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KARLOVA    VES
n o v i n y  v š e t k ý c h  K a r l o v e š ť a n o v

Stretnutia jubilantov

Zúčastňuje 
sa ich  
čoraz viac ľudí 
Viac na s. 10

Rodičovský príspevok

Príspevok pri 
narodení dieťaťa 
dostalo 300 rodičov 
Viac na s. 19
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Tankodróm Staré grunty

Nervy vodičov  
na Starých gruntoch 
bude mesto skúšať 
aj ďalej 
Viac na s. 3 

Milí Karlovešťania,
už je tu február. Zima sa s nami o chvíľu rozlúči a minimálne do polovice januára 

nám veľa snehu nenadelila. Starších ľudí a pravdepodobne aj vodičov potešilo, že sa 
nemuseli trápiť komplikáciami, ktoré so sebou prináša sneženie. 

U nás v Karlovej Vsi bolo na prípadnú snehovú kalamitu pripravených viac ako 
20 zamestnancov z karloveských verejnoprospešných služieb. Hoci veľa nesnežilo, 
aj tak mali plné ruky práce. 

Ako sa stalo dobrým zvykom, za priaznivých poveternostných podmienok sa 
venovali upratovaniu karloveských námestí a ulíc, hrabali opadané lístie. Ak 
vonkajšia teplota klesala smerom k nule, preventívne posýpali komunikácie. Ďalší 

pracovníci čistili kanalizačné vpusty, čistili verejné priestranstvá, okolie garáží či 
kontajnerových stojísk. 

Na pracovníkov verejnoprospešných služieb sa kladú veľké nároky. Práce 
majú veľa a zišli by sa ďalšie posily. Ich počet je však limitovaný možnosťami 
rozpočtu, s ktorým Karlova Ves hospodári. Napriek tomu možno skonštatovať, že 
Karlova Ves je za posledné roky výrazne čistejšia. Aj vo februári budú pracovníci 
verejnoprospešných služieb čistiť karloveské ulice a námestia. Jedna práca sa 
skončí, ďalšia ich čaká. Ak ich stretnete na vašej ulici, verte, že ich poteší každé 
slovo uznania za ich náročnú prácu. 

Branislav Heldes, šéfredaktor

V okolitých lesoch sa má začať 
rozsiahly výrub, Karlova Ves s ním 

nesúhlasí

Hrozí Kráľovej 
hore masaker 
motorovou  
pílou? 

V  lesoch  v  okolí  Kráľovej 
hory,  Devína,  Dúbravky 
a Devínskej Novej Vsi sa má 

v najbližších dňoch začať rozsiahly 
výrub  vzrastlých  zdravých  stro-
mov.  Takýto  masaker  naplánoval 
štátny podnik Lesy SR. Ochranári 
aj  bežní  ľudia  sa  právom  pýtajú, 
pre koho je dobré rúbanie zdravého 
lesa?

Starostka Karlovej Vsi Dana Ča-
hojová je z plánov štátneho podniku 
zhrozená. Po tom, ako dostala in-
formáciu, obracia sa na ministerku 
pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú, 
aby využila svoje kompetencie 

a zastavila masívny výrub. Rovnako 
oslovila aj vedenie Lesov SR. 

„Obávame sa závažného poško-
denia  lesných porastov, ktoré oby-
vatelia Bratislavy hojne využívajú na 
rekreáciu. Hrozí poškodenie lesných 
cestičiek a chodníkov ťažkými mecha
nizmami, ale aj dopravné problémy 
v dôsledku prejazdu ťažkej techniky. 

To posledné, čo si ľudia želajú je niče-
nie zdravého lesa,“ upozornila sta-
rostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Podľa vyjadrenia štátneho podni-
ku Lesy SR je výrub naplánovaný 
v súlade so schváleným Programom 
starostlivosti o lesy, ten však podľa 
názoru starostky nezohľadňuje 
rekreačný význam lesov v okolí 

Bratislavy a ich ekologickú hodnotu. 
Výrub by mal trvať do konca marca.
Obyvatelia  môžu  svoje  otázky  

a  stanoviská  posielať  na  lesysm@
lesy.sk a info@land.gov.sk

bh; Foto: OZ LÚKA
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O Centrum služieb občanom 
bol vlani veľký záujem

Záujem Karlovešťanov o služ-
by  Centra  služieb  občanom 
miestneho  úradu  (CSO) 

potvrdil  vysoký  počet  tých,  ktorí 
ho  v  minulom  roku  navštívili. 
Podľa  údajov,  ktoré  má  miestny 
úrad k dispozícii, CSO v roku 2017 
navštívilo vyše 14-tisíc klientov.

Čísla potvrdzujú, že najväčší záu-
jem bol o osvedčenie podpisu alebo 
listín. O túto službu malo záujem 
takmer 43 percent návštevníkov.  
O služby poskytované matrikou malo 
záujem viac ako 19 percent klientov 
a o služby ohlasovne pobytu viac ako 
17 percent. Takmer 15 percent klien-
tov si vybavovalo agendu súvisiacu  
s miestnymi daňami a rôznymi poplat-
kami. Necelých päť percent využilo 
kopírovacie služby.

“Vysoký počet návštevníkov centra 
v priebehu minulého roka nás teší. 
Potvrdzuje oprávnenosť vytvorenia 
tohto pracoviska. Aj reakcie Kar-
lovešťanov pri osobných stretnutiach 
alebo aj na sociálnych sieťach na 

zriadenie centra a rozširovanie jeho 
služieb sú jednoznačné. Karlovešťa-
nia oceňujú najmä našu snahu o lep-
šiu dostupnosť najžiadanejších služieb 
pre tých, ktorým sú určené. Aj v tomto 
roku chceme naše služby ďalej skva
litňovať,” povedala starostka Dana 
Čahojová. Úrad by však privítal, keby 
obyvatelia využívali Centrum služieb 
občanom aj počas sobotňajších pred-
poludní, vzhľadom na zvýšenú cenu 
práce počas týchto dní. Len tak bude 
môcť byť zabezpečená rentabilnosť  
otvoreného úradu počas sobôt.

Miestny úrad otvoril CSO v júni 
2016. Centrum sa nachádza vedľa 
vchodu do budovy miestneho úra-
du na Nám. sv. Františka 6. Oby-
vateľom Karlovej Vsi je k dispozícii 
každý deň, jeho služby môžete využiť 
dokonca aj v sobotu od 9.00 do 13.00 
h. Návštevníci majú k dispozícii pri-
hlasovací systém na určenie poradia 
a platobný kiosk, ktorý umožňuje aj 
platby kartou.

mš; Foto: ilustračné MiÚ

Služby, ktoré poskytuje Centrum služieb občanom miestneho úradu:
• Ohlasovňa pobytu obyvateľov, kde sa možno prihlásiť alebo odhlásiť  

z trvalého alebo prechodného pobytu v Karlovej Vsi, prípadne podať 
žiadosť o jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa

• Osvedčenie podpisu alebo fotokópie dokumentov za výrazne nižšie 
poplatky ako inde

• Kopírovacie služby
• Spoločný matričný úrad pre mestské časti Bratislava-Karlova Ves, 

Dúbravka, Devín, Lamač, kde je možné vybaviť si napríklad rodný, 
sobášny či úmrtný list, prípadne uzavretie manželstva

• Miestne dane a správne poplatky, kde sa dá prihlásiť alebo odhlásiť pes, 
vybaviť rybársky lístok alebo zaujatie verejného priestranstva 

• Podateľňa miestneho úradu 

Jednou zo služieb Centra je aj prihlasovanie a odhlasovanie trvalého pobytu

Zmena poplatkov v Centre 
služieb občanom

Karlovešťania, ktorí sa chystajú vybaviť si v Centre služieb občanom fo-
tokópiu úradnej listiny, osvedčiť podpis či uzavrieť manželstvo, musia od 
začiatku tohto roka rátať so zmenenými sadzami správnych poplatkov za tieto 
úkony. Spôsobila to novelizácia zákona o správnych poplatkoch z dielne mi-
nisterstva vnútra, ktorú schválili poslanci Národnej rady SR. Zmeny sa týkajú 
aj niektorých poplatkov za úkony vykonávané obcami v rámci preneseného 
výkonu štátnej správy. Podrobnejšie informácie získate u pracovníkov Centra 
služieb občanom na tel. čísle 02/707 11 103, -105, -106, -107 alebo e-mailom 
na adrese cso@karlovaves.sk alebo matrika@karlovaves.sk.         mš

Vyhotovenie a osvedčenie fotokópie, listinnej podoby elektronického do-
kumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných 
záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov  
v úradnej úschove - za každú aj začatú stranu - 2 eurá. 

Povolenie uzavrieť manželstvo a uzavretie manželstva pred iným než 
príslušným matričným úradom medzi občanmi Slovenskej republiky, ako aj  
povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20 eur.

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti, uzavretie 
manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom - 70 eur.

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 
medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami - 35 eur.

Na  konci  minulého  roka 
boli  v  Karlovej  Vsi,  najmä 
na  Dlhých  dieloch,  niek-

toré  predtým  demontované  lampy 
nahradené  novými.  Výmenu  za-
bezpečuje  spoločnosť  Siemens  na 
základe  urgencie  starostky  Dany 
Čahojovej. Obrátila sa so žiadosťou 
na  magistrát  hlavného  mesta,  aby 
doplnil  osvetlenie  v  Parku  SNP  
v Líščom údolí, v  športovom areá-
li  na Majerníkovej  ulici,  ale  aj  na 
viacerých úsekoch sídliska. Niekde 
totiž lampy chýbajú úplne. 

Sú aj také miesta, kde kedysi verej-

né osvetlenie bolo, no neskôr ho  
z bezpečnostných dôvodov odstránili 
pre vysokú koróziu stožiarov. Stĺpom 
verejného osvetlenia hrozil pád  
a ohrozovali  občanov na zdraví a 
majetku. Takáto situácia je napríklad 
vo vnútrobloku Hlaváčiková – Veter-
nicová, medzi ulicami Matejkova  
a Jamnického, ale aj na Karloveskej či 
Majerníkovej. 

O verejné osvetlenie v celej 
Bratislave sa stará hlavné mesto 
prostredníctvom dohodnutej firmy 
Siemens. Hlavné mesto vo svojej 
odpovedi potvrdilo záujem zabez-

pečiť verejné osvetlenie na ulici 
Staré grunty a v športovom areáli 
na Majerníkovej ulici. Rovnako 
uznalo za opodstatnenú žiadosť 
starostky Dany Čahojovej o dobu-
dovanie verejného osvetlenia na 
Iskerníkovej ulici a v Parku SNP 
v Líščom údolí.  Na tento rok 
je naplánovaná ďalšia výmena 
zrezaných stožiarov, čím by sa 
podarilo nahradiť časť demonto-
vaných stĺpov verejného osvetle-
nia v Karlovej Vsi.

  mš; Foto: MiÚ

Konečne viac pouličných lámp 
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Starostka  Dana  Čahojo-
vá  žiadala,  aby  sa  cesta  na 
Starých  gruntoch  opravi-

la  poriadne,  no  mestskí  poslanci 
rozhodli  inak.  Na  opravu  rozbitej 
a neosvetlenej cesty bez chodníkov 
vyčlenili len 50-tisíc eur. Paradoxne 
na úpravu parku za čerpacou stani-
cou  na  Karloveskej  schválili  až 
400-tisíc eur.

„Park na Karloveskej ulici 
nepovažujú ani občania z Karlovej 
Vsi za svoju prioritu. Blízkosť rušnej 
cesty a čerpacej stanice nie je ideál-
nym miestom pre oddychovú zónu. Po 
ukončení rekonštrukcie kanalizačného 
zberača tam aj tak mal stavebník po-
vinnosť realizovať terénne úpravy, 
vysadiť a obnoviť zeleň. To sa dote
raz nestalo, keďže hlavné mesto prišlo  
s myšlienkou vytvoriť na tomto mieste 
park,“ vysvetľuje Dana Čahojová.

Starostka navrhla mestskému za-
stupiteľstvu, aby zo sumy určenej na 
park išlo aspoň 300-tisíc na opravu 
ďalšej časti vozovky, zabezpečenie 
osvetlenia a výstavbu chodníkov na 
Starých gruntoch. Vlani totiž hlavné 
mesto opravilo len asi štvrtinu tejto 
dlhodobo zanedbanej komunikácie, 

ktorá je v jeho správe. 
Na zvyšnom úseku je cesta vo 

veľmi zlom stave, o čom by vedeli 
rozprávať vodiči, ktorí tadiaľ jazdia. 
Mimoriadne nebezpečná je cesta pre 
chodcov, pre ktorých doteraz mesto 
nevybudovalo chodník ani osvetlenie. 
Navyše je možné, že táto cesta bude 

jednou z obchádzkových trás počas 
rekonštrukcie električkovej trate.

Návrh, aby sa peniaze investova-
li radšej do opravy cesty na Starých 
gruntoch, pri hlasovaní podporila aj 
bývalá starostka Iveta Hanulíková. 
Ďalší poslanec za Karlovu Ves Pavol 
Bulla nehlasoval.       mš; Foto: MiÚ

Mesto bude  
skúšať nervy  
vodičov  
na Starých  
gruntoch  
aj ďalej

Motoristi,  ktorí  využívajú 
na  parkovanie  plochu 
na  Karloveskej  ulici  za 

kostolom sv. Michala, sa už nemu-
sia  báť  o  nápravy  svojich  áut.  
Miestny  úrad  využil  priaznivé  de-
cembrové  počasie  a  zabezpečil 
opravu asfaltového povrchu parko-
viska na celkovej ploche 1320 m2.  

“Ambíciou mestskej časti Karlo-
va Ves je pokračovať v trende opráv 
súvislých úsekov ciest, chodníkov aj 
parkovísk,” vysvetlil vicestarosta 
Branislav Záhradník. Na vyasfal-
tovanej ploche ešte v jarných me-
siacoch vyznačia parkovacie boxy  
a vodorovné dopravné značenie, ktoré 

oddelí plochu používanú motoristami 
od chodníka pre chodcov. Chodník 
pre chodcov by mal byť vyznačený 
vo vzdialenosti dvoch metrov od 
prevádzok tak, aby po ňom mohli pre-
chádzať aj kočíky. 

Najprv však musí nové znače-
nie odsúhlasiť operatívna dopravná 
komisia na magistráte. Nie je vhodné 
vodorovné dopravné značenie na as-
faltovej ploche značiť v zime, preto je 
naplánované na jar, keď bude priaz-
nivejšie teplejšie počasie.

mš; Foto: MiÚ

Nový asfaltový povrch 
skultúrni parkovanie
na Karloveskej

Nový asfaltový povrch na parkovisku 
za kostolom sv. Michala

Takto vyzerá neupravený povrch cesty na Starých gruntoch
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Karlova  Ves  bude  v  no-
vom  roku  hospodáriť  
s  vyrov naným  rozpočtom  

v  celkovom  objeme  13,6  mil.  eur. 
Vyplýva  to  z  návrhu  rozpočtu, 
ktorý  schválilo  miestne  zastupi-
teľstvo v decembri. 

„Rozpočet je zostavený tak, aby za-
bezpečil riadne fungovanie mestskej 
časti a plnenie všetkých kľúčových 
kompetencií,“ uviedol vicestaros-
ta Branislav Záhradník. „Ide najmä  
o fungovanie materských a základných 
škôl, správu a údržbu komunikácií, 
chodníkov a verejných priestranstiev, 
ale aj o sociálne služby, starostlivosť 
o životné prostredie, podporu športu, 
mládeže a miestnej kultúry,“ doplnil. 

Najviac výdavkov poputuje do 
oblasti školstva a vzdelávania. In-
vestície pôjdu aj do oblasti verej-
noprospešných služieb, sociálnych 
služieb, dopravy a kvality prostre-
dia či verejného poriadku. Celkové 
bežné výdavky Karlovej Vsi dosiahnu  

v roku 2018 výšku 11,5 mil. eur. Pre-
bytok bežného rozpočtu by mal do-
siahnuť 204-tisíc eur a bude použitý 
na čiastočné pokrytie kapitálových 
výdavkov a investícií mestskej časti. 
Zostávajúca časť investícií sa pokry-
je z rezervného fondu mestskej časti  
a z výhodného investičného úveru. 

Celkové kapitálové výdavky  
v roku 2018 by mali dosiahnuť výšku 
vyše dva milióny eur. Najväčšími in-
vestíciami bude výstavba novej verej-
nej lodenice v Karloveskej zátoke 
a rekonštrukcia školského bazéna 
na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 
ulici. Investovať by sa malo aj do 
opravy striech na SŠ Tilgnerova, do 
opravy spojovacieho mostíka medzi 
školskými budovami na Majerníkovej 
a do výmeny okien v budove bývalej 
školy na Majerníkovej 60. Financie sa 
použijú aj na nákup novej techniky pre 
podnik Verejnoprospešné služby Kar-
lova Ves, ktorá bude slúžiť na údržbu 
verejných komunikácií. Mo dernizácie 

sa dočkajú aj detské ihriská. 
„Karlova Ves pokračuje v rozum-

nom hospodárení, aby nemusela 
predávať obecný majetok a nad-
merne sa nezadlžovala. Na druhej 
strane nám však chýbajú financie na 
väčšie investície do opráv starnúceho  
a opotrebovaného verejného majet-
ku, najmä do budov škôl, školských 

Karlova Ves má vyrovnaný rozpočet a púšťa sa 
do väčších investícií

areálov, ihrísk, športovísk, do ciest  
a chodníkov,“  upozorňuje vicesta-
rosta Branislav Záhradník a dodáva: 
„Štát zveril samospráve zodpoved-
nosť za niektoré oblasti, pričom jej ale 
nezabezpečil zodpovedajúce finančné 
krytie. Tým preniesol na samosprávu 
bremeno, s ktorým sa musíme vy-
rovnávať.“               red; Foto: MiÚ
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Peter Lenč

Za priority rozpočtu mestskej časti 
na rok 2018 pokladám dokončenie 
projektov, ktoré sa počas predchádza-
júcich rokov namáhavo pripravovali. 
Okrem obecnej lodenice sú to veci, 
ktoré ani pôvodne neboli v pláne, ale 
priniesol ich život. Mám na mysli 
napr. rekonštrukciu školskej plavárne 
na Majerníkovej ulici a odstránenie 
havarijného stavu strechy telocvične 
na Tilgnerovej ulici.

Daniela  
Záhradníková

Myslím si, že okrem väčších investícií 
je dôležité chodiť po nových chod-
níkoch a pre nás mamičky hrať sa  
s deťmi na modernejších a vyno-
vených detských ihriskách, či mať 
čistejšie a upravenejšie prostredie.  

U nás na Perneckej denne chodíme  
s deťmi po ceste, kde nám hrozí zráž-
ka s autom, žiaľ v rozpočte nezosta-
li financie na chodník. Verím, že aj  
v iných častiach Karlovej Vsi majú 
mamičky rovnaké problémy. Teším 
sa podpore miestnej kultúry a verej-
ných podujatí, na ktorých sa môžeme 
spolu stretávať.

Juraj Kmeťko

Priorít rozpočtu na rok 2018 je  
z môj ho pohľadu niekoľko. Dôležité 
je, že rozpočet je transparentný a vy-
rovnaný. Moje priority sú dokončenie 
bazéna v ZŠ A. Dubčeka, výstavba 
lodenice, starostlivosť o školské ob-
jekty a zeleň. 

Rudolf Rosina

Žiaľ, obec má v dôsledku dlhodobého 
zanedbávania údržby a obnovy ma-

jetku taký vysoký vnútorný dlh, že 
prioritou musí byť to, čo najviac ko-
labuje. Vedenie mestskej časti takmer 
denne čaká nejaké nepríjemné prek-
vapenie, ktoré treba urýchlene hasiť. 
Veľmi fandím snahe vedenia obce 
odstraňovať bariéry z našich chod-
níkov a ciest.

Branislav  
Záhradník

Pre mňa je dôležité, aby sa každý vý-
davok z rozpočtu použil hospodárne  
a účelne a aby prispel k zlepšeniu 
kvality prostredia, v ktorom žijeme. 
Či už sa to týka stavu ciest, zelene, 
čistoty, poriadku, našich škôl, špor-
tovísk alebo sociálnych služieb. 
Kľúčové bude, aby v priebehu roka 
nedošlo k výpadku príjmov alebo  
k nutnosti mimoriadnych výdavkov  
z dôvodu havarijných stavov, ktoré by 
ohrozili vyrovnanú bilanciu rozpočtu 
Karlovej Vsi.

Aké priority majú karloveskí poslanci?

Richard Savčinský

Rok 2018 bude pre Karlovu Ves 

rokom realizácie významných in-

vestičných zámerov, ktoré zvýšia 

kvalitu života. Vybudovanie lodenice 

a rekonštrukcia školského bazéna 

na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 

ulici sú tými najvýznamnejšími. 

Dôležitými rozhodnutiami roku 2018 

sú aj ďalšie pokračovanie v obnove 

školských objektov a zariadení či 

výmena umelej trávy na futbalovom 

ihrisku na Molecovej ulici. 

Iveta  
Hanulíková

Všetko, čo nám zlepší komfort života, 

vrátane zariadenia pre seniorov, dob-

rej parkovacej politiky, obnovy ciest  

a električkovej trate.
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skoda-auto.sk

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA KAROQ: 
4,2 – 5,6 l/100 km, 114 – 135 g/km. Ilustračné foto.

Nový model ŠKODA KAROQ je nabitý technológiami. Inteligentný pohon všetkých štyroch kolies pripája zadnú nápravu 
automaticky a vozidlo okamžite reaguje na zmenu povrchu. Je len na vás, či jazdíte v meste alebo sa vyberiete hľadať nové obzory.

NOVÁ ŠKODA KAROQ S INTELIGENTNÝM POHONOM 4X4. 

NOVÁ ŠKODA KAROQ
   IDE TO AJ INAK
    Posuňte svoje hranice.

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Todos Bratislava s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava
Tel.: 0800 102 103, todos@todos.sk, www.todos.sk

Ťažkosti s parkovaním na Dl-
hých dieloch by mohli zmier-
niť  podzemné  garáže,  ktoré 

sa nachádzajú v lokalite Pribišovej 
ulice. Už 20 rokov ich má prenajaté 
súkromná spoločnosť, no o niekoľko 
dní  sa  jej  skončí nájomná zmluva. 
Starostka  Dana  Čahojová  chce 
umožniť,  aby  asi  50  parkovacích 
miest  mohli  využívať  obyvatelia  
z tejto lokality.

Mestská časť po ukončení nájom-
ného vzťahu neplánuje ďalší prená-
jom objektu, o čom informovala aj 
súčasného nájomníka. Starostka pred-
ložila na zasadnutie zastupiteľstva 
zámer využiť podzemné priestory na 
parkovanie pre Karlovešťanov. 

ab; Foto: MiÚ

Pod 
Pribišovou je 
50 možných 
parkovacích 
miest

Už čoskoro by mohli tieto garážové miesta slúžiť verejnosti
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VPS Karlova Ves nelenia, aj keď nesneží

Hoci by sa mohlo zdať, že ulice bez snehu sú obdobím pokoja pre 
zamestnancov  Verejnoprospešných  služieb  Karlova  Ves  (VPS), 
opak je pravdou. V januári všetci zamestnanci upratovali ulice, 

námestia  a  cesty  v  Karlovej  Vsi.  Vynášali  smetné  koše,  hrabali  lístie  
a ošetrovali dreviny, ktoré tu máme.

Od začiatku januára hrabali lístie a čistili schody a chodníky na Silvánskej 
a Suchohradskej. Zbierali bioodpad a vyčistili námestie na Pribišovej, tzv. 
školské námestie a Molecovu ulicu. V ďalších dňoch ich čakalo hrabanie lístia 
a čistenie chodníkov na Lackovej, Púpavovej, Nad lúčkami, Jána Stanislava, 
Perneckej a Brodskej ulici. Postupne tak prídu na rad všetky frekventované 
lokality, aby bola Karlova Ves čistejšia.

Neľahkou úlohou bolo aj čistenie kanalizačných vpustí na uliciach Ľudovíta 
Fullu, Silvánskej, Lackovej a Perneckej. Obyvatelia tieto práce ocenili, neraz 

sa pristavili pri zamestnancoch VPS a poďakovali im za ich užitočnú prácu. 
        bh; Foto: MiÚ

upratané okolie 
hojdačiek

www.karlovaves.sk KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

február 2018

Dôslednú údržbu si 
žiadajú aj odtokové 
žľaby

Jesenné obdobie je typické zberom opadaného lístia

Počas januára 
vyčistili 
viacero 

chodníkov

Poupratovali 
aj okolie 
detských 
ihrísk

Zamestnanci 
VPS sa venujú aj 

orezom stromov  
a kríkov

Pri nízkych 
teplotách posýpajú 
chodníky v správe 

Karlovej Vsi
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Spomaľovací 
prah na 
Veternicovej 
zvýši  
bezpečnosť 
premávky 

Na prelome  novembra  a  de-
cembra na Veternicovej uli-
ci  pribudol  nový  retardér. 

Mal  by  prispieť  k  zvýšeniu  bez-
pečnosti cestnej premávky a pohy-
bu chodcov, najmä detí a mamičiek 
s  deťmi,  po  tejto  ulici.  Retardér 
dal  nainštalovať  miestny  úrad  na 
základe požiadavky viacerých oby-
vateľov  z  tejto  ulice.  Tí  vyslovili 
obavy z rýchlo jazdiacich áut.

Iniciátori boli upozornení, že re-
tardér, ktorý žiadajú, bude hlučný, 
napriek tomu však presadzovali jeho 
inštaláciu. Obávali sa o bezpečnosť 
chodcov, najmä detí, ktoré navštevu-
jú ZŠ na Veternicovej ulici. „Miest-

ny úrad túto požiadavku konzultoval  
s operatívnou dopravnou komisiou na 
magistráte, aby sa našlo optimálne 
miesto na inštaláciu spomaľovacie-
ho prahu. Po schválení projektu bol 

dodávateľskou firmou osadený,“ in-
formovala vedúca oddelenia dopravy 
a životného prostredia miestneho úra-
du Michaela Konečná. 

mš; Foto: MiÚ

www.karlovaves.skKARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Nový spomaľovací prah, ktorý žiadali 
vybudovať obyvatelia z Veternicovej, 

pomôže zvýšiť bezpečnosť chodcov

Inzercia

FIAT PROFESSIONAL PONÚKA ZIMNÉ PNEUMATIKY
ZDARMA K VYBRANÝM MODELOM.
Kombinovaná spotreba 3,9 – 8,9 l/100 km, emisie CO2: 100 – 234 g/km. Obrázky majú ilustračný charakter.
Akcia platí do 31. 3. 2018 alebo do vyčerpania zásob.

FIATPROFESSIONAL.SK

PROFESSIONALS LIKE YOU

Todos Italia, s.r.o., Lamačská cesta 109/A, Bratislava, Tel.: 02/69 20 353, predaj.italia@todos.sk, www.todos.sk

09195 07094 - fiat Zimne pneu INZERCIA A5 dealer_PRESS.indd   1 22/01/2018   09:47
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Ohradené 
parkovisko 
bolo pôvodne 
vybudované 
pre potreby 
priľahlej stavby

Stavba  
Meander vyrastá  
v rozpore  
so zákonom

Nepovolené práce na výstavbe 
polyfunkčného objektu zná-
meho  ako  Meander  naria-

dil  stavebný  úrad  v  Karlovej  Vsi 
zastaviť  svojím  rozhodnutím  už  
v  novembri  2016.  Stavba  v  blíz-
kosti  Devínskej  cesty  je  v  rozpore  
s  územným  rozhodnutím  i  staveb-
ným povolením. Pôvodne boli totiž 
povolenia  z  minulého  volebného 
obdobia  vydané  na  stavbu  poly-
funkčného  objektu  so  zdravotníc-
kym zariadením.

Problémom však je, že namiesto 
zdravotníckeho zariadenia tu vyrastá 
bytový dom. O budúcnosti stavby 
sa preto bude rozhodovať v novom 
konaní. Štátny stavebný dohľad už 
niekoľkokrát vyzval stavebníka na 
zastavenie stavebných prác. Ten však 

výzvy nerešpektoval. Stavebný úrad 
mu preto udelil už dve pokuty. Na 
základe podnetu miestneho úradu  sa 
začalo trestné stíhanie pre podozrenie 
z marenia výkonu úradného rozhod-
nutia. Nielenže stavebník nerešpek-
toval výzvy na zastavenie stavebných 
prác, ale na prelome októbra a no-
vembra 2017 začal s ďalšími staveb-
nými prácami v okolí hlavnej budovy. 

Bez platného stavebného povolenia 
špeciálneho stavebného úradu vybu-
doval spevnené plochy pred budovou. 
Začal budovať aj chodník pozdĺž 
ulice Dlhé diely III. Na to však nemá 
stavebné povolenie, dokonca zabral 
aj lesné pozemky. Štátny staveb-
ný dohľad opäť vyzval stavebníka 
na zastavenie prác, ten však výzvy 
naďalej ignoruje. 

Stavebník bol vyzvaný na pred-
loženie dokladov, ktorými v určenej 
lehote preukáže súlad nepovolenej 
zmeny rozostavanej stavby s verej-
ným záujmom. Ak sa zistí, že stavba 
v rozsahu nepovolených zmien je us-
kutočnená v rozpore s verejnými záuj-
mami, stavebný úrad môže nariadiť jej 
odstránenie. 

red; Foto: internet

Ohradením 
parkoviska  
na Nábělkovej  
porušili zákon

Stavebník ohradenia sa dopus-
til správneho deliktu, za ktorý 
mu  hrozí  pokuta.  S  takým 

výsledkom  sa  skončil  stavebný 
dohľad  karloveského  stavebného 
úradu  pri  stavbe  parkoviska  na 
Nábělkovej 1 začiatkom decembra. 

Doplnenie oplotenia o elektrickú 
posuvnú bránu pripojenú na elek-
trickú sieť bolo treba ohlásiť staveb-
nému úradu. 

Osadenie brány na parkovisku 
a umiestnenie betónových pre-
fabrikátov nebolo konzultované  
a odsúhlasené ani vlastníkom pozem-
ku. Ako konštatovali zástupcovia 
krajského dopravného inšpektorátu, 

dopravy miestneho úradu. Dodajme, 
že parkovisko bolo pôvodne vybu-
dované pre potreby priľahlej stavby, 
napriek tomu bola táto plocha verej-
nosťou bežne využívaná na bezplatné 
parkovanie.

Ako sme informovali v minulom 

osadením betónových prefabrikátov 
okolo plochy parkoviska bol zmenený 
výjazd automobilov z parkoviska 
na Nábělkovu ulicu. Táto zmena si 
vyžadovala povolenie, o ktoré musí 
stavebník dodatočne požiadať cest-
ný správny orgán, ktorým je referát 

čísle nášho mesačníka, ohradením 
voľnej plochy s výmenou 520 m2 pred 
budovou na Nábělkovej 1 vzniklo 
parkovisko bez prístupu verejnosti. 
Zábrany postavil vlastník priľahlej 
budovy a parkoviska pred ňou. 

mš; Foto: MiÚ

www.karlovaves.sk KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

február 2018

Táto stavba bola 
postavená v roz-
pore s územným  

rozhodnutím 
aj stavebným 

povolením
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V novom  kalendárnom  roku vstúpili  do  platnosti  nové 
bezplatné parkovacie karty 

pre  parkovanie  v  rezidentských 
zónach  Silvánska  a  Veternicová. 
Z  počtu  2345  kusov  bolo  1302  vy-
daných  pre  zónu  Veternicová  
a  1018  pre  zónu  Silvánska.  Niek-
torí  majitelia  áut  zmenili  adresu 
trvalého pobytu alebo meno, preto 
dostali nové karty.

Držiteľ rezidentskej parkovacej 
karty, ktorá je vydaná rezidentovi  
v tlačenej podobe, nie je oprávnený 
kartu akokoľvek upravovať, dup-
likovať alebo zhotovovať jej napodo-
beniny. Rezidentskú parkovaciu kar-
tu možno používať len pre motorové 
vozidlo identifikované prostredníc-
tvom EČV, pre ktoré bola vydaná. Ak 
dôjde k akejkoľvek úprave, duplikácii 
alebo k zhotoveniu napodobeniny 

rezidentskej parkovacej karty, táto 
stráca platnosť. Ak držiteľ prestane 
používať motorové vozidlo, ku 
ktorému má vydanú rezidentskú par-
kovaciu kartu, z dôvodu zmeny vlas-

tníka, resp. držiteľa vozidla, je povin-
ný informovať o tom miestny úrad v 
lehote do 15 dní. Rovnaká lehota platí 
aj pri zmene osobných údajov držiteľa 
karty. Miestny úrad mu na základe 

jeho žiadosti vydá novú rezidentskú 
parkovaciu kartu pre nové vozidlo  
s dobou platnosti tak, akoby k zmene 
rezidentskej karty neprišlo.

ab; Foto: MiÚ

Nové  
rezidentské 

karty  
treba  

umiestniť   
v aute  

na viditeľné 
miesto

Miestny úrad vydal 
2345 rezidentských 
kariet

Karlova Ves odstránila ďalšie nepojazdné vraky

Na jednej  strane  nedostatok  parkovacích miest,  na  strane  druhej 
desiatky  nepojazdných  vrakov,  ktoré  zaberajú  verejný  priestor.  
Z ulíc Karlovej Vsi vlani zmizlo ďalších takmer 50 vrakov áut.

Zaberali parkovacie miesta, ktoré miestni obyvatelia nemohli využívať.  
V roku 2017 Karlova Ves riešila 45 podaní na dlhodobo stojace vozidlo s evi-
denčným číslom (EČV) a ďalších 18 podaní na dlhodobo stojace vozidlo bez 
EČV.

Na základe výziev miestneho úradu majitelia dlhodobo odstavených vozi-
diel s EČV odstránili v lehote do 60 dní 30 vozidiel. Zvyšným plynie lehota, 
prípadne ich rieši okresný úrad pre neplatnú EK a TK, alebo sú predmetom 
dedičského konania.

Z ulíc Karlovej Vsi sa vlani podarilo odstrániť aj 18 dlhodobo stojacich vozi-
diel bez EČV. Odstránili ich na základe výzvy na skle vozidla buď sami majite-
lia, alebo ich nechala odtiahnuť mestská časť.

Pri odstraňovaní nepojazdných vozidiel miestny úrad rieši dva typy prípa-
dov. Tým jednoduchším sú vozidlá bez EČV. Po obhliadke zamestnanec miest-

neho úradu na auto nalepí výzvu, aby majiteľ zabezpečil odtiahnutie do 60 dní. 
Ak to neurobí, vozidlo je odtiahnuté zazmluvnenou firmou.

Pri vozidlách s EČV je majiteľ známy. S majetkom občana sa musí na kladať 
podľa platnej legislatívy. Po obhliadke zamestnanec úradu požiada políciu  
o lustráciu majiteľa a na základe nej sa majiteľovi zašle výzva na odstránenie 
vozidla do 60 dní. Zisťuje sa, či má auto platnú emisnú a technickú kontrolu.

V prípade neplatnej EK a TK zašle miestny úrad podnet na začatie správneho 
konania na okresný úrad, ten môže majiteľovi vozidla vyrubiť pokutu a rozhod-
núť o vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách. Až po tomto 
rozhodnutí môže miestny úrad dať pokyn na odtiahnutie vozidla zodpovednou 
firmou. 

Vydanie rozhodnutia o vyradení vozidla je však dlhodobý proces a spravidla 
trvá aj niekoľko mesiacov. Ak viete aj vy o vraku alebo dlhodobo stojacom 
vozidle vo vašej lokalite, môžete ho nahlásiť telefonicky na čísle 02/707 11 281, 
alebo osobne v sídle miestneho úradu v Karlovej Vsi. 

red; Foto: MiÚ

Renault na Mokrohájskej Twingo na Veternicovej Favorit na Levárskej Mazda na Kolískovej
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O stretnutia jubilantov je čoraz väčší záujem
V stredu 6. decembra sa priestory veľkej sály Karloveského centra kultúry 

opäť zaplnili jubilantami. Zišli sa tu oslávenci, ktorí svoje jubileá oslávili v ok-
tóbri a novembri. Najstaršími z nich boli Blanka Folkmerová, Ondrej Hudoba  
a Václav Koman. Všetci traja sa dožili krásnych 90 rokov. Na podujatie prišlo 
66 jubilantov, ktorým osobne zablahoželali starostka Karlovej Vsi Dana Ča-
hojová, zástupca starostky Branislav Záhradník a viacerí karloveskí poslanci. 
Kultúrny program pre seniorov pripravila detská kapela SILA, v ktorej pôsobia 
deti zo Spojenej školy sv. Františka z Assisi. Na úvod programu predstavili 
vlastnú tvorbu a v druhom kole oslávencom zaspievali koledy. Karlova Ves 
pozýva na stretnutia jubilantov Karlovešťanov, ktorí oslávili v dvoch pred-
chádzajúcich mesiacoch 75 rokov a všetkých, ktorí dovŕšili 80 a viac rokov. 

mš-; Foto: MiÚ a Jana Hrdličková

90-ročný oslávenec Ondrej Hudoba

Oslávencom zablahoželali aj viacerí karloveskí 
poslanci, na obrázku zľava Peter Buzáš a Peter Lenč

Príhovor starostky Dany Čahojovej a vicestarostu 
Branislava Záhradníka prítomným jubilantom sa 

niesol vo vianočnej atmosfére

Krásneho veku sa dožila aj Blanka Folkmerová

február 2018

Tretím najstarším oslávencom bol Václav Koman

Oslávencom zahrala a 
zaspievala detská kapela SILA
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Jednota dôchodcov informuje

OZNAM
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Karlova Ves potrebuje  
partnera pri vybudovaní 
zariadenia sociálnej 
starostlivosti

Využite bezplatné  
testovanie pamäti  
pre seniorov

Karlova  Ves  chce  zariade-
nie  sociálnej  starostlivosti 
vybudovať  v  spolupráci  

s  partnerskou  organizáciou.  
Na  decembrovom  rokovaní  zastu-
piteľstva  sa  na  tom  zhodli  miestni 
poslanci. 

Zámerom Karlovej Vsi je vybudo-
vať zariadenie sociálnej starostlivosti 
v budove bývalých jaslí na Borskej. 
Toto miesto bolo vytipované ako naj-
vhodnejšie. Obyvatelia Karlovej Vsi 
totiž už dlhé roky cítia potrebu vzni-
ku zariadenia, ktoré bude poskytovať 
sociálne služby seniorom a ľuďom so 
zdravotným znevýhodnením. O stret-
nutie v tejto veci požiadala starostka 
aj nového župana Juraja Drobu.

Celkovo je treba asi 250 miest  
v pobytových službách pre senio-
rov. Z toho 70 percent (175 miest) 
by malo byť v zariadeniach pre senio-

Skôr  narodení  Karlovešťa-
nia  majú  jedinečnú  možnosť 
zúčastniť  sa  na  komplexnom 

testovaní  pamäti,  aké  je  bežne  
u  psychológa  spoplatnené.  V  rám-
ci  výskumného  projektu,  ktorého 
cieľom je zlepšiť diagnostiku porúch 
pamäti,  navyše  získajú  aj  odmenu  
v podobe materiálov na trénovanie 
pamäti, ktoré zostavil odborný tím 
neziskovej  organizácie  Centrum 
MEMORY.

Projektu sa môžu zúčastniť ľudia, 
ktorí majú základné alebo stredné 
odborné vzdelanie a majú viac ako 50 
rokov. Zapojiť sa môžu aj záujemco-
via, ktorí majú vyššie vzdelanie a viac 
ako 80 rokov. Karlova Ves podporuje 
tento projekt poskytnutím priestorov. 

Testovanie sa uskutoční v dennom 

rov a zvyšných 30 percent (75 miest)  
v zariadeniach opatrovateľskej služby. 
Avšak podľa platnej legislatívy je nut-
né dodržať zákonom danú maximálnu 
kapacitu 40 osôb v jednom zariadení. 

Budovu na Borskej mala v dlho-
dobom prenájme Stredná umelecká 
škola scénického výtvarníctva. Kar-
lova Ves niekoľkokrát rokovala  
s predstaviteľmi Bratislavského sa-
mosprávneho kraja, pod ktorý škola 
patrí, o uvoľnení priestorov. Výsled-
kom série pracovných stretnutí bola 
dohoda s bývalým predsedom kraja 
Pavlom Frešom o uvoľnení priestorov. 
To sa však napriek verejnému prísľu-
bu bývalého župana dodnes nestalo. 
Z rozpočtu Bratislavského kraja bolo 
pritom na vysťahovanie umeleckej 
školy vyčlenených 100-tisíc eur. 

red 

centre pre seniorov, ktoré bude čo naj-
bližšie k bydlisku záujemcu a v čase, 
ktorý mu vyhovuje. Trvá 90 - 120 
minút a vykonáva sa v tichej miestnos-
ti, kde je okrem záujemcu prítomný 
len zaškolený psychológ. Testovanie 
je založené na riešení pútavých úloh 
zameraných na pamäť, pozornosť  
a reč. Účastníci, ktorí sa zúčastnili tes-
tovania v minulosti, hodnotili riešené 
úlohy ako veľmi zaujímavé. Výsledky 
sú anonymne archivované.

Projekt NEUROPSY realizuje Ka-
tedra psychológie Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského a Centrum 
MEMORY, n. o. V prípade záujmu 
zavolajte na t. č. 0944 533 966 Mgr. 
Simone Krakovskej.

dď; Foto: Centrum Memory

Bezplatná právna 
poradňa bude 
obyvateľom Karlovej Vsi 
k dispozícii aj naďalej. 
Najbližšie termíny,  
keď si môžete prísť  
po právnu radu, sú: 
14. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., 
a to vždy od 15.30 do 17.00 h.
Objednať sa môžete aj vopred, na e-mailovej 
adrese branislav.zahradnik@karlovaves.sk

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) v Karlovej Vsi 
oznamuje svojim členom a všetkým dôchodcom z Karlovej Vsi, že 5. marca 
o 15.00 h bude v Karloveskom centre kultúry na Molecovej ulici hodnotiaca 
výročná členská schôdza, na ktorú sú všetci pozvaní. 

JDS zhodnotí svoju činnosť za uplynulé tri roky a prerokuje návrh plánu 
činnosti na rok 2018. Keďže ide o témy zaujímavé pre všetkých starších Kar-
lovešťanov, očakáva sa hojná účasť.           red

Tím NEUROPSY, ktorý zabezpečí bezplatné testovanie pamäte seniorov

Spevácky súbor Senioranka  
vyhlasuje konkurz na nových členov.  

Skúšky a nácvik spevu sa konajú v dennom 
centre na Tilgnerovej. Hľadáme hlavne mužov 

vo veku do 65 rokov.  Prihlásiť sa možno 
osobne alebo telefonicky na tel. č. 654 29 369 

denne v čase od 14.00 do 18.00 h, 
alebo na mobilnom čísle 0903 717 539.
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Pohyb je zdravie - po 
šesťdesiatke dvojnásobne

Kurz angličtiny pre seniorov

Predzáhradka pre všetkých 
na tento rok!

Dôležité upozornenie 
polície pre seniorov

Pozvánka do ateliéru  
tvorby z drôtu

Vravíte  si,  že  na  šport  je  už 
neskoro?  Môžete  si  ním 
však  zmierniť prejavy úna-

vy  aj  rednutie  kostí.  Starší  ľudia 
sa  zvyčajne  odmietajú  hýbať  pre 
pochybnosti,  či  je  šport v  ich veku 
vhodný.  No  celý  rad  výskumov 
dokazuje,  že  pravidelný  pohyb  
u  ľudí  nad  65  rokov  má  veľa 
zdravotných  výhod  vrátane  pre-
vencie  a  liečby  obezity,  vysokého 
krvného  tlaku,  osteoporózy  či 
ochorení  pohybového  aparátu  
a iných civilizačných chorôb.

Chcete sa o tejto problematike do-
zvedieť viac? Príďte na prednášku, na 
ktorú prijal naše pozvanie Ján Cveč-
ka, riaditeľ Diagnostického centra 
profesora Hamara na Fakulte telesnej 
výchovy a športu UK v Bratislave. 
Dozviete sa viac aj o programe Se-
niorfitness, ktorý je výnimočný tým, 
že je jediným svojho druhu nielen na 
Slovensku, ale aj v strednej Európe. 
Tento projekt reflektuje na znižovanie 
výkonnosti a zhoršovanie funkcií 
nervovo-svalového systému, ktoré 

Máte  deti  a  vnúčatá  v  za-
hraničí?  Radi  by  ste  ich 
navštevovali  bez  obavy 

z  jazykovej  bariéry? Zaujímate  sa 
o  novinky  zo  sveta  a  mrzí  vás,  že 
musíte čakať, kým vám text  niekto 
preloží?

Tak neváhajte, príďte spojiť prak-
tické s užitočným a prihláste sa na 
jazykový kurz, ktorý rešpektuje vaše 
potreby. Mestská časť Bratislava-Kar-
lova Ves otvára kurz anglického 
jazyka pre seniorov. Lektorom kur-
zu je Peter z Kanady, ktorého mate-
rinským jazykom je angličtina, ale 
plynule hovorí aj po slovensky. Práve 
táto pria znivá kombinácia jazykov je 

Môžete sa prihlasovať od 1. 2. do 21. 2. telefonicky na 02/707 11 282, 
02/707 11 271 alebo e-mailom na predzahradka@karlovaves.sk. Viac  
informácii nájdete na stránke www.karlovaves.sk/aktuality.

Niekto vám zavolá, predstaví sa ako príbuzný a žiada požičať peniaze, 
alebo sa predstaví ako lekár a oznámi vám, že váš príbuzný spôsobil vážnu 
dopravnú nehodu, nemôže komunikovať a poprosil ho, aby od vás vypýtal 
peniaze na úhradu škody. Úmyselne volá viackrát za sebou, aby ste nestihli 
kontaktovať príbuzných. Nakoniec pre peniaze nepríde osobne, ale pošle 
inú osobu.
Čo urobiť:
- nepožičiavajte peniaze cudzím osobám,
- ihneď po telefonáte si overte, či vás skutočne kontaktoval váš príbuzný 

alebo lekár,
- obratom im zavolajte, overte si skutočnosti, ktoré vám oznámili,
- ak nevolal váš príbuzný ani lekár, niekto sa za neho vydáva, teda môže 

ísť o podvodníka,
- telefonicky neposkytujte žiadne údaje.
Kontaktujte políciu na čísle 158. 
Viac informácií v policajnom zápisníku na strane 22

Pre  tých,  ktorí  sa  chcú 
zoznámiť  s  tvorivou  umelec-
kou  činnosťou  našich  pred-

kov a s dávnymi technikami, pomo-
cou  ktorých  možno  vyčariť  šperk, 
ponúkame  stretnutie  s  krásou 
drôtu.  V  procese  učenia  vytvoríte 
originály, na ktoré budete hrdí nie-
len vy, ale aj vaša rodina či známi. 
Prežijete  pocit  tvorivej  radosti  
a uspokojenia z vlastnej šikovnosti. 

Ateliér tvorby z drôtu sa usku-
toční v utorok 27. 2. v Dennom cen-
tre na Lackovej 4 od 14.30 do 17.00 
h. Tvorivé stretnutie je pre každého, 
kto hľadá oddych, pokoj, stíšenie  
a príjemné a užitočne strávené chvíle. 
Účastnícky poplatok 3,50 eura platí 

je typické pre osoby vo veku nad 65 
rokov. V dôsledku neho dochádza aj 
k zvýšenému výskytu pádov seniorov. 
Takmer tretina 65-ročných a polovica 
80-ročných aspoň raz do roka spadne, 
pričom 5 až 10 percent takýchto 
pádov sa končí zlomeninou. Práve 
preto je súčasťou projektu aj tzv. „ško-
la pádu“, ktorá má znížiť riziká pádov 
a naučiť seniorov bezpečnejšie padať. 
Prednáška sa uskutoční v stredu 28. 2. 
od 14.30 do 15.30 h v rokovacej sále 
Miestneho úradu na Námestí sv. Fran-
tiška 8 v Bratislave. Počet miest v sále 
je limitovaný, preto sa treba prihlásiť 
na tel. č. 0940 634 198. Vstupné na 
prednášku pre prihlásených záujem-
cov je 0,50 eura. Vstupné priamo na 
mieste je 1 euro.       red

dobrým predpokladom ku kvalitnej 
výuke a k dosiahnutiu pozitívnych 
výsledkov. 

Maximálny počet účastníkov na 
jednom kurze je 10. Kurz pre začia-
točníkov bude každý štvrtok v den-
nom centre na Pribišovej 8. Prvá 
lekcia sa koná 15. 2. 2018 od 10.00 
do 11.30 h. Prihlásiť sa môžete pro-
stredníctvom e-mailu dennecentra@
karlovaves.sk, telefonicky (Po, Str 
8.00 – 17.00, Pia 8.00 – 13.00) na 
čísle 0940 634 198, prípadne osobne 
po vopred dohodnutom termíne na 
Miestnom úrade MČ Bratislava-Kar-
lova Ves, oddelenie sociálnych vecí  
u Dominiky Ďatelinkovej.           red

pre všetkých nepracujúcich seniorov 
s trvalým pobytom v Karlovej Vsi. 
Pre pracujúcich seniorov a tých, čo 
pochádzajú z iných mestských častí, 
je poplatok 6,50 eura. 

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom 
e-mailu dennecentra@karlovaves.
sk, telefonicky (Po, Str od 8.00 do 
17.00 h, Pia od 8.00 do 13.00 h) na 
čísle 0940 634 198, prípadne osobne 
po vopred dohodnutom termíne na 
miestnom úrade MČ Bratislava-Kar-
lova Ves u Dominiky Ďatelinkovej, 
na oddelení sociálnych vecí. Na 
tvorivej dielni sa môže zúčastniť naj-
viac 10 ľudí, pričom materiál bude  
k dispozícii. 

 dď; Foto: MiÚ

február 2018

Aj takáto krásna brošňa môže vzniknúť z drôtu

158

Ján Cvečka
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Vedeli  ste,  že  v Karlovej Vsi 
žije  animátor,  výtvarník, 
režisér,  scenárista,  spiso-

vateľ,  karikaturista  a  ilustrátor  
v jednej osobe? Volá sa Ivan Popo-
vič.  Podľa  svojich  vlastných  slov 
tvorí  kreslené  filmy  inak,  pretože 
filmovú  tvorbu  nevyštudoval, 
hoci  na  Vysokú  školu  umelecko-
-priemys lovú  v  Prahe  (Umprum) 
mal  namierené.  Tvrdohlavo  si  šiel 
za  svojím  snom, ktorým bol práve 
kreslený  film.  Aj  bez  špecializo-
vanej  školy  sa  stal  na  Slovensku 
jeho priekopníkom. 

Čo  bolo  vo  vašom  prípade 
spúšťačom ilustračnej tvorby?

Pri ilustračnej, a neskôr aj filmovej 
tvorbe ma vždy bavilo vymýšľanie  
a „blbnutie“. Ako 13-ročný  som po-
slal do denníka Smena ilustrovaný 
vtip, ktorý som pokladal za fakt 
dobrý. Uverejnili ho a poslali mi 
dokonca honorár, čo bolo pre mňa 
veľmi inšpirujúce. No a dnes mám 73  
a ešte som neprestal. Môj ilustračný 
maratón pokračuje.

Okrem rôznych foriem výtvarného 
umenia  sa  venujete  aj  filmovej  
a  literárnej  tvorbe,  čo  je  pomerne 
slušný záber.

Od ilustrovania časopisov som sa 
dostal aj ku knihám, niekoľko som ich 
aj napísal. K tomu pribudli aj nejaké 
architektonické projekty, napríklad 
keramické steny s mojimi motívmi 
v detskej fakultnej nemocnici na 
Kramároch. Čo ma však odjakživa 
fascinovalo, bola kreslená, dnes sa 
tomu hovorí animovaná filmová tvor-
ba.

Stáli ste pri zrode Štúdia kreslené-
ho filmu na Slovensku. Bol  to pre-
lom slovenskej animovanej tvorby?

Pozvané boli osobnosti zvučných 
mien ako Viktor Kubal či Tomáš 
Janovic. Spolu s bratom Vladimírom 
sme nakrútili film Pingvin, ktorého 
scenár vznikol podľa mojej kresby. 
Za kamerou stál vtedy ešte iba mladý 
študentík Igor Luther, ktorý neskôr 
emigroval a spolupracoval s veľkými 
režisérmi. O hudbu sa postaral Sve-
tozár Stračina. Vtedy som ešte netušil, 
že sa to všetko bude takto vyvíjať  
a mňa  to naštartovalo k ďalším fil-

mom. Na začiatku nám hovorili, aké 
je náročné tie desaťtisíce obrázkov 
nakresliť a dať do pohybu. S bratom 
sme o tom nevedeli veľa, ale boli sme 
si istí, že to spravíme my dvaja. A tak 
sa aj stalo. Prvý film v prvom sloven-
skom profesionálnom štúdiu bol náš.

Mal Pingvin ako prvotina ohlas vo 
verejnosti?

V tom čase bola v našich končinách 
populárna ruská tvorba. Pingvin bol 
predsa len niečím iný, odlišoval sa, 
a to bolo jeho výhodou. Scenár filmu 
bol o chlapíkovi, ktorý mal slučku na 
krku a hľadal miesto, kde sa obesí. 
Jediné, čo však našiel, bolo rúbanisko 
plné pňov, bez jediného stromu. Až 
tam pochopil, aký je ten jeho úmysel 
hlúpy. Avšak film po spustení vy-
držal v distribúcii asi týždeň, a potom 
ho stiahli. Netušil som, čo sa stalo. 
Malo to prosté pozadie. Ekonomický 
riaditeľ krátkeho filmu spáchal počas 
distribúcie samovraždu. V danej chví-
li preto film nebol tematicky najvhod-
nejší.  

Svetové  filmové  štúdiá  animovanú 
tvorbu značne spriemyselnili. Oslo-
vuje vás ich tvorba?

Nič z toho, čo som v ostatnom čase 
videl, ma nenadchlo. Tým, že som 
neabsolvoval filmársku školu, vidím 
veci trochu inak. To, o čom by som  
v škole počul, že takto sa to robiť nemá 
alebo sa to nedá, ja som si to vymys-
lel. V období, keď technika nebola  
k dispozícii, som si musel vymyslieť 
vlastné vychytávky. Dnešné animo-
vané filmy sú plné násilia, streľby, bi-
tiek. Televízor by nemal slúžiť na to, 
aby predeň rodičia odkladali deti, aby 
mali na chvíľu pokoj. Kvalitný ani-
movaný film má baviť aj dospelého, 
ktorý sa potom s dieťaťom o filme aj 
porozpráva. S odstupom času som  
v tomto smere na svoje filmy hrdý. 
Pre film je kľúčové posolstvo, čo dnes 
vo väčšine prípadov chýba. Akcia je 
málo, dôležitý je príbeh.

Kedy  sa  začal  písať  váš  príbeh  
v Karlovej Vsi?

Dá sa povedať, že som jedným  
z najstarších obyvateľov novodobej 
Karlovej Vsi. Nasťahovali sme sa 
sem spolu s manželkou a synom vo 
februári 1969. Dostali sme byt na 

Púpavovej 28, po prečíslovaní 26. 
Na konci Karlovej Vsi stál iba náš 
výškový panelák a oproti nám sa 
stavali 3 ďalšie vchody. Medzi nami 
a panelákmi na Segnerovej nebolo 
nič, holé pole. Električky končili pri 
zástavbe dole, k nám sme chodili  
v zime pešo. A poviem vám, že  
v tom februári vtedy bola zima. Boli 
sme šťastní, pretože sme sa sťahovali  
z malej izby do trojizbového bytu. 
Neskôr k nám raz za hodinu začal 
chodiť autobus č. 44. A šťastný som aj 
dnes. Keď raňajkujem, pozerám sa na 
kopec nad Líščím údolím a stále ma 
nabíja pozitívnou energiou.

Vaša  publikácia  Žena  cez  palubu 
bola za socializmu skartovaná. 

Kniha prešla štandardným schvaľo-
vacím procesom a problém nastal, až 
keď už bola vytlačená. Prišla za mnou 
šéfredaktorka pani Hlinická a pove-
dala mi, že to nebude dobré ani pre 
mňa, ani pre ich vydavateľstvo. Celý 
náklad sa skartoval. Zamrzelo ma to, 
ale nepoložilo. Nebol som čistokrvný 
spisovateľ. Dokonca aj pri filme sa 
mi stalo, že som na istý čas vypadol  
z ideovo-tematických plánov. Ale 
vždy som sa zameral na iný projekt, 
ktorý ma v danej chvíli živil. Je však 
pravda, že zopár ľuďom, ktorým ich 
činnosť zakázali, to zlomilo krk. 

Čo  vás  fascinuje  na  ženách,  keď 
ste  si  ich  vybrali  ako  obľúbený 
umelecký objekt?

Podľa mňa je to vôbec najväčšia 

spoločenská téma. Odjakživa ma fas-
cinovali ako celok a dodnes si mys-
lím, že prišli z iného vesmíru. Mužská 
spoločnosť funguje svojím spôsobom, 
no akonáhle sa v kolektíve objaví 
žena, dianie začína pulzovať. Hovorí 
sa, že muž je pánom tvorstva. Ja som 
však presvedčený, že paňou tvorstva 
je žena.

Tvoríte  stále,  aj  v  dôchodcovskom 
veku. Ste ako priekopník slovenskej 
animácie u mladej  generácie  auto-
rov rešpektovaný, alebo vás vníma-
jú ako nadbytočného?

Asi by som priklonil k druhej 
možnosti. Ale trikrát mi to neprekáža, 
pretože mám vlastný program. Stále 
mám pocit, že robím niečo celkom 
iné ako väčšina kolegov z brandže. Aj 
keď som pracoval v štúdiu na Kolibe, 
mal som svojich neprajníkov. Dôvod 
bol jednoduchý. Kmeňoví zames-
tnanci pracovali na sedemminútovom 
filme trištvrte roka až rok. Ja som ho 
mal hotový za dva mesiace. Keďže 
som pracoval na voľnej nohe, bolo 
pre mňa motiváciou mať čo najskôr 
vyplatený honorár. Vďaka tomu som 
sa stal triednym nepriateľom. Kazil 
som normy, a to sa neodpúšťa. Mož-
no aj preto som na nejaký čas vypadol  
z ideovo-tematických plánov.  
A dnešná generácia mi zrejme má za 
zlé, že máme spolu so synom na konte 
viac filmov ako väčšina absolventov 
dovedna. Úspech sa u nás neodpúšťa.

Adam Beňo; 
Foto: archív Ivana Popoviča

Ivan Popovič:  
   Pre film je kľúčové posolstvo

Karlovešťan Ivan Popovič stále pracuje na nových projektoch
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Vyčistený kanalizačný žľab zabráni vytváraniu kaluže vody na Perneckej ul.

Na stavbu posledného bilbordu bolo povolenie vydané ešte v roku 2007

Karlovešťania, ktorí bývajú na Per-
neckej ulici, sa od začiatku roka už 
nemusia brodiť cez veľkú kaluž vody 
na dolnom konci ulice. Tá sa vytvára-
la nad retardérom pri bytovom dome 
na Perneckej 35 vždy po výdatnom 
daždi. Sťažovala tak prejazd nielen 
autám, ktoré tadiaľto prechádzali, ale 
aj chodcom. 

Ako zistili zamestnanci podniku 
Verejnoprospešné služby Karlo-
va Ves (VPS), kaluž sa tvorila pre  

upchatý kanalizačný žľab na boku re-
tardéra. Voda z hornej časti Perneckej 
tak počas výdatných dažďov nemala 
kam odtekať. Retadér vytváral zábra-
nu, cez ktorú sa voda ďalej nedostala. 
Zamestnanci VPS dôkladne vyčistili 
nielen kanalizačný žľab, ale aj všetky 
kanálové vpusty na Perneckej. Prob-
lémy s vytváraním kaluže by sa tak už 
nemali opakovať.

mš; Foto: MiÚ

Roman, obyvateľ Perneckej ul.
„Chcem sa spýtať. Až mi 40 cm vody poškodí elektroniku alebo motor môj

ho auta, komu môžem poslať faktúru? Tri roky tu bývam a nikto nevyčistil 
odtokové kanály. Ďakujem za odpoveď.“

Odpoveď Romana, obyvateľa Perneckej ul.
„Veľký klobúk dole. Prišli štyria chlapi a nielenže od rána čistili odtokový 

kanál, ale rovno celú ulicu. Skutočne klobúk dole a musím Vám veľmi poďa-
kovať. Vážim si to.“

Obyvatelia Perneckej sa 
zbavili veľkej kaluže vody

Otváracie hodiny
pondelok – piatok: 7.00 –18.00
sobota: 7.00 – 13.00 Kontakt: 02/6542 1727 

Inzercia

Napriek  snahe  vedenia  Kar-
lovej Vsi znižovať počet bil-
bordov,  v  novembri  začali 

stavať na Karloveskej ulici pri elek-
tričkovej zastávke Segnerova jeden 
nový. Karloveský stavebný úrad na 
základe  podnetu  obyvateľov  vyko-
nal na mieste dohľad a vec preveril.  

„Zistili sme, že stavebné práce sa 
vykonávajú na základe právoplatného 
povolenia. Ešte vo februári 2007 
bolo vydané rozhodnutie, v ktorom 
bola spoločnosti JCDecaux Slovakia,  
s. r. o. povolená výstavba dvanástich 
reklamných stavieb v katastrálnom 
území Karlovej Vsi na dobu určitú, 
do 31. decembra 2017 (11 už bolo 
v minulosti osadených, pozn. red.). 
Toto povolenie zahŕňa i reklamnú 

stavbu na tejto ulici, pre ktorú staveb-
ník v minulosti vybudoval základy, 
no konštrukciu reklamnej stavby už 
neosadil. Spoločnosť sa rozhodla pre 
dostavbu až teraz, tesne pred uply-
nutím lehoty,“ informuje Dominika 
Bartošová z karloveského stavebného 
úradu. Spomínané reklamné stavby 
stoja na pozemkoch hlavného mesta. 
„Aj tento prípad poukazuje na to, aké 
pre Karlovu Ves nevýhodné rozhod-
nutia sa v minulosti prijímali,“ hovorí 
starostka Dana Čahojová. „Napriek 
tomu náš zápas s reklamným smogom 
nevzdávame a využijeme každú zákon-
nú možnosť na to, aby sme sa zbavili 
ďalších bilbordov,“ uzavrela Dana 
Čahojová.   mš ; Foto: MiÚ

Nový bilbord  
na Segnerovej povolili  
ešte v roku 2007

Karlova Ves je aj na Facebooku
Aktuálne dianie v mestskej časti Bratislava–Kar-

lova Ves môžete sledovať aj na oficiálnom pro-
file na Facebooku. Dozviete sa novinky zo života  
v Karlovej Vsi, informácie o aktuálnych opravách 
a rekonštrukciách, nechýba ani program kultúrnych 
akcií či fotografie z našich podujatí.
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Čo robiť pri vzniku krízovej situácie?

Obyvateľov  Havajských 
ostrovov  prekvapila  
v  polovici  januára  šoku-

júca  esemeska,  že  na  ich  krajinu 
sa  rúti  balistická  raketa,  že  nejde  
o cvičenie a majú sa schovať do bez-
pečných úkrytov. Až po niekoľkých 
minútach  sa  ukázalo,  že  išlo  o  fa-
lošný poplach. Dúfajme, že Sloven-
sku ani Karlovej Vsi žiadny podob-
ný útok nehrozí, no inšpirovalo nás 
to zistiť, ako sme na tom s ochranou 
pred nebezpečenstvom.

Dennodenne sa z médií dozvedáme 
o rôznych prírodných katastrofách, 
násilí a vojnových konfliktoch. Ži-
jeme už vyše 70 rokov v mieri, až si 
ho napokon ľudia prestávajú vážiť. 
Ne uvedomujú si, že to tak nemusí 
zostať navždy.  Svetová politika us-
tavične vytvára ohniská napätia, 
vojny, mig račné a utečenecké vlny, 
teroristické útoky, stavy núdze. Tie-
to nebezpečenstvá pritom nepoz-
najú hranice krajín ani chotáre obcí  
a miest. Ohrozujú nás aj prírodné 
sily vznikajúce ako dôsledok kona-
nia ľudstva. Energiu premieňame na 
svoj prospech, ale aj škodu. Reakciou 
prírody sú zemetrasenia, cunami, po-
vodne, zosuvy pôdy a iné hrozby. 

Po  vzniku  mimoriadnej  situácie 
zasadne krízový štáb

Jednou z povinností starostu je aj 
ustanoviť Krízový štáb mestskej časti, 
ktorý zabezpečuje prípravu na ochra-

nu obyvateľov v krízových situáciách. 
Zasadá pravidelne a v prípade potreby 
vykonáva činnosť aj nepretržite. Má 
pripravené postupy na zabezpečenie 
ochrany obyvateľov vlastnými silami. 
Myslí sa tým najmä monitorovanie 
územia MČ, varovanie obyvateľstva, 
evakuácia a ukrytie, regulácia pohy-
bu osôb, zabezpečenie individuálnej 
ochrany osôb. Postupy sú pripravené 
aj pre situácie, keď je nutné požiadať  
o pomoc iné subjekty. Týka sa to naj-
mä lekárskej starostlivosti, dekon-
taminácie terénu, budov a materiá-
lu, likvidácie nebezpečných látok  
a zamedzenia ich šírenia a vykonáva-
nia záchranných prác. Krízový štáb 
tvoria vedúci zamestnanci miestneho 
úradu, ktorí zodpovedajú za jednot-
livé oblasti života mestskej časti. 

Karlova Ves má desať sirén
Základnou podmienkou ochrany 

osôb je ich včasné varovanie a upo-
zornenie na nebezpečenstvo, ktoré 
im hrozí. Na varovanie obyvateľov 
je v Karlovej Vsi pre prípad potreby 
k dispozícii desať elektrických sirén. 
Po ich zvukovom signáli je možné 
pridať aj slovný oznam, ktorý by us-
mernil obyvateľov bezprostredne po 
zvukovej výstrahe. Na monitorovanie 
našej mestskej časti možno využiť aj 
zariadenia významných vedeckých 
inštitúcií, ktoré pôsobia na jej území 
(Prírodovedecká fakulta UK, Ústav 
experimentálnej farmakológie SAV, 

Chemický ústav SAV, Štátny vete-
rinárny ústav, Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky UK). 

Krízový štáb zabezpečuje aj pros-
triedky na individuálnu ochranu, 
včasné premiestnenie, prípadne 
evakuáciu obyvateľov, ich skrytie, 
ale aj dostatok základných po-
trieb, ktorými sú najmä potraviny  
a voda. Krízový štáb má k dispozícii 
prostriedky na ochranu dýchacích  
ciest. Na premiestnenie obyvateľov  
z ohrozených priestorov sú v prípade 
akéhokoľvek ohrozenia či prírod-
nej pohromy vždy pripravované aj 
evakuačné zariadenia - strediská, re-
gulačné stanoviská, miesta núdzového 
ubytovania, núdzové stravovanie  
a iné. Okrem evakuácie vlastných 
obyvateľov musí krízový štáb pri-
hliadať aj na povinnosť prijať evakuan-
tov z iného územia, najmä z užšieho 
centra Bratislavy.

Ukryť  sa  dá  v  každom  bytovom 
dome

Pre obyvateľov Karlovej Vsi by 
sa v prípade ohrozenia budovali jed-
noduché kryty svojpomocne. Na ich 
zriadenie by sa využili podzemné 
alebo prízemné priestory bytových 
domov. V súčasnosti je na tento účel 
určených 314 priestorov s kapacitou 
28-tisíc osôb. V čase štátneho vlas-
tníctva bytov zabezpečovali prípravu 
na ich zriadenie bytové podniky. 
Po prevode bytov do súkromného 

vlastníctva je to úloha vlastníkov. 
Je preto na nich samých, ako k tejto 
úlohe pristúpia. Vhodný priestor je 
v každom bytovom dome. Vlastní-
ci sa môžu rozhodnúť, akým spôso-
bom prispôsobia tomuto účelu svoje 
spoločné priestory. Odbornú pomoc 
môžu dostať od miestneho úradu.

Na účely ukrytia obyvateľov  
v prípade ozbrojeného konfliktu boli 
ešte v čase studenej vojny budované 
kryty.  V Karlovej Vsi, ktorá v tom 
čase nebola dôležitým cieľom voj-
nového ohrozenia, bolo vybudo-
vaných sedem odolných a dva proti-
plynové kryty, v ktorých sa môže skryť 
2100 osôb. Určené sú pre zamestnan-
cov niektorých významných inštitúcií  
ako je Chemický ústav SAV, Spo-
jená škola internátna pre nevidiacich  
a slabozrakých, Poštová banka či Slo-
vak Telekom.  

Počas ohrozenia by sa nakupova-
lo formou nákupných oprávnení

Pri náhlom vzniku krízovej situácie 
sa musí myslieť najmä na zabezpeče-
nie základných životných potrieb - 
potravín a vody. Preto v mimoriadnej 
vojnovej alebo krízovej situácii môžu 
štátne orgány nariadiť mimoriadne 
regulačné opatrenia, ktoré sa týkajú 
predaja základných životných potrieb 
iba na nákupné preukazy alebo príde-
lové lístky. V praxi to znamená, že 
obyvateľom by sa vydávali nákupné 
oprávnenia. Bez nich by sa tovar nedal 
kúpiť. Krízový štáb mestskej časti by 
na tento účel zriadil 14 miest, kde by 
obyvatelia dostali nákupné pouka-
zy. Tieto miesta by sa zriaďovali na 
školách v Karlovej Vsi, pričom by išlo 
najmä o tie školy, v ktorých sa zvyk-
nú nachádzať aj volebné miestnosti. 
Podobným spôsobom sa pristupuje aj 
k pitnej vode pri jej nedostatku, napr. 
pri zásadnej poruche vodovodnej 
sústavy či prítomnosti nebezpečných 
látok vo vode. Krízový štáb sleduje 
nároky obyvateľov na základné druhy 
potravín a pitnej vody. Spresňuje ich 
množstvá a zabezpečuje, aby boli po 
vyhlásení mimoriadnych regulačných 
opatrení v určených predajniach k dis-
pozícii.

Všetci si prajeme, aby sme ne-
boli vystavení povinnosti riadiť sa 
krízovými scenármi, ale keby taká 
situácia kedykoľvek nastala, je dobré 
vedieť, ako sa zachovať.      

mš; Foto: Ľuboš BojkoKrízovú situáciu môže spôsobiť aj povodeň, ako to bolo v júni 2009
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Rodičia ďakujú za 
nové priestory v MŠ 
Majerníkova 60

Obnova  materských  škôl  je  stála  téma  debát  medzi  rodičmi  detí 
predškolského veku. Niet sa čo čudovať. Každý rodič si želá, aby 
jeho  dieťa  malo  vo  výchovno-vzdelávacom  procese  čo  najlepšie 

podmienky. Mestská časť sa usiluje v tejto veci robiť maximum a pravidelne 
vyčleňuje  z  rozpočtu  prostriedky  na  obnovu  školských  a  predškolských 
zariadení. 

Pred Vianocami prišiel na miestny úrad list od rodičov detí z materskej školy 
na Majerníkovej ulici 60, v ktorom poďakovali za zrekonštruované priestory 
materskej školy. „Najväčšou investíciou bolo vybudovanie detského ihriska  
v areáli školy, aby sa mali škôlkari kde bezpečne hrať. Zlepšili sa aj podmienky 
pre deti v budove tejto najmladšej karloveskej škôlky,“ povedal vicestarosta 
Karlovej Vsi Branislav Záhradník.

Pri prácach pomáhali Verejnoprospešné služby Karlova Ves, ale úrad vy-
zdvihuje aj angažovanosť samotných rodičov. Otcovia detí z materskej školy 
počas poobedňajšej brigády vyčistili a zbavili od buriny átrium, kde pravidelne 
šantia ich deti na čerstvom vzduchu. Ostáva už iba počkať na „horolezcov“, aby 
v átriu orezali dva stromy. 

Predškoláci na Majerníkovej 60 už v septembri nastúpili do pekných a účelne 
zariadených tried s novými šatňovými skrinkami na chodbe.

S investíciami do školstva počíta aj rozpočet MČ na rok 2018. Prioritou je 
verejnosťou očakávaná rekonštrukcia bazéna v ZŠ Majerníkova, kde je treba 
zafinancovať aj obnovu spojovacieho mostíka medzi budovami škôl. V ZŠ Ma-
jerníkova 60 je naplánovaná tiež 1. etapa výmeny okien a na opravu čaká aj 

Škôlkari z Majerníkovej 60 sa tešia z nového ihriska

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves hľadá  
do školskej jedálne pri Materskej škole Suchohradská 3  
pomocnú kuchárku a hlavnú kuchárku  

na trvalý pracovný pomer s nástupom ihneď.  
Viac informácií na tel. č. 02/707 11 221 alebo na e-mailovej adrese:  

iliana.medvidova@karlovaves.sk

strecha Spojenej školy Tilgnerova 14. Okrem obnovy školského bazéna sa ráta 
s investíciami vo výške takmer 600 000 eur.       ab; Foto: MiÚ
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Detské ihriská s novým 
oplotením

Na Karloveskej opäť horeli kontajnery 

V ústrety cyklistom

Na  štyroch  karloveských 
ihriskách  pribudlo  nové 
oplotenie.  Zvýšenú  bez-

pečnosť  svojich  detí  ocenia  rodičia 
na  ihrisku  na  Levárskej  ulici  pri 
pekárni,  vo  vnútroblokoch  na  uli-
ciach Ľ. Fullu, Hlaváčiková – Veter-
nicová  a  Matejkova.  Záujmom 
mestskej  časti  je  skvalitňovať  pro-
stredie  pre  návštevníkov  detských 
ihrísk. 

„Napriek zákazu vodenia psov 

Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave 
IV. vyšetrujú okolnosti požiaru, ku ktorému došlo 3. januára ráno. 
Na  Karloveskej  ulici  zhoreli  dva  plastové  kontajnery  na  papier, 

jeden na plast a ďalší na sklo. Požiar poškodil aj zadnú časť vedľa zaparko-
vaného osobného vozidla Škoda Fabia. 

S najväčšou pravdepodobnosťou oheň niekto zapálil úmyselne. Škoda, ktorá 
pri požiari vznikla na motorovom vozidle, bola vyčíslená na asi 2000 eur, na 

kontajneroch asi 800 eur. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu poško-
dzovania cudzej veci. 

„Doposiaľ nebolo potvrdené, že by skutok súvisel s predchádzajúcimi podo b
nými požiarmi, ktoré sa udiali v Karlovej Vsi. Polícia vykonáva úkony, ktoré by 
mali smerovať k zisteniu páchateľa, a preto neposkytne zatiaľ žiadne informácie 
k prípadu,“ citujeme z vyjadrenia pre naše noviny. Do uzávierky tohto čísla 
nebolo vznesené obvinenie voči konkrétnej osobe.         mš

Cyklistická  doprava  napriek 
náročnosti  terénu  je  čoraz 
obľúbenejšia  aj  v  Karlovej 

Vsi.  Cyklistov  však  od  používania 
bicyklov do práce často odrádza ne-
dostatočná  infraštruktúra.  Keďže 
Karlova Ves podporuje  ekologické 
formy dopravy, ešte pred nástupom 
jarných mesiacov osadila desať sto-
janov na bicykle. 

naďalej dochádza na neohradených 
ihriskách k ich znečisteniu, čo 
spôsobuje nielen zašpinenie obleče-
nia, ale aj možný priamy kontakt 
so psími výkalmi,“ upozornila Ha-
lina Trubínyiová z miestneho úra-
du. Oplotenie okrem toho uľahčuje 
rodičom dohľad na svoje ratolesti, 
ktoré majú menšiu šancu na potulky 
mimo ihriska, najmä ak ide o ihriská  
v blízkosti pohybu áut. 

ab; Foto: MiÚ

Nájdete ich pred knižnicou, Kar-
loveským centrom kultúry, pred ihris-
kom Márie Jenčovej a školami na 
Tilgnerovej a Majerníkovej ulici, na 
Ulici Ladislava Sáru a Karloveskej 
61. S pribúdajúcimi bicyklami na uli-
ciach využívajú situáciu aj zlodeji. Pri 
odkladaní bicyklov teda nezabúdajte 
na ich uzamknutie čo najbezpečnej-
ším zámkom.   ab; Foto: MiÚ

METÓDA NATURHOUSE:

     konzultácie s lekárom ZDARMA
     pestré jedálničky na mieru 
     exkluzíane produkty na báze bylín
     vysoko profesionálny 
     a moti vujúci prístup
     fungujúca metóda overená 
     viac ako 6 500 000 spokojných 
     klientov

Najrýchlejšia cesta k ští hlej línii a zdravému 
telu vedie do novootvorenej výživovej 
poradne NATURHOUSE v OD Centrum

Borská 1, 841 04 Brati slava
tel.: 0919 202 830

Inzercia
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Nové cyklostojany môžu využívať učitelia a študenti zo SŠ TilgnerovaAj ihrisko vo vnútrobloku na Matejkovej je už oplotené
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25.výročie vzniku 
osemročného gymnázia 
na Tilgnerovej

V zdravom tele zdravý 
duch

Spojená  škola  na  Tilgnerovej 
ulici oslávila 25.výročie vzniku 
svojho  osemročného  gymná-

zia. Slávnosť bola venovaná študen-
tom, učiteľom, rodičom a pozvaným 
hosťom. Program  plný spevu, tan-
ca, spomienok aj nostalgie spestrili 
aj  výnimoční  tanečníci  -      majstri 
Slovenska  v  latinskoamerických 
tancoch,  finalisti  Majstrovstiev 
Slovenska  v  spoločenských  tan-
coch,  tanečná  skupina  La  Dansa  
a veľa talentovaných žiakov z „Til-
gnerky“,  ako  jej  dôverne  hovoria 
žiaci a študenti. 

Svoje pásmo si pripravili i najmenší 
žiaci, ktorí zožali najväčší potlesk. 
Záver programu patril prezentácii fo-
tografií zo života Tilgnerky od roku 
2008 až dodnes, ktorú sprevádzala 
záverečná pieseň Dotkni sa hviezd 
v podaní skvelých spevákov z radov 
študentov. 

Vyučovanie v novej 22-tried-
nej základnej deväťročnej škole na 

vtedaj šom novom sídlisku Karlova 
Ves – Rovnice na Tilgnerovej ulici 
sa začalo 1. septembra 1970. Škola sa 
od začiatku svojho vzniku orientovala 
na vyučovanie cudzích jazykov. Od 
školského roka 1990/1991 sa začal 
vyučovať anglický jazyk vo všetkých 
triedach už od prvého ročníka. 

Osemročné gymnázium bolo zara-
dené do siete škôl od 1. 9. 1992. Jeho 
otvorenie bolo súčasťou 12-ročného 
experimentálneho projektu, v ktorom 
išlo o prepojenie vyučovania an-
glického jazyka od prvého roční-
ka ZŠ cez osemročné gymnázium 
až po záverečnú maturitnú skúšku. 
Bilingválne (slovensko-anglické) 
gymnázium začalo svoju činnosť 1. 
9. 2013. Každoročne sa škola zapája 
do rôznych edukačných i environ-
mentálnych medzinárodných projek-
tov. 

Ivana Reviliaková
Foto: Silvia Bodláková, Matej 

Reviliak

Deti  z  materskej  školy  na 
Ulici L. Sáru 3 si plnia sny. 
Ktoré  dieťa  netúži  získať 

medailu, víťazný pohár či byť účast-
níkom olympiády? Pohyb je pre ne 
prirodzenou  aktivitou  a  súťaženie 
milujú. 

Beh, skok, hry s loptou, tanec, to 
všetko deťom ponúka všeobecná špor-
tová príprava, ktorú v tejto materskej 
škole podporujú už tretí rok v spo-

lupráci s OZ Sportwithus.
Päť až šesťročné deti sa chodia raz 

do týždňa športovo vyšantiť do haly 
Mladosť a za tými menšími prichá dza 
tréner do materskej školy. Drobizg 
má z týchto aktivít veľkú radosť a na 
každú hodinu sa veľmi teší. Škôlkari 
si tak prirodzene rozvíjajú pohybové 
danosti, vôľu a disciplínu. 

 ab; Foto: MŠ L. Sáru

február 2018

Deti sa chodia raz do týždňa športovo vyšantiť do haly Mladosť

K slávnostnému programu prispeli aj žiaci z Tilgnerky

V Karlovej Vsi pribudlo 
vianočné osvetlenie

Viacerí  Karlovešťania  si 
spomínajú  na  vianočné 
osvet lenie, ktoré v minulos-

ti  prekleňovalo  Molecovu  ulicu.  
Z technických dôvodov však už táto 
výzdoba  nie  je  možná.  Technické 
zariadenia,  ktoré  v  minulosti  zdo-
bili Karlovu Ves, nemožno používať 
pre  zastaranosť,  bezpečnostné 
normy  a  vysokú  spotrebu  elek-
trickej energie. 

Miestny úrad zabezpečil vianočnú 
výzdobu na viacerých nových  
miestach v celej Karlovej Vsi. Kar-
lovešťanov, ale aj návštevníkov našej 
mestskej časti vítalo vianočné osvet-
lenie nielen na tradičnom mieste pri 
kostole sv. Michala na Karloveskej 
ulici, ale aj pri obnovenom parko-
visku neďaleko miestnej knižnice.  
Vianočnú výzdobu po prvýkrát dostal 
aj kostol sv. Michala. 

„Z roka na rok postupne moder

nizujeme vianočné osvetlenie. Aj  
v tomto roku sa plánuje ďalšie rozšíre-
nie svetelnej výzdoby,“ prezradila sta-
rostka Dana Čahojová. Nové vianočné 
osvetlenie dostali aj Dlhodielčania. 
Ozdobený strom pribudol pri kostole 
Narodenia Panny Márie a výzdobu 
dostal aj krásny ihličnan v areáli školy 
na Veternicovej. 

Z nového vianočného osvetlenia sa 
mohli tešiť aj v dolnej časti Karlovej 
Vsi. Ozdobený strom tešil ľudí aj pri 
obchodnom dome Centrum. Námes-
tie sv. Františka takisto skrášlila nová 
výzdoba. Na betónovej konštrukcii 
pri vstupe na námestie, ktorá pri-
pomína bránu, svietil nový previs so 
snehovými vločkami. Nasvietený bol 
aj ihličnan v tesnej blízkosti kostola 
sv. Františka. Všetky tradičné aj nové  
miesta a stromy boli vyzdobené svetel-
nými led reťazami.                         mš

Priestor pre váš inzerát

Info: 0940 634 111  
e-mail: inzercia@karlovaves.sk
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V decembri sa 
narodil malý 
Dávidko

Na konci minulého roka priniesol 
rodine Szamaranszkých veľkú radosť 
malý Dávid. Narodil sa 27. decembra 
šťastným rodičom Petre a Balazsovi. 
Vítame ho na svete a prajeme mu veľa 
zdravia, šťastia a lásky. 

Aj v tomto roku sa so svojimi ra-
tolesťami môžete nájsť na stránkach 
mesačníka Karlova Ves – noviny všet
kých Karlovešťanov. Stačí, keď nám 
do 14. februára emailom na adresu 
redakcia@karlovaves.sk pošlete fo-
tografiu so svojím novonarodeným 
dieťatkom. Nezabudnite pripísať svo-
je meno a priezvisko a meno dieťaťa. 
V najbližšom čísle uvítame do života 
deti narodené v decembri a januári. 

mš-

Príchod  nového  člena  rodiny 
je  šťastnou  udalosťou,  ale 
aj  skúškou  pre  rodičovské 

peňaženky.  Pomôcť  zmierniť  záťaž 
rodinného  rozpočtu  pri  zaob-
starávaní  výbavy  pre  dieťatko 
môže  aj  príspevok  pri  narodení 
dieťaťa.  Karlova Ves ho poskytuje 
rodičom, ktorí oň požiadajú a majú 

trvalý pobyt v Karlovej Vsi. Výška 
príspev ku  je  90  eur.  V  roku  2017 
Karlova Ves poskytla príspevok pri 
narodení dieťaťa 273 žiadateľom. 

O jednorazový príspevok pri naro-
dení dieťaťa môžu rodičia požiadať  
v Centre služieb občanom pri miest-
nom úrade. Podmienkou pridelenia 
príspevku je, že rodič, ktorý o príspe-

vok žiada, musí mať 
minimálne jeden 
rok pred narodením 
dieťaťa trvalý pobyt  
v Karlovej Vsi. 
Žiadosť o príspevok 
možno nájsť na web-
stránke Karlovej Vsi 
www.karlovaves.sk  
v časti Centrum 
služieb občanom, 
Ohlasovňa pobytov. 

red;  
Foto: ilustraèné 

Príspevok pri narodení dieťaťa  
dostalo do 300 rodičov
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Lenka Dusilová a Longital 
vystúpia v Kameli

Vianočné vystúpenia súborov 
ZUŠ J. Kresánka

Dvojkoncert  kapely  Longi-
tal  a  Lenky  Dusilovej  
v Kameli je naplánovaný na 

sobotu 17.  februára.  Je  výsledkom 
dlhoročného  priateľstva  a  umelec-
kej blízkosti. V Kamel klube Lenka 
Dusilová predstaví svoj sólový kon-
certný program, v ktorom dokáže, 
že  patrí  nielen  medzi  spevácke 
hviezdy,  ale  je  aj  skvelou  skla-
dateľkou,  gitaristkou  a  jedinečnou 
autorkou  či  producentkou,  ktorá 
bravúrne  ovláda  nové  hudobné 
technológie. 

Obaja protagonisti sa vyznaču-
jú hľadaním vlastnej cesty v tvorbe  
a aj v hudobnom biznise. V ostatných 
rokoch absolvovali spoločné klubové 
turné a aj niekoľko veľkých koncertov 
v Prahe, Brne či Bratislave. Spoločné 
vystúpenia Lenky Dusilovej a Longi-
tal sú spontánne a neopakovateľné, 
umelecká otvorenosť a ľudská blízkosť 
oboch headlinerov nevylučuje, že na 

pódiu vznikne aj hudobné prekvape-
nie. 

Lenka Dusilová je päťnásobnou 
držiteľkou českých hudobných cien 
Anděl a je mimoriadnym úkazom na 
hudobnej scéne našich susedov. 

Stálica slovenskej hudobnej scény 
skupina Longital sa za 16 rokov pred-
stavila na koncertoch v 12 krajinách 
Európy, USA a Kanade. Aktuálny 
a v poradí dvanásty album  Divoko 
(2016) bol nominovaný na cenu Ra-
dio Head Awards v kategórii Album 
roka. Kritici na Slovensku a v Česku 
ho bez váhania zaradili medzi najzau-
jímavejšie slovenské albumy.

Longital je starý názov štvrte Dlhé 
Diely, protagonisti Shina a Dano 
sú Karlovešťania z Dlhých dielov. 
Marián Slávka síce nie je, ale učí  
v ZUŠ J. Kresánka. Longital teda 
budú koncertovať v podstate “doma”.

 red

K príjemnej  predvianočnej 
atmosfére  v  čase  adventu 
nielen v Karlovej Vsi, ale aj 

v Bratislave či dokonca v zahraničí 
prispeli  umelecké  súbory  Základ-
nej  umeleckej  školy  (ZUŠ)  Jozefa 
Kresánka,  ktorá  sídli  v  budove 
bývalej  školy  na  Karloveskej  3. 
Ôsmeho  a  deviateho  decembra  sa 
predstavili  Detský  folklórny  sú-
bor  (DFS)  Čečinka  a  Folklórny 
súbor (FS) Čečina v Dome kultúry 
Dúbravka vo vianočnom programe 
Vinšujeme  vám...  Predviedli  tance 
a  ukážky  zvykov  z  rôznych  častí 
Slovenska, ktoré sa viažu k obdobiu 
od Kataríny  až  po Štedrý deň. Vo 
vystúpení  sa  predstavili  všetky  tri 
ľudové hudby, tri tanečné generácie 
a početná spevácka skupina. 

Čečinka uviedla 14. decembra 
svoj vianočný program aj na pôde 
Slovenského inštitútu v Budapeš-
ti a o deň neskôr, 15. decembra, aj 
na Vianočných trhoch na nádvorí 
Bratislavského hradu. S veľkým 
úspechom účinkoval DFS Čečin-

ka 16. decembra v starej budove 
Slovenského národného divadla  
v programe Slovenské poľovnícke 
Vianoce. No a napokon 17. decembra 
vystúpila Čečinka na domácej pôde  
v Karloveskom centre kultúry 
na Molecovej ulici s programom  
Vianočné obrázky. 

Dlhodielčanov 14. decembra  určite 
potešil koncert Tiché kúzlo adventu, 
ktorý sa uskutočnil v kostole Narode-
nia Panny Márie na Dlhých dieloch. 
Na koncerte účinkovali ďalšie súbo-
ry ZUŠ J. Kresánka. Vystúpil tu aj 
školský Komorný sláčikový orches-
ter, Detský spevácky zbor Margarét-
ka a Kresánik s rytmickou skupinou 
NEW BAND. 

ZUŠ pôsobí v Karlovej Vsi od 
roku 2006. Jej súbory sa pravidelne 
zúčastňujú na rôznych podujatiach 
organizovaných mestskou časťou či 
Karloveským centrom kultúry, akými 
sú napr. Karloveský majáles či Kar-
loveské hody. 

 mš; Foto: ZUŠ J. Kresánka

Kultúrafebruár 2018
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Súbory zo ZUŠ J. Kresánka obohatili viaceré predvianočné podujatia
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Knižné búdky sú terčom 
vandalizmu

Knižnica pokračuje  
v hudobných a literárnych 
projektoch

Karloveská  miestna  knižni-
ca  pripravuje  v  spolupráci  
s vydavateľstvom Artforum 

oživenie  knižných  búdok  výdat-
nou  dávkou  nových  kníh.  Viaceré 
z nich, vzhľadom na  ich neutešený 
stav,  čakajú  opravy.  Knižné  búd-
ky nielenže budú  zásobené  celkom 
novými  knihami  zo  spomínaného 
vydavateľstva, ale pribudne na nich 
aj informačná tabuľka. 

„Ľudia možno ani nevedia, že 
knižky, ktoré si z búdok požičajú, 
treba vrátiť.  Chceli by sme poprosiť 

Karlovešťanov, aby spolu s nami 
dávali na búdky pozor. Bohužiaľ, 
mnohé nové búdky boli už po krát-
kom čase porozbíjané. Búdky patria 
a budú patriť všetkým obyvateľom 
Karlovej Vsi,“ hovorí vedúci miestnej 
knižnice Tomáš Prištiak. 

Budeme radi, keď sa knižky z bú-
dok ocitnú v rukách čitateľov, a nie 
vandalov. Ak máte doma knihy,  
o ktoré by ste sa radi podelili s inými 
čitateľmi, knižné búdky sú tu aj pre 
vás.        mš

Na  začiatku  roka  má  kar-
loveská  knižnica  prip-
ravené  pre  návštevníkov 

dve novinky. Projekt Hudba medzi  
riadkami  ponúkne  priestor  pre 
umelcov a telesá, ktoré sa pohybujú 
na hrane hudby a iných umeleckých 
žánrov v  inšpiratívnom literárnom 
prostredí.  V  rámci  projektu  je  
v priestoroch knižnice na tento rok 
naplánovaných  šesť  akustických 
koncertných  vystúpení.  Drama-
turgicky  sa  pri  výbere  interpretov 
knižnica zameria na  súčasnú a  ex-
perimentálnu scénu, no aj na alter-
natívnu populárnu hudbu.

Druhý projekt s názvom Ilus-
tročítačky má za cieľ propagovať au-
torskú detskú literatúru, podporovať 
a rozvíjať tvorivosť a vzťah detí vo 
veku od 5 do 12 rokov k literatúre. 
Počas piatich víkendových stret-
nutí malí návštevníci spoja literatúru  

a ilustráciu s tvorivými dielňami  
s vybranými slovenskými ilus-
trátormi. Túto aktivitu organizuje 
knižnica v spolupráci s Asociáciou 
ilustrátorov (ASIL). Oba projekty sa 
uskutočnia aj vďaka dotácii z Fondu 
na podporu umenia. 

Karloveská knižnica zrealizovala 
v minulom roku viaceré úspešné pro-
jekty, ktoré zvýšili jej návštevnosť. 
Priestory knižnice sa stali miestom 
stretnutia pre ľudí, ktorí vyhľadávajú 
kvalitnú alternatívnu kultúru.         ab

Informujeme

Psov darovaných na Vianoce 
treba prihlásiť

V karloveských  domácnos-
tiach,  tak  ako  každý  rok 
po Vianociach, pribudli psí 

miláčikovia.  Ich  noví  šťastní maji-
telia  však  zrejme  netušia,  že  tento 
vianočný darček je nutné do 30 dní 
prihlásiť na miestnom úrade. 

„Zamestnanci Centra služieb 
občanom psa zaregistrujú a bezplatne 
mu vydajú evidenčnú známku. Daň 
za psa miestny úrad určí až vtedy, 
keď psík dovŕši pol roka,“ vysvetľuje 
vedúca Centra služieb občanom Ilona 
Kraic. 

Majitelia psov dostanú vždy začiat-
kom roka výmer dane za psa. Daň tre-
ba uhradiť do 15 dní od jeho doruče-
nia. Výška dane za psa v Karlovej Vsi 
sa ani v tomto roku nezmenila. Za 
psa v byte zaplatí jeho majiteľ 50 eur,  
v rodinnom dome 15 eur. Za psa  
s výcvikom je daň určená na 30 eur. 

Oslobodení od platenia dane sú 
dôchodcovia nad 62 rokov, ktorých 
jediným príjmom v domácnosti je 
dôchodok. Dôchodca musí doručiť 
na miestny úrad čestné vyhlásenie, 
že spĺňa požiadavky na oslobodenie 

Ponúkame komplexnú 
veterinárnu starostlivosť

Viac informácii nájdete na:
www.tvojaveterina.sk,    Tvojaveterina.sk
t.č. 0915 390 806, info@tvojaveterina.sk

Veterinárna
k l i n i k a

Karloveská → Kempelenova 2

Otváracie hodiny:
Po – Pia: 9.00 – 19.00
So: 9.00 – 15.00

Inzercia

od platenia dane. Daň za psa nemusia 
platiť ani zdravotne ťažko postihnutí 
občania. Na jeden rok sú oslobodení 
aj psičkári, ktorí si osvojili psíka  
z útulku. Povinnosť zaplatiť daň za 
daný kalendárny rok majú aj noví 
majitelia psa. Ak je pes starší ako šesť 
mesiacov, zamestnanci Centra služieb 
občanom mu vyrubia daň hneď pri 
prihlásení. 

Nezaplatenie dane môže mať vážne 
následky, preto sa neoplatí jej zapla-
teniu vyhýbať. „Neplatičov miestny 
úrad najprv písomne upozorní na 
nezaplatenie dane. Ak daňovník neza-
reaguje, pracovníci sa s ním pokúsia 
skontaktovať emailom alebo telefo
nicky,“ dodáva Ilona Kraic.

mš; Foto: internet

Kamel klub je na Facebooku

Kamel
Klub

FILM
Buďte informovaní o všetkých podujatiach v Kar-

lovej Vsi. Kultúra, šport, akcie pre deti, fotografie 
z podujatí, rôzne súťaže a vaše komentáre. Sleduj-
te online najbližšie koncerty, filmové premietania, 
divadielka a festivaly.
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• Hliadka PZ v čase o 8.55 h dňa 17. 11. v Bratislave na Karloveskej 
ulici kontrolovala motorové vozidlo zn. Dodge Avenge, ktorého vodič 
nedal znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič bol vyzvaný, aby predložil 
doklady. Následnou lustráciou bolo zistené, že 30-ročný muž má zákaz 
viesť motorové vozidlo na 12 mesiacov. 30-ročný muž bol zaistený pre 
podozrenie z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.
• Neznámy páchateľ v čase od 10.15 h do 10.45 h dňa 20. 11. v Bratisla-
ve na ulici Staré grunty odcudzil z tam zapakovaného motorového vozi-
dla zn. Škoda Octavia notebook zn. Lenovo Y, čím spôsobil poškodenej 
21-ročnej žene škodu 900 eur.
• Hliadka PZ v čase o 7.40 h dňa 24. 11. v Bratislave na ulici Staré grunty 
zastavila vodiča motorového vozidla zn. Mercedes Benz. Počas kontroly 
policajti vyzvali 22-ročného muža, aby sa podrobil dychovej skúške, 
pričom mu namerali 0,90mg/l alkoholu v dychu, opakovane 0,86mg/l. 
Vodič bol zaistený pre podozrenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom 
návykovej látky.
• Neznámy páchateľ v čase od 17.00 h dňa 6. 12. do 15.00 h dňa 7. 12.  
v Bratislave na Ilkovičovej ulici odcudzil zo stavebného oplotenia de-
väťdesiat hliníkových L-profilov, čím spôsobil poškodenej spoločnosti 
škodu vo výške 935 eur.
• Hliadka PZ v čase o 20.11 h dňa 9. 12. v Bratislave na Karloveskej 
ulici zastavila vodiča motorového vozidla zn. Saab, ktorého vodič nedal 
znamenie o zmene smeru jazdy. Počas kontroly policajti vyzvali 43-ročnú 
ženu, aby sa podrobila dychovej skúške, pri ktorej jej namerali 0,77mg/l 
alkoholu v dychu, aj pri opakovanom meraní. Vodička bola zaistená pre 
podozrenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
• Neznámy páchateľ  v čase od 14.00 h do 16.49 h dňa 12. 12. v Bratis-
lave na ulici Líščie údolie úmyselne uviedol 77-ročnú ženu do omylu 
tým, že ju telefonicky kontaktoval na pevnú linku, vydával sa za jej sy-
novca a žiadal od nej súrne finančnú pomoc vo výške 8000 eur, pričom 
uviedol, že po peniaze príde jeho kamarát. Poškodená žena odovzdala 
neznámemu mužovi finančnú hotovosť a vrátila sa do bytu. Neznámy pá-
chateľ ju opäť kontaktoval prostredníctvom mobilného telefónu a žiadal  
o ďalšiu finančnú hotovosť, na čo poškodená žena uviedla, že nemá toľko 
finančných prostriedkov doma, ale že ich môže vybrať z banky. Neznámy 
páchateľ požiadal poškodenú ženu, aby peniaze vybrala z banky v mest-
skej časti Dúbravka a opäť ich odovzdala jeho kamarátovi. Poškodená 
žena odišla električkou do banky, vybrala finančnú hotovosť vo výške 10 
000 eur a odovzdala ju na parkovisku neznámemu mužovi. Podvodným 
konaním neznámy páchateľ spôsobil poškodenej 77-ročnej žene škodu vo 
výške 18 000 eur.
• Neznámy páchateľ v čase od 18.00 h dňa 13. 12. do 14.45 h dňa 14. 12. 
v Bratislave na Karloveskej ulici poškodil ľavé predné a zadné dvere na 
tam zaparkovanom motorovom vozidle zn. Mercedes Benz, čím spôsobil 
49-ročnému mužovi škodu vo výške 260 eur.
• Neznámy páchateľ v čase od 23.00 h dňa 2. 1. do 4.47 h dňa 3. 1. v Bra-
tislave na Karloveskej ulici založil požiar, pri ktorom zhoreli dva kontaj-
nery na papier, jeden kontajner na plast a jeden na sklo. Požiar poškodil aj 
tam zaparkované motorové vozidlo zn. Škoda Fabia, čím neznámy pácha-
teľ spôsobil 47-ročnému mužovi škodu poškodením motorového vozidla 
vo výške 2000 eur a spoločnosti na odvoz komunálneho odpadu škodu vo 
výške 800 eur.
• Neznámy páchateľ v čase od 18.00 h dňa 3. 1. do 9.00 h dňa 4. 1. v Bra-
tislave na ulici Staré grunty  poškodil na tam zaparkovanom vozidle zn. 
Volkswagen Transporter Kombi štyri kusy zimných pneumatík a čelné sklo 
vozidla, čím spôsobil poškodenej spoločnosti celkovú škodu poškodením 
vo výške 700 eur.
• Neznámy páchateľ v čase od 20.00 h dňa 5. 1. do 14.30 h dňa 6. 1.  
v Bratislave na Jurigovom námestí na parkovisku pred vchodom poško-
dil motorové vozidlo zn. Škoda Octavia tak, že neznámym predmetom 
poškodil ľavé zadné dvere, čím spôsobil 34-ročnému mužovi škodu vo 
výške 200 eur.
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RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO A TEPOVANIE. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov, 
hĺbkové čistenie kobercov a čalúneného nábytku. Doprava zabezpečená, tel. 
0915 832 186

VODOINŠTALATÉR tel. 0904 307 824

Novootvorená ZUBNÁ AMBULANCIA prijíma nových pacientov. 0905 
662 407, Stromová 16, Kramáre

DOUČÍM kvalitne AJ a matematiku. Skúsenosti mám dlhoročné. Andrea 
0911 543 158

VODOINŠTALATÉR, 40 rokov prax. Tel. č. 0908 178 851

PREDÁM čierny pánsky oblek značky Blažek, veľkosť 106, nohavice pás 92 
cm, dľžka 116 cm, vhodný na stužkovú, promócie, svadbu, takmer nenosený. 
Cena 170 eur, alebo dohodou, kontakt: 0905 204 911

OPLOTENIE predzáhradky. 0949 363 307

KÚPIM staršie auto, aj nepojazdné. 0948 141 985

február 2018

SŤAHOVANIE - Brunos
Naša firma sa zaoberá sťahovaním bytov, kancelárií, klavírov

Montáž - demontáž nábytku a odvoz starého nábytku na skládku

Kontakt mobil: 0903 727 333, 0903 727 000
Mail: bollomartin@gmail.com, www.brunos.sk

Inzercia

Veľkosť      Cena  Veľkosť v mm 
strany           (šírka x výška)
1/1 600  205 x 270
1/2 300  205 x 134,  100 x 270
1/4 150    94 x 134,  205 x   66
1/8 75    48 x 134,  100 x   66
1/16 40    48 x   66,  100 x   32

Riadková inzercia 
(max. 300 znakov vrátane medzier):  Občianska inzercia: 1  / 50 znakov (aj začatých)

Podnikatelia, SZČO a právnické osoby: 4  / 50 znakov (aj začatých)

CENNÍK INZERCIE – základné ceny

Plošná inzercia 

Inzerujte a dajte o sebe vedieť  
v našom mesačníku

Mesačník Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov vychádza v rozsahu zvyčajne  
24 strán, v náklade 19-tisíc kusov. Slovenská pošta ho distribuuje do všetkých domácností  

aj firiem na území Karlovej Vsi. 
Náš oficiálny mesačník ponúka priestor na prezentáciu a propagáciu produktov a služieb. 

Inzercia je skvelou príležitosťou  
pre firmy, prevádzky a služby, ako za primerané náklady inzerovať v celej Karlovej Vsi.  
Pri viacnásobnom opakovaní inzercie redakcia poskytuje zľavu. Ponúkame aj riadkovú 

inzerciu pre občanov, v ktorej je možné inzerovať rôzne služby,  
kúpu alebo predaj, prípadne iné aktivity a oznamy. 

V prípade záujmu o umiestnenie vašej riadkovej alebo plošnej inzercie nás kontaktujte 
na tel. čísle 0940 634 111, alebo cez e-mail: inzercia@karlovaves.sk
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Školáci na baskete fandili 
takmer ako vo finále

Vianočná nádielka 
basketbalistiek

O neuveriteľnú  atmosféru 
na  zápase  basketbalovej 
ligy sa postarali deti nielen  

z bratislavských škôl, ktoré namies-
to vyučovania prišli do Hant arény 
povzbudiť  svoj  tím.  Bratislavské 
derby medzi  Interom a Karlovkou 
v rámci 20. kola Eurovia SBL sa po 
prehre 73 : 98 neskončilo pre našich 
chalanov úspešne, no zápas si nadl-
ho zapamätá každý z hráčov aj naj-
mladších fanúšikov. 

Do hľadiska prišla tisícka divákov, 

Mestský basketbalový klub dievčat, ktorý vznikol pri ZŠ A. Dubčeka ako 
člen Karloveského športového klubu, tento rok oslávi 20. výročie svojej 
exis tencie. Dievčatá MBK A. Dubčeka boli pred Vianocami štedré a svojim 
súperkám nadelili pod stromček poriadnu nádielku. Po prvej tretine súťaže sú 
na prvom mieste bez prehry. 

MBK A. Dubčeka – Trnava 100 : 24 (48 : 13)
MBK A. Dubčeka – Petržalka  102 : 47 (52 : 23)

Na dobrých výsledkoch sa v nemalej miere podieľajú aj Dlhodielčania - K. 
Klučariková, M.  Bachorová, M. Masaryková, E. Guzikiewiczová, J. Brück-
nerová, N. Čalovková, G. Betková a tréner Maroš Guzikiewicz. 

Text, foto: KŠK

Aktuálna tabuľka
 K l u b   Z  V  P  Body
1. MBK A. Dubčeka 5 5 0 10
2. HK Filozof 5 3 2 8
3. Filozofická fakulta UK 5 3 2 8
4. Klokani Ivánka pri Dunaji 5 2 3 7
5. BK AŠK Trnava 4 1 4 6
6. BK Petržalka 4 0 5 5

najmä školopovinných prípravkárov, 
ale to, čo dokázali, bolo výnimočné. 
Atmosféra bola porovnateľná s bojmi 
o titul. “Keď povzbudzovali deti, malo 
to výnimočný náboj. Dôležité je, že 
nádeje z prípraviek videli skutočný 
basketbal, vyfotili sa s nami a získa-
li podpisy,” doplnil Róbert Bečarik, 
ktorý do zápasu nezasiahol pre dl-
hodobé zranenie, ale počas zápasu bol 
so spoluhráčmi.

Text, foto: Jozef Kotris

Bežci oslávili Vianoce  
po svojom

Popri  tradičnom  silvestrov-
skom  behu  cez  mosty  je  
Vianočný  beh  jedným  z  po-

sledných  pretekov  roka  a  zároveň 
ideálnym na stretnutie so známymi 
z  bežeckej  komunity  pred  začiat-
kom sviatočného obdobia. 

Na Štedrý deň po siedmykrát za-
mierili do karloveskej zátoky bež-
ci, ktorí už stihli vianočné prípravy  
v predstihu, alebo si z nich nerobili 
veľkú hlavu. Desaťkilometrová porcia 
na asfalte a v karloveskom teréne naj-

viac sadla Pavlovi Bukovácovi, ktorý 
dobehol s časom 36:50 min. Medzi 
ženami vynikla Diana Tešovičová, 
ktorá zvládla profil za 43:20 min. 
Organizátori aj tentoraz zaradili beh 
so psom, v ktorom mali najviac síl 
Richard Chrappa a Čoky. Vianočný 
beh opäť prilákal nadšencov rôznych 
vekových kategórií, od najmladších 
Tomáša Martona a Lucie Polákovej 
(2006) až po veterána Pavla Urbaníka 
(1947).  

 ab
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Dievčatá z MBK A. Dubčeka oslávia tento rok 20. výročie existencie klubu

Školáci mali možnosť získať autogramy od svojich basketbalových idolov
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