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Parkovacie miesta pre ŤZP

Monitoring 
na Pribišovej 
sa osvedčil
Viac na s. 3 

Stavebníkovi od 1. novem-
bra hrozia sankcie za každý 
deň omeškania prác. Aj pre-

to zjavne nasadil ďalšie kapaci-
ty. Vďaka tomu konečne finišujú 
dokončovacie práce od Molecovej 
po obratisko na konci Karlovej Vsi. 
Po 17. novembri by mali pokračovať 
práce na druhej etape modernizá-
cie Dúbravsko-karloveskej radiály 
od obratiska po Damborského. 

„V uplynulých týždňoch po-
kračovalo betónovanie pevnej jazd-
nej dráhy v obratisku a na začiatku 
úseku na Jurigovom námestí. Prebie-
hala tiež montáž trakčného vedenia 
a budovali  sa jednotlivé nástupiská. 
Na podchode Borská sa robia nové 
schodiská a obklady,“ informoval na 
prelome októbra a novembra hovorca 
primátora Peter Bubla. 

Na niektorých úsekoch trate, ktoré 
nie sú priechodné pre autá alebo 
chodcov, sa robia vegetačné úpra-
vy. Nekladie sa tam však trávnatý, 
ale rozchodníkový, alebo tiež skal-
ničkový koberec. Ten nevyžaduje 
takmer žiadnu údržbu, vyhovuje mu 

priame slnečné žiarenie a nevadí mu 
mráz ani sneh. Navyše zakvitne nie-
koľkokrát do roka a bude hrať farbami 
od jari až do zimy.

V druhej etape dodávateľ robí 
železničný zvršok a pokladá koľa-
je. Betónoval aj priecestie na 
Harmincovej. Zároveň sa repasu-
jú stožiare verejného osvetlenia 
a osádza  jú stožiare trakčného vede-
nia. Pokračujú aj práce na podcho-
de na Damborského, kde začali 
s budovaním nového prestupného 
terminálu Záluhy. Druhá etapa by 
mala byť, podľa vyjadrení dodávateľa 
i hlavného mesta, ukončená do 
Vianoc. To znamená, že už v čase 
vianočných sviatkov by sme sa mali 
dostať električkou z centra mesta až na 
koniec Dúbravky.

Práce na modernizácii Dúbrav sko-
karloveskej radiály sa tým nekončia, 
len budú počas zimy prerušené. 
Pokračovať budú od mája treťou 
a štvr tou etapou, keď sa bude pracovať 
na rekonštrukcii a moderni zácii trate 
od tunela až po Molecovu ulicu. 

-mš-; Foto: MiÚ

Výsadba novej zelene

V Karlovej Vsi 
pribudnú 
desiatky stromov
Viac na s. 8

Zrak detí pod dohľadom

Karloveské 
škôlky 
skontrolujú 
zrak detí 
Viac na s. 10
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Práce na radiále 
v Karlovej Vsi pokračujú 
aj po druhom 
avizovanom termíne 
dokončenia

Väčšinu zmodernizovanej trate bude pokrývať koberec z rozchodníka

Zmodernizované obratisko na konci Karlovej Vsi umožní otáčanie električiek 
aj smerom do Dúbravky
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2 Správy z mestskej časti

Vzor správneho označenia parkovacieho miesta

Na rezerváciu bytu vám stačí 
len 2 000 eur! Po kolaudácii 
podpíšete zmluvu o prevode 

vlastníctva bytu a uhradíte zvyšok 
kúpnej ceny. Takto lákal staveb-
ník bytového domu Meander po-
tenciálnych záujemcov o kúpu 
no  vej nehnuteľnosti. Že stavba 
postavená v rozpore so stavebným 
povolením dodnes nemá dodatočné 
povolenie ani kolaudačné rozhod-
nutie, stavebníka pravdepodobne 
nezaujíma. Budúci vlastníci sa pre-
to ocitli v patovej situácii. Kúpili 
byt, no nemôžu byť jeho vlastníkmi.
Ťažkú hlavu si developer nero-

bil ani po mnohých upozorneniach 
z úradov. „Staval v rozpore s povo-
lením, bol vyzývaný, pokutovaný, bolo 
u neho niekoľko stavebných dohľadov, 
až napokon stavebný úrad svojím 
rozhodnutím stavbu zastavil. Keď to 
nerešpektoval, podali sme na neho 
trestné oznámenie,“ informovala sta-
rostka Dana Čahojová.

Dôveruj ale preveruj
Ak sa chystáte kúpiť si byt v no-

vostavbe, vždy si overte cez staveb-
ný úrad v danej mestskej časti, či má 
stavba všetky potrebné povolenia. 
Inak vám hrozí, že dostanete kľúče 
od nehnuteľnosti, ktorú investor 
postavil načierno. Takéto preventívne 
opatrenie zrejme mnohí podcenili aj 
v prípade stavby Meander.

Dnes ľudia telefonujú na úrad 
a pýtajú sa, v čom je problém? Stavba 
realizovaná v rozpore so stavebným 

Každý majiteľ motorového 
vozidla, ktorý parkuje 
na mieste vyhradenom 

mestskou časťou Bratislava-Kar-
lova Ves, dostal parkovacie miesto 
na užívanie na základe rozhodnutia 
mestskej časti. Zamestnanci miest-
neho úradu pri kontrolách parko-
vacích miest zisťujú mnohé nedo-
statky pri ich označovaní. 

„Žiadame všetkých užívateľov 
vyhradených parkovacích miest, aby 
dodržiavali záväzné podmienky uve-
dené v rozhodnutí. Predovšetkým 
ide o riadne, aktuálne, zrozumiteľné 

označenie parkovacieho miesta na 
dodatkovej tabuli a vyznačenie parko-
vacieho boxu na ploche parkoviska,“ 
zdôrazňuje Beáta Boháčiková z Od-
delenia dopravy miestneho úradu.

Riadne označenie parkovacieho 
miesta hrá podľa jej slov dôležitú úlo-
hu aj pri následnej kontrolnej činnosti 
zo strany mestskej polície. V prípade 
nesprávneho označenia parkovacieho 
miesta mestská polícia nerieši vznik-
nuté zabratie takéhoto miesta iným 
motorovým vozidlom.

-ab-; Foto: MiÚ

povolením nie je stále dodatočne 
povolená, čo bráni jej kolaudácii. 
Navyše na stavebníka sú nahnevaní 
aj ľudia z okolia stavby, pretože ne-
dodržal stavebné povolenie. Druhý 
nahnevaný tábor na stavebníka tvoria 
budúci vlastníci, ktorí chcú v bytovke 
bývať. 

„Konanie o dodatočnom povolení, 
vedené stavebným úradom, môže 
skončiť podľa výsledku konania buď 
rozhodnutím o dodatočnom povo-
lení zmien stavby voči stavebnému 
povoleniu, prípadne spolu s naria-
dením jej úprav, alebo rozhodnutím 
o odstránení nepovolených zmien 
stavby, prípadne jej časti. Z môjho 
pohľadu ani jedno nie je dobrá sprá-
va,“ dodáva starostka. 

Budúcnosť nových vlastníkov by-
tov v tomto projekte tak ostáva ne-
jasná. Aj preto pri kúpe bytu v novom 

objekte venujte pozornosť aj takej 
„maličkosti“ akou je stavebné povo-
lenie a najmä kolaudácia objektu. Bez 
nej napr. nie je možné prideliť súpisné 
číslo domu. V porovnaní s inými, 
s tým súvisiacimi problémami, je toto 
však len maličkosť. Ak stavba nemá 
kolaudačné rozhodnutie, nie je možné 
ju zapísať ani do katastra nehnuteľnos-
tí a teda ani nadobúdať vlastnícke prá-
va k bytom.

Trh s nehnuteľnosťami láme re-
kordy. Fungujúca ekonomika, níz-
ka miera nezamestnanosti a predo-
všetkým nízke úroky hypotekárnych 
úverov spôsobujú enormný záujem 
najmä mladých rodín o zabezpečenie 
si vlastného bývania. Kúpa vlastnej 
nehnuteľnosti je nesmierne vážna vec. 
Najmä ak sa kúpou bytu zaviažete 
k splácaniu hypotéky na niekoľko de-
saťročí.                      -mš-; Foto: MiÚ

Meander zrejme predáva nové byty 
„na hulváta“, hoci stavba ešte nie je povolená

Za riadne označenie parkovacieho miesta zodpovedá 
jeho užívateľ

november 2019

Máme za sebou Dušičky. Mnohí 
z nás sa vybrali na cintorín, k miestu 
posledného odpočinku svojich blíz-
kych. Tí, ktorým to zdravie neumožni-
lo, spomínali v mysli. Postupom času 
máme tých blízkych, ktorí nás predišli 
do večnosti, akosi stále viac a viac. 

Ako dieťa som neriešil, že každý 
raz zomrie. Ako plynú roky, zom-
reli starí rodičia, a žiaľ, „míňajú“ 
sa už aj ľudia z generácie mojich 
rodičov. Zomreli tety, ujovia, aj 
otec. Keď občas navštívim miesto 
jeho posledného odpočinku, všímam 
si ďalšiu smutnú skutočnosť.

Na cintoríne, kde je pochovaný, 
každý rok pribudne nový rad hrobov. 
Možno je to zvláštne, ale všímam si 
na cintoríne narodenia a úmrtia niek-
torých ľudí. Najzarážajúcejšie sú pre 
mňa úmrtia ľudí, ktorí zomreli veľmi 
mladí. 

Z jednej strany otcovho hrobu je 
pochovaný dvadsaťpäťročný muž, 
ktorý zomrel vlani pri autonehode. 
Z druhej strany je pochovaný dvad-
saťtriročný muž, ktorého skolila 
rakovina. Miloval bicykel, ktorého 
zobrazenie je súčasťou náhrobného 
kameňa.

Hroby takto mladých ľudí nájdeme 
na mnohých cintorínoch, kdekoľvek 
na Slovensku. Nútia mnohých z nás 
premýšľať. Premýšľať o tom, že život 
nám vie priniesť množstvo krásnych 
chvíľ, ale aj mnoho bolesti, keď 
stratíme blízkeho človeka. 

Myslime na to teraz, keď môžeme, 
a správajme sa s úctou, človečinou 
a láskou vždy, keď stretneme niekoho, 
koho máme radi, koho ľúbime, koho 
existenciu považujeme za samozrej-
mú. Pretože, ako hovorí jeden môj ka-
marát, nikdy nevieme, ktoré „ahoj“ je 
to posledné.

Branislav Heldes, šéfredaktor
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Snímače zlepšili disciplínu 
užívania parkovacích miest 
pre ŤZP na Pribišovej ulici

Potvrdzuje to monitoring 
v me siacoch júl až septem-
ber. Nedisciplinovaní vodiči, 

ktorí pred zavedením novinky ob-
sadzovali parkovacie miesta určené 
pre zdravotne znevýhodnených, sa 
polepšili. V priebehu sledovaného 
obdobia mestská polícia (MsP) 
musela za hriešnikmi vyštartovať 
len desaťkrát. Porušenia odhalil 
automatický systém ParkDots. No-
tifikácie o porušení zasielal tento 
automatizovaný systém priamo na 
mobilný telefón MsP. 

Za väčšinu výjazdov, paradoxne, 
však mohli práve užívatelia týchto 
miest. Na vyhradenom mieste pre ŤZP 
stálo auto osoby s ŤZP alebo vozid-
lo jej rodinného príslušníka, ktoré 
v danom momente nemalo na palub-
nej doske elektronickú identifikačnú 
kartu. Majiteľa vozidla preto mestskí 
policajti upozornili, že kartu treba mať 
viditeľne umiestenú vo vozidle. Len 
v štyroch prípadoch zistili poruše-

nie predpisov. Vozidlo parkovalo 
na vyhradenom mieste neoprávnene 
a vodičovi udelili blokovú pokutu. 

„Na Pribišovej ulici je snímačom 
označených 23 vyhradených parko-
vacích miest pre osoby s ŤZP. V pr-
vom polroku 2019 zasahovali hliadky 
MsP v štyroch prípadoch, z toho jeden 
prípad sme zaznamenali v júni. Vodiči 
boli riešení v zmysle zákona,“ infor-
movala hovorkyňa MsP hlavného 
mesta SR Bratislavy Tatiana Ku-
rucová. Mestskí policajti hodnotia 
systém monitorovania parkovacích
miesta ako spoľahlivo fungujúci. 

„Systém monitorovania parko-
vacích miest považujeme sa prínos-
ný. Vidíme, že disciplína vodičov 
v tejto lokalite sa zlepšila. Počas sle-
dovaného obdobia bol počet hlásení 
od držiteľov takéhoto parkovacieho 
miesta nulový. Znamená to, že všet-
ky porušenia parkovania boli zachy-
t ené systémom a naši príslušníci sa 
riešeniu týchto porušení zodpovedne 

venovali,“ uviedol veliteľ expozitúry 
Mestskej polície Bratislava IV. Vladi-
mír Šustr. 

„Ľudia s vážnymi zdravotnými 
problémami majú starostí viac ako 
dosť. Keď im svojou bezohľadnosťou 
neumožníme zaparkovať na mieste 
na to určenom, môžeme im spôsobiť 
ťažkosti, ktoré si ani nevieme pred-
staviť. Monitoring týchto miest je 
jedna z ciest ako zvýšiť sebadisciplínu 
a ohľaduplnosť voči iným,“ uviedla 
Dana Čahojová, starostka Karlovej 
Vsi. Systém monitorovania vyhra-
dených parkovacích miest pre osoby 
s ŤZP na Pribišovej spustila Karlo-
va Ves v júni. Projekt je zameraný 

na sledovanie disciplíny parkovania 
a za medzenie prípadov neopráv-
neného parkovania na miestach vyhra-
dených pre osoby so zdravotným 
postihnutím. Spusteniu prevádzky 
predchádzalo osadenie senzorov ob-
sadenosti a distribúcia elektro nických 
kartičiek pre osoby s ŤZP. 

Hlavný prínos systému je v tom, 
že ak zdravotne znevýhodnenej oso-
be obsadí parkovacie miesto vodič 
bez oprávania, okamžite sa o tom 
dozvie mestská polícia a môže tento 
priestupok riešiť. Karlova Ves hodnotí 
fungovanie systému pozitívne a bude 
zvažovať jeho postupné rozširovanie 
aj do iných lokalít.   -mš-; Foto: MiÚ

Informujeme

Monitorovanie vyhradených 
miest pre ŤZP osoby 
na Pribišovej sa osvedčilo

Inzercia

Inzerujte a dajte o sebe vedieť 
v našom mesačníku

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

Náš oficiálny 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

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 

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,
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Jedni predali pozemky, druhí 
budú znášať dôsledky. Ten, 
kto kupoval, vedel, čo robí. 

Územný plán Bratislavy totiž na 
tomto mieste umožňuje stavať aj 
bytové domy. Karlova Ves je stále 
atraktívna na bývanie.

Za tento stav nemôže ani primátor 
Bratislavy ani starostka Karlovej 
Vsi. Hoci napríklad Dana Čahojová 
využíva všetky svoje kompetencie na 
to, aby územie zostalo zastavané čo 
najmenej, developeri ťahajú za dlh-
ší povraz. Či ide o primátora alebo 
starostu, ich možnosti sú v staveb-
nom poriadku obmedzené. Predstava, 
že primátor, starosta alebo občania 
zastavia stavbu, lebo sa im nepáči, 
je naivná. Každý majiteľ stavebného 
pozemku smie stavať, keď jeho projekt 

spĺňa všetky podmienky územného 
plánu a doloží všetky potrebné doku-
menty v zmysle stavebného zákona.

Územný plán mesta s výstavbou 
počíta

Pozemky pod ulicou Nad lúčkami, 
ktoré vzbudzujú záujem verejnosti, 
v časti, kde už niekoľko bytoviek sto-

jí, sú určené pre málopodlažnú bytovú 
výstavbu. Toto územie je vo vlast-
níctve fyzických i právnických osôb 
a územný plán tu umožňuje výstav-
bu, rodinných, ale aj málopodlažných 
bytových domov, zeleň, ihriská, ale 
napríklad aj garáže. 

Je teda len otázkou času, kedy sa 

tam tiež niečo postaví. Súčasní oby-
vatelia by však určite boli radšej, keby 
čo najviac miesta – nielen v Karlovej 
Vsi, ale v Bratislave – zostalo pre 
zeleň, šport alebo rekreáciu. Na rade 
je mesto, ktoré by malo konečne ob-
starať nový územný plán.

-red-; Foto: MiÚ

Medzi 
Karloveskou 
a Nad lúčkami 
reálne hrozí 
výstavba

Inzercia

Aj na tomto mieste územný plán Aj na tomto mieste územný plán 
umožňuje výstavbuumožňuje výstavbu
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Životné prostredie

Na letnými horúčavami 
ťažko skúšanej pešej zóne 
medzi ulicami Pribišova 

a Ľ. Fullu by mohlo byť budúce 
leto znesiteľnejšie. Pribudlo tam 
tienenie, zeleň a dažďové záho-
ny. Vďaka kombinácii získaných 
grantov a rozpočtu mestskej časti 
sa tu podarilo v priebehu októbra 
zrealizovať niekoľko opatrení, kto-
ré umožnia tento verejnosťou in-
tenzívne využívaný vnútroblok 
ochladzovať a spríjemniť pocitovo, 
ale aj vizuálne.

Pri lavičkách lemujúcich detské 
ihrisko v hornej a strednej časti pešej 
zóny pribudlo 14 jarabín durínskych, 
ktoré budú v máji spríjemňovať oko-
lie bielym kvetom a na jeseň sýto 
oranžovými plodmi. V dolnej časti 
pešej zóny pri pošte a v okolí no-
voinštalovanej pitnej fontánky sú štyri 
nové kvetináče vysadené červeným 
hlohom obyčajným. Účelom je vy-
tvoriť čo najviac zatienených zón. 
Pôvodným zámerom bolo inštalovať 
mobilnú zeleň najmä vo vydlážde-
nom okolí fontány, avšak statický 
posudok túto možnosť vylúčil, keďže 
pod objektom fontány sa nachádza-
jú podzemné garáže. V letných me-
siacoch viac tieňa poskytnú  tieniace 
plachty, ktoré sa natiahnu na existu-
júce kovové konštrukcie.

Dažďové záhrady zlepšia aj 
mikroklímu

Vybudovali tu aj štyri dažďové 
záhrady v podobe záhonov, ktoré majú 
za úlohu zadržať a postupne prepúšťať 
zrážkovú vodu. Dažďová záhrada ale-
bo zasakovací záhon je priehlbina, 
určená na zber dažďovej vody či už 
zo spevnených plôch, ako sú strechy 
a chodníky, alebo zo zatrávnených 
prudších svahov, po ktorých pri 
daždi voda rýchlo steká. Pod záhon-
mi je štrkové podložie do hĺbky 40 
cm, aby stekajúca voda prirodzene 
vsiakla do podložia a nedochádzalo 
k zbytočnému odvodňovaniu lokali-
ty. Dažďové záhrady umožnia lepšie 
prežiť vysadeným okrasným rastlinám 
aj v období dlhšieho sucha, a zároveň 
svojím postupným vyparovaním 
zlepšia mikroklímu. Záhony okrem 
svojej estetickej funkcie poskytnú 
útočisko  rôznym druhom opeľovačov 
a motýľov.

Obyvateľmi vyšliapané chod-

níčky, ktoré na vysušenom podloží 
zrýchľovali odtok zrážkovej vody do 
stokovej siete, boli osadené kamen-
nými „šľapákmi“. Tie povrch zdrsňu-
jú a zamedzujú tak zvýšenému odtoku 
zrážkovej vody.

Na niekoľkých miestach pešej 
zóny osadili pletivo, ktoré bude 
slúžiť na zazelenenie múrikov a ko-
vových konštrukcií samopnúcimi 
a ovíjavými rastlinami. Časť týchto 
rastlín vysadili k múriku zábradlia 
vo svahu pri pošte, kde budú slúžiť 
na zachytávanie zrážkovej vody 
a zabraňovať jej stekaniu dolu svahom 
k chodníku. Aby zelená stena prekry-
la nevzhľadný priestor pod múrikom, 
vysadili ďalšie popínavé rastliny 
k betónovej konštrukcii oporného 

múrika pri detskom ihrisku pod ban-
kou. Rovnako pribudli brečtany po 
celej dĺžke oporného múrika v hornej 
časti pešej zóny nad vysadenými stro-
mami. Pavinič a černica beztŕňová 
boli vysadené do existujúcich kve-
tináčov pri kovových konštrukciách 
v strednej a dolnej časti pešej zóny. 
Pribudlo ďalších päť kvetináčov s bo-
hato kvitnúcimi popínavými drevina-
mi vistériami.

Zanedbanú plochu nahradia tr-
valky

Nevyužívanú zanedbanú plochu 
medzi dvoma fasádami a betónovým 
schodiskom v blízkosti menšieho 
detského ihriska pod poštou skrášlia 
pôdopokryvné trvalky určené do 
polotieňa. Rozhranie medzi plocha-

mi jednotlivých vysadených druhov 
je esteticky oddelené skalkovým 
kameňom.

Pod nevzhľadné konštrukcie úni-
kových východov z garáží boli 
umiest nené kvetináče s popínavými 
hortenziami. V dolnej časti pešej zóny 
sú dve zberné nádoby na dažďovú 
vodu s kvetináčom. 

„Veríme, že všetky opatrenia 
pomôžu aspoň trocha zmierniť 
negatívne následky klimatickej zmeny 
a navyše svojou estetickou hodnotou 
spríjemnia pobyt na pešej zóne všet-
kým návštevníkom Dlhých dielov,“
vysvetľuje dôvod opatrení Lenka 
Nemcová z Referátu riadenia projek-
tov.

Niekoľko nových stromov
Okrem zmien na pešej zóne vysa-

dili sedem stromov aj na Beniakovej 
a Veternicovej ulici. Ich výsadba je 
súčasťou dlhodobého zámeru Kar-
lovej Vsi obnovovať verejnú zeleň 
a dreviny. Prednosť pritom majú 
nenáročné odolné dreviny, ktoré sa 
tradične vyskytovali v tejto lokalite – 
jasene a hraby. 

Výsadba sa uskutočnila vďa-
ka grantu z dotačnej schémy 
Bratislavského samosprávneho kraja 
na podporu životného prostredia vo 
výške 10 000 eur a vďaka finančnému 
daru od Prvej stavebnej sporiteľne 
vo výške 5000 eur. Zvyšných 4712 
eur išlo z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves.

-mš-; Foto: MiÚ

Viac zelene a lepšie hospodárenie s dažďovou 
vodou na Dlhých dieloch

Na

Vysadené jarabiny budú v máji bohato kvitnúť a múrik pod parkoviskom postupne zazelení porast brečtanu

Zasakovací záhon bude okrem estetickej funkcie zadržiavať vodu 
stekajúcu z briežka pri pošte
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Pritom je potrebný ako soľ. 
Ulica nie je záležitosťou zo-
pár rodinných domov, ale 

stala sa spojnicou časti Kútiky 
s Námestím sv. Františka. Slo-
venský pozemkový fond má pre-
hnané očakávania a za pozemky vo 
svojej správe pýta od Karlovej Vsi 
premrštenú sumu.

Výstavbu brzdí zmiešané vlastníc-
tvo pozemkov. Ich väčšia časť patrí 
Bratislave, s ktorou má mestská časť 
už uzavretú platnú nájomnú zmlu-
vu. Avšak pozemky s rozlohou 585 
metrov štvorcových má v správe 
Slovenský pozemkový fond (SPF), 
ktorý tieto pozemky spravuje ako 
pozemky neznámych vlastníkov.

Keďže sa prenajať nedajú, Kar-
lova Ves má eminentný záujem 
o ich kúpu. Nadobudnutie tejto časti 
pozemkov si však SPF predstavu-
je inak ako mestská časť a realit-
ní znalci. Zádrheľom je cena. Kým 
realitné kancelárie odhadujú cenu 
pozemku na 17,26 eura za meter 
štvorcový, SPF odhaduje ich hodnotu 
až niekoľkonásobne vyššie, konkrétne 
50,19 eura za meter štvorcový. Sčítané 
a podčiarknuté, SPF žiada o 19 264 eur 

Karlovešťania môžu opäť 
predkladať žiadosti o do-
táciu na rok 2020. Dotá-

cie sú určené na podporu činnos-
tí v oblasti zdravia, telovýchovy 
a športu, kultúry a médií, výchovy 
a vzdelávania, v oblasti sociálnej, 
cestovného ruchu, životného pro-
stredia a propagácie mestskej časti.

Cieľom je aj v roku 2020 zvýšiť kva-
litu života obyvateľov mestskej časti, 
rozvíjať komunitný život, reago vať na 
potreby mestskej časti a podporovať 
aktivity jej občanov. Ak sa podieľate 
na rozvoji detí a mladých, realizujete 
kultúrnu činnosť alebo chcete zvýšiť 
povedomie o recyklácií a znižovaní 

odpadov, máte možnosť získať na 
tieto aktivity dotáciu. 

Oprávneným žiadateľom o do   táciu 
je právnická osoba  a fyzická osoba – 
podnikateľ, ak má sídlo alebo trvalý 
pobyt na území mestskej časti, alebo 
pôsobí, vykonáva činnosť na území 
mestskej časti, alebo poskytuje služby 
jej obyvateľom.

Poskytnuté dotácie prechádzajú 
schvaľovacím procesom a nie je na 
ne právny nárok. Dotácie sa poskytu-
jú iba na projekt alebo činnosť, ktorá 
nevytvára finančný zisk. Rovnako je 
možné z dotácie financovať iba preu-
kázateľné náklady.  

Kompletný zoznam okruhu činnos-

tí, podmienky a potrebné formuláre 
nájdete na webovom sídle Karlovej 

Vsi v časti Dane a dotácie.
-ab-; Foto: MiÚ

viac. Aj takto vedia štátne inštitúcie 
komplikovať výstavbu infraštruktúry 
v prospech obyvateľov. Akoby nestači-

lo, že už sama výstavba chodníka 
predstavuje vynaloženie nemalých fi-
nančných prostriedkov. -ab-; Foto: MiÚ

Vybudovanie 
chodníka na 
Perneckej brzdí 
Slovenský 
pozemkový 
fond

Žiadosť o dotáciu treba podať do konca novembra

Karlova Ves podporila dotáciou 
v tomto roku aj súbor Čečina

O takéto nebezpečné situácie na 
Perneckej ulici pre chýbajúci 

chodník nie je núdza

Poslanecká 
anketa

Branislav 
Záhradník

Pernecká ulica bez chodníka 
predstavuje vážny problém najmä 
z hľadiska bezpečnosti chodcov. 
Mestská časť nechala vypracovať 
projektovú dokumentáciu na chod-
ník. Pre mňa je veľkým sklamaním, 
že celý proces sa aktuálne zastavil 
na majetkovoprávnych problémoch 
so SPF. Verím, že sa nám podarí 
nájsť riešenie a chodník v budúcnos-
ti postaviť aj napriek nemalým in-
vestičným nákladom.

Martin Ganz

Je pre mňa nepochopiteľné, že 
Slovenský pozemkový fond po-
stojom maximalizácie ceny za 
pozemok, ktorý vzhľadom na svoju 
veľkosť má nízku trhovú hodno-
tu, brzdí verejný záujem a znižuje 
bezpečnosť ľudí. Verím, že pred-
stavitelia pozemkového fondu zme-
nia názor a budú uprednostňovať 
bezpečnosť ľudí a verejný záujem 
pred obohacovaním sa na úkor oby-

vateľov Karlovej Vsi.

Peter Lenč

Pozemkový fond by mal rozhodne 
uplatniť verejný záujem. Ak už nie 
je chodník pre verejnosť verejným 
zá ujmom, tak neviem čo by to malo 
byť.

Fond nie je žiadny zárobkový 
podnik a keby sa zas nerozhodova-
lo od zeleného stola, mohli by pri-
hliadať na miestne pomery a úmys-
ly mestskej časti. Neviem, načo im 
taký pozemok vôbec je.

Myslíte si, že Slovenský pozemkový fond má pri predaji pozemku 
prehnané očakávania? Mal by zohľadniť verejný záujem a potrebu 
vybudovať chodník v prospech obyvateľov?
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Téma

Jeseň je obdobie, keď dochádza 
k častým nehodám a stretom 
áut s chodcami. Ráno je dlhšie 

tma a častejšie sú aj hmly. Podvečer 
sa skôr stmieva. Cesty sú mokré, 
šmykľavé a začalo sa na nich obja-
vovať popadané lístie. Opatrnejší 
by mali byť aj chodci, najmä skôr 
narodení. Tmavé oblečenie je mož-
no praktické, ale nie je bezpečné. 

Na zmenené podmienky by mali 
myslieť všetci účastníci cestnej pre-
mávky a zvýšiť opatrnosť. Vodiči by 
mali ubrať nohu z plynu a najmä na 
mokrých cestách dodržiavať väčšie 
rozostupy medzi vozidlami. Brzdná 
dráha sa totiž v tomto období vplyvom 
zmenených poveternostných podmie-
nok predlžuje. K najzraniteľnejším 
účastníkom cestnej premávky ne-
pochybne  patria chodci a cyklisti. 
Hoci podľa zákona majú povinnosť 
byť osvetlení a nosiť reflexné prvky, 
mnohí chodci stále nemyslia na svoju 
bezpečnosť a riskujú životy. 

Najmä starší ľudia obľubujú 
tmavšie oblečenie. Neuvedomujú si, 
že vodič ich často uvidí, až keď je ne-
skoro. Vodič vidí chodcov v tmavom 
oblečení pri zníženej viditeľnos-
ti niekedy len na niekoľko metrov 
a v prípade potreby nemá dostatok 
času zareagovať. Správne umiestnené 
reflexné prvky však žiaria z diaľky 
a šoféri i cyklisti vedia o chodcovi 
vzdialenom aj 200 metrov. Preto je 
veľmi dôležité, aby boli chodci na 
ceste vidieť, a to dosiahnu vďaka re-
flexným prvkom, ktoré odrážajú svet-
lo. Ak skombinujete nápadnú farbu 
odevu s reflexnými prvkami, presta-
nete byť neviditeľní a zvýšite tak svo-
ju bezpečnosť. Nestačí zaobstarať si 
reflexný prvok, ale treba vedieť ho aj 
použiť. Dôležité je, aby bol viditeľný 
a nezakrývali ho ďalšie vrstvy obleče-
nia, prípadne prenášaná batožina.

-mš-; Foto: ilustračné (internet)

Baterku alebo 
čelovku síce 

možno v tme vidieť, 
výstražné prvky
však ani zďaleka 

nenahradia.

Refl exný prvok musí vodič 
vidieť  spredu aj zozadu. 
Umiestnite ho na stranu 

smerom do cesty, 
na predlaktie, okolo 

zápästia a v blízkosti členkov.

Zníženou viditeľnosťou 
sa rozumie nielen tma, ale 
aj šero, hmla alebo husté 

sneženie.

Ak ste chodec, vonku je znížená 
viditeľnosť, nesvieti alebo 
chýba verejné osvetlenie, 
musíte mať na sebe refl exné 
prvky.

Na čo by nemali seniori zabudnúť v jesennom období?

Čím viac prvkov na 
tele máte, tým lep-
šie. Kúpte si refl ex-
né doplnky na nohu, 

ruku aj na batoh.

zápäs

Téma

Reflexné 
prvky 
nám môžu 
zachrániť 
život

Reflexné 
prvky 
nám môžu 
zachrániť 
život

Porovnanie, ako vidí vodič 
neoznačeného a označeného chodca
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V Karlovej Vsi pribudnú 
ďalšie stromy a kríky

Celkovo by malo v novembri 
pribudnúť na rôznych mies-
tach 24 vzrastlých stromov. 

Stromoradie nad MŠ Pod Rovni-
cami a plochu pozdĺž chodníka 
na Segnerovej obohatí 10 hrabov. 
Na Ulici Jána Stanislava za do-
mom 2 – 8 vysadia päť okrasných 
hrušiek. Pagaštan konský pribudne 
vo vnútrobloku pri Veternicovej 25 
a tri platany vo vnútrobloku pri 
Majerníkovej 58. 

„Aj v poslednom roku sme zazna-
menali mnoho dospelých odumretých 
stromov. Hoci sa snažíme dať stro-
mom primeranú a pravidelnú sta-
rostlivosť, je treba vedieť, že naše 
miestne podmienky neumožňujú stro-
mom dlhovekosť. Preto je nevyhnutné 
ich včas nahrádzať mladými zdravými 
a najmä odolnejšími druhmi,“ infor-
movala starostka Dana Čahojová.

Na dve lipy sa môžu tešiť obyvate-

lia v okolí parku Kempelenova, ďalšie 
dve pribudnú v areáli MŠ Kolískova 
a jeden agát dosadia v parku Kaskády. 
Zeleň v Karlovej Vsi doplnia aj dve 
borovice. Jednu vysadia na mieste 
bývalého bigbordu pri čerpacej stanici 
neďaleko novej lodenice. Karlovešťa-
nov poteší väčšmi ako to, čo tam stálo 
predtým. Ako budúci živý vianočný 
stromček poslúži borovica, ktorú vysa-
dia na Námestí sv. Františka. 

Drevinami však nie sú len stromy, 
ale aj kríky. Namiesto náletových 
topoľov na Ulici Jána Stanislava 51 – 
55, vysadí miestny úrad pôdopokryvné 
stálozelené kríky, ktoré by mali slúžiť 
aj na spevnenie malého svahu. V parku 
na Kempelenovej dosadia do záhonov 
kvitnúce kríky. Podobné pribudnú aj za 
Karloveským kultúrnym centrom. Aby 
záhony boli na jar pekne rozkvitnuté, 
vysadia do nich ďalšie cibuľoviny. 

-mš-; Foto: ilustračné (internet)

Životné prostredie

Karlova Ves 
na konferencii
k téme 
zlepšenia života 
v mestách

Karlova Ves je jednou z mála 
mestských častí, ktoré sa 
aktívne podieľajú na orga-

nizovaní konferencií k téme zlepšo-
vania života v mestách a obciach. 
Zúčastňujú sa na nich zástupcovia 
Ministerstva životného prostredia 
SR, Ministerstva dopravy a výstav-
by SR, zástupcovia miest a obcí 
Slovenska, odborníci zo Slovenska 
a zahraničia, zástupcovia médií, 
ako aj zainteresovaná verejnosť 
z akademického i  mimovládneho 
sek tora.

„Po sérii úspešných konferencií 
s medzinárodnou účasťou, ktoré or-
ganizovala Karlova Ves ako hlavný 
organizátor v máji a v septembri 
minulého roka, sa mestská časť 
zapojila do organizácie ďalšieho 

významného podujatia. Konferenciu 
s názvom Zelená infraštruktúra 
a biodiverzita v mestách a okolí 
uspo riadala v spolupráci s Minister-
stvom dopravy a výstavby SR, Mini-
sterstvom životného prostredia SR 
a Bratislavským samosprávnym kra-
jom,“ informuje Lenka Nemcová 
z Referátu riadenia projektov miest-
neho úradu.

Konferencia sa konala v stre-
du 16. októbra v rokovacej sále 
Bratislavského samosprávneho kraja. 

Jej cieľom bolo poskytnúť samosprá-
vam praktické informácie potrebné 
na efektívnu ochranu prírody a biodi-
verzity nielen na svojom území, ale aj 
v širšom kontexte a k budovaniu ze-
lenej a modrej infraštruktúry. Kon-
ferenciu otvorili predstavitelia oboch 
ministerstiev a starostka Mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves Dana 
Čahojová. 

Na podujatí predstavili aj novú 
knihu Príručka pre samosprávy: 
Ako pripraviť akčný plán zelenej in-

fraštruktúry, ktorá vznikla ako jeden 
z výstupov projektového tímu PER-
FECT mestskej časti Bratislava-Kar-
lova Ves.

-mš-; Foto: SITA, Branislav Bibel

Medzi novovysadenými stromami bude mať najväčšie zastúpenie hrab

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia samospráv a zainteresovaná verejnosť z akademického i mimovládneho sektora
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Najkrašia predzáhradka 
- Janotova 14

Púpavová 43Jurigovo námestie 11

Začala sa sezóna zberu 
spadnutého lístia

Najkrajšiu predzáhradku 
nájdete na Janotovej 14 

Leto sa skončilo a s poklesom 
teplôt sa nielenže začalo 
lístie na stromoch sfarbovať, 

ale s príchodom prvých nočných 
mrazov aj padať zo stromov. Pre 
karloveské verejnoprospešné služ-
by sa tak začala sezóna hrabania 
a zberu spadnutého lístia.

Lístie neopadáva zo všetkých stro-
mov rovnako. „Treba mať na pamäti, 
že padanie lístia nie je jednorazová 
krátkodobá záležitosť, ktorá trvá 
niekoľko dní. Preto ani nie je možné 
zabezpečiť úplné vyčistenie verej-
ných priestorov od napadaného lístia 
naraz. Navyše často je opadané lístie 

Je situovaná v náročnom sva-
hovitom teréne, kde bolo tre-
ba vymeniť množstvo pôdy. 

Ako konštatovali členovia hodno-
tiacej komisie, jej tvorca sa vyhral 
s kompozíciou a výberom sorti-
mentu vysadených kvetov. Oči-
vidne bolo do jej vytvorenia vložené 
množstvo času aj finančných pro-
striedkov. 

Na druhom mieste skončila 
predzáhradka na Jurigovom námestí 
11 a na treťom predzáhradka na 
Púpavovej 43. V ich prípade sa hod-
notiaca komisia zhodla, že ide pomaly 
o menšie záhradné partery (záhradné 
kútiky, cez ktoré sa dá prejsť, pozn. 
redakcie), ktoré sú z kompozičného 
hľadiska do detailov prepracované.

„Pre okoloidúcich je to možno 
samozrejmosť, ale každý čo má len 
maličkú záhradu vie, že pre poteše-
nie oka a radosť duše je treba veľa 
pravidelnej fyzickej námahy. Každý, 
kto vynakladá svoju námahu a čas, 
aby oživil udržiavanou zeleňou naše 
okolie si zaslúži veľké poďakovanie,“ 
povedala starostka Karlovej Vsi Dana 
Čahojová.

„Všetky predzáhradky si vyžiadali 
množstvo času a finančných prostried-
kov. Tie, ktoré vyhrali, boli vytvorené 
čisto vlastnými silami. Aj touto cestou 
by sme radi prejavili uznanie všetkým, 
ktorým nie je ľahostajné prostredie, 
kde žijú, a snažia sa ho takto kultivo-
vať“, ocenila prácu tvorcov súťažných 
predzáhradiek Magdaléna Svoreňová 

z Referátu životného prostredia miest-
neho úradu.           -mš-; Foto: osobné

archívy autorov predzáhradiek

privanuté z ešte neočistených plôch 
na tie očistené. Týka sa to najmä tých 
oblastí Karlovej Vsi, ktoré sú v dotyku 
s ucelenými lesnými porastmi," infor-
moval riaditeľ Verejnoprospešných 
služieb Karlova Ves (VPS) Anton 
Horínek. 

S momentálnymi ľudskými a tech-
nickými kapacitami dokážu kom-
pletne obísť Karlovu Ves za päť až 
šesť týždňov.  Zber opadaného lístia 
vykonávajú zamestnanci VPS s po-
mocou tej istej techniky, s ktorou aj 
kosia. Tieto zariadenia sú vybavené aj 
na zber pokosenej trávy a práve to sa 
využíva pri zbere lístia.

Ak ostane na verejných priesto-
roch trochu opadaného lístia najmä 
v blízkosti stromov a kríkov, nie je 
to dôvod na sťažovanie. Práve tieto 

zvyšky napadaného lístia môžu využiť 
v zime ježkovia a iné živočíchy, ktoré 
tu s nami žijú, aby našli úkryt pred 
nízkymi teplotami.   -mš-; Foto: MiÚ

Životné prostredie
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Väčšina karloveských mater-
ských škôl (MŠ) sa zapojí 
do projektu Zdravé oči už 

v škôlke. V rámci neho zrakoví te-
rapeuti skontrolujú zrak dvadsia-
tim tisícom detí z MŠ na celom 
Slovensku. 

„Zapojili sme sa už aj v minulosti. 
Na základe meraní sa zistili u nie-
ktorých detí odchýlky. Rodičia do-
stali správu a odporúčanie navštíviť 
očného lekára. Doposiaľ netušili 
o odchýlkach vo videní ich detí, takže 
vyšetrenie na pôde MŠ bolo nielen 
užitočné, ale pre deti i bez zbytočného 
stresu,“ opisuje skúsenosti s pro-
jektom riaditeľka MŠ Kolískova 14 
Mo nika Šuleková. Do projektu sa pri-
hlásili aj tentokrát.

Ako informuje riaditeľka MŠ Ma-
jerníkova 11 Iveta Ryzá, do projek-
tu sa chceli zaregistrovať už minule, 
ale nebolo to možné z kapacitných 
dôvodov. „Som veľmi rada, že re-
gistráciu opäť spustili, takže som za-
registrovala všetky deti z našej MŠ,“
dodáva. „Do projektu sa zapojila MŠ 
Pod Rovnicami už v minulosti, na-
posledy v školskom roku 2018/2019, 
takže v tomto školskom roku by to 
bolo aktuálne len pre novoprijaté 
deti, a to podľa záujmu rodičov,“ ho-
vorí riaditeľka Jana Čechová.

Do infúzneho vrecka dali 
toľko umelej krvi, koľko 
človek môže stratiť, aby pri 

tom neprišiel o život. Zatiaľ muse-
li „malkáči“ zachrániť spolužiaka 
a obviazať mu krvácajúcu ranu. 

„Mladší behali, zbierali pečiat-
ky a učili sa základy prvej pomoci, 
ako privolať záchranku, ako zastaviť 

krvácanie, ošetriť natrhnutý sval, čo 
urobiť s niekým, kto leží na zemi, ako 
zafixovať zlomeninu či ako si ošetriť 
popáleniny alebo omrzliny,“ priblíži-
la učiteľka Katarína Kresáňová, ktorá 
s viacerými triedami pripravila pre 
celý prvý stupeň špeciálny kurz prvej 
pomoci.

-bh-; Foto: Adriana Hlavinková

sám povedať, že vidí horšie alebo 
inak, preto si poruchu zraku nemusí 
všimnúť ani rodič. Môže však testovať 
zrak svojho dieťaťa aj v domácom 
prostredí, napríklad sa zahrať na 
piráta, aby prekrývaním očí zistil, 
či vidí oboma očami rovnako, či ro-
zoznáva detaily a farby,“ hovorí Beáta 
Bušányová, odborná garantka projek-
tu Zdravé oči už v škôlke a primárka 
Kliniky detskej oftalmológie Národ-
ného ústavu detských chorôb.

Špeciálne prístroje – autorefrak-
tometre, pripomínajú usmievavý 
fotoaparát a deti zaujmú veselými 
zvukmi. Vyškolení pracovníci Únie 
nevidiacich a slabozrakých Sloven-
ska (ÚNSS)  v priebehu školského 
roka navštevujú materské školy, aby 
skontrolovali, či deti nemajú nábeh 
na niektorú z najčastejších očných 
porúch. „Kontrola zraku je rýchla, 
dieťaťa sa vôbec nedotýkame, pre-
tože meriame na diaľku. Prístroj nám 

v podstate premietne do čísel to, ako 
škôlkar vidí, a naši pracovníci to vy-
hodnotia,“ vysvetľuje Tatiana Win-
terová, riaditeľka ÚNSS. Každé dieťa 
dostane certifikát o vyšetrení, ktorý 
v prípade odchýlky rodič zanesie 
pediatrovi. Keď ten zistí u dieťaťa 
zníženú zrakovú ostrosť, odošle ho na 
vyšetrenie k oftalmológovi. 

Projekt podporuje už štvrtý rok 
občianske združenie BILLA ľuďom. 
Vlani sa pracovníci ÚNSS pozreli na 
oči 20 285 škôlkarom, z nich 2955 
dostalo odporúčanie na kontrolu zra-
ku odborníkom. Minulý školský rok 
navštívili 447 škôlok. V novom, už 4. 
ročníku, sa popri spokojnosti rodičov 
môžu predškolské zariadenia tešiť aj 
na edukačné hračky, ktoré boli pre 
projekt vyrobené na mieru, aby deťom 
pomohli cibriť si zrak, a aj jemnú mo-
toriku.

-mš-; Foto: OZ BILLA ľuďom

Do projektu sa podľa riaditeľky 
Martiny Horváthovej zapojí aj MŠ 
L. Sáru. Tento rok sa im to podarilo, 
lebo, ako povedala, nie je jednoduché 
zapojiť sa, treba reagovať hneď, ako sa 
projekt spustí. Riaditeľka MŠ Ľ. Fullu 
12 Eva Jurská si myslí, že starostli-
vosť o zrak a prevencia ochorení sú 
dôležité, preto sa do projektu zapoja.

Vyšetrenie je zacielené na odha-
lenie refrakčných porúch zraku ako 
ďalekozrakosť, krátkozrakosť, ani-
zometropia (napríklad jedno oko je 
ďalekozraké, druhé je blízkozraké, 
pozn. red.), tupozrakosť a škúlenie. 
Každá z nich má za následok zníženie 
zrakovej ostrosti a musí sa korigo vať 
okuliarmi. Vekový rozptyl detí na 
skríning je určený od 3 do 6 rokov 
a je vybraný zámerne. Do šiesteho 
roku života sa ešte deťom vyvíja vi-
denie, takže včasnou a adekvátnou 
liečbou ho možno ovplyvniť. 

„Škôlkar doma väčšinou nevie 

Škôlkari sa 
zapoja do 
projektu 
Zdravé oči už 
v škôlke

Na Tilgnerke 
si skúšali prvú 
pomoc

Vyšetrenie prebieha 
zábavnou formou a deti 

zbytočne nestresuje
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Špecifické vývinové poruchy 
učenia sú témou, ktorá 
v slovenskom školstve rezonu-

je už dlhšie. Keďže pedagógovia sa 
čoraz častejšie stretávajú so žiak-
mi s poruchami ako dysortografia, 
dyslexia, dyskalkúlia, Aspergerov 
syndróm či ADHD (poruchy po-
zornosti spojené s hyperaktivitou, 
pozn. red.), je opodstatnený dopyt 
po špeciálnych prípravných kur-
zoch. 

Aj tento rok Program Erasmus+  
ponúkol možnosť učiteľom bilingvál-
nej slovensko-talianskej sekcie Gym-
názia Ladislava Sáru zúčastniť sa na 
kurze, ktorý im pomôže zlepšiť inte-
gráciu žiakov so špeciálnymi potreba-
mi bilingválneho vzdelávania.

Cieľom absolvovania kurzu v Rí-
me bolo získať nové vedomosti 
a praktické zručnosti v oblasti práce 

Rodiny s deťmi vďaka tzv. 
Rodinnému pasu získa-
jú množstvo zliav, vďaka 

ktorým odľahčia svoj rozpočet. 
Medzi poskytovateľmi zliav sú 
divadlá, jazykové a tanečné ško-
ly, organizátori rôznych kurzov, 
táborov či detských osláv, športo-
viská, obchody, kaviarne a rozliční 
poskytovatelia služieb.  

„Dve zľavové karty dostane poštou 
zdarma každá rodina aspoň s jed-
ným dieťaťom vo veku do 18 rokov 
a trvalým bydliskom v Bratislavskom 
kraji. Stačí sa bezplatne zaregistro-
vať na stránke www.rodinne-pasy.
sk, kde sú informácie o zľavách,“
informuje projektová manažérka pro-
jektu Rodin né pasy Mária Hlinová. 
V súčasnos ti služby Rodinných pasov 
využíva vyše 5600 rodín. 

Rodinné pasy pripravujú aj rôzne 
súťaže o atraktívne ceny. Držitelia 

so žiakmi so špeciálnymi potrebami. 
„Prvé dni prebiehali hodiny formou 
teoretickej výučby. V ďalších dňoch 
nasledovala výučba zameraná na 
riešenie individuálnych problémov 
a konkrétnych modelových situácií,“ 
informovala pedagogička Iveta Ho-
lubcová. 

Keďže výučba prebiehala v talian-
skom jazyku, okrem odbornej stránky 
si pedagógovia z gymnázia Ladislava 
Sáru zlepšili odbornú terminológiu 
a vedomosti v krajine, kde je táto 
problematika veľmi rozšírená a dobre 
prepracovaná. „Absolvovaním kurzu 
vďaka programu Erasmus + očaká-
vame zvýšenie kompetencií pri práci 
so žiakmi so špeciálnymi potrebami 
a rozvíjanie nových postupov a metód 
vo výučbe,“ povedala Iveta Holub-
cová.

-red-; Foto: Gymnázium L. Sáru

Rodinných pasov už napr. vyhrali 
vstupenky do akvaparku, funkčný 
nosič pre dieťa, detský letný tábor, 
pobyt pre dvoch v kúpeľoch či hovo-
riace knihy. Stačí sledovať ich stránku 
na sociálnej sieti, kde tiež pravidelne 
informujú o podujatiach pre rodiny 
s deťmi v Bratislavskom kraji.

Podľa predsedu Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Juraja Drobu je 
Rodinný pas nástrojom, ako mladým 
rodinám s deťmi priblížiť atraktívne 
miesta, zážitky či tradičnú kultú-
ru, ktorými bratislavský región dis-
ponuje. Bratislavský kraj v týchto 
aktivitách spolupracuje s Trnavským 
krajom, ale aj s rakúskymi regiónmi 
Burgendland a Dolné Rakúsko.   -mš-

Špeciálnym potrebám 
študentov sa venujú aj 
bilingválne gymnáziá

Rodiny môžu ušetriť vďaka 
Rodinnému pasu

Máš aspoň 16 rokov, nechce sa Ti sedieť doma, ale radšej by 
si niečo zarobil? Karloveské centrum kultúry hľadá práve Teba!

Budeš pomáhať pri akciách ako Karloveský majáles, Karloveské 
kultúrne a športové leto, Karloveské hody a mnohých ďalších.

Za každú odpracovanú hodinu dostaneš 4 eurá,
cez víkend budeš mať aj príplatky. Na všetky platené podujatia 
v Kamel klube budeš môcť vziať štyroch kamarátov bezplatne. 

Knihy o Slovensku
Karloveské rameno 4B

www.dajama.sk

Internát 

NOVÉ KNÍHKUPECTVO
knihy / mapy / spoločenské hry

Inzercia

Inzercia

Vstupné: Žiaci a študenti do 15 rokov – zadarmo
 Študenti nad 15 rokov – 2 eurá
 Dôchodcovia – zadarmo
 Ostatní návštevníci – 4 eurá
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Do MŠ Pod Rovnicami 
zavítala jeseň

Policajti predviedli prácu 
deťom z MŠ Ľ. Fullu

Na exkurzii v jahodovo-
jablkovom raji

Jeseň sa naplno udomácnila 
všade navôkol. V škôlke 
pribudli papieroví ježkovia, 

jablone a hrušky, nazbierané gašta-
ny napichnuté na špajdli či pa-
pierové šarkany.

„Deti majstrovsky narábajú s pra-
covným náradím a rady kombinujú 
materiály. Tešia sa nielen zo svojich 
pekných diel, ale aj z prác iných detí,“ 
prezradila učiteľka Matilda Brtáňová. 

Škôlkari sa oboznámili s dôleži-
tou prácou polície a pozreli si 
výcvik služobných psov. 

Príslušníci Policajného zboru SR 
rozprávali aj o zásahoch, pri ktorých 
polícia potrebuje štvornohých po-
mocníkov. 

„Šikovnosť dvoch štvornohých ka-
marátov deti videli priamo v predve-

Zamýšľali ste sa niekedy nad 
tým, odkiaľ pochádzajú ja-
hody a jablká, ktoré si počas 

leta vychutnávate? Deti z mater -
skej školy na Borskej to zaujímalo 
a išli sa pozrieť na miesto, kde slad-
ké dobroty rastú a čakajú v sklade.

Daždivý prelom mája a júna nebol 
priaznivý na exkurziu na jahodovú 
plantáž, ale deti si prezreli aspoň 
sklad v Dunajskej Lužnej. Právu tu sa 
nachádzajú priestory, odkiaľ putujú 
jablká a jahody na predajné pulty. 

„Vedúci nám porozprával, ako 
také jabĺčko vzniká, a aj takto sme si 
utvrdili vedomosti, ktoré sme si 
odniesli zo škôlky. Videli sme celý 
proces, ako sa jablká triedia, umýva-
jú, krájajú, sušia aj balia. Mohli sme 
ochutnať jahody a sušené jabĺčka, 
boli lepšie ako chipsy,“ zhodnotila 
výlet učiteľka Zuzana Olgyayová. 

-ab-; Foto: MŠ Borská 4

dených akciách. Deťom sa páčili aj 
policajné autá, ktoré si mohli z tesnej 
blízkosti poobzerať. Návšteva sa 
s nami rozlúčila spustením majáka, 
na čo deti mávali a tlieskali. Bol to 
pre ne nezabudnuteľný zážitok," pove-
dala riaditeľka MŠ Fullu Eva Jurská.

-bh-; 
Foto: MŠ Ľ. Fullu 12

Nezostalo však iba pri téme jesene. 
Fotografia je podľa nej síce verným 
obrazom človeka či prírody, ale 
predškoláci v MŠ Pod Rovnicami si 
vytvorili vlastné tablo. Vyníma sa na 
ňom motto Naša škôlka, to je škôlka, 
radi do nej chodíme. S radosťou sa 
ujali úlohy zobraziť sami seba pro-
stredníctvom autoportrétu.

-bh-; Foto: MŠ Pod 
Rovnicami 1

Inzercia

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

pri MŠ Suchohradská 3 a MŠ Adámiho 11 
pomocnú kuchárku. 

Hrubá mzda od 665 eur. Nástup možný ihneď. 
Benefi ty: pracovný čas 37,5 hodín týždenne, 13. plat, 

5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce. 
Životopisy zasielajte na adresu skolstvo@karlovaves.sk, 

alebo volajte na oddelenie školstva na tel. č.: 02 707 11 221.
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Šarkaniády sa zúčastnilo vyše 350 ľudí

Detské ihrisko na Námestí sv. Františka s novými prvkami

Deti z MŠ L. Sáru venujú jeden 
deň v týždni športu

Predpoludňajšiu hmlu vy-
striedali slnečné lúče babieho 
leta. Optimálny vietor a chuť 

zabaviť sa pri púšťaní šarkanov pri-
tiahli v druhú októbrovú sobotu na 
obľúbenú lúku nad Karlovou Vsou 
vyše 350 ľudí. Oficiálne sa zaregis-
trovalo 111 „šarkanovodičov“. 

„Porota hodnotila nielen techniku 
púšťania, ale aj pestrosť, nápaditosť 
či originalitu šarkanov. Všímala si aj 
šarkany vlastnej výroby. Kto nestihol 
doma, mohol to dobehnúť priamo na 
lúke. Vychovávateľky zo ZŠ A. Dubče-
ka pripravili pre deti tvorivé diel-
ničky,“ informovala Lívia Polácho-
vá z občianskeho združenia LÚKA, 
ktoré toto podujatie usporiadalo už po 
ôsmykrát na počesť záchrany prírod-
ného prostredia pred výstavbou.

-bh-; Foto: Peter Garai

Starý drevený hrací prvok 
a dopadovú plochu z gu-
mených rohoží nahradila 

nová bezúdržbová kombinovaná 
hliníková hracia zostava s dvoma 
domčekmi so schodíkmi, s dvoma 
šmykľavkami a s dopadovou plo-
chou z liatej gumy. 

„Postupne modernizujeme detské 
a športové ihriská v Karlovej Vsi, lebo 
nám záleží na kvalite a bezpečnos-
ti verejných ihrísk. Detské ihrisko 
na Námestí sv. Františka patrí mo-
mentálne medzi najviac využívané 
ihriská a jeho rekonštrukcia bola 
potrebná, keďže pôvodné drevené 
hracie prvky boli po takmer pätnás-
tich rokoch používania za hranicou 

Každý pondelok absolvujú 
v športovej hale Mladosť 
hodinu športového trénin-

gu. Počas celého školského roka 
sa pod vedením trénerov venujú 
základom atletiky, gymnastiky, lop-
tových hier, ale aj tanečnému rock 
and rollu. Pripravujú sa tak na 
vyvrcholenie projektu, ktorým je 
veľká olympiáda materských škôl. 

Riaditeľka MŠ Martina Horvátho-
vá prezradila, že cieľom zapojenia do 

tohto projektu bolo poskytnúť deťom 
možnosť športového vyžitia v priesto-
roch veľkej športovej haly. 

„Vtedy som ani netušila, aký to bol 
dobrý výber. Nielen z pohľadu zame-
rania školy na rozvoj pohybových 
zručností, ale najmä na fakt, že deťom 
športová príprava každý týždeň vyčarí 
úsmev na tvári a nadšenie. Popri 
zábave si naši drobci ešte neuvedomu-
jú, akým správnym smerom kráčajú,“
dodáva.       -mš-; Foto: MŠ L. Sáru 3

životnosti,“ informoval vicestarosta 
Karlovej Vsi Branislav Záhradník.

Zostava spĺňa najprísnejšie kritéria 
bezpečnosti. Zároveň je farebne 
zaujímavou náhradou pôvodnej. 
Obľúbené a navštevované detské 
ihrisko tak poskytne nové možnosti 
bezpečného trávenia voľného času 
pre jeho návštevníkov vo veku päť až 
dvanásť rokov.

Na modernizáciu detského ihris-
ka Karlova Ves získala dotáciu 
z Úradu vlády Slovenskej republiky 
z programu Podpora rozvoja športu na 
rok 2019 vo výške 8000 eur. Ďalších 
13 000 eur išlo z rozpočtu mestskej 
časti. 

-mš-; Foto: MiÚ
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v tvare kríža

Krížovka

Ktoré médium 
uverejnilo prvú 

zmienku o dedinke 
Karlsdorf? 

Mestské pohrebníctvo Ma-
rianum stihlo dokončiť 
rekonštrukciu chodníkov 

ešte pred novembrovým náporom 
návštevníkov. Zo zámkovej dlažby 
sa podarilo vytvoriť chodník v tvare 
kríža.

Starý karloveský cintorín má svo-
ju špecifickú atmosféru. Odpočíva-
jú na ňom Karlovešťania ešte z čias, 
keď bola Karlova Ves malou dedinou 
neďaleko Bratislavy. Keď sa pred 
pár rokmi obnovilo pochovávanie na 
tomto cintoríne uprostred sídliska, do 
očí začal biť aj nelichotivý stav chod-
níkov. Najmä v tme mohli nerovnosti 
návštevníkov veľmi nepríjemne pre-
kvapiť.

Správca cintorína zareagoval 
na požiadavku obnovy chodníkov 

a pred Sviatkom všetkých svätých 
stihol zavŕšiť ich rekonštrukciu. 
„Tohtoročné Dušičky sa niesli pre 
návštevníkov cintorína v Karlovej 

Vsi v znamení významnej zmeny, 
nakoľko na cintoríne sme odstráni-
li staré, už aj nebezpečné chodníky. 
Nahradila ich celkom nová cintorín-

ska komunikácia zo zámkovej dlaž-
by,“ povedala Andrea Vencelová 
z organizácie Marianum.

-ab-; Foto: MiÚ

Novú dlažbu prišla skontrolovať starostka Dana Čahojová s vicestarostom Branislavom Záhradníkom
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Karlovešťania opäť spomínali na históriu

Francúzsko cestou hudby a piesní 

Karloveský šachový klub otvára nový 
ročník 2019/2020

Napíšte rok, v ktorom novi-
ny Pressburger Zeitung 
(Bratislavské noviny) uve-

rej nili článok, kde sa prvýkrát 
píše o Karlsdorfe (terajšej Kar-
lovej Vsi), alebo bol použitý výraz 
Karlsdorfer (karloveský). Tak zne-
la kvízová otázka, na ktorú mohlo 
v pondelok 14. októbra odpovedať 
140 účastníkov 2. ročníka Večera 
Karlovešťanov, ktorí sa zišli vo 
veľkej sále karloveského kultúrne-
ho centra.

Hlavným bodom programu večera 
bola prezentácia Karlovešťanov 
Matúša Šrámka a Márie Zatkalíkovej 
Stranovskej. V hodinovom bloku 
oboznámili účastníkov podujatia so 
zaujímavými historickými udalosťa-
mi z Karlsdorfu tak, ako o nich písali 
noviny Pressburger Zeitung v rokoch 
1780 – 1918. Prítomní sa dozvedeli, 
že prvá zmienka o  Karlsdorfe súvise-
la s odpredajom mlyna na Karloves-
kom potoku a v Pressburger Zeitung 

Milujete všetko francúzske? 
Stretli ste sa niekedy 
s francúzštinou, či už na 

strednej škole, alebo počas svoj-
ho aktívneho života? Potom ste to 
práve vy, komu sú určené stretnu-
tia, ktoré v rámci aktivít pre senio-
rov organizuje karloveský miestny 
úrad raz týždenne.

Ak vás oslovila ponuka príjemného 
spomínania na Francúzsko cestou 
hudby a piesní, prihláste sa e-mailom 
na dennecentra@karlovaves.sk ale-
bo telefonicky počas úradných hodín 
na čísle 0940 634 198. Bude sa vám 
venovať Eva Frohlichová, ktorá dvad-
sať  rokov učila francúzštinu a takmer 
desať rokov pracovala pre Francúzsky 
inštitút. Vstup je voľný.

-red-; Foto: ilustračné (internet)

Najbližší domáci zápas sa hrá v piatok 6. decembra proti Národnej banke Slovenska. Ktovie, 
komu prinesie Mikuláš body z tohto zápasu?

Týmto ročníkom Karloveský šachový klub otvára jubilejnú dvadsiatu šachovú sezónu. Hrá 5. ligu 
pod patronátom Bratislavského šachového zväzu. Tento rok sa prihlásilo do súťaže až 23 družstiev. Ak máte 
radi šach aj vy, môžete si prísť zahrať každý piatok do denného centra na Lackovej 4 v čase od 16.00 do 20.00 h.

-bh-; Foto: ilustračné (internet)

bola uverejnená 8. februára 1803. 
Matúš Šrámek, ktorý sa dlhé 

roky venuje minulosti Karlovej Vsi, 
priblížil vo svojej prezentácii udalosti, 
ktoré sa tu odohrali v rozpätí vyše 200 
rokov a boli opísané v spomínaných 
novinách. Jeho informácie dopĺňa-
la videoprojekcia a čítanie dávnych 
novinových správ v podaní Márie 
Zatkalíkovej Stranovskej. Okrem 
rôz nych až kurióznych situácii sa po-
slucháči dozvedeli zaujímavé príhody 
zo života ľudí z niekdajšej vinohrad-
níckej dedinky. Noviny Pressburger 
Zeitung začali vychádzať v roku 1764. 
Keďže viac ako polovica obyvateľov 
vtedajšieho Prešporka sa hlásila 
k nemeckej národnosti, noviny vy-
chádzali v nemčine.

Prítomným Karlovešťanom sa 
prihovorili aj starostka Dana Ča-
hojová a vicestarosta Branislav 
Záhradník. Vzdali hold pôvodným, 
ako aj súčasným obyvateľom kedy-
si malej vinohradníckej dedinky 

Karlsdorf, založenej v roku 1780 
a v roku 1919 premenovanej na Kar-
lovu Ves. Zdôraznili, že si treba stále 
pripomínať odkaz predkov, ktorí svo-
jou prácou a životom zanechali de-
dičstvo pre mladšie generácie.

Známe trampské skladby zahra-

la trampská kapela Pekaringo a po-
starala sa tak o dobrú náladu v sále. 
Na záver podujatia boli hodnotnými 
cenami ocenení aj traja úspešní účast-
níci kvízu. 

-mš-; Foto: MiÚ

Mária Zatkalíková Stranovská 
a Matúš Šrámek predstavili 
zaujímavé historické udalosti 
z Karlsdorfu
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Nové svetelné rotačné reflek-
tory, napájacie systémy 
a nový svetelný pult. Vďaka 

tejto kombinácii budú kultúrne ak-
cie v Karloveskom centre kultúry 
(KCK) vizuálne krajšie. Karlova 
Ves získala na rozvoj kultúrnej 
infraštruktúry podporu 8000 eur 
z Bratislavského samosprávneho 
kraja (BSK). Doterajší svetelný 
park v KCK bol z hľadiska multi-
žánrových podujatí nevyhovujúci 
a nespĺňal nároky na profesionálnu 
scénu. 

Karloveské centrum kultúry je je-
diný reprezentačný priestor, kde sa 
v mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves môžu konať spoločensko-kultúrne 
podujatia. Má kapacitu 250 miest. 
Ročná návštevnosť KCK je 15 000 
návštevníkov a návštevnosť má stúpa-
júcu tendenciu. „Cieľom mestskej 

časti je maximálne využiť potenciál 
strategického miesta s multikultúrnym 
využitím a technickým vybavením pre 
všetky vekové, sociálne, kultúrne, ale 
aj marginálne skupiny ľudí,“ poveda-
la vedúca Oddelenia kultúry Adriana 
Majka. 

Od roku 2015 sa vďaka postupnému 
financovaniu z vlastných zdrojov, ale 
aj vďaka dofinancovaniu z grantových 
programov (najmä BSK) uskutočnila 
kompletná modernizácia zvukovej 
techniky, aparatúry a príslušenstva 
pre komplexnú dramaturgiu KCK.

-red-; Foto: MiÚ

Kultúrny dom obohatí nový 
svetelný park

Bratislavské korunovačné dni 
sú atrakciou pre turistov aj 
domácich. Vedeli ste však, že 

korunovačný sprievod má aj detskú 
podobu? V piatok 13. septembra sa 
na Detskom korunovačnom sprie-
vode odprezentovali práce žiakov 
výtvarného odboru ZUŠ Jozefa 
Kresánka. 

Na akciu organizovanú Múzeom 
mesta Bratislavy vytvorili päť 
kostýmov, ktoré predviedli  žiačky 

literárno-dramatického odboru. Origi-
nalitu a nápaditosť všetkých piatich 
kostýmov a zároveň dramatické pred-
vedenie odmenila odborná porota naj-
lepším hodnotením. Navyše žiačka 
Ema Mikuličová sa stala absolútnou 
víťazkou súťaže a bola korunovaná 
za detskú kráľovnú mesta Bratislavy. 
Kráľovská koruna z Bratislavských 
korunovačných dní tak putovala do 
Karlovej Vsi.

-red-; foto: Branislava Miklánková

Karloveské kostýmy zvíťazili 
na Detskom sprievode

Chcete si ekologicky obohatiť 
svoj šatník výmenou svo-
jich vecí za iné? Zastavte 

sa v stredu 6. novembra po práci 
v Karloveskej knižnici. Čaká na 
vás príležitosť opäť sa zapojiť do 
susedského SWAP-u jesenného 
a zimného oblečenia. 

Stačí prísť medzi 16.30 a 19.00 h 
do Karloveskej knižnice a priniesť so 
sebou maximálne desať kusov obleče-

nia, ktoré už nenosíte, ale radi by ste 
ich dopriali niekomu inému. Obleče-
nie by malo byť vhodné na jeseň/zimu 
a v dobrom stave. Potom si môžete 
vybrať pre seba niečo z toho, čo pri-
niesli ostatní. 

Oblečenie, ktoré po SWAP-e zo-
stane, poputuje aj tentoraz iniciatívam 
a združeniam, ktoré podporujú ľudí 
v núdzi. Účastnícky príspevok je dve 
eurá.       -red-

SWAP oblečenia 
v knižnici
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Koniec septembra bez kva-
litnej ľudovej hudby si 
nevedia predstaviť ani 

v Nových Zámkoch. Folklórny sú-
bor Čečina prijal pozvanie na XXV. 
Novozámocký festival detských 
folklórnych súborov, kde sa pre-
zentoval v programe s názvom Hosť 
do domu, Boh do domu.

Folklórny festival je sprievodnou 
akciou miestnych Oberačkových 

Učitelia umeleckých škôl 
z viacerých krajín sa stret-
li na prelome septembra 

a októbra v druhom najväčšom 
slovinskom meste Maribor. Išlo 
o stretnutie pedagógov umeleckých 
škôl pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa hudby, vyhláseného orga-
nizáciou UNESCO.

ZUŠ Jozefa Kresánka reprezen-
tovali učitelia Miriam Trgová, Jarmila 
Mušitzová, Jarmila Jurášová Šteige-

rová, Leoš Farkaš, Pavol Kušík, Juraj 
Šušaník a Pavel Machálek. „Stret-
nutie vyvrcholilo koncertom peda-
gógov škôl z maďarského Pomázu, 
srbského Nového Sadu, ZUŠ Jozefa 
Kresánka z Bratislavy a hostiteľskej 
školy Konservatorij za glasbo in balet 
Maribor v priestoroch Slovinského 
národného divadla v Maribore,“
priblížila medzinárodné obsadenie 
Miriam Trgová.

-red-; foto: Peter Mušitz

Radosť Európy. Tak je 
pomenovaný belehradský 
tanečný festival, ktorý sa 

teší obľube už päťdesiat rokov. Pri 
oslavách jubilea nechýbala kar-
loveská Čečinka.

Na októbrovom jubilejnom ročníku 
sa zúčastnili tanečné súbory z 21 kra-
jín. Slovenské farby reprezentoval 
Detský folklórny súbor Čečinka pod 

slávností. Počas 25 rokov svojej 
exis tencie nadobudol medzinárodný 
charakter. Tento rok naň zamieri-
li aj súbory z Poľska, Srbska alebo 
Maďarska. Tematika programu ne-
bola vôbec náhodná, keďže aj folklór 
má byť podľa organizátorov jedným 
z prostriedkov na bližšie spoznávanie 
okolitých kultúr a tradícií. 

-red-; foto: Martin Melník

vedením Etely Nôtovej a Hany Ko-
peckej. „Žánrovo pestrý program sme 
obohatili tancami – dupákmi z Hore-
hronia a karičkou zo Zemplína, ktorá 
mala v koncertnej sále pre niekoľko 
tisíc divákov veľký úspech. Ďakujeme 
Čečinke za skvelú reprezentáciu ško-
ly a Slovenska,“ zhodnotila vedúca 
Hana Kopecká.

-red-; foto: Etela Nôtová

Folklórny súbor Čečina na 
novozámockom festivale

Pedagógovia ZUŠ J. Kresánka 
koncertovali v Maribore

Festival Joy of Europe 
oslavoval aj s Čečinkou

Foto: internet (ilustračné)

Portréty či koláže, konkrétne či abstraktné, čiernobiele aj farebné. 
Priestory karloveského miestneho úradu si podmanila výstava vý-
tvarných diel s názvom Dotyk s umením. Vystavené diela si môžete 

pozrieť do konca roka.
Vernisáž výstavy sa uskutočnila počas hodového týždňa 25. septembra. 

Kurátorom výstavy je akademický maliar Blažej Mikuš. Vystavené diela pred-
stavujú absolventské práce žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej 
školy Jozefa Kresánka. 

-red-; foto: archív školy

Výstava 
Dotyk s umením
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InzerciaI i

Z policajného 
zápisníka 
(oktúber 2019) 158158
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovania cudzej veci voči 
doposiaľ neznámemu páchateľovi. Nezisteným spôsobom a predmetom v nezis-
tenom čase dňa 13. 10. poškodil vstupnú bránu do spoločných garáží na druhom 
nadzemnom podlaží na Hlaváčikovej 35 a znefunkčnil jej vysúvanie. Poško-
deným vlastníkom garáží spôsobil škodu vo výške 3112,15 eur. 
• Polícia začala trestné stíhanie a vzniesla obvinenie voči Oliverovi P. vo veci 
prečinu výtržníctva a prečinu nebezpečného vyhrážania. Trestne zodpovedný 
páchateľ dňa 21. 10. v čase o 23.53 h na Majerníkovej 13 v bare Cafebar Ko-
nečná sa oháňal kuchynským nožom a slovne sa vyhrážal poškodenému. Svojím 
konaním u poškodeného vzbudil dôvodnú obavu o jeho život a zdravie.
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 Od Do Miesto

  6. 11. 2019   7. 11. 2019 Hlaváčiková 27 
  7. 11. 2019   8. 11. 2019 Segnerova – oproti  5 
13. 11. 2019 14. 11. 2019 Ľudovíta Fullu 3 
14. 11. 2019 15. 11. 2019 Kuklovská 31 – 33, vnútroblok 
20. 11. 2019 21. 11. 2019 Matejkova 20 
21. 11. 2019 22. 11. 2019 Pustá – Zohorská, parkovisko 
27. 11. 2019 28. 11. 2019 Kolískova – H. Meličkovej – vnútroblok
28. 11. 2019 29. 11. 2019 Levárska 9 – parkovisko

Harmonogram pristavenia kontajnerov 

Rady Karlovešťanov rozšírili 
nové deti

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, servis plastových okien, vŕtanie, montáž svetiel, 
montáž nábytku, výmena a osadenie vod. batérií. Tel: 0948 727 605
Dám ihneď do dlhodobého PRENÁJMU garáž v objekte na Pribišovej ulici. 
Tel.: 0905 498 705
Hľadám krajčírku na príležitostné prešívanie odevov – ideálne dôchod-
kyňa/mamička s časom počas dňa, ktorá má šijací stroj s overlockom (na 
pružný materiál). Tel.: 0903 707 958
DOUČÍM matematiku a angl. jazyk. Dlhoročné skúsenosti. Aďa 0911 543 
158

Medzi Karlovešťanmi sme ešte 21. júla privítali malého Alexandra Hančáka, 
z ktorého sa teší mama Alexandra a otec Ľudovít. Mame Veronike a otcovi 
Jozefovi Čokinovcom urobil bocian nesmiernu radosť, keď im 11. augusta pri-
niesol synčeka Michala. O svoju radosť z prírastku do rodiny sa chcú podeliť 
aj šťastní rodičia Petra a Lukáš, ktorým sa 13. septembra narodil synček Lukáš 
Fučela s mierami 3700 g a 50 cm. Ďalšiu malú Karlovešťanku Elišku privítali na 
svete 22. septembra. Tešia sa z nej rodičia Daniela a Martin Uherekovci.

Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi ra-
tolesťami. Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným dieťaťom 
do 20. novembra e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk a uvidíte sa 
v zimnom dvojčísle Karloveských novín, ktoré budeme distribuovať do schrá-
nok od 4. decembra. Nezabudnite pripísať svoje meno a priezvisko a meno 
dieťaťa. V najbližšom čísle uvítame do života deti narodené v septembri, októbri 
a novembri.          -mš-; Foto: osobné archívy rodín
Alexander

Michal Lukáš

Eliška

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 

NOVEMBER
9. 11. 2019 KARLOVESKÝ 
LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
Líščom údolí

6. 11.  Dlhodielsky lampiónový sprievod o 17:00
13. 11. Kde hľadať dobré divadlo pre deti – prednáška o 18:00
15. 11 Podporná skupina dojčiacich matiek 
20. 11. Skvelé knižky pre deti pod stromček o 17:00
22., 23. 11. Vianočné fotenie s Evkou
27. 11.  – 4. 12.  organizujeme Mikulášsku zbierku
4. 12. Mikuláš v RCD

30. 11. 2019 VIANOČNÉ FOTENIE
1. 12. 2019 VIANOČNÝ JARMOK
8.00 – 13.00 v pastoračnom centre 
kostola sv. Františka z Assisi

Zm
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a 
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og
ra
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u 

vy
hr

ad
en

á.

RC Dlháčik, Majerníkova 60, 0949 503 444, info@dlhacik.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
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Dubček Bratislava s prvým 
extraligovým víťazstvom

Európsky týždeň športu 
v karloveských škôlkach

Bola to menšia senzácia, keď 
basketbalistky tímu Dubček 
Bratislava v jarnej baráži 

porazili mestské rivalky zo Slo-
vana a oslavovali postup do ex-
traligy. Dnes si na extraligových 
palubovkách merajú sily s klubmi 
s medzinárodnými úspechmi a chuť 
víťazstva poznajú už aj medzi eli-
tou.

Premiérové víťazstvo prišlo už 
v druhom kole, v ktorom dlhodielske 
basketbalistky privítali na domácej 
palubovke zostavu ŠBK Šamorín. 
Päťbodové polčasové vedenie si tím 
Dubček Bratislava nenechal vziať 
a svoj náskok navýšil na konečných 
69:57. Tretinou bodov podporila 
víťazné ťaženie domácich Monika 
Krajčovičová. V prvom a treťom kole 
nestačili zverenkyne Maroša Gu-
zikiewicza na Piešťanské Čajky a BK 
ŠKP 08 Banská Bystrica. „Úvodný 
súťažný zápas sme hrali v Piešťanoch, 
u najväčšieho kandidáta na víťazstvo 

Týždeň plný pohybu najmä 
na čerstvom vzduchu majú 
za sebou deti z Materskej 

školy (MŠ) Ladislava Sáru a MŠ 
Majerníkova 11. Zapojili sa do Eu-
rópskeho týždňa športu, ktorý sa 
konal od 23. – 27. septembra. 

Na zelenej tráve v areáli MŠ L. 
Sáru 3, ktorú získali vďaka partici-
patívnemu rozpočtu BSK, sa odohra-
li napínavé futbalové zápasy medzi 
deťmi starších tried i medzi rodičmi. 
Svoje telá si rozhýbali pri cvičení 
zumby. Skvelá atmosféra vládla 
počas všetkých športových dní, ktoré 
boli plné aktivít a súťaží. 

„Aktivity, ktoré sme realizova-
li, mali okrem rozvoja pohybových 
zručností aj nemalý význam pre náš 
cieľ – podporiť spoluprácu s komu-
nitou rodín. Rodičia sa navzájom 
spoznávali nielen pri rodičovských 
združeniach a ranných stretnutiach 
v šatni, ale aj počas tohto týždňa, keď 
vznikali šance na nové priateľstvá,“ 
povedala riaditeľka MŠ Martina Hor-
váthová.

Počas zápasov sa prejavila dravosť, 
súťaživosť a vytrvalosť hráčov, ale aj 
radosť z tanca či pohybu. Európsky 
týždeň rozhýbal aj zamestnancov 
MŠ, ktorí sa zúčastnili na spoločnom 
cvičení v Iron gyme. Ako dodala Mar-
tina Horváthová, hodina to bola veru 
intenzívna, ale napriek náročnosti aj 
zábavná. 

Európsky týždeň športu oslávili 
26. septembra na MŠ Majerníkova 
11 vlastným projektom, ktorý na-
zvali  Športovanie so zvieratkami. Na 
školskom dvore vyznačili jednotlivé 
športové dráhy a disciplíny. Deťom 
pustili hudbu, a tie si na rozohriatie 
zatancovali a potom aj pobehali na 
školskom dvore.  Po rozohriatí  absol-
vovali jednotlivé športové disciplíny 
najprv najmenšie deti, potom staršie 
a nakoniec tie najstaršie. „Pre deti 
sme pripravili disciplíny ako beh – 
zajačik, skok do diaľky – žabka, skok 
do výšky – kamzík, lezenie po hracích 
prvkoch – veverička, hod loptič-
kou na cieľ, skok vo vreci – medveď  
a množstvo iných športových disciplín 

podľa vlastností zvieratiek. Každé 
zo 104 zúčastnených detí dostalo po 
absolvovaní  disciplíny pochvalu 
a obrázok zvieratka,“ opisuje priebeh 

dňa venovaného športovaniu riaditeľ-
ka MŠ Iveta Ryzá.

-mš-; Foto: MŠ L. Sáru 3

báze. Žiadna hráčka, a ani tréneri 
nedostávajú za to, že trénujú a hrajú, 
ani cent. Ďalším dôvodom bolo, že 
Slovenská basketbalová asociácia vy-
hovela našej žiadosti, aby sme zápasy 
mohli hrať na ZŠ Majerníkova, ktorá 
nespĺňa všetky požiadavky kladené 
na rozmery a vybavenie telocvične 
pre extraligu. No a v neposlednom 
rade to boli hráčky, ktoré chceli 
pokračovať, a nové, ktoré som oslovil, 
prípadne sa samy prihlásili. Máme 
v tomto smere určitú výhodu, keďže po 

v tomto ročníku extraligy. Pred takmer 
piatimi stovkami hlučných divákov sa 
naše dievčatá v prvej časti hry celkom 
držali, no nakoniec skončili vysokou 
prehrou. Druhé stretnutie sme mali 
premiéru pred domácimi divákmi 
proti minuloročnému bronzovému 
tímu zo Šamorína. Plná telocvičňa 
na Majerníkovej videla naše prvé, 
a dúfam, že nie posledné víťaz stvo,“
neskrýval optimizmus zo štartu 
sezóny dlhodielsky tréner.

Pritom všetko mohlo byť celkom 
inak. Klub bez väčšieho sponzora fun-
goval finančne na hrane a pôsobenie 
v extralige by jeho finančné záväz-
ky ešte väčšmi zaťažilo. Otáznikov 
v súvislosti s prihlásením do najvyššej 
súťaže bolo však viac, no vedenie klu-
bu ich nakoniec rozlúsklo. „Podarilo 
sa nám zabezpečiť sponzora, ktorý 
uhradí podstatnú časť nákladov spo-
jených s účasťou družstva v extralige. 
Spomedzi ostatných tímov je ten náš 
jediný, ktorý funguje na amatérskej 

našom vyradení Slovana Bratislava 
v baráži sme jediný extraligový tím 
v Bratislave, kam prichádzajú aj nové 
vysokoškoláčky – basketbalistky,“ vy-
svetlil prípravné kroky klubu tréner 
Maroš Guzikiewicz.

Najbližšie čakajú na dlhodielsky 
tím výzvy na horúcej ružomberskej 
a košickej palubovke. Pred domácimi 
divákmi nastúpi Dubček Bratislava 
opäť 23. novembra, a to práve proti 
MBK Ružomberok.

-ab-; Foto: basket.zoznam.sk

Tenisová hala - prenájom 
od 8 € / hod.

0905 109 378

Tenisová škola
Mgr. Michal VAVRO

0905 240 532

     w w w.miso.ofirme.sk    

ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Dúbravka - Lysáková ulica

Celoročné objednávky:
2019 / 2020 

0905 240532

Inzercia

Cvičenie v Iron Gyme si zamestnanci napriek jeho náročnosti užili
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Nekosené plochy Nad lúčkami

Kultúranovember 2019

6. 11.
Susedský SWAP oblečenia
16.30 h | Karloveská knižnica.

6. 11.
Dlhodielsky lampiónový sprievod
17.00 h | Školské námestie / 120 min.

Dones, nájdi, vymeň. Podujatie, kde si môžeš za 
vstupné vymieňať kúsky oblečenia. SWAP je 
ekologický a nezaťažuje životné prostredie. Bližšie 
info na: kniznica@karlovaves.sk. Vstupné 3 €. 

NOVEMBER 2019

Tradičné podujatie pre rodiny s deťmi 
s kultúrnym programom. Organizuje OZ 
Dlháčik a Karloveské centrum kultúry. 
V prípade nepriaznivého počasia sa akcia 
uskutoční 13. 11. v tom istom čase. Bližšie 
info na: +421 949 503 444.

10. 11.
Divadlo na hojdačke, Žabí kráľ
10.00 h | Karloveské centrum kultúry / 40 min.

Známa rozprávka zo zbierky bratov Grimmovcov 
nenechá vaše dietky len tak sedieť na stoličkách. 
Bude sa čarovať, spievať a tancovať. Interaktívna 
rozprávka pre deti do 10 rokov. Vstupné 3 € / 
sprievod zdarma.

21. 11.
Miro Tóth
20.00 h | Karloveská knižnica / 45 min.

Experimentálna elektronika v sólovom projekte 
legendárneho improvizátora. Vstupné 
dobrovoľné.

12. 11.
Príbehom na stope 
– Stratená chuť jazykov.
10.00 h | Karloveská knižnica / 45 min.

19.00 h | Karloveská knižnica / 45 min.

Príbehy 20. storočia. Rozprávanie o neslobode. 
Vstupné 3 €. 

Príbehy 20. storočia. Rozprávanie o neslobode. 
Vstupné 3 €. 

13. 11.
Premietanie filmov. Kam ideš, Olegu?
19.00 h | Karloveská knižnica / 40 min.

(15 min., réžia S. Balážová) a  Rodáci (30 min., 
réžia M. Homolka). Vstupné dobrovoľné. 

14. 11.
Jednofázové kvasenie.
19.00 h | Karloveská knižnica / 70 min.

Jednofázové kvasenie predstavuje svet, v ktorom 
sa stierajú žánrové hranice, kde „kvasí” folk 
s rockom, džez s vážnou hudbou, folklór s blues 
a country a všetko je premiešané do divácky 
i poslucháčsky mimoriadne príťažlivej podoby. 
Predstavia sa Dušan Valúch, Miloš Janoušek, 
Karol Svozil a Milan Tedla. Vstupné 3 €.

9. 11.
Karloveský lampiónový sprievod
16.30 h | Park SNP / Líščie údolie / 120 min.

Tradičné podujatie pre rodiny s deťmi 
s kultúrnym programom. Organizuje OZ 
Klbko a Karloveské centrum kultúry. 
V prípade nepriaznivého počasia sa akcia 
neuskutoční. Bližšie info na: +421 948 148 379.

Karloveské centrum kultúry, 
Molecova 2, 841 04 Bratislava
Web: www.karlovaves.sk, Tel.: 0940 634 126
Email: rezervacie@karlovaves.sk
FB: facebook.com/kckamel

@karlovaves.skaves
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Kamel klub a Karloveská knižnica 
pri príležitosti 30. výročia Nežnej 
revolúcie prinášajú tematické 
večery.
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Karloveské centrum kultúry / Kamel klub / Karloveská knižnica


