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Oficiálny mesačník mestskej časti Bratislava–Karlova Ves

Rezidentské parkovanie
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Oprava poškodenej cesty

Rezidentské parkovanie
sa plánuje aj na
Hlaváčikovej
a Veternicovej ul.
Viac na s. 2

Nové detské ihrisko

Obyvatelia Starých
gruntov očakávajú
opravu poškodenej
komunikácie.
Viac na s. 3

Milí Karlovešťania,
držíte v ruke februárové vydanie mesačníka Karlova Ves – noviny všetkých
Karlovešťanov. Zaujímavé informácie v ňom nájdu motoristi, mamičky s deťmi
aj skôr narodení obyvatelia Karlovej Vsi. Jednou z tém, ktorá nás všetkých
veľmi zaujíma, sú bilbordy. V tomto čísle im venujeme pozornosť. Karlova
Ves je nimi zaplavená a zníženie ich počtu je síce zdĺhavé, ale potrebné.
Bežný smrteľník si nevie predstaviť, koľko práce a papierovania sa skrýva
za odstránením každého jedného reklamného zariadenia. Stavebný úrad
v Karlovej Vsi je doslova zasypaný množstvom agendy s bilbordami. Jeho
zamestnanci sú v nezávideniahodnej situácii, pretože riešia aj množstvo iných
úloh. Snaha zmeniť stav k lepšiemu konečne začala prinášať prvé ovocie.
Z ulíc Karlovej Vsi takto vlani zmizli desiatky reklamných stavieb, od menších

• FEBRUÁR 2017

Karlovešťania môžu
vyhrať nové detské
ihrisko. Treba hlasovať
každý deň.
Viac na s. 17

až po veľké.
Kým reklamné spoločnosti sú ochotné platiť za umiestňovanie nelegálnej
reklamy tisícové pokuty, ľudia len krútia hlavami. Pýtajú sa, na čo nám je
toľko reklamy? Všíma si ju vôbec ešte niekto? Domnievam sa, že čím viac
reklám na kilometri štvorcovom, tým sú ľudia voči nim imúnnejší a tým
menej si ich všímajú. V Karlovej Vsi stojí viac ako päťsto veľkých reklamných
stavieb, z toho viac ako polovica na pozemkoch hlavného mesta Bratislavy.
Zo spomínaných 500 reklám iba 45 je na pozemkoch, ktoré spravuje Karlova
Ves. Napriek tomu sa veci pomaly začínajú hýbať, čo je chvályhodné. Veríme,
že vás potešia aj ďalšie správy uverejnené v tomto čísle.
Branislav Heldes
šéfredaktor
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Svetelná signalizácia ochráni deti
na frekventovaných priechodoch

M

iestny úrad znepokojuje
nedostatočná bezpečnosť
detí na priechodoch pre
chodcov na frekventovaných komunikáciách na Dlhých dieloch. Ide
najmä o priechod na Majerníkovej
ulici pri ZŠ A. Dubčeka.
„Zriadenie svetelnej signalizácie
pre chodcov na týchto komunikáciách
by zvýšilo ich bezpečnosť. Pre inštaláciu týchto zariadení je však potrebný nielen súhlas hlavného mesta ako správcu komunikácie, ale aj
príslušné stavebné povolenia. Preto sa
vedenie mestskej časti znovu obracia
na hlavné mesto s požiadavkou riešiť
tento problém,“ informuje zástupca
starostky Branislav Záhradník.
Karloveskí poslanci deklarovali
ochotu finančne sa podieľať na takejto
investícii. „Najprv je potrebné dohodnúť sa s hlavným mestom na tom, aký
typ technického zariadenia sa použije

a v akom rozsahu by ho nainštalovalo.
Som presvedčená, že podobne ako túto
investíciu podporovali poslanci už
v minulom roku, odobrili by ju aj pri
zmene rozpočtu na rok 2017,“ povedala poslankyňa Karlovej Vsi Lívia
Poláchová. Vedenie mestskej časti aj
poslanci, najmä tí z Dlhých dielov,
si uvedomujú, že situácia na priechodoch je náročná, najmä vzhľadom na
vysoký počet detí, ktoré prechádzajú
cez túto frekventovanú komunikáciu.
Táto cesta má zároveň sklon a štruktúru, ktoré poskytujú vodičom len
obmedzený výhľad. Práve svetelná
signalizácia, prípadne iné zvýraznenie priechodu, ktorý využívajú najmä
deti, by pomohlo zvýšiť bezpečnosť na
týchto rizikových miestach.
Podobná situácia je aj na križovatke
Matejkova a Majerníkova, na ktorej
je sústredených viacero obchodných
a reštauračných zariadení, takže je
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Svetelná signalizácia by zvýšila bezpečnosť aj na tomto priechode
tam aj vyšší pohyb chodcov.
Zriadenie svetelnej signalizácie
na Matejkovej ulici bolo schválené
v rozpočte hlavného mesta na ten-

to rok. Veríme, že sa jeho včasnou
realizáciou predíde ďalším kolíznym
situáciám.
-mš-; Foto: MiÚ

www.karlovaves.sk
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Spojená škola Tilgnerova má
zrekonštruovanú telocvičňu

Pilotná zóna Silvánska už
nemá vyhradené parkovanie

Ž

O

iaci a študenti Spojenej
školy Tilgnerova 14 môžu
v druhom polroku tohto
školského roka cvičiť v dvoch vynovených telocvičniach.
V oboch sa podarilo vymeniť podlahy. Dôvodom na rekonštrukciu boli
opotrebované a vyduté palubovky,
ktoré už nespĺňali technické požiadavky. Opravy sa začali meracími
a prípravnými prácami. Najprv bolo
treba zistiť, čo je zdrojom vlhkosti, ktorá spôsobuje vydúvanie palubovky a určiť vhodný postup pri
rekonštrukcii. Merania vykonával
Technický a skúšobný ústav stavebný pred demontážou palubovky a po
nej. Meraním počas prípravných prác

sa zistilo, že vlhkosť pochádzala zospodu a zapríčiňovali ju zanesené
odvody dažďových vôd. Čiastočne
k nej prispeli aj strechy telocviční, na
ktorých sa dlhý čas nečistili dažďové
zvody. Potom nasledovalo verejné
obstarávanie na dodávateľa prác. Na
základe neho bola vybraná firma,
ktorá položila podkladovú vrstvu
a po nej aj nové palubovky. Vyčistili sa aj šachty na odpadovú vodu
a zvody dažďovej vody. Na hodiny
telesnej výchovy bude slúžiť aj ďalší
priestor, ktorý vznikol z bývalej
náraďovne. Karlova Ves vynaložila na
rekonštrukciu telocviční 20-tisíc eur
a ďalších 60-tisíc eur poskytlo ministerstvo školstva ako účelovú dotáciu.
-mš-; Foto: MiÚ

d začiatku tohto roka začal
v zóne pilotného projektu
parkovania Silvánska platiť
v plnom rozsahu už len rezidentský
systém parkovania.
Miestny úrad preto vyzval doterajších majiteľov vyhradených parkovacích miest v pilotnej zóne Silvánska,
aby do 16. januára odstránili zvislé
dopravné značenie svojho vyhradeného miesta. Nie všetci to urobili.
V takých prípadoch odstránili dopravné značenie zamestnanci úradu.
V čase, keď nájdete toto číslo nášho
mesačníka vo svojich schránkach,
by už mali byť v zóne Silvánska
odstránené všetky zvislé dopravné
značenia označujúce vyhradené parkovanie, s výnimkou parkovacích
miest určených pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Majitelia vyhradených parkovacích
miest v pilotnej zóne parkovacieho
projektu mohli zaplatené parkovacie
plochy využívať bez obmedzení do
konca minulého roka. Približne 140
vyhradených parkovacích miest na
uliciach Silvánska, Suchohradská,
Sekulská, Brodská, Levárska, Kuklovská 1 - 7, Lackova a nepárne čísla
na Karloveskej 5 - 59 sa tým zmenilo na rezidentské. Znamená to, že
pôvodne vyhradené miesta už môžu
využívať všetci vodiči, ktorí si vybavili bezplatnú rezidentskú kartu pre
zónu Silvánska. Ďalších 50 vyhradených parkovacích miest je určených
pre ľudí so zdravotným postihnutím,
tých sa však projekt rezidentského
parkovania nedotkne, preto zostávajú
nezmenené.
-mš-

Vyhradené parkovanie
na Hlaváčikovej a Veternicovej
nahradia rezidentské miesta

V
Zrekonštruovaná telocvična v SŠ Tilgnerova

Ďalšie kanálové vpusty sú vyčistené

P

racovníci Verejnoprospešných služieb vyčistili ďalšie kanálové vpusty i odvodňovací žľab. K desiatkam odtokov, ktoré boli vyčistené
v lete, pribudli aj vpusty na Majerníkovej, Levárskej, Tománkovej,
Kresánkovej ulici a v Líščom údolí.
Dovedna tak vyčistili sedem dažďových vpustov a jeden 30-metrový
odvodňovací žľab. Na niektoré nepriechodné dažďové vpusty upozornili obyvatelia, ďalšie nechala mestská časť vyčistiť na základe vlastného posúdenia.
Upchávanie vpustov často spôsobujú aj zvyšky betónu po rôznych stavebných
prácach. Problémy spôsobuje i neporiadok po stavebných mechanizmoch. Betón
sa totiž dostane do dažďového odtoku a zatvrdne. Čistenie ďalších kanálových
vpustov bude pokračovať v jarných mesiacoch.
-zč-; Foto: MiÚ

Hĺbkovým
čistením prešiel
aj vpust na ulici
Líščie údolie
www.karlovaves.sk

yhradené parkovacie miesta na uliciach Hlaváčiková
a Veternicová môžu obyvatelia využívať minimálne do konca júna 2017.
Karlova Ves plánuje aj na týchto
uliciach zaviesť rezidentský systém
parkovania, ktorý zvýhodní obyvateľov s trvalým pobytom v lokalite.
„Pripravujeme reorganizáciu dopravy, podobne ako v zóne Silvánska,“
vysvetlila dopravná inžinierka Karlovej Vsi Tatiana Kratochvílová.

Aktuálne je tu 228 vyhradených
parkovacích miest, z toho je 110 na
Hlaváčikovej a 118 na Veternicovej
ulici. Ich držitelia ich môžu bez obáv
využívať do 30. júna 2017. Ďalších 40
miest je určených pre ľudí s ťažkým
zdravotným postihnutím. Tieto však,
rovnako ako v zóne Silvánska, zostanú zachované. Rezidentské parkovacie karty začne Karlova Ves
vydávať približne dva mesiace pred
spustením nového systému parkovania.
-zč-; Foto: MiÚ
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Karlova Ves je za komplexnú
rekonštrukciu cesty
na Starých gruntoch

N

ielen vedenie mestskej časti
Karlova Ves, ale najmä obyvatelia, ktorí bývajú v okolí,
považujú komunikáciu na ulici
Staré grunty za jednu z najhorších
na území Karlovej Vsi.
Vedenie mestskej časti opakovane
žiadalo zaradiť rekonštrukciu komunikácie Staré grunty medzi priority,
ktoré by sa mali financovať z rozpočtu
hlavného mesta. Ide o cestu, ktorá je
už niekoľko rokov v mimoriadne zlom
technickom stave, bola poškodená aj
výstavbou, ktorá sa tam diala. Obyvatelia sa opakovane sťažujú na nevyhovujúci stav tejto vozovky.
„Táto cesta je v správe hlavného
mesta, premáva tadiaľ mestská hromadná doprava. Sme radi, že hlavné
mesto sa rozhodlo zaradiť do rozpočtu
na rok 2017 rekonštrukciu tejto cesty. Dôležité bude, aby bola naozaj

komplexná. Okrem výmeny asfaltového povrchu by sa mali vybudovať
aj chodníky a osvetlenie. Chodia tadiaľ
aj chodci a súčasný stav je z hľadiska
bezpečnosti nevyhovujúci,“ povedal
zástupca starostky Branislav Záhradník.
Karlova Ves má záujem vstúpiť do
projekčných príprav a žiadať komplexné riešenie rekonštrukcie tejto komunikácie. „Jednoduchá výmena asfaltového povrchu by bola síce riešením
pre motoristov, ale musíme pamätať
aj na chodcov, obyvateľov, ktorí v tejto lokalite žijú alebo túto komunikáciu
používajú,“ dodáva Branislav Záhradník. Súčasťou komplexného riešenia
by malo byť aj vytvorenie parkovacích
miest. Situácia s parkovaním sa tu
v poslednom období skomplikovala. Pribudla nová výstavba, a tak
pribudol aj počet obyvateľov. Navyše
komplex internátov si zvolil novú par-

Hlavné mesto zaradilo opravu
cesty do tohtoročného rozpočtu
kovaciu politiku, ktorej súčasťou je aj
inštalácia rámp pri vjazde na parkoviská pri internátoch. Mnohí vodiči už
teda nemôžu parkovať v areáli internátov. Z tohto dôvodu sa na parkovanie
využíva aj zeleň v okolí internátov
a komunikácia Staré grunty.
So žiadosťou o vyjadrenie sme sa
obrátili na magistrát hlavného mesta. Hovorkyňa hlavného mesta Ivana
Skokanová nás informovala, že ulica Staré grunty v dĺžke vyše 2,3 km
od križovatky na ulici Líščie údolie
po napojenie na Rezidenciu Cubicon
bola v roku 2010 zaradená do sie-

te miestnych komunikácií na území
hlavného mesta SR Bratislavy ako
miestna komunikácia II. triedy, a to
z dôvodu zriadenia mestskej hromadnej dopravy - linky č. 139. „Už
v tom čase bola v zlom technickom
stave. Oprava povrchu bola zaradená medzi poslanecké priority na rok
2017, máme na ňu vyčlenené finančné
prostriedky vo výške 186 000 eur.
S opravou komunikácie sa ráta od
Vretenovej ulice smerom na Líščie
údolie, a to v oboch smeroch. O termínoch budeme informovať,“ dodala
Ivana Skokanová. -mš-; Foto: MiÚ
Inzercia

KAŽDÝ MÁKAŽDÝ
SVOJMÁ
DRIVE.
SVOJ
DRIVE.
KAŽDÝ
MÁ
SVOJ
DRIVE.
Modely ŠKODA Modely
Drive ŠKODA
terazDrive
navyše
teraz navyše
Modely ŠKODA Drive teraz navyše
s výbavou až 1 060
ssvýbavou
€. až
výbavou
až11060
060€.
€.

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov
Kombinovaná
Fabia,
spotreba
Rapid,
a emisie
Yeti
CO2Drive:
automobilov
3,8Fabia,
– 6,4
Rapid,
l/100
Yetikm,
Drive:99
3,8––147
6,4 l/100
g/km.
km, Ilustračné
99 – 147 g/km.foto.
Ilustračné foto.
Kombinovaná spotreba a emisie CO
automobilov Fabia, Rapid, Yeti Drive: 3,8 – 6,4 l/100 km, 99 – 147 g/km. Ilustračné foto.
2

chšie. Stačí
Mať
drive
si
vybrať
nebolo
nikdy
znikdy
modelov
jednoduchšie.
ŠKODA
Stačí
dizajnovými
Mať
drive
nebolo
jednoduchšie.
StačísiDrive
sivybrať
vybraťzszmodelov
modelovŠKODA
ŠKODADrive
Drivessdizajnovými
dizajnovými
, automatickou
diskami,
klimatizáciou
senzormi,
automatickou
ďalšou výbavou
klimatizáciou
aa ďalšou
diskami,parkovacími
parkovacími
senzormi,a
automatickou
klimatizáciounavyše
ďalšou výbavou
výbavou navyše
navyše
bľúbených
v hodnote
Simply
ažaž
1Clever
060
riešení
vás určite
Simply
poteší
Clever
aj 5-ročná
vás
v hodnote
1 060€.€.Okrem
Okremobľúbených
obľúbených
Simply
Cleverriešení
riešení
vásurčite
určitepoteší
potešíajaj5-ročná
5-ročná
kompletným
záruka.
Špeciálne
na
ajajscelý
rok zadarmo
poistením
pri
využití
rok
záruka.poistením
Špeciálneteraz
teraz
skompletným
kompletným
poistenímna
nacelý
celý
rok zadarmo
zadarmo pri
pri využití
využití
avýšenia.
Financovania
nana
polovicu
bez
navýšenia.
Financovania
polovicu
bez
navýšenia.

KOMPLETNÉKOMPLETNÉ
KOMPLETNÉ

www.skoda-auto.sk
www.skoda-auto.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
Todos Bratislava s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava
Tel.: 0800 102 103, predaj.bratislava@todos.sk, www.todos.sk

KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

www.karlovaves.sk

Správy z mestskej časti

február 2017

4

Ulica Hany Meličkovej je už bez výtlkov

V

ýtlky na ceste, ktorá vedie cez ulicu Hany Meličkovej, sú už minulosťou. Karlova Ves nechala najhoršie úseky komunikácie koncom
minulého roka opraviť.
Rekonštrukcia bola rozdelená do troch etáp a počas stavebných prác robotníci
odstránili starý betón, zhutnili podložie a položili nový cestný betón. Obyvatelia
tejto ulice tak jazdia už po novom povrchu vozovky.
Oprava úsekov ciest na Ulici Hany Meličkovej 1 - 19 trvala od 4. októbra

do 12. decembra. Aby počas rekonštrukcie ostal zachovaný prístup k väčšine
bytových domov, Karlova Ves robila rekonštrukciu vo viacerých etapách.
Niektorým miestnym obyvateľom sa zdalo, že oprava cesty trvala pridlho, lenže
každá rekonštrukcia potrebuje svoj čas. Nový betónový povrch cesty totiž musel presne stanovenú dobu vyzrieť a v tom čase sa po ňom jazdiť nedalo, aby sa
predišlo jeho poškodeniu.
-zč-; Foto: MiÚ

Ulica
H. Meličkovej
pred
úpravou
a po nej

Pre vtáčiu chrípku treba
vykonať súpis chovov

Žiadosti o dotácie je možné
podávať do 15. marca

K

K

arlova Ves musí vykonať v súvislosti s vtáčou
chrípkou súpis všetkých
chovov hydiny, holubov a vtákov
chovaných v zajatí. Mestská časť
žiada obyvateľov, aby informácie
o vtáčích chovoch poskytli písomne
do podateľne Miestneho úradu
Bratislava – Karlova Ves, Nám. sv.
Františka 8, 842 62 Bratislava, a to
najneskôr do 15. februára.
Výskyt vtáčej chrípky bol potvrdený 29. decembra 2016 v mestskej
časti Dúbravka. Karlova Ves sa nachádza v pásme dohľadu, preto Regionálna veterinárna a potravinová
správa (RVPS) Bratislava - mesto
nariadila vykonať viaceré opatrenia.
Chovné priestory hydiny, holubov
i vtákov chovaných v zajatí treba zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k ich
kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom.
Treba si všímať aj správanie týchto
zvierat a akékoľvek príznaky vtáčej
chrípky treba ihneď nahlásiť na RVPS
Bratislava – mesto, tel. kontakt 644 61
207, 644 61 209.
Treba sa mať na pozore, keď príjem
krmiva a vody klesne pod 20 percent.
Príznakom vtáčej chrípky je aj pokles
www.karlovaves.sk

v produkcii vajec o viac ako 5 percent, ktorý trvá dlhšie ako dva dni.
V poriadku nie je ani to, keď úmrtnosť
chovanej hydiny, holubov či vtákov
v zajatí stúpne na vyše 3 percentá
týždenne. Treba si všímať akékoľvek
ďalšie klinické prejavy alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí o vtáčej chrípke.
Vtáčej chrípke možno predísť aj
zodpovedným nakupovaním hydiny.
Je vhodné kupovať ju len z registrovaných fariem so stálym veterinárnym
dohľadom a nakúpenú hydinu treba umiestniť do vopred vyčistených
a dezinfikovaných priestorov.
Hydina sa nesmie napájať vodou zo
zásobníkov povrchových vôd, ktoré
sú prístupné voľne žijúcemu vtáctvu.
V čase trvania opatrení je zakázané
presúvať živú i zabitú hydinu, vajcia
či iné vtáctvo z chovov. Nesmie sa
manipulovať s použitou podstielkou
a hnojom od hydiny bez povolenia.
Zakázané je tiež zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov.
Opatrenia vydané RVPS platia až
do odvolania. Nesplnenie uvedených
nariadení a zákazov sa posudzuje ako
porušenie zákona.
-zč-

arlova Ves má nové pravidlá prideľovania dotácií.
Miestni poslanci ich schválili na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva a účinnosť nadobudli 15.
januára 2017. Mestská časť tak vytvorila jasné a podrobné pravidlá,
ktoré sprevádzajú celý proces od
vyhlásenia výzvy na prideľovanie
dotácií, cez podávanie a posudzovanie žiadostí až po poskytnutie
príspevkov a kontrolu ich použitia.
Vznikne komisia pre posudzovanie
jednotlivých projektov a celý proces
posudzovania žiadostí bude transparentnejší. Zásadným rozdielom je aj
to, že do spolufinancovania projektu
sa zapojí i sám žiadateľ. Finančné prostriedky na dotácie vyčleňuje mestská
časť v rámci svojho rozpočtu. Na tento rok je vyčlenená suma 30-tisíc eur.
V roku 2017 sa nové pravidlá ešte len
nastavujú, preto sa budú riadiť prechodnými ustanoveniami schváleného

všeobecne záväzného nariadenia.
V prvých týždňoch tohto roka Karlova
Ves pripravila výzvu na predkladanie
žiadostí o dotácie, ktorá bude predložená na schválenie miestnym poslancom na februárovom zasadnutí.
Žiadateľom môžu byť právnické
osoby a fyzické osoby – podnikatelia pôsobiaci na území Karlovej Vsi.
Vyplnenú žiadosť aj s potrebnými
prílohami treba odovzdať v podateľni
miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves osobne alebo poštou do 15. marca. Doručené
žiadosti posúdi dotačná komisia
zriadená miestnym zastupiteľstvom.
O poskytnutí dotácie budú rozhodovať karloveskí poslanci na aprílovom zasadnutí. Príspevok môže žiadateľ použiť len na účel, na ktorý bol
schválený. Dotáciu treba vyčerpať najneskôr do konca roka, na ktorý bola
schválená.
-zč-

Priestor pre váš inzerát
Info: 0940 634 111
e-mail: inzercia@karlovaves.sk
KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov
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Zapojili sme sa do medzinárodného projektu
na zlepšenie stavu zelene

Z

lepšovanie stavu zelene je
jedným z mnohých našich
spoločných cieľov. Naša
mestská časť nemala v minulosti
spracovanú podrobnú inventarizáciu zelene.
Od januára 2017 sa mestská časť
zapojila do päťročného medzinárodného projektu s názvom PERFECT
(Planning for Environmental Resource eFficiency in European Cities
and Towns). Zaoberá sa dôležitosťou
zelených plôch a prvkov v mestskom
prostredí. Práve zmapovanie zelene
a jej stavu bude jednou z prvých aktivít. Dôkladná inventarizácia zelene
poslúži jej rozvoju a správnej starostlivosti o ňu.
V budúcnosti by mohli v Karlovej
Vsi pribudnúť aj strechy s nenáročnou zeleňou či rastlinami na stenách
budov. Aj takýmto spôsobom sa
musíme pripravovať na zmenu klímy.

Projekt sa bude zaoberať aj zozbieraním
dobrých
príkladov
z praxe v oblasti tvorby, ochrany
a starostlivosti o zeleň. Na uvedených
aktivitách sa budú podieľať aj ďalšie
organizácie a inštitúcie vrátane MŽP
SR, ako aj verejnosť.
Projekt je podporený v rámci Operačného programu INTERREG, ktorý
je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vedúcim
partnerom projektu je Asociácia
mestského a vidieckeho plánovania
z Londýna. Celkovo je zapojených
osem partnerov z ôsmich krajín Európskej únie, pričom sú medzi nimi
mestá ako holandský Amsterdam či
talianska Ferrara.
Celkový rozpočet projektu pre všetkých partnerov predstavuje vyše dva
milióny eur, z čoho Karlova Ves získa
vyše 220-tisíc eur.
Zuzana Hudeková; Foto: internet
Inzercia

Na Sitine od jesene
ulovili šesť diviakov

Hľadáme pre našich klientov nehnuteľnosti
v Karlovej Vsi na predaj a prenájom.

Mgr. Zuzana Búliková, 0948 25 00 34, z.bulikova@brsreality.sk

Chýbajú nám cyklotrasy

N
N

a území mestskej časti Karlova Ves v časti Sitina je do
konca februára povolený
mimoriadny odstrel poľovnej zveri.
Od septembra do polovice januára
poľovníci odstrelili šesť diviakov. Lov
bude pokračovať až do 28. februára.
Mimoriadny odstrel na nepoľovných
plochách vo vlastníctve bratislavského
magistrátu povolil okresný úrad.
“Premnožené
diviaky
trápia
obyvateľov Starých gruntov, ale
aj záhradkárov a vinohradníkov
z Líščieho údolia už od konca vlaňajšieho leta,” upozornil karloveský

poslanec Jaromír Šíbl. Riešením otázky poľovnej zveri sa zaoberá zákon
o poľovníctve. Podľa neho je poľovná
zver majetkom príslušného poľovného
združenia. Diviaky sa však tentoraz
dostali až k obydliam záhradkárov
v intraviláne mesta. Toto územie
nie je poľovným revírom a odstrel
poľovnej zveri je tu preto možný
len za určitých podmienok. Odchyt
diviakov v tomto prípade nie je možný,
môže to urobiť len polícia, ktorá však
na odchyt väčšieho množstva zveri nie
je vybavená.
-zč-; Foto: ilustračné

KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

a území Karlovej Vsi by
mohlo v budúcnosti pribudnúť niekoľko cyklotrás.
Hovorí sa o novej cyklotrase cez
sídlisko Dlhé diely.
Trasa pre cyklistov je navrhnutá
i na území ostrova Sihoť. Karlova
Ves navrhuje viesť cyklotrasu aj po
Karloveskej ulici. Vyplýva to z aktualizácie Koncepcie územného rozvoja
cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému
a významným bodom cestovného ruchu, ktorú pripravil Bratislavský samosprávny kraj (BSK).
Karlova Ves podporuje predložený
návrh koncepcie. „Je nevyhnutné vyriešiť problém na Devínskej ceste pre
bezpečnosť cyklistov a chodcov. Kar-

lova Ves žiada do dokumentu zaradiť
aj novú cyklotrasu na Karloveskej ulici,“ povedala starostka Dana Čahojová. Mohlo by ísť o mestskú cyklotrasu,
po ktorej by sa obyvatelia dostali na
bicykli napríklad do práce, k zariadeniam občianskej vybavenosti, športu
či rekreácie.
Koncepciu rozvoja cyklotrás vypracoval BSK v roku 2015. Dokument
bude zároveň slúžiť aj ako podklad na
čerpanie finančných prostriedkov z európskych fondov podporujúcich rozvoj udržateľnej dopravy a súvisiacej
infraštruktúry v rámci Regionálneho
integrovaného operačného programu.
Koncepciu rozvoja cyklotrás musia
ešte schváliť poslanci Bratislavského
samosprávneho kraja.
-zč-

www.karlovaves.sk
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Nelegálnych reklamných stavieb ubúda

V

minulom roku ubudli z ulíc
Karlovej Vsi tri desiatky
reklamných plôch (väčšinou vo formáte bilbordov s rozmermi 5,1 x 2,4 m). Niektoré nariadil
odstrániť stavebný úrad, o ďalšie sa
po rokovaniach na miestnom úrade
v Karlovej Vsi postarali ich majitelia. Niekoľko už odstránila aj Asociácia vonkajšej reklamy.
Pripomeňme, že za postavenie
a užívanie reklamnej stavby bez povolenia stavebný úrad v Karlovej Vsi
udelil v minulom roku pokuty v súhrnnej výške vyše 33 000 eur, a to ôsmim
reklamným spoločnostiam. Výšku pokuty určuje stavebný zákon.
“V Karlovej Vsi sa nachádza taký
veľký počet reklamných stavieb, že
si ľudia ani nemohli všimnúť ich
postupné ubúdanie. Nemáme však
možnosť ovplyvniť reklamy na súkromných pozemkoch,” povedala starostka
Dana Čahojová.
Reklamnou stavbou sa myslí samostatná konštrukcia, na ktorej
môže byť umiestnená jedna alebo aj
viac reklamných plôch. Reklamné
plochy sú zvyčajne drevené tabule
s vylepeným reklamným plagátom.
V Karlovej Vsi sa nachádza vyše
500 reklamných stavieb (od menších
reklamných tabúľ po veľké bilbordy). Z nich 274 stojí na pozemkoch
Hlavného mesta Bratislavy a iba 45 na
pozemkoch, ktoré spravuje mestská
časť. Veľká časť reklamných stavieb
na území Karlovej Vsi nie je povolená stavebným úradom a majitelia ich
užívajú nelegálne. Niektorí majitelia
požiadali o dodatočné povolenie.
Konanie o dodatočnom povolení
stavby je však zdĺhavý a náročný proces. Na to, aby mohli byť reklamné
stavby dodatočne povolené, musia
ich majitelia, okrem iného, preukázať
vzťah k pozemku, na ktorom je reklama umiestnená. Tým je spravidla nájomná zmluva. Ak ju nemajú a vlastník pozemku nesúhlasí s dodatočným
povolením, konanie by sa malo končiť
nariadením odstrániť stavbu. Proti
takémuto rozhodnutiu sa však majitelia reklamných stavieb všemožne
bránia, čím sa konanie predlžuje.
-red-; Foto: MiÚ

www.karlovaves.sk

1 x trojstranný bilbord križovatka Karloveská – Segnerova

1 x jednostranný bilbord na opornom múre pod bytovým domom na Hany Meličkovej

KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov
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1 x obojstranný bilbord
v areáli ZŠ Majerníkova

2 x jednostranný bilbord
v areáli ZŠ Majerníkova

1 x obojstranný bilbord
na Devínskej ceste

1 x obojstranný bilbord
na Devínskej ceste

2 x jednostranný bilbord
na Devínskej ceste

1 x jednostranný bilbord v areáli KŠK
Molecova – Gabčíkova

KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov
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1 x jednostranný bilbord pri areáli
ZŠ Tilgnerova

1 x jednostranný bilbord na svahu
pri nadjazde Púpavová – Kuklovská

1 x jednostranná reklamná tabuľa
Karloveská ul. pred nadchodom Nad lúčkami

1 x reklamná tabuľa Karloveská ul.
pred nadchodom Nad lúčkami

reklamná tabuľa pri križovatke
Karloveská - Baníkova

1 x jednostranná reklamná tabuľa
pod areálom ZŠ Karloveská 61

www.karlovaves.sk
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1 x obojstranný citylight pri výjazde
z ČS Shell na Karloveskej

1 x jednostranná reklamná tabuľa
pred križovatkou Karloveská – Borská

9

1 x jednostranná reklamná tabuľa
pod areálom ZŠ Karloveská 61

1 x jednostranná reklamná tabuľa pred
križovatkou Karloveská – Nábělkova

1 x obojstranná reklamná tabuľa
na križovatke Majerníkova – Ľ. Fullu

1 x obojstranná reklamná tabuľa
pod karloveskou knižnicou

KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov
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V minulom roku u nás
pribudlo 1 606 obyvateľov

Zber použitého šatstva a obuvi
už cez Ekocharitu

K

Z

prvému januáru tohto roka
mala Karlova Ves 35 287
obyvateľov s trvalým pobytom. Oproti predchádzajúcemu
roku sa tak počet obyvateľov s trvalým pobytom zvýšil o 1 606.
Časť z nich predstavuje aj 391 detí,
ktoré sa narodili vlani. Podobný nárast
počtu obyvateľov zaznamenala Karlova Ves aj rok predtým. V roku 2015
stúpol počet obyvateľov s trvalým
pobytom v Karlovej Vsi o 1 590 obyvateľov. V tom istom roku sa narodilo
370 detí a v roku 2014 350 detí. To
naznačuje potešiteľnú tendenciu rastu
počtu narodených detí.
V roku 2015 bolo z celkového
počtu obyvateľov 1 190 cudzincov

s trvalým pobytom na území Karlovej
Vsi, v minulom roku už 1 361. Aj tu
je teda možné pozorovať trend rastu.
V minulom roku zaznamenala matrika karloveského miestneho úradu
v našom matričnom okrese, kam patria
mestské časti Karlova Ves, Dúbravka,
Lamač a Devín, 181 sobášov, z toho
bolo 39 cirkevných a 142 civilných.
Z celkového počtu sobášov bolo
58 takých, kde mal aspoň jeden zo
sobášených trvalý pobyt v Karlovej
Vsi a 18 takých, kde aspoň jeden
z páru bol cudzinec. O sobáš mimo
Karlovej Vsi požiadalo 56 párov patriacich do karloveského matričného
okresu.
-mš-

Pripravujeme
kalendár na
rok 2018

ber použitého šatstva a obuvi
na území Karlovej Vsi bude
v tomto roku zabezpečovať
občianske združenie Ekocharita,
Slovensko Slovensku.
Rozhodli o tom poslanci na zasadnutí decembrového miestneho zastupiteľstva. Ekocharita použije výťažok
zo zberu na podporu slovenských
neziskových charitatívnych organizácií, ktoré pôsobia v Karlovej Vsi.
Poslanci podporili uzatvorenie
bezodplatnej zmluvy s Ekocharitou,
ale zaviazali ju, že z dosiahnutého zisku ročne podporí charitatívne neziskové organizácie na území Karlovej
Vsi alebo ho použije v prospech obyvateľov Karlovej Vsi. Výška podpory
tak bude minimálne 20 eur za každý
umiestnený zberný kontajner.
Do konca minulého roka bol zber
použitých textílií, odevov a obuvi na
území Karlovej Vsi zmluvne zabez-

pečený občianskym združením Humana People to People Slovakia, ktorá
platila mestskej časti za umiestnenie
zberných kontajnerov sumu 1 023,84
eura ročne. Kontajnery Ekocharity
budú umiestnené na 25 miestach po
celej Karlovej Vsi.
Združenie Ekocharita zbiera staré
a nepoužívané oblečenie prostredníctvom zberných kontajnerov,
ale aj priamo od ľudí na vopred
dohodnutom mieste a v dohovorenom čase. Ekocharita neprevádzkuje
second-hand predajne. V minulosti
podporila napríklad neziskovú organizáciu Plamienok, ktorá sa stará
o nevyliečiteľne choré deti, ale aj
Slobodu zvierat na neďalekých Poliankach. Útulok tak dostal deky,
prikrývky, koberce či matrace. Podporili aj združenie, ktoré sa dlhodobo
venuje práci s ľuďmi bez domova.
-mš-; Foto: ekocharita.sk

Karlova Ves bude mať vlastný kalendár na rok 2018.
Keďže sa považujeme za jednu z najkrajších častí
Bratislavy, ktorá ponúka množstvo pekných výhľadov
a lokalít, rozhodli sme sa pripraviť vlastný kalendár
Karlovej Vsi. Radi fotografujete? Obraciame sa aj na vás.

Ak nám pošlete peknú fotografiu, máte šancu, že bude
zaradená do kalendára aj s uvedením vášho autorstva.
Hľadáme všetky typy záberov, fantázii sa medze nekladú.
Tešíme sa na fotografie ranné, popoludňajšie, so západom
slnka, pod mrakom, počas búrky, jarné, letné, jesenné aj zimné.
Zaslaním vašej fotografie na adresu
redakcia@karlovaves.sk vyjadríte súhlas
s jej zverejnením v médiách Karlovej Vsi.

Karlova Ves hľadá ekologické spôsoby odstraňovania
odolnej buriny

K

arlova Ves nebude na ničenie inváznej buriny používať herbicíd
Roundup. Rozhodla sa tak po upozornení od aktivistov na možnú
škodlivosť tohto prípravku, ktorý obsahuje glyfosáty. Mestská časť
zrušila objednávky na tento prípravok, objednané zásoby vrátila a bude
hľadať ekologickejšie spôsoby odstraňovania buriny.
S nákupom tohto prípravku na ničenie buriny sa začalo ešte v minulých
volebných obdobiach a súčasné vedenie len pokračovalo v zaužívanom spôsobe
boja s inváznymi druhmi rastlín. Je to totiž najúčinnejší prípravok na odstraňovanie odolnej buriny, ktorý bežne používajú záhradkárske spoločnosti napríklad
pri zakladaní nových trávnikov. To však nič nemení na rozhodnutí súčasného
www.karlovaves.sk

vedenia Karlovej Vsi zastaviť používanie tohto prípravku pre jeho možnú škodlivosť. Mestská časť sa tak pripája k iniciatíve za ukončenie používania takéhoto
prípravku na celom území Bratislavy.
Karlova Ves hľadá nové, ekologickejšie spôsoby ako odstraňovať odolné
druhy buriny. Spolupracuje pritom s odborníkmi z oblasti trvalo udržateľného
poľnohospodárstva – permakultúry. Pri hľadaní čo najekologickejšieho spôsobu
ničenia buriny sa mestská časť obráti aj na Okresný úrad Bratislava – odbor
životného prostredia. V snahe zabrániť používaniu herbicídu na území Karlovej Vsi mestská časť vyzýva aj ostatné subjekty zodpovedné za odstraňovanie
inváznych druhov rastlín, aby volili ekologické spôsoby ich ničenia.
-zčKARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov
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Podpisov za zákaz hazardných Oporné múry na Dlhých
hier je dosť
dieloch potrebujú opravu
„Overené podpisy na petičných
hárkoch za zákaz hazardných hier
na území Bratislavy už predstavujú
taký počet, že ďalšie podpisy nebudú
potrebné,“ uviedol na rokovaní Regionálneho združenia mestských častí
Bratislavy starosta mestskej časti Lamač Peter Šramko. Pripomeňme, že
petícia za zákaz hazardných hier bola
organizovaná orgánmi územnej samosprávy v Bratislave tak, aby príslušné
nariadenie bolo schválené do konca
roka 2016. Strata veľkej časti petičných hárkov na magistráte hlavného

mesta tomu zabránila. Mestské zastupiteľstvo koncom januára zobralo
na vedomie petíciu, ktorou vyše
136-tisíc dospelých Bratislavčanov žiadalo hazard v hlavnom meste
zakázať. Primátor Ivo Nesrovnal by
mal na februárové zastupiteľstvo
predložiť návrh všeobecne záväzného
nariadenia o zrušení hazardu
v Bratislave, informovala hovorkyňa
združenia Alžbeta Klesnilová.
Karlova Ves ďakuje všetkým obyvateľom, ktorí vyjadrili podporu zákazu hazardu.
-bh-; Foto: Ilustračné

Ako riešiť susedské spory

S

taré porekadlo hovorí, že „Zlý
je oheň, zlá je voda, zlé krupobitie, ale horší planý sused“.
Už naši predkovia riešili susedské
spory. Tento fenomén sa ešte zhoršil
bývaním v panelových bytových domoch, v ktorých môžete mať susedov všade okolo seba.
Tieto domy sú povestné svojimi
tenkými stenami a šírením zvukov. Udržať dobré susedské vzťahy
v takýchto podmienkach nie je jednoduché, napokon, ľudia sú naozaj
rôzni.
Niet sa čo čudovať, že niektorí
obyvatelia sa rozhodnú riešiť svoje susedské spory prostredníctvom
vyššej autority, za ktorú často považujú práve miestny úrad. Zamestnanci
legislatívno-právneho referátu miestneho úradu dostali len za posledné
tri mesiace 13 podaní obyvateľov
Karlovej Vsi na svojich susedov.
Išlo väčšinou o obťažovanie hlukom,
nečistotami, zvieratami, prístrojmi
v byte a podobne.
Často tento problém nespôsobu-

je bezprostredne vlastník susedného bytu, ale jeho podnájomníci.
„Mestská časť Bratislava-Karlova
Ves ako obec nemá účinné zákonné kompetencie na riešenie týchto
podnetov. Odporúčame preto Karlovešťanom, aby sa najprv pokúsili
riešiť susedské spory prostredníctvom
osobného stretnutia s vlastníkom
bytu za účelom dosiahnutia zmieru,“
radí Čedomirka Simaničová z legislatívno-právneho referátu. Ak nie je
možná priama komunikácia, môžete
sa pokúsiť písomne dohovoriť vlastníkovi bytu.
Ak zlyhá aj toto riešenie a sused
alebo jeho podnájomníci i naďalej
porušujú domový poriadok, môžete sa
písomnou sťažnosťou obrátiť na správcu bytového domu alebo na spoločenstvo vlastníkov bytov. Keď vaši susedia porušujú nočný pokoj, môžete tiež
privolať mestskú políciu a vyžiadať si
od vyslanej hliadky spísanie služobného záznamu.
Ak vám sused spôsobuje škodu
na majetku alebo ruší nočný pokoj,

KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Múr na ul.
Ľudovíta Fullu 15
potrebuje opravu

O

porné múry na Dlhých
dieloch boli vybudované
spolu s komunikáciami
pri výstavbe sídliska. Podpísal sa
na nich zub času i to, že celé roky
nemajú jasne určeného správcu
a nevykonáva sa tak na nich pravidelná údržba.
Mnohé z komunikácií a ich súčastí
totiž neboli riadne skolaudované, zaradené do majetku mesta a neskôr
zverené do správy mestskej časti.
Nedostatočná údržba sa prejavila už
aj na ich technickom stave. Poškodený je múr na ulici Ľudovíta Fullu.
Karlova Ves na tento stav i potrebnú sanáciu múru upozornila hlavné
mesto Bratislava už druhým listom.
Oporné múry budované spolu s komunikáciami a bytovou výstavbou sú
totiž už roky na účte mestského podniku Generálny investor Bratislavy

(GIB). Zodpovednosť za ich stav by
preto malo niesť hlavné mesto.
Karlova Ves oslovila v tejto veci
spoločnosť GIB i hlavné mesto
Bratislava. Magistrát mestskú časť
odkázal na svoj mestský podnik.
Generálny investor Bratislavy zase
tvrdí, že na to, aby začal konať, potrebuje poverenie od hlavného mesta. Karlova Ves preto začala konať
a nechala si vypracovať statické posudky múrov na uliciach Ľ. Fullu,
Adámiho a Hlaváčikovej. Podľa posudkov sú v zlom technickom stave
a vyžadujú opravu. Karlova Ves
menšie opravy vykonala na vlastné
náklady. Veľké investície však uskutočniť nemôže, múry totiž nie sú v majetku ani správe Karlovej Vsi. Podľa
štatútu mestská časť môže investovať
iba do majetku, ktorý vlastní alebo
spravuje.
-zč-; Foto: MiÚ

môže tým naplniť skutkovú podstatu
priestupku proti občianskemu spolunažívaniu či priestupku proti majetku.
V takom prípade sa môžete domáhať
nápravy na okresnom úrade. Pokiaľ
váš sused významne porušuje vaše
vlastnícke práva k bytu alebo spôsobuje značnú škodu na vašom majetku,
môžete podať v zmysle občianskeho
zákonníka aj žalobu na súde.
Prostredníctvom nej si môžete
uplatniť náhradu spôsobenej škody,
ktorú vám na vašom majetku spôsobil
sused. Môžete žiadať vydanie súdneho
zákazu vykonávania činnosti, ktorou
vás sused ruší alebo obmedzuje pri
výkone vašich práv. Podanie žaloby na súde je najúčinnejšie, keď ju
podá spolu viacero vlastníkov. Pokiaľ
sa však rozhodnete ísť touto cestou,
musíte na súde dostatočne preukázať
porušovanie zákona zo strany suseda.

Na to budete potrebovať napr. záznamy od polície, fotografie, svedkov, zápisky o činnosti susedov a pod.
V opačnom prípade riskujete prehru
na súde a teda aj platenie súdnych
trov. „Ak je potrebný urýchlený zásah
a riešenie situácie, možno súd požiadať
o vydanie neodkladného opatrenia.
V tomto prípade súd rozhoduje v lehote do 30 dní,“ dodáva Ervin Parádi
z legislatívno-právneho referátu.
-mš-; Foto: Ilustračné
www.karlovaves.sk
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Zimnú a letnú údržbu vykonávajú od januára
Verejnoprospešné služby

O

d začiatku tohto roka prechodom doterajších zamestnancov hospodárskej správy miestneho úradu začala oficiálne vykonávať
svoju činnosť príspevková organizácia mestskej časti Verejnoprospešné služby Karlova Ves (VPS).
„VPS budú zabezpečovať zimnú a od apríla aj letnú údržbu. Okrem toho
budú mať na starosti aj vyprázdňovanie smetných košov vrátane košov na psie
exkrementy, menšie opravy výtlkov a čistenie komunikácií. Budú sa starať aj
o výmenu pieskovísk, orezy stromov a kríkov, čistenie fontán a iné činnosti,
ktoré sú súčasťou starostlivosti o životné prostredie a čistotu v Karlovej Vsi,“
informuje prednosta miestneho úradu Ján Hrčka.
Najskôr bolo potrebné zakúpiť technické vybavenie, vyriešiť legislatívne,
organizačné a personálne otázky. „Už v minulom volebnom období sme
s niektorými poslancami presadzovali myšlienku, aby si mestská časť sama
zabezpečovala starostlivosť o zeleň. Zimná a letná údržba bola zabezpečovaná prostredníctvom dodávateľských organizácií, čo stálo Karlovu Ves veľké
finančné prostriedky. Boli sme presvedčení, že vo vlastnej réžii to dokážeme

zabezpečovať efektívnejšie. Po komunálnych voľbách našla táto myšlienka
všeobecnú podporu,“ hovorí karloveský poslanec Peter Buzáš.
VPS si okrem toho budú môcť uplatniť náhradu nákladov voči tým, ktorí by
sa mali postarať o údržbu, ale neurobili to a tieto práce museli za nich vykonať VPS. V minulosti to Karlova Ves robila tiež, ale miestny úrad nemal ako
vystaviť faktúru a vymáhať si plnenie za takto vykonané práce. Zároveň tým
mestská časť získa lepší prehľad o tom, koľko finančných prostriedkov na tieto
činnosti vynakladá. Až 90 percent obcí, ktoré zabezpečujú verejnoprospešné
práce vlastnými silami, to robí práve prostredníctvom príspevkovej organizácie.
„Poslanci okrem toho schválili v rozpočte prostriedky na nákup špeciálneho
vozidla na vypratávanie smetných košov. Tieto koše sa zväčša nachádzajú na
chodníkoch, v zónach a na miestach, kam sa dá len ťažko dostať. VPS sú momentálne dostatočne technicky vybavené na zabezpečenie pravidelnej údržby,
všetky zariadenia sú vybavené GPS zariadením, čo umožňuje získať informácie
o množstve vykonanej práce,“ dopĺňa Ján Hrčka.
-mš-

Cesty a chodníky sú v zime nepretržite monitorované

A

nton Horínek je vyše 20
rokov obyvateľom Dlhých
dielov. Trinásť rokov pracoval na oddelení hospodárskej
správy miestneho úradu, posledné tri volebné obdobia ako vedúci
oddelenia. Má bohaté skúsenosti
so zabezpečovaním činností, ktoré
súvisia s udržiavaním čistoty na
území Karlovej Vsi. Od januára je
poverený riadením príspevkovej
organizácie mestskej časti Verejnoprospešné služby Karlova Ves
(VPS). Povedal nám o tom, ako sa
vykonáva zimná údržba v Karlovej
Vsi, čo sa deje predtým, než vôbec
začne snežiť, ale aj o rozmanitosti
pováh niektorých obyvateľov, ktorí
komplikujú čistiace práce.

Zimná údržba je vašou aktuálnou
výzvou. Môžete Karlovešťanom
priblížiť, o čo všetko sa karloveské
VPS starajú?
Zabezpečujeme zjazdnosť a priechodnosť cestných a iných komunikácií na území Karlovej Vsi (cesty, chodníky a schody, pozn. red.).
Niektoré sú však v správe magistrátu
hlavného mesta, sú to hlavné cestné
ťahy prvej a druhej triedy, po ktorých
chodí aj MHD a priľahlé chodníky
a schody. O tieto hlavné komunikácie sa stará, rovnako ako o zastávky
MHD, magistrát hlavného mesta. Karlova Ves sa teda stará o cesty tretej
a štvrtej triedy, rovnako ako o chodwww.karlovaves.sk

níky a schody v správe mestskej časti. O priľahlé chodníky pri budovách,
obytných domoch, ale aj pozemkoch
v súkromnom vlastníctve sa starajú
správcovia, ktorí za to poberajú peniaze od vlastníkov bytov.

Z pohodlia domova si na webovej
stránke Karlovej Vsi môžu nájsť interaktívnu mapu, na ktorej sú zakreslené
aj komunikácie, o ktoré sa v čase zimnej údržby stará mestská časť, teda
naše VPS.

Keď intenzívne snežilo, ľudia sa často na úrade pýtali, kde zistia, kto sa
má o konkrétne cesty či chodníky
starať. Poradíte im?

Keď meteorológovia predpovedajú sneženie, pravdepodobne nepretržite sledujete vývoj počasia?
Samozrejme, naša práca je aj

o ustavičnom dôslednom sledovaní a analýze predpovedí počasia,
pričom sledujeme viaceré zdroje.
Musíme pracovať s čo najväčším
množstvom informácií, vyhodnocovať ich a vytvárať si plán pre možnú
situáciu, najmä keď hrozí sneženie
alebo poľadovica. Pri takejto predpovedi máme zabezpečenú pohotovostnú službu aj v noci. Po plánovaní
a vyhodnocovaní nasleduje fyzická

Anton Horínek je od vzniku príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby poverený jej riadením
V pozadí je technika, ktorou Karlova Ves zabezpečuje zimnú údržbu
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Rozhovor
kontrola komunikácií. Ten, kto má
službu, musí nasadnúť do auta či je
deň alebo noc a obehnúť celú Karlovu
Ves, skontrolovať stav komunikácií.
Pri predpovedi počasia, ktorá ohlasuje
sneženie alebo poľadovicu, je dôležité
správne sa rozhodnúť a v prípade potreby vykonať preventívny posyp.
Čo znamená preventívny posyp?
Aký materiál naň využívate?
Keď predpovede hlásia sneženie,
poľadovicu alebo mrznúci dážď, naše
mechanizmy posypú komunikácie.
Pri takomto posype stačí polovica
posypového materiálu oproti posypu
na napadaný sneh alebo zľadovatený
povrch. Ako posypový materiál používame technickú soľ s účinkom do
– 7°C. Pri nižších teplotách jej účinnosť klesá a sú potrebné väčšie množstvá soli. V prípade hrozby vytvárania
námrazy, napr. na Dlhých dieloch,
vykonávame celoplošný posyp. Ľudia
nám niekedy vyčítajú, že posypané
sú aj tie komunikácie, kde námraza
nie je. Neuvedomujú si, že sa už vďaka soli rozpustila, alebo že keby sme
to miesto vopred neposypali, tak by
bola možno aj tam. Stáva sa, že nám
búchajú na traktory vykonávajúce posyp a nadávajú, že načo sypeme, keď
svieti slnko. My im potom musíme
vysvetľovať, že podľa predpovede
počasia existuje reálna možnosť, že
bude snežiť alebo že sa bude tvoriť
námraza, i keď to tak momentálne
nevyzerá. Ľad ohrozuje bezpečnosť
komunikácií omnoho viac ako sneh.
Na základe predpovede počasia, žiaľ,
nevieme určiť presné úseky, kde námraza naozaj vznikne, keďže karloveský
terén je nesmierne rôznorodý a niekde
aj členitý. Preto sa námraze snažíme
predchádzať plošným posypom. Od
15. novembra sme k dnešnému dňu
(pozn. red.: rozhovor sme robili 23. 1.
2017) vykonali 19 plošných posypov,
v drvivej väčšine pre hrozbu námrazy,
ktorá je najhoršia a následne sa najťažšie odstraňuje. Keď príde mrznúci
dážď alebo iné zrážky, ktoré spadnú
na dlhodobo vychladenú zem, vznik
námrazy je takmer istý.
Spomenuli ste terén, je Karlova Ves
z hľadiska terénu a klímy niečím
špecifická?
Karlova Ves na to, že nie je územne
rozsiahla, je nesmierne komplikovaná a rôznorodá. Je tu veľa kopcov s vysokými prevýšeniami, či už
na Starých gruntoch alebo na Dlhých dieloch. Dlhé diely sú navyše
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ovplyvňované blízkosťou Dunaja, preto sú tu úplne iné klimatické podmienky ako v „starej“ Karlovej Vsi či na
Starých gruntoch. Rovnako je to však
iné na Dlhých dieloch a iné na Devínskej ceste. Už som spomenul kopcovitosť terénu. Tá je dokonca horšia ako
v podhorí Vysokých Tatier, ako mi
tvrdia známi, ktorí zabezpečujú zimnú
údržbu na Štrbskom Plese. Máme tu
úseky, kde je stúpanie viac ako 12
percent, čo je pomerne extrémne. Toto
všetko nám naozaj neuľahčuje prácu.
Ktorá časť Karlovej Vsi je najnáročnejšia z hľadiska zimnej údržby?
Najhoršie je to na Dlhých dieloch
a najmä v úsekoch Dlhé diely I.
a III., ktoré sú veľmi strmé a navyše sú
tam mačacie hlavy namiesto asfaltu.
Prioritne sa však snažíme udržať
priechodné a zjazdné hlavné prístupové komunikácie a tie, kde je najväčší pohyb ľudí a áut, napríklad
okolie škôl, nákupných centier či
prístupov k MHD. Menej významné
a vyťažené komunikácie prichádzajú
na rad potom.
Ako dlho trvá, kým zabezpečíte
celoplošný preventívny posyp celej
Karlovej Vsi?
Pri preventívnom posype alebo
slabom snežení to vieme zvládnuť za
tri hodiny. To však len v optimálnom
prípade, ak nám napríklad nejaký nedisciplinovaný vodič nezahatá jednosmerku a traktor sa nemusí vracať
späť, alebo si hľadať inú cestu. Ešte
horšie to býva na ulici Nad Lúčkami, kde parkujú vodiči tak, že keď
napadne veľa snehu, naše veľké traktory s radlicou tadiaľ neprejdú. Vtedy
musíme stiahnuť z iných úsekov menší
traktor. To spravidla spôsobí zdržanie
zapríčinené presunom a predĺženie
celkového času potrebného na odhrnutie snehu. Najhoršie komplikácie nám spôsobujú nedisciplinovaní
a neohľaduplní vodiči, ktorí parkujú
v zákrutách alebo nenechávajú dostatočný priestor na prejazd mechanizmov. Vodiči si totiž neuvedomujú,
že musia nechať dostatočný priestor,
najmenej 1,5 metra, aj na chodníkoch,
pretože tam tiež zabezpečujú údržbu mechanizmy, ktoré potrebujú na
prejazd priestor. No a vždy znovu
ma prekvapuje bezohľadnosť netrpezlivých vodičov, ktorí vytrubujú na
vodičov našich mechanizmov, ktorí
si robia svoju prácu a navyše ju robia
práve pre nich.
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Koľko ľudí zabezpečuje zimnú
údržbu?
Momentálne je to 20 ľudí, ktorí sú
rozdelení do skupín. Dve skupiny po
päť ľudí robia ručné posypy na komunikáciách, jedna je určená pre Dlhé
diely a druhá pre spodnú časť Karlovej Vsi. Zabezpečujú posyp najmä
na schodoch alebo chodníkoch, kam
sa technika nedostane. Tí začínajú
s posypom spravidla okolo štvrtej
hodiny ráno. Ďalší zabezpečujú obsluhu mechanizmov, k dispozícii
máme dva väčšie a dva menšie traktory. Tie môžu jazdiť celý deň, v prípade
potreby aj v noci, pretože ich obsluha
je rozdelená na zmeny podľa intenzity
sneženia.
Kedy sa končí zimná pohotovosť?
Najkritickejšie obdobie je spravidla
január a február. Oficiálne sa zimná
pohotovosť končí 31. marca. Sme
však pripravení zasiahnuť aj v prípade,
že by sneh napadol po tomto termíne.
Kde môžu Karlovešťania nahlasovať svoje podnety a pripomienky
k zimnej údržbe?
Dispečing zimnej údržby možno
kontaktovať na telefónnom čísle 0940
634 199 alebo na e-mailovej adrese
zimnaudrzba@karlovaves.sk. Ak pre
zaneprázdnenosť nedvíhame telefón,
pošlite nám e-mail alebo SMS.
Zaoberáme sa každým podnetom.
Ak zistíme, že podnet sa netýka komunikácie v správe mestskej časti,
odovzdáme ho inšpektorovi verejného
poriadku a ten ho posunie tomu subjektu, ktorý zodpovedá za jej údržbu.
Aké ďalšie činnosti vykonáva VPS
v zimnom období?
Pokiaľ to poveternostné podmienky dovolia, pokračujeme v čistení
chodníkov a priľahlých priestorov, v
hrabaní napadaného lístia. To vtedy,
keď nie je sneh. Lístie padá zo stromov od konca septembra do polovice decembra. Nie je v našich silách,
aby sme ho odstránili naraz z celej
Karlovej Vsi. Ak ho aj odstránime
z jedného miesta, o pár dní napadá
znovu. V priebehu zimy sa vykonávajú v spolupráci s referátom životného
prostredia aj výruby stromov a ošetrovanie zelene, najmä orezy kríkov. Za
pomoci vlastnej techniky opravujeme
aj menšie výtlky, čo sa však dá robiť,
len keď sú komunikácie suché. Ďalšou
pravidelnou činnosťou je čistenie
námestí od odpadkov, aj keď to je
priam sizyfovská práca. Naši ľudia

priestor predpoludním vyčistia, ale už
na druhý deň to tam vyzerá, ako by
tam ani neboli.
Čím si to vysvetľujete?
Ľahostajnosťou ľudí voči svojmu
okoliu. Niektorí nemajú problém
čokoľvek len tak zahodiť na zem,
zvyšky jedla, ohorky od cigariet
a pod. Ďalším problémom sú
bezohľadní ľudia, ktorí nechávajú pri
kontajneroch voľne položené odpadky, ktoré potom vietor rozfúka do
okolia.
Predpokladám, že mnohé z činností
vykonávate počas celého roka.
Od prvého januára na nás prešla
z externých dodávateľov aj starostlivosť o vypratávanie malých smetných košov vrátane košov na psie
exkrementy, čím naša mestská časť
ušetrí 30-tisíc eur. Keď pre poveternostné podmienky nemožno pracovať v teréne, vykonávame aj drobné
údržbárske práce v našich materských
školách. Napríklad teraz pomáhame
pri maľovaní v MŠ Suchohradská.
Čo všetko okrem kosenia robíte
v lete?
Staráme sa aj o fontány a ich okolie.
Dvakrát týždenne čistíme pešiu zónu
pri fontáne na Pribišovej, staráme sa
o poriadok na Jurigovom námestí,
v okolí kostola sv. Michala a udržujeme v čistote priľahlú fontánu, ale
aj plochy pri OD Centrum. V tomto
roku by sme sa chceli viac venovať
opravám chodníkov v areáloch našich
MŠ, viac sa budeme starať aj o opravy ostatných chodníkov v správe
Karlovej Vsi. Okrem toho budú VPS
pomáhať aj pri organizačnej a technickej príprave niektorých kultúrnych
a spoločenských podujatí ako Majáles
či hody.
Ste spokojný so súčasným personálnym a technickým vybavením VPS?
Z hľadiska vybavenia VPS technikou ostáva ešte vyriešiť zakúpenie
auta na odvoz kontajnerov. Na leto
bude treba posilniť aj naše stavy,
aby sme mohli zabezpečiť v plnom
rozsahu a k spokojnosti obyvateľov
Karlovej Vsi kosenie a zároveň aj starostlivosť o smetné koše.
Prajeme vám veľa úspechov a ďakujeme za rozhovor.
-mš-; Foto: MiÚ

www.karlovaves.sk

Informujeme

február 2017

14

Domácnosti z rodinných
domov musia požiadať
o kompostér

N

a začiatku tohto roka
pribudla
domácnostiam
v rodinných domoch nová
povinnosť. Museli požiadať hlavné
mesto SR Bratislavu o dodanie
kompostéra alebo zbernej nádoby
na biologický odpad s minimálnym
objemom 120 litrov.
Každá domácnosť, ktorá žije v rodinnom dome a je platiteľom miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, podala na
oddelení miestnych daní, poplatkov
a licencií magistrátu vyplnenú žiadosť
o zapojenie do systému zberu odpadu
zo záhrad. Oddelenie sídli v Petržalke
na Blagoevovej 9. Ak sa vás téma týka
a termín do konca januára ste nestihli, formulár žiadosti a podrobnejšie
informácie nájdete na webstránke
hlavného mesta, ale aj na webstránke
mestskej časti.
Žiadosť vypĺňali aj domácnosti,
ktoré už majú zabezpečený vlastný
kompostovací zásobník alebo starostlivosť o záhradu vrátane odvozu

odpadu zo zelene súkromnou firmou.
Magistrát hlavného mesta upozorňuje,
že v takomto prípade to domácnosti
uvedú v čestnom vyhlásení pripojenom k vyplnenej žiadosti. Jeden
kompostovací zásobník alebo zbernú
nádobu môže užívať aj viac domácností. Musia však predložiť písomnú
dohodu. Náklady na zberné nádoby
a kompostovacie zásobníky znáša
obec. Náklady na odvoz tohto druhu
odpadu sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné
odpady.
Do hnedej zbernej nádoby a kompostovacieho zásobníka by ľudia
mali vhadzovať kvety, štiepky,
piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie,
zvyšky po zbere ovocia a zeleniny,
zhnité ovocie i burinu. Do nádob sa
nesmú vhadzovať odpady z mliečnych
a mäsových výrobkov. Odvoz odpadu
zo zbernej nádoby zabezpečuje magistrát minimálne jedenkrát za štrnásť
dní, a to v období mesiacov marec až
november.
-mš-; Foto: ilustračné

Útulok je po Vianociach
plný nechcených zvierat

Ú

tulky zvierat sa po Vianociach plnia nechcenými
domácimi zvieratami. Inak
to nie je ani v bratislavskom útulku
Slobody zvierat na Poliankach,
kde do polovice januára pribudlo
73 nových zvierat. Často ide o nechcené vianočné darčeky, ktorých
majitelia si to po sviatkoch so starostlivosťou o psa rozmysleli, alebo
o stratené zvieratá bez čipov,
ktorých majiteľov je ťažké vypátrať.
V útulku Slobody zvierat na Poliankach má momentálne svoj domov
približne 180 zvierat, z toho je 150
psov a 30 mačiek. Opustené zvieratá tu končia najmä preto, že ľudia
si nedostatočne zvážia ich kúpu.
V Slobode zvierat odporúčajú najprv
si dobre rozmyslieť, či ľudia budú
mať na zviera dostatok času. Psík potrebuje venčiť viackrát denne, treba
ho vziať aspoň na jednu dlhšiu prechádzku a chodiť s ním von v každom
počasí. Starostlivosť o psa tiež niečo
stojí, musíme mu zabezpečiť krmivo,
výbavu i veterinárne ošetrenie. Pri
úvahách o kúpe domáceho zvieraťa
si treba tiež položiť otázku, či sme
ochotní a schopní sa oň starať po
celý jeho život. Psy sa dožívajú aj 15
rokov, mačky dokonca až 25 rokov.
Zaobstaranie domáceho zvieraťa si
preto treba zodpovedne zvážiť a nekupovať ho ako darček alebo vianočné
prekvapenie.
Ak sa po zrelej úvahe rozhodnete
pre domáceho miláčika, na nový domov čakajú desiatky „útulkáčov“.
Môžete si ich obzrieť na webstránke
www.slobodazvierat.sk. Adopciou
dáte opusteným zvieratám druhú
šancu na domov. Mnohé z nich zaži-

li zlú skúsenosť s ľuďmi, preto lásku
a pozornosť novej rodiny veľmi potrebujú a aj náležite ocenia. Podmienkou adopcie je, aby mal záujemca
vek nad 18 rokov. So sebou si treba
priniesť občiansky preukaz. Ceny
adopcií psov sa pohybujú od 34 do
70 eur, záleží od toho, či si záujemca
chce domov vziať šteniatko alebo dospelého psa, rozhoduje aj to, či je už
pes kastrovaný. Adopcie mačiek stoja
od 29 do 55 eur. Presné ceny adopcií nájdete na webe útulku Slobody
zvierat. Zviera je v útulku zaočkované
proti besnote, no toto očkovanie treba
každý rok obnovovať. V útulku ho aj
odčervia a ak je dospelý, tak aj kastrujú, aby sa zabránilo ďalšiemu množeniu zvierat. Pes je začipovaný a má
vydaný pas spoločenského zvieraťa,
tak je ho jednoduchšie identifikovať
a v prípade straty je možné rýchlejšie
nájsť majiteľa.
Zvieraťu treba v novom domove
vytvoriť vhodné chovné podmienky.
Psy a mačky sú spoločenské zvieratá, nemajú radi samotu a potrebujú kontakt s človekom. Preto s nimi
treba byť čo najčastejšie, zabezpečiť
im voľný pohyb, pravidelné venčenie
aj hry. Pes potrebuje vhodnú stravu,
veterinárnu starostlivosť a treba ho
naučiť aj základom poslušnosti. Psovi musíte zabezpečiť vhodnú búdu,
ak je na dvore a umožniť mu voľný
pohyb a vstup do domu. V byte pes
potrebuje svoj pelech i ďalšiu výbavu.
O potrebách adoptovaných zvierat
i o tom, ako sa o psa či mačku správne
postarať, vás radi poinformujú pracovníci útulku.
-zč-; Foto: Sloboda zvierat

Priestor pre váš inzerát
Info: 0940 634 111
e-mail: inzercia@karlovaves.sk
www.karlovaves.sk

KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Zaznamenali sme / Informujeme

15

Bocian priniesol rodičom
Janíčka, Roxanku i Nereu
V závere roka 2016 pribudli do Karlovej Vsi aj títo malí obyvatelia. Z narodenia malého Janíčka Tarbaja sa od novembra tešia jeho rodičia Katka a Ján.
Pred koncom novembra prišla na svet aj Karlovešťanka Nerea Romero, ktorá
sa narodila rodičom Lenke Straňákovej a Sergiovi Romero Ortizovi. Pár dní
pred koncom uplynulého roka prišla na svet aj Roxanka Šajti. Detičky vítame
na svete a prajeme im veľa zdravia, šťastia a lásky.
Ak sa aj vy chcete vidieť so svojimi ratolesťami na stránkach mesačníka Karlova Ves, neváhajte a pošlite nám fotku so svojimi detičkami do 20. februára
e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Nezabudnite pripísať svoje meno
a priezvisko a meno dieťaťa. V najbližšom čísle uvítame do života deti, ktoré sa
narodili v januári. -zčJaníček
Tarbaj
s rodičmi

Karlova Ves vlani podporila
rodičov 278 novonarodených
Karlovešťanov
Karlova Ves dlhodobo podporuje mladé rodiny s trvalým pobytom v tejto
mestskej časti poskytovaním príspevku pri narodení dieťaťa. Minulý rok Karlova Ves na tento účel poskytla vyše 25-tisíc eur. Tie na základe predložených
žiadostí venovala rodičom 278 novonarodených detí. Podmienkou na poskytnutie príspevku vo výške 90 eur je, že aspoň jeden z rodičov má trvalý pobyt
v našej mestskej časti minimálne jeden rok pred narodením dieťaťa. Môže to byť
aj cudzinec s trvalým pobytom v Karlovej Vsi. Rodič dieťaťa, resp. jeho zákonný
zástupca, oň musí požiadať najneskôr do šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.
Žiadateľ nesmie mať voči mestskej časti záväzky po splatnosti. K žiadosti treba
pripojiť aj rodný list dieťaťa. Žiadosť je možné podať osobne v podateľni miestneho úradu, alebo poslať poštou. Podrobnejšie informácie a formulár žiadosti
nájdete aj na webstránke mestskej časti na linku Karlova Ves/Služby občanom/
Dotácie.
-mš-

Otestujte si pamäť
Nerea
Romero
s rodičmi

Roxana
Šajti
Inzercia

Môže ísť o bežné starnutie mozgu, alebo ste jednoducho preťažení informáciami či starosťami. Môže však ísť aj o chorobu. Tak ako ostatné časti tela, aj mozog starne. Začíname to vnímať približne po päťdesiatke. Zhoršením pamäti po
prekročení tohto veku trpí veľa ľudí. Ak sa o svoju pamäť obávate, môžete prísť
na bezplatný a bezbolestný test pamäti. Testovanie realizujeme v spolupráci
s Centrom Memory, n. o.
Na test sa treba vopred objednať na tel. čísle 0940 634 133. Test je
individuálny, trvá približne pol hodiny a jeho výsledok sa dozviete hneď.
Súčasťou je aj konzultácia, čo sa v prípade straty bodov v teste dá robiť ďalej.
Testovanie sa koná v priestoroch denných centier na Lackovej 4, Tilgnerovej
1/A a Pribišovej 8 v Bratislave. Test sa používa aj v ostatných krajinách sveta
na diagnostikovanie prvých problémov a včasný záchyt neurodegeneratívnych
chorôb.
-dď-

Jednota dôchodcov informuje
Výbor miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) pozýva
všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v pondelok 20. februára o 15.00 h v Karloveskom centre kultúry na Molecovej ulici.
Toto zhromaždenie bude verejné a očakávame, že v diskusii predostriete svoje názory, pripomienky, otázky a tým aj svoj záujem o veci verejné a o rozvoj
obce. Takáto spätná väzba je veľmi potrebná.
Výbor Miestnej organizácie JDS
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Slovenská folková elita
v hudobnom klube Kamel

Mladí diskutovali v knižnici
o extrémizme

Geišbergovci vypredali celý Kamel klub

H

udobný klub Kamel pripravil pre Karlovešťanov
folkový vstup do nového
roka. Vypredaná veľká sála Karloveského centra kultúry privítala
v piatok 13. januára už po druhý
raz hudobníka Martina Geišberga.
Tentokrát však v kompletnej rodinnej zostave aj s bratom Marekom,
ktorý je známy skôr ako divadelný
a televízny herec a s otcom Mariánom,
pesničkárom, no predovšetkým známym hercom a členom Slovenského
národného divadla. Karlovešťanom
tak ponúkli jedinečnú príležitosť zažiť
slovenskú folkovú aj hereckú elitu priamo na našej domácej pôde.
Geišbergovci hrali viac ako 120
minút bez prestávky a svoj koncert
obohatili o mnoho vtipných životných a koncertných príhod. Súčasťou
koncertu boli aj ukážky z Mariánovej
najnovšej knihy Byzantskému bohu.

Verše a texty piesní vyšli knižne
s ilustráciami Františka Kudláča
a hudbu pripravil starší syn Martin.
Okrem výbornej hlasovej dispozície
všetci traja Geišbergovci dokázali, že
sú aj výborní multiinštrumentalisti.
Počas koncertu vystriedali niekoľko
akustických gitár, klavír, píšťalu,
perkusný nástroj kachon, ústnu harmoniku a veľa ďalších sprievodných
hudobných nástrojov. O tom, že sme
boli svedkami kvalitného hudobného prevedenia, svedčí aj zaslúžené
záverečné standing ovation.
V snahe prinášať Karlovešťanom
iba to najlepšie zo slovenskej hudobnej scény pokračujeme aj vo februári.
Už 24. februára o 20.00 h privítame
obľúbenú kapelu Chiki liki tu-a.
Vstupenky sú už v predaji aj v sieti
Ticketportal alebo na rezervacie@
karlovaves.sk.
-ik-; Foto: MiÚ

Robert Kirchhoff

Ján Benčík

P

rečo narastá extrémizmus v našej spoločnosti a ako zabrániť jeho
šíreniu. To boli témy januárovej diskusie v karloveskej knižnici. Na
stretnutie s držiteľom ocenenia Biela vrana 2016 Jánom Benčíkom
prišli zväčša študenti z karloveského gymnázia. Témou debaty boli súčasné
problémy spoločnosti.
Ján Benčík sa venuje mapovaniu prejavov extrémizmu vo virtuálnom priestore. Diskutoval aj režisér a dokumentarista Robert Kirchhoff. Študentov zaujímalo, prečo je extrémizmus v súčasnosti taký rozšírený či ako sa mu brániť.
Nárast extrémizmu pripisuje Ján Benčík zložitej dobe a pomerom na Slovensku. Podľa neho o tom treba hovoriť, lebo tento jav predstavuje reálne nebezpečenstvo pre spoločnosť a parlamentnú demokraciu. „S mladými ľuďmi treba
o extrémizme hovoriť, pretože oni sú budúcnosťou tejto krajiny,“ vysvetľuje
Ján Benčík. Najnovší film Roberta Kirchhoffa Diera v hlave sa onedlho objaví
v kinách. Film je o rómskom holokauste a k jeho nakrúteniu autora inšpiroval
„stav sveta v našej prítomnosti a minulosti“. Študenti sa zaujímali o to, ako
dokument vznikal. Príbehy mladých ľudí priviedli aj k zamysleniu nad tým, čo
robiť, aby sa podobné krutosti už viac neopakovali. „O rómskom holokauste sa
nehovorilo tak veľa, sú to životné skúseností ľudí, ktoré neboli nikdy vypočuté,“
hovorí o filme Diera v hlave režisér Kirchhoff.
-zč-; Foto: MiÚ
O diskusiu bol veľký záujem

Príďte
darovať
krv

Ž

ivotodarnú tekutinu budú môcť pravidelní darcovia i prvodarcovia
darovať 27. februára od 8.00 do 11.00 h priamo v budove miestneho
úradu Karlova Ves (zasadacia miestnosť MiR, 1. poschodie). Úrad
mestskej časti sa takýmto spôsobom zapája do celoslovenskej náborovej
kampane Valentínska kvapka krvi. Svoju kvapku krvi ponúknu aj starostka Dana Čahojová či poslanci Karlovej Vsi.
Darovať krv môže prísť každý vo veku od 18 do 60 rokov (pravidelní darcovia do 65 rokov), kto váži viac ako 50 kilogramov. Pred odberom darcom
urobia základné vyšetrenia krvi. Urobiť dobrý skutok a prispieť svojou kvapkou krvi môžu prísť pravidelní darcovia, ale aj tí, ktorí sa odhodlajú na tento
krok po prvýkrát. Prvodarcom priamo na miestne vystavia darcovský preukaz. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na miestnom úrade e-mailom na adrese
iveta.konyckova@karlovaves.sk.
-zčwww.karlovaves.sk
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Súťaž
Karlovešťania majú možnosť
zveľadiť svoju mestskú časť o jedno farebné, zábavné a hravé detské
ihrisko na Dlhých dieloch. Aj tento
rok ponúkla spoločnosť Lidl slovenským mestám, mestským častiam a obciam, v ktorých sa nachádza minimálne jedna predajňa
potravín Lidl, možnosť zapojiť sa
do súťaže o vybudovanie detského
ihriska.
Do konca minulého roka mali samosprávy zvážiť, či majú k dispozícii
vhodný pozemok na zriadenie ihriska
a či sa do projektu zapoja. Karlova
Ves navrhla do súťaže ihrisko na ulici
H. Meličkovej 29 - 31. Ihrisko sa nachádza pod parkom Kaskády a potrebuje výraznú rekonštrukciu.
Do hlasovania o Lidl ihrisko
Žihadielko sa môžete zapojiť do 28.
februára 2017. Stačí, keď sa zaregistrujete na www.zihadielko.sk, kde
zároveň získate aj podrobné informácie o súťaži. Hlasovať môžete každý
deň a navyše môžete získať aj ďalší
bonusový hlas. Súťažiace projekty
sú rozdelené do viacerých kategórií
podľa veľkosti obce. Do hlasovania
sa môžu zapojiť aj obyvatelia z iných
miest, takže realizácii nášho ihriska môžete pomôcť aj tak, že oslovíte
svojich známych a priateľov, aby zaň
hlasovali. Desať miest s najvyšším
počtom hlasov získa nové Lidl ihrisko
Žihadielko.
Všetky Lidl ihriská Žihadielka
spája jednotný motív rozprávkovej
včielky Maje, ktorej príbehy deti, ale
aj generácia ich rodičov veľmi dobre poznajú. Maja a jej priatelia sú
aktívnou súčasťou herných prvkov
umiestnených v rámci ihriska, ktorého
rozmery sú 20 x 16 m. Ihrisko je
určené pre deti vo veku od 2 do 12
rokov. Ihrisko ponúka veľa zábavy na
pružinových hojdačkách, kolotoči či
v domčeku pre deti od 2 do 6 rokov.
Nechýba ani veľké pieskovisko a dominuje mu veľký hrad so štyrmi vežami. Pri vstupe je stojan na bicykle,
informačná tabuľa s prevádzkovým
poriadkom a poruke odpadkový kôš.
Na zvýšenie bezpečnosti hrajúcich sa
detí je celé ihrisko oplotené. Dostatok
lavičiek rozmiestených v každej časti
ihriska zabezpečí možnosť oddychu
pre deti aj ich rodičov. Herné prvky
sú vyhotovené z odolných materiálov
a spĺňajú prísne kvalitatívne a bezpečnostné kritériá. Hodnota jedného
Lidl ihriska Žihadielko je 87 000 eur.
-mš-
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VYSTRIHNITE OBRÁZOK, NALEPTE HO NA
VCHOD VÁŠHO DOMU, ABY AJ VAŠI SUSEDIA
VEDELI, ŽE MÔŽEME VYHRAŤ NOVÉ IHRISKO

Pomôžte Karlovej Vsi
získať nové ihrisko Žihadielko
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Odosielateľ: JUDr. Hambáleková
Som matkou dvoch maličkých detí a bývam na Dlhých dieloch, ulica Ľ. Fullu. Obraciam sa na vás s prosbou o riešenie situácie, pretože drzosť ľudí už
prekračuje hranice únosnosti. Dnes som navštívila s deťmi ihrisko na námestí.
Ide o relatívne nové a veľmi obľúbené ihrisko, kde detičky trávia voľný čas.
Dnes som bola nútená najskôr odpratať psie exkrementy, až potom som pustila
deti na ihrisko. Výkaly sa nachádzali už aj priamo na tomto detskom ihrisku
a pri detských preliezačkách a hojdačkách. Prosím vás o riešenie tejto situácie.
Odpoveď: Miestny úrad
Hoci je väčšina psičkárov zodpovedná a exkrementy po svojom psovi
upratuje, za čo im patrí vďaka, nájde sa
aj zopár takých majiteľov psa, ktorým
je verejný poriadok ľahostajný. Takéto prípady rieši mestská polícia.
Odporúčame teda, aby ste nezodpovedných psičkárov nahlásili na linke
159 hneď, keď ich vidíte. Mestská
polícia je upozornená na to, aby
venovala zvýšenú pozornosť detským
ihriskám.
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Vyhrajte poukážky do Kauflandu!
Výhercovia poukážok na nákup v Kauflande sú známi. Na súťažnú otázku „V Karlovej Vsi sa pripravuje zariadenie pre seniorov. Lokalitu v decembri schválili karloveskí poslanci. Kde bude situované?“ odpovedalo 53
obyvateľov z Karlovej Vsi. Výhercov 20-eurových poukážok sme v redakcii
vyžrebovali v stredu 25. januára. Výhercami sa stali:
Tomáš Achs, Ing. Radoslav Semeš, Maroš Mikuš
Ak sa na vás neusmialo šťastie, máte šancu opäť. V redakcii máme pripravené
ďalšie tri poukážky v hodnote 20 eur na nákup v sieti predajní Kaufland.
Odpoveď na súťažnú otázku je skrytá v aktuálnom čísle našich oficiálnych
novín. Podmienkou účasti je váš trvalý pobyt v Karlovej Vsi. Vystrihnutý
a vyplnený kupón treba doručiť v obálke do 17. februára na adresu Miestny
úrad, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava. Nezabudnite na heslo ODKAZ
PRE REDAKCIU. Kupón môžete doručiť aj osobne do podateľne miestneho úradu v Karlovej Vsi a vhodiť do schránky, ktorá je označená nápisom
Odkaz pre redakciu. Každý obyvateľ sa môže do súťaže prihlásiť iba s jedným
kupónom.
Nová súťažná otázka: Koľkým žiadateľom vlani poskytol miestny úrad
v Karlovej Vsi príspevok pri narodení dieťaťa?
Zakrúžkujte správnu odpoveď.
a) 78
Poukážka
b) 178
c) 278
Vaše kontaktné údaje:
Meno a priezvisko: ............................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................
Telefónny kontakt: ............................................................................................
www.karlovaves.sk
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RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO – čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov, doprava zabezpečená, Tel.: 0915 832 186
TEPOVANIE a hĺbkové čistenie nábytku a kobercov. Tel. 0917 565 788
VODOINŠTALATÉR. Tel.: 0904 307 824
Pozor, marcový koncert sa prekladá! Srdečne vás pozývame na koncert
hudobnej skupiny Progres, ktorý sa uskutoční 11. mája 2017 v Dome kultúry
Vetvár o 16.30 h a o 19.00 h. Vstupné 10 . Predpredaj vstupeniek v sieti
Ticketportal s názvom Májový koncert. Viac informácií na tel. čísle 0949 150
500. Zakúpené vstupenky sú platné.
PREDÁM výživový doplnok na liečbu rakoviny VARUMIN 1 a VARUMIN 2 za výhodnú cenu 70 eur. Pôvodná cena je 104,68 eur. Dátum spotreby
do 11/2018. Telefón: 0905 571 399.
PREDÁM záhradu s chatkou. Tel. č. 0915 738 952
Klietky na chov prepelíc a pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka. Viac na
www.123nakup.eu. Tel. 0907 181 800

Máte tip na tému?
Chýba vám v našich novinách nejaká téma?
Radi by ste upozornili na ťažkosti, ktoré pociťujete?
Ak áno, ozvite sa nám e-mailom na redakcia@karlovaves.sk alebo
pošlite svoj podnet písomne na adresu Miestny úrad Bratislava–Karlova
Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, heslo: Odkaz pre redakciu.
Svoj podnet môžete priniesť aj osobne a v podateľni miestneho úradu ho
vložiť do schránky, ktorá je označená nápisom ODKAZ PRE REDAKCIU.

Z policajného
zápisníka
december 2016 - január 2017
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• Hliadka Policajného zboru (PZ) 22. 12. 2016 na Botanickej ulici
zastavila vodiča vozidla zn. Opel Corsa, ktorý nezastavil na červenú
svetelnú signalizáciu. Počas kontroly policajti vyzvali 50-ročného
muža, aby sa podrobil dychovej skúške, pri ktorej mu namerali 0,76mg/l
alkoholu v dychu, opakovane 0,80mg/l. Vodič bol zaistený pre podozrenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
• Neznámy páchateľ v čase od 27. do 31. 12. 2016 na Hlivovej ulici
vylomil cylindrickú vložku na kovových protipožiarnych dverách do
pivničných priestorov, potom vypáčil dvere do jednej z kobiek a odcudzil z nej pánsky a dámsky horský bicykel, čím spôsobil 40-ročnému
mužovi škodu krádežou vo výške 2 000  a škodu poškodením 100 .
• Neznámy páchateľ v čase od 5. do 6. 1. na Majerníkovej ulici poškodil
na zaparkovanom vozidle zn. Kia štyri zimné pneumatiky, čím spôsobil
54-ročnému mužovi škodu 250 .
• Neznámy páchateľ v čase od 9. do 11. 1. na ulici Ferdiša Kostku
poškodil cylindrickú vložku na dverách do pivnice, z ktorej odcudzil
30 fliaš vín, sedem kíl lúpaných orechov, čím spôsobil 50-ročnému
mužovi škodu krádežou 259  a škodu poškodením 11 .
• Hliadka PZ 16. 1. na Botanickej ulici kontrolovala 25-ročného muža,
ktorý hlučným správaním rušil nočný pokoj, čím sa dopúšťal priestupku
proti verejnému poriadku. Počas riešenia priestupku muž vydal hliadke
PZ vrecúško s neznámou sušenou zelenou rastlinou. Muž bol potom
obmedzený na osobnej slobode pre podozrenie z prečinu nedovolenej
výroby omamných a psychotropných látok.
• Neznámy páchateľ v čase od 18. 1. do 19. 1. na ulici Ľudovíta Fullu vnikol do obytného domu, poškodil zámku na dverách práčovne
a odcudzil z nej búracie kladivo, príklepovú vŕtačku, dve uhlové
brúsky, čím spôsobil spoločnosti škodu 1 430 .
• Neznámy páchateľ v čase od 23. 1. do 24. 1. na Púpavovej ulici rozbil
sklenenú výplň na predných dverách zaparkovaného vozidla zn. Škoda
a z vozidla odcudzil navigáciu, čím spôsobil 35-ročnému mužovi škodu krádežou 1 000  a škodu poškodením 70 .
KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Šport

19

Opustila nás
olympijská medailistka
a Karlovešťanka Eva Šuranová

J

ej športovú kariéru zdobila
olympijská medaila z Mníchova 1972. Od jej bronzového
skoku prežívala slovenská atletika
pod olympijskými kruhmi medailové suchoty, ktoré zastavil až zlatý
Matej Tóth v Riu.
Eva Šuranová (rodená Kucmanová)
sa narodila 24. apríla 1946 v maďarskom Ózdi. Detstvo prežila vo Veľkom Blahove v okrese Dunajská
Streda. Práve v Dunajskej Strede si
jej športový talent všimol telocvikár.
S tréningom skoku do diaľky začala v miestnom klube a od roku 1964
sa v Slávii SVŠT dostala pod vedenie renomovaného trénera Pavla
Gleska. Svojimi výkonmi si pýtala
miestenku do výpravy pre olympiádu
v Mexiko City 1968, no do dejiska sa
dostala iba ako diváčka: „Bola som
veľmi sklamaná, že som v Mexiku neskákala. Napriek tomu však bola pre
mňa olympiáda obrovským zážitkom.
V diaľkarskom sektore sa diali veľké
veci a bola som na tribúne pár metrov
od toho, keď Bob Beamon predviedol
890 centimetrov dlhý skok storočia,“
povedala vtedy Eva Šuranová. Potom
si dala v atletike nútenú pauzu spojenú s materskou dovolenkou. Ďalšiu
olympiádu si však už ujsť nenechala.
Olympijský rok 1972 odštartovala
československým rekordom. Pre atletických funkcionárov to bolo veľkým
prekvapením, pretože v tom čase

nebola zaradená do reprezentačnej
prípravy. Svoju atletickú všestrannosť
preukázala splnením limitu aj v behu
na 100 metrov a päťboji. Tréner zvolil prípravu špecializovanú na skok
do diaľky, ktorú však narušil zápal
sedacieho svalu. Do Mníchova pricestovala v životnej forme a s jasným
cieľom - v ťažkej konkurencii vyskákať cenný kov. Kvalifikácia prešla
hladko, stačil jej jeden vydarený skok.
Vo štvrtom finálovom pokuse namerali Eve Šuranovej 667 centimetrov,
vďaka ktorým získala pre vtedajšie
Československo bronzovú medailu. Veľkú radosť a medailové oslavy
v olympijskej dedine však o pár dní
vystriedal strach po teroristickom
útoku. O dva roky neskôr na európskom šampionáte už siahala na zlato. Víťaznú Maďarku Bruzsenyákovú
síce v poslednej sérii preskočila, ale
s prešľapom troch centimetrov.
Úspešnú kariéru zakončila Eva
Šuranová po majstrovstvách Európy
1978 v Prahe.
Do Karlovej Vsi sa „Kucina“, ako
Evu Šuranovú priatelia volali, presťahovala po mníchovskej olympiáde.
V roku 2014 bola na galavečeri Športovec roka vyhlásená za Športovú
legendu. Od jesene 2016 ju však
trápili vážne zdravotné problémy,
ktorým napokon v posledný deň roka
v nemocnici podľahla.
-ab-; Foto: www.olympic.sk

Kariérna bilancia Evy Šuranovej
3. miesto v skoku do diaľky - olympiáda v Mníchove 1972, 2. miesto v skoku do diaľky - Majstrovstvá Európy v Ríme 1974, 25 československých rekordov v rôznych disciplínach, osemnásobná majsterka
Československa v skoku do diaľky (1965 – 1969, 1972, 1974, 1975), dvojnásobná majsterka Československa v behu na 100 m prekážok (1968,
1969), majsterka Československa v behu na 100 m (1975), majsterka
Československa v päťboji (1967) a majsterka Československa v štafetovom behu na 4 x 100 m (1978) plus v halovom behu na 50 m (1976).

Oscary na plese MBK Karlovka

B

asketbalový klub MBK Karlovka si ocenením Oscar uctil prácu
i nadšenie trénerov aj fanúšikov.
Karlovka má za sebou náročný proces transformácie vo vnútri klubu. Aj preto sa vedenie klubu rozhodlo oceniť prácu tých, ktorí sa na každodennom živote MBK Karlovka pravidelne podieľajú. To sa prejavuje
nielen na výkonoch chalanov na všetkých úrovniach mládežníckej pyramídy,
ale aj na úspešnom účinkovaní mužského celku VŠEMvs Karlovka Bratislava
v najvyššej slovenskej súťaži.
V kategórii Tréner získali ocenenie Oscar František Kubala, Denisa Zambová
a Peter Ivanovič, hráčske ocenenia si odniesli Marek Doležaj, Dalibor Hlivák
a Michal Kožár a toho najcennejšieho – fanúšikovského Oscara – získali
Tatiana Cibáková, manželia Jana a Róbert Hartonovci, Laďka a Miloš Doležajovci
a tiež Mária a Milan Doležajovci.
Tomáš Kottra; Foto: autor
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