nové zručnosti. 
Materiál je k dispozícii.

Cvičenia pre seniorov
Môžete absolvovať kondičné 

a posilňovacie cvičenia v pondelky 
a stredy od 9.30 do 10.30 h 
v tanečnom štúdiu na Púpavovej 24/a. 

Od 1. októbra taktiež cvičenie systému 
SM, ktoré blahodarne pôsobí na chrbti-
cu a napomáha regenerácii medzistav-
cových platničiek. Bude sa konať 
v utorky od 10.00 do 11.00 h a od 
11.00 do 12.00 h. Pomôcky sú k dis-
pozícii. 

Tréningy pamäti
Ide o spoločenskú aktivitu pre se-

niorov. Zábavnou formou zlepšuje 
pamäťové schopnosti a zvyšuje se-
bavedomie. Bude sa vám venovať 
trénerka pamäti s mnohoročnými 
skúsenosťami. Tréningy sa konajú vo 
štvrtok od 13.30 do 15.00 h v dennom 
centre na Lackovej 4 a v piatok od 
9.00 do 10.30 h v dennom centre na 
Tilgnerovej 1/a. 

Minikurzy Nordic Walkingu
Zdravá chôdza, pri ktorej zapájate 

až 650 svalov, zlepšuje kondíciu, 
držanie tela, znižuje váhu. Paličky 
si kupovať nemusíte, sú k dispozícii. 
V septembri sa minikurzy konajú 12. 
a 19. septembra od 10.00 do 11.30 h. 
V prípade nepriaznivého počasia sa 
termín ruší a účastníkom sú vrátené 
peniaze. 

Vyššie uvedené aktivity organizuje 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
a prebiehajú od septembra do polo vice 

decembra v rámci aktivít denných 
centier. Počet účastníkov na každej 
aktivite je limitovaný, v prípade záuj-
mu sa treba prihlásiť e-mailom na 
dennecentra@karlovaves.sk alebo 
telefonicky počas úradných hodín 
na tel. čísle 0940 634 198. Na každú 
aktivitu je vypracovaný samostatný 
systém zliav. Zľavu si môžu uplatniť 
nepracujúci seniori s trvalým poby-
tom v Karlovej Vsi doložením aktuál-
neho dokladu zo sociálnej poisťovne 
o výške príjmu.       -dď-

Jesenné aktivity pre seniorov v denných centrách
V karloveských denných centrách sa od septembra rozbieha široká ponuka 
kurzov a aktivít pre seniorov.

d b á i k i í d ý h
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Ktorá škola v rámci 
projektu DELIVER 

komplexne obnoví svoj 
objekt s cieľom zvýšenia 
energetickej efektívnosti?

Vedeli ste, že rôzne zdravot-
né ťažkosti, ako sú svalové 
disbalancie, skoliózy a iné 

problémy s chrbticou, sa dajú riešiť 
aj bez použitia liekov a absolvova-
nia operácií? Ak vás zaujíma, o čo 
ide, príďte na prednášku. Dozviete 
sa informácie o užitočnom špeciál-
nom cvičení. Prednáška sa bude 
konať 30. septembra o 14.30 h vo 
veľkej sále miestneho úradu v Kar-
lovej Vsi.

Ak sa rozhodnete cvičiť, najmä 
v začiatkoch by to malo byť pod do-
zorom kvalifikovaných inštruktorov. 
Jednou z nich je Anna Sasková, ktorá 
má viacročné skúsenosti s cvičením 
SM-systému. Ak máte záujem zúčast-
niť sa na prednáške, kde bude vstupné 
jedno euro, prihláste sa e-mailom na 
dennecentra@karlovaves.sk alebo 
po  čas úradných hodín telefonicky na 
čísle 0940 634 198. Na prednáške 
vyžrebujeme výhercu, ktorý bude 
môcť absolvovať jeden cyklus de-
siatich cvičení zdarma. 

Takzvaný SM systém je syste-
matická starostlivosť o pohybový 
aparát človeka a funkciu vnútorných 

orgánov. Prepája rehabilitačnú liečbu 
s prevenciou, regeneráciou a kon-
dičným i výkonnostným tréningom 
v jednotnom metodickom postupe. 
Systém vychádza z dôkladného ana-
tomického poznania pohybového 
aparátu človeka a jeho funkcionality. 

Cvičenie je zamerané na odbloko-
vanie nepríjemných bolestí, spevnenie 
svalstva, nadobudnutie sily, posilne-
nie hlbokého stabilizačného systému. 
Odbúrava zlé pohybové návyky a tré-
nuje správne držanie tela. Zaoberá sa 
akútnymi a chronickými bolesťami
chrbtice.              -ab-; Foto: internet

Prednáška o správnom cvičení SM systému

Organizácia muskulárnych dystrofi kov
hľadá osoby na pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením 

formou osobnej asistencie.
Tá sa vykonáva podľa potrieb a pokynov zdravotne 

znevýhodneného. Práca je fl exibilná. 
Štátom určená odmena je 4,18 € za hodinu. 

Ak vás ponuka zaujala, ozvite sa. 

Kontakty: Organizácia muskulárnych dystrofi kov – 
Agentúra osobnej asistencie, Vrútocká 8, 821 04 Bratislava. 

E-mail: agenturaba@osobnaasistencia.sk
Telefonický kontakt: 0948 529 976

Inzercia
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Nekosené plochy Nad lúčkami

Kultúrne leto

Novinkou 5. ročníka boli predpoludňajšie športové cvičenia pre ma-
mičky s deťmi a seniorov. Vysokú návštevnosť mali aj rozprávkové 
pondelky a tvorivé dielne, na ktoré museli organizátori dokon-

ca dokúpiť detské stoličky. Medzi overené formáty s nezabudnuteľnou 
atmosférou aj tentokrát patrili Komorné koncerty v Botanickej záhrade 
UK a Folkové koncerty u Marka Twaina. Kultúrne leto finančne podporilo 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.

"Tento rok, žiaľ, počasie neprialo obľúbeným filmovým premietaniam 
v Líščom údolí. Na základe spätných väzieb a podnetov sme sa rozhodli, že 
najžiadanejšie filmy premietneme v septembri," informuje vedúca Oddelenia 
kultúry miestneho úradu Adriana Majka. 

Veľkému záujmu sa tešili aj cvičenia vo Vodárenskej záhrade, ktoré boli 
podporené dotáciou z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. V priebehu 
týždňa si mohli záujemci zacvičiť na siedmich rôznych druhoch pohybových  
cvičení. Celkovo si v lete prišlo zacvičiť asi 1700 ľudí. „Milo nás prekvapila 
novinka tohto roka – Zdravo seniorom. Naši seniori cvičili každý štvrtok pred-
poludním v hojnom počte,“ dodáva vedúca Karloveského športového klubu 
Anna Paučová.              -mš-; Foto: Facebook Kamel klub a KŠK

Kultúrne leto sa vďaka vysokej 
návštevnosti stalo festivalom 

Rozprávkové pondelky

Rozprávkové pondelky

Filmové kino v Líščom údolí

Cvičenia vo Vodárenskej záhrade

Komorné koncerty 
v Botanickej záhrade

Koncerty 
u Marka Twaina

Tvorivé dielne

Janais
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Miestny úrad v Karlovej Vsi 
prijme na trvalý alebo čiastočný pracovný pomer 

opatrovateľa / opatrovateľku v domácnosti (prevažne seniorov). 
Uchádzač by mal mať minimálne základné vzdelanie a akreditovaný 

opatrovateľský kurz v rozsahu minimálne 220 hodín. 
Priemerná hrubá mzda 797 eur s možným navýšením. Benefi ty 

v podobe týždenného pracovného času 37,5 h, gastrolístky, 
13. plat, služobný telefón. 

Životopisy posielajte do 9. septembra 2019 na 
monika.martinezova@karlovaves.sk, alebo klasickou poštou na 

adresu Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves, 
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava.

Hľadá sa pomocná kuchárka
Miestny úrad v Karlovej Vsi príjme do školskej jedálne 

pri MŠ Suchohradská 3 pomocnú kuchárku. 
Hrubá mzda od 665 eur. Nástup možný ihneď. 

Benefi ty: pracovný čas 37,5 hodín týždenne, 13. plat, 5 dní dovolen-
ky nad rámec Zákonníka práce. 

Životopisy zasielajte na adresu skolstvo@karlovaves.sk, 
alebo volajte na oddelenie školstva na tel. č.: 02 707 11 221.

Miestny úrad v Karlovej Vsi 
prijme na trvalý alebo čiastočný pracovný pomer 

koordinátora/ku opatrovateľskej služby. 
Uchádzač by mal mať VŠ vzdelanie II. st. v odbore sociálna práca, 

ovládať PC balík Microsoft Offi ce
a byť aktívnym vodičom (sk. B). Plat od 1000 eur brutto

(v závislosti od pracovných skúseností). 

Životopisy posielajte do 9. septembra 2019 na 
monika.martinezova@karlovaves.sk, alebo klasickou poštou na 

adresu Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves, 
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava.

Staráš sa o predzáhradku, 
ktorá svojím vzhľadom teší 

oči okoloidúcich? :) 
Je plná kvetov, alebo 

je zaujímavá svojou 
architektúrou?

Daj nám o sebe vedieť! :)
Čo treba urobiť?

• pošli nám fotografiu predzáhradky, o ktorú sa staráš

Kam treba poslať fotografiu?
• e-mailom na: zelen@karlovaves.sk

Dokedy?
• do 15. septembra 2019

Čo môžeš vyhrať?

• poukážku alebo inú cenu, ktorou  podporíme 

      Tvoju predzáhradku :)

Súťaž 

o najkrajšiu 

predzáhradku!

Inzerujte a dajte o sebe vedieť 
v našom mesačníku

Riadková inzercia 
(max. 300 znakov vrátane medzier): 

Občianska inzercia: 1  / 50 znakov (aj začatých)
Podnikatelia, SZČO a právnické osoby: 

5  / 50 znakov (aj začatých)

Veľkosť strany         Cena Veľkosť v mm 
  (šírka x výška)
1/1 600  204 x 272
1/2 300  204 x 134,  100 x 272
1/4 150  100 x 134,  204 x   66
1/8 75    48 x 134,  100 x   66
1/16 40    48 x   66,  100 x   32 

CENNÍK INZERCIE – základné ceny
Plošná inzercia 

Karloveské noviny vychádzajú v rozsahu zvyčajne 24 strán, v náklade 19-tisíc kusov. Slovenská pošta 
ich distribuuje do všetkých domácností aj fi riem na území Karlovej Vsi. 

Náš ofi ciálny mesačník ponúka priestor na prezentáciu a propagáciu produktov a služieb. Inzercia je 
skvelou príležitosťou pre fi rmy, prevádzky a služby, ako za primerané náklady inzerovať v celej Karlovej 
Vsi. Pri viac násobnom 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

PRIJMEME UPRATOVAČKY
na upratovanie schodísk v panelákoch 

v Karlovej Vsi a Dlhých Dieloch

*zamestnáme dôchodcov a študentov

• na dohodu o pracovnej činnosti (len pre dôchodcov)
• na dohodu o brig. práci študentov (len pre študentov)

*mzda závisí od veľkosti upratovaného objektu

*prijmeme aj živnostníkov formou zmluvy o dielo

BLIŽŠIE INFO: 0903 794 697

HĽADÁME PREDAVAČKU
DO BUFETU NA PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTE 

V MLYNSKEJ DOLINE

Prijmeme do mladého kolektívu šikovnú 
a pozitívnu predavačku na predaj a výdaj jedál

• na hlavný pracovný pomer
• prac. doba Po – Štv 7.30-16.00,  Pia 7.30 – 14.00

*nástupná mzda 700€/brutto, 
po zaučení zvýšime

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA TEL.Č.: 0905 745 587
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Zber elektroodpadu 
zjednodušia špeciálne 
kontajnery

Jesenný zber elektroodpadu

Zber nebezpečných odpadov

Mestská časť bude hľadať 
dohodu s recyklačnou 
spoločnosťou o umiest-

není kontajnerov v uliciach Kar-
lovej Vsi. Drobných elektrospotre-
bičov alebo batérií sa tak budete 
môcť zbaviť ekologicky, a najmä 
pohodlne.

Recyklovať elektroodpad je neme-
nej dôležité ako separovať bežný ko-
munálny odpad. Aj keď dodávatelia 
elektrospotrebičov dnes už ponúkajú 
pri kúpe nových spotrebičov odvoz 
tých starých, nie všetky takého spo-
trebiče končia na správnom mieste. 

Bezplatný zber starých nepo-
trebných elektrospotrebičov 
ako sú chladničky, práčky, 

počítače bez monitorov, rádia, či 
DVD bude v sobotu 12. októbra. 
Najneskôr do stredy 9. októbra 
kontaktujte karloveský miest-
ny úrad.  Starých televízorov či 
počítačových monitorov sa môžete 
zbaviť v sobotu 5. októbra v rámci 
zberu odpadu s obsahom nebez-
pečných látok.

„Ľudia by nám mali vopred 
nahlásiť druh a počet spotrebičov, 
ktoré potrebujú odviezť,” informuje 
Halina Trubínyiová z oddelenia dop-
ravy a životného prostredia MiÚ. 

V deň zberu, teda 12. októbra, je 
potrebné najneskôr do 8.00 h ráno 
elektroodpad vyniesť z bytov, pivníc 
či povál a vyložiť ho do vchodu by-
tového domu, prípadne za bránu ro-
dinného domu. 

Ak pracovníci neodvezú pripra-
vený elektroodpad do 14.00 h, treba 
ich kontaktovať do 14.30 h na telefón-
nej linke zberu: 0907 434 303. 

Kde môžete nahlásiť, že chcete 
vyhodiť staré elektrospotrebiče?

– počas úradných hodín MiÚ na tel. 
čísle: 02/707 11 281

– non-stop e-mailom na: halina.tru-
binyiova@karlovaves.sk

-bh- 

Obyvatelia Karlovej Vsi, 
ktorí sa chcú zbaviť odpadu 
s obsahom nebezpečných 

látok, to môžu urobiť v sobotu 5. 
októbra.  Magistrát hlavného mes-
ta v súčinnosti s mestskou časťou, 
spoločnosťami OLO a ARGUSS 
pristavia v tento deň od 8.00 h do 
10.00 h na parkovisku pri MŠ Ma-
jerníkova 11 vozidlo, pri ktorom 
budú preberať nádoby s nebez-
pečným odpadom. 

Občania – fyzické osoby (nepod-
nikatelia) môžu priniesť staré náterové 
hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pes-
ticídy či oleje a tuky. Okrem toho sa tu 
môžu zbaviť batérií a akumulátorov, 
žiariviek a iného odpadu obsahujúce-
ho ortuť. Priniesť môžu aj chladničky, 

mrazničky a iné vyradené elektrospo-
trebiče, ako sú počítače, televízory, 
monitory, žehličky, práčky či mixéry. 
Rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, 
lepidlá musia byť uzavreté v pevných 
obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje 
odpad. Pracovníci odoberú takýto 
odpad len v donesených  uzavretých 
obaloch v maximálnom množstve 
do päť kilogramov od jednej osoby. 
Fyzické osoby (nepodnikatelia) môžu 
bezplatne odovzdať komunálny odpad 
z domácností s obsahom škodlivých 
látok aj v Zbernom dvore spoločnosti 
OLO na Starej Ivanskej ceste 2, a to 
v pracovných dňoch a v sobotu od 
8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní 
pracovného voľna. 

-mš-; Foto: internet

Pri kontajnerových stojiskách sa 
stále nájdu vynesené práčky ale-
bo chladničky. V horšom prípade 
si dajú ľudia námahu a odvezú ich 
na okraj lesa, kde vznikajú ilegálne 
skládky, nehovoriac o možnom úniku 
toxických kovov a iných škodlivých 
látok.

Aby ľudia nemuseli špekulovať, 
či vyhodiť starý magnetofón alebo 
batérie do komunálneho odpadu, ale-
bo ich nebodaj vyhodiť niekam, len 
aby už nezaberali miesto doma, je 
vhodné ponúknuť ekologickú a do-
stupnú formu recyklácie. 

-ab-; Foto: internet
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 Od Do Miesto

    4. 9. 2019     5. 9. 2019 Veternicová 24 
    5. 9. 2019     6. 9. 2019 Karloveská 55 – 57, vnútroblok na asfalte
  11. 9. 2019   12. 9. 2019 Kempelenova ulica – parkovisko 
  12. 9. 2019   13. 9. 2019 J. Stanislava 55 – zozadu 
  18. 9. 2019   19. 9. 2019 Devínska cesta – vedľa garáží 
  19. 9. 2019   20. 9. 2019 Staré grunty – parkovisko vedľa kvetinárstva
  25. 9. 2019   26. 9. 2019 H. Meličkovej  19 A 
  26. 9. 2019   27. 9. 2019 Gabčíkova 2 
  2. 10. 2019   3. 10. 2019 Roh Vincenta Hložníka 
  3. 10. 2019   4. 10. 2019 Svrčia ulica – parkovisko 
  9. 10. 2019 10. 10. 2019 Roh Majerníkova – Veternicová 
10. 10. 2019 11. 10. 2019 Adámiho 17 – Hodálova 3 – roh

Harmonogram pristavenia VKK
Na zber elektroodpadu slúžia takéto špeciálne kontajnery

Životné prostredie
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Z policajného 
zápisníka 
(júl – august 2019 158158

Privítanie novonarodených detí

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.
PRENAJMEM výhodne vnútorné garážové státie pri Bille na Dlhých 
dieloch. Tel.: 0904 162 971
PODNÁJOM. Ponúkam peknú, samostatnú izbu v K. Vsi, Pod Rovnicami. 
Len pre ženy. Ihneď, cena 175 . Tel.: 0910 125 801
DARUJEM za odvoz zachovalú peknú ROL-DOR skriňu vhodných 
rozmerov. Tel.: 0944 510 501

• Polícia vzniesla obvinenie voči Karlovešťanovi Patrikovi K. za prečin neo-
právneného používania cudzieho motorového vozidla. Obvinený 17. 7. v čase 
po 00.15 h na Ul. Jána Stanislava využil situáciu a v čase, keď dvaja neznámi 
páchatelia v blízkosti motorového vozidla BMW fyzicky napadli užívateľa toh-
to vozidla, obvinený si presadol zo sedadla spolujazdca na sedadlo vodiča a aj 
napriek tomu, že na vedenie vozidla nedostal súhlas od užívateľa vozidla a ani 
od poškodeného, prešiel z Ulice Jána Stanislava na Jamnického. Tu vozidlo za-
parkoval pred domom, kde bývajú jeho rodičia, s úmyslom vydať vozidlo osobe, 
ktorá naň nemá žiadny právny nárok. Obvinený vozidlo spolu s kľúčom dobro-
voľne vydal vyšetrovateľovi. 
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia voči doposiaľ nezná-
memu páchateľovi, ktorý v čase od 23.00 h dňa 29. 7. do 19.10 h dňa 30. 7. v byte 
na 12. nadzemnom podlaží bez menovky na Kuklovskej ulici, spôsobil doposiaľ 
nezisteným spôsobom smrť osobe, ktorá bola nájdená obesená. 
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví voči trestne 
zodpovednej osobe, ktorá dňa 7. 8. na Botanickej ulici približne o  9.30 h na 
električkovej trati v smere do Dúbravky spôsobila poškodenej osobe z Bratislavy 
tržné poranenie hlavy, odreniny pravého predkolenia a ramena, pomliaždenie 
hrudníka a zlomeninu siedmeho stavca. Počas jazdy električky X6 v smere do 
Dúbravky zachytila poškodeného, ktorý ako pracovník DPB vykonával údržbu 
a čistenie električkového koľajiska, prednou časťou električky, a tým mu spôsobi-
la zranenia, ktoré si na základe vyjadrenia lekára vyžiadajú dobu liečenia v dĺžke 
najmenej troch týždňov.
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu nedovolenej výroby omamných 
a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania 
s nimi voči trestne zodpovednej osobe, ktorá mala pod mostom Lafranconi na 
Botanickej ulici vo svojej držbe od presne nezisteného času do 02.10 h dňa 8. 
8. jeden kus zatavenej striekačky s obsahom neznámej bielej kryštalickej látky. 
Striekačku s obsahom, o ktorom sa vyjadrila, že sa jedná o pervitín, dobrovoľne 
vydala policajtom.

Mame Hane a otcovi Michalovi Královcom z Púpavovej ulice urobil bo-
cian nesmiernu radosť, keď im v ranných hodinách 7. júna priniesol malého 
valibuka Filipka s mierami 54 cm a 4100 g. Ďalšieho malého Karlovešťana 
Sebastiána Blažeja privítali na svete v prvý prázdninový deň. Tešia sa z neho 
nielen rodičia Lýdia a Jozef, ale aj starí rodičia, ktorí ho budú kočíkovať 
po Dlhých dieloch. O svoju radosť z ďalšieho nového Karlovešťana sa chcú 
podeliť s ostatnými čitateľmi aj šťastní rodičia Petra a Maroš. V nedeľu 14. 
júla sa im narodil synček Viktor Stano s mierami 3490 g a 49 cm. 

Všetkým novým malým Karlovešťanom prajeme život plný zdravia, šťastia a lásky.
Aj naďalej sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi 

ratolesťami. Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným dieťatkom 
(je na vás, či iba dieťa, alebo aj s rodičmi) do 25. septembra e-mailom na 
adresu redakcia@karlovaves.sk. Nezabudnite pripísať svoje meno a priezvis-
ko a meno dieťaťa. V najbližšom čísle uvítame do života deti narodené v júli, 
auguste a septembri.         -mš-

Filipko Viktor

Sebastián

Medailové duo z Majstrovstiev Slovenska – strieborný Samuel Novák (vľavo) 
a bronzový Juraj Vrbik (vpravo)

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

Novák a Vrbik na pódiu 
slovenských majstrovstiev

Vrchol cestnej sezóny zasti-
hol v dobrej forme starších 
žiakov tímu Kaktus Bike 

– team Bratislava. V pretekoch 
s hromadným štartom sa medailo-
vo prezentovali strieborný Samuel 
Novák a bronzový Juraj Vrbik. Na 
národnom šampionáte sa predstavi-
li aj karloveskí kadeti. Absolvova-
li prípravu na Medzinárodných 
dňoch cyklistiky, etapových prete-
koch určených pre kadetov a ju-
niorov. V konfrontácií s domácimi 
a zahraničnými pretekármi si ne-
viedli zle. 

Úvodnou etapou bola horská 
časovka do priesmyku Vršatec. Krát-
ka, výdatná a určite pre mnohých ne-
zabudnuteľná. O to väčšmi potešilo 
3. miesto Tomáša Sivoka v kadetskej 
kategórii. 

Druhá, už klasická etapa s dĺžkou 
80 km, sa odohrávala v okolí Dub-
nice a Trenčína. Technický okruh dal 
zabrať a pretekári odpadávali jeden za 
druhým. „Kaktusáci“ sa držali vpredu 
a aj krátke odpojenia od hlavnej sku-

piny vedeli doskočiť. Za posledným 
stúpaním dostal Tomáš Sivok defekt, 
čo ho stálo dobré umiestnenie v etape. 
V hromadnom dojazde sa najlepšie 
darilo Adamovi Vrbikovi, keď skončil 
na 5. mieste, Nikolas Borovský 
skončil na 11. a Tomáš Sivok na 24. 
mieste. 

Tretia etapa viedla z Dubnice za 
hranice do Otrokovíc a nespôso-
bila veľkú selekciu. Tomáš Sivok 
prišiel do cieľa v hlavnej skupine 
na 7. mieste medzi kadetmi, Niko-
las Borovský s Adamom Vrbikom 
v ďalšej skupine na deviatom a desia-
tom mieste. Záverečnou etapou bolo 
kritérium po okruhu v Otrokoviciach. 
Vylučovací spôsob prežili najdlhšie 
Tomáš Sivok a Adam Vrbik, no po 
dostihnutí vedúcim pretekárom boli 
stiahnutí z pretekov.

Karloveskí kadeti obsadili dve 
mies ta v top 10. Deviaty skončil 
Adam Vrbik a najlepšiu desiatku uza-
tváral Tomáš Sivok.  

-ab-; Foto: Facebook Kaktus Bike 
- team Bratislava
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KARLOVESKÉ 
HODY

Výstava – 50. výročie založenia Základnej 
umeleckej školy Jozefa Kresánka.
Vernisáž 25.9.2019 o 16.00 h

Karloveská knižnica / Hodový vláčik / 
Prezentácia úrdržbovej 
a zimnej motorizovanej techniky /  
Stredoveký dobový tábor / Burza kníh / 
Workshopy / Športové aktivity

Námestie sv. Františka 
Líščie údolie – Park SNP 
Jurigovo námestie

27. – 29. 
septembra 
2019

Moderuje:
Michal Domonkoš
a Richard Vrablec

Funny Fellows
Cimbal Brothers

King Shaolin
Čarovné ostrohy
H16 + Majk Spirit
DJ Grimaso
Paper Moon Trio

Dalibor Janda 
a Jiřina Jandová

Igor Kmeťo st. 
a Igor Kmeťo ml. 

Pavol Hammel

Kultúraseptember 2019
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