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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

Milí obyvatelia Karlovej Vsi, 
máme za sebou mesiac marec, ktorý sa vo svojom 

začia tku niesol v znamení politického boja pred parla-
mentnými voľbami. Schránky nám už neplní množstvo 
predvolebných letákov a vyšumeli aj pravidelné heslá. 
My, bežní obyvatelia Karlovej Vsi, žijeme svoje životy 
tak pred voľbami, ako aj po nich. Niekoho trápi zdravie, 
niekoho teší prebúdzajúca sa príroda. Pravdepodobne 
sa zhodneme, že každého poteší, keď sa stretne s úc-
tou a slušnosťou. V jednom z karloveských panelákov 
v marci menili výťah. Jeho prevádzka bola zastavená 
na tri týždne. V dome plnom ľudí býva na siedmom 
poschodí starší pán. Chodí o paličke. Pred výmenou 

výťahu s obavami hovoril o dňoch, keď bude musieť 
zvažovať každý pohyb. Vyjsť pešo sedem poschodí je 
náročné. Práve tento pán si našiel po odstavení výťahu 
na svojich dverách tento odkaz od susedy. 

V každom dome v Karlovej Vsi môžu žiť obyvatelia. 
Je na nás, či budeme aj ľudia. Skúsme si vziať príklad 
z tejto dámy a buďme ohľaduplní voči druhým. Bez 
rozdielu veku, pohlavia, politického presvedčenia, se-
xuálnej orientácie či vierovyznania. Lepší život nezávisí 
iba od zatepleného paneláku, opraveného výtlku či kva-
litnej MHD. Život môžeme urobiť lepším aj vďaka tomu, 
že každý z nás bude človekom.

Branislav Heldes

Pracovisko Sociálnej poisťovne 

Nové pracovisko 
Sociálnej poisťovne 
v Karlovej Vsi
Viac na str. 4

Karlova Ves a včely

Karlova Ves 
podporí rozmnožo-
vanie včiel
Viac na str. 3
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Marcovou témou číslo jeden boli 
medzi Karlovešťanmi voľby do 
Národnej rady Slovenskej repub-
liky. Volebné právo využilo z 30 348 
zapísaných voličov 21 574, čo pred-
stavuje 71,08 % (o 11,26 % viac ako 
celoslovenský priemer). Najaktívnejší 
boli v Karlovej Vsi voliči v okrskoch 
č. 7 a 8, na ZUŠ Karloveská 3 (oba 
viac ako 77 %-ná účasť), ktoré vďa-
ka svojej polohe využívajú študenti 
s hlasovacími preukazmi z neďalekých 
vysokoškolských internátov. Naop-
ak, najnižšia účasť (56,08 %) bola 
v okrsku č. 2. Paradoxne v tomto naj-
väčšom okrsku bolo odovzdaných 

naj viac platných hlasov (912). Najme-
nej práce so sčítavaním hlasov mala 
volebná komisia v okrsku č. 11, ktorá 
evidovala 523 platných hlasov.

Záujem Karlovešťanov o voľby bol 
evidentný už pred volebným víken-
dom. Mestská časť vydala žiadateľom 
až 1261 hlasovacích preukazov, 
z čoho veľká časť využila elektronické 
podanie žiadosti. Do volieb sa zapojili 
aj Karlovešťania zo zahraničia. Počet 
zaslaných obálok z cudziny dosiahol 
počet 275, čo predstavovalo 1,27 %  
všetkých zúčastnených voličov.

-ab-; Foto: NR SR

Výsledky hlasovania obyvateľov Karlovej Vsi

Politický subjekt Počet hlasov Percentuálny 
  podiel hlasov
Sloboda a solidarita 6108 28,67
SMER - sociálna demokracia 3485 16,35
OĽANO - NOVA 3245 15,23
MOST - HÍD 1897 8,90
#SIEŤ 1511 7,09
SME RODINA - Boris Kollár 1230 5,77
Slovenská národná strana 1198 5,62
Kresťanskodemokratické hnutie 897 4,21
Kotleba - ĽS Naše Slovensko 858 4,02

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Voľby v Karlovej Vsi 
zaznamenali nadpriemernú 
účasť

máme za sebou mesiac marec, ktorý sa vo svojom 

Je na nás, či budeme aj ľudia. Skúsme si vziať príklad 
z tejto dámy a buďme ohľaduplní voči druhým. Bez 
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xuálnej orientácie či vierovyznania. Lepší život nezávisí 
iba od zatepleného paneláku, opraveného výtlku či kva-
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Výsledky referenda v Karlovej Vsi

Na referende sa 
zúčastnilo 43 percent 
Karlovešťanov
Viac na str. 2
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Každodenná realita parkovania v Karlovej Vsi; Foto: MiÚ

Miestneho referenda v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
sa zúčastnilo 43 percent oprávnených voličov. Ľudia, ktorí sa 
zúčastnili referenda, súhlasili so zavedením rezidenčného parko-

vania aj so zákazom prevádzkovania hazardných hier. Účasť nedosiahla 
potrebné 50-percentné kvórum na to, aby bolo referendum platné.

“Napriek neplatnosti referenda vedenie mestskej časti považuje vysokú účasť 
hlasujúcich za veľmi dobré znamenie, že sa obyvatelia chcú aktívne vyjadrovať 
k dôležitým rozhodnutiam mestskej časti. Výsledky hlasovania budú významnou 
mierou ovplyvňovať ďalšie rozhodovanie Karlovej Vsi najmä v oblasti parkova-
nia,” ubezpečila starostka Dana Čahojová.

Pri otázke č. 1 “Súhlasíte so zavedením rezidenčného parkovania, pri ktorom 
dôjde k výraznému zníženiu počtu vyhradených parkovacích miest na území 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves?” možnosť ÁNO zakrúžkovalo 7238 vo-
ličov, možnosť NIE zakrúžkovalo 5342 voličov.

Pri otázke č. 2 “Súhlasíte so zákazom prevádzkovania hazardných hier na 
území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves?” možnosť ÁNO zakrúžkovalo 
11 365 voličov, možnosť NIE zakrúžkovalo 1475 voličov.

Z celkového počtu oprávnených voličov sa na referende zúčastnilo 42,62 % 
voličov. Na otázku č. 1 odpovedalo “ÁNO” 55,72 % voličov, “NIE” 41,12 % 
voličov. Na otázku č. 2 odpovedalo “ÁNO” 87,48 % voličov, “NIE” 11,35 % 
voličov.

Z celkového počtu 31 136 voličov, ktorí boli zapísaní v zozname voličov, 
sa zúčastnilo na hlasovaní 13 269 voličov. Celkový počet odovzdaných 
hlasovacích lístkov bol 13 224, z toho bolo platných 12 991 
a neplatných 233.                                                                                           -bh-

Občianske združenie Občan, 
demokracia a zodpovednosť uvíta-
lo  marcové referendum v Karlovej 
Vsi. Ľudia mali po prvýkrát možnosť 
rozhodnúť na komunálnej úrovni o ve-
ciach verejných. „Občania a občianky 
mohli rozhodnúť o veciach, ktoré 
sa ich bezprostredne týkajú a majú 
pr ia me dôsledky na kvalitu ich živo-
ta,“ povedala mediálna manažérka 
združenia Ľubica Trubíniová. Hodnotí 
preto pozitívne, že miestna samosprá-

Obyvatelia našej mestskej 
časti, ktorí budú potre-
bovať právnu pomoc, sa 

budú môcť obrátiť na Miestny úrad 
v Karlovej Vsi. Od apríla tam začne 
fungovať bezplatná právna po-
radňa. Svoje dvere otvorí prvýkrát 
v stredu 13. apríla a ľuďom bude 
k dispozícií každú nepárnu stre-
du od 15.00 do 17.00 h.  Bezplatnú 
právnu pomoc budú ľuďom posky-
tovať právnici miestneho úradu 
a spolupracujúci advokáti.

“Bezplatné právne poradenstvo 
bude určené obyvateľom s trvalým 
pobytom v Karlovej Vsi a budeme ho 
poskytovať priamo v budove miestne-
ho úradu na 1. poschodí, v kancelárií 
číslo 203. Očakávame, že ľudia sa 

va v Bratislave sa odhodlala k tomuto 
kroku a priblížila tak výkonnú moc 
ľuďom. Podľa občianskeho združenia 
by mala Karlova Ves výsledky refe-
renda rešpektovať a snažiť sa naplniť 
ich v praxi. Vzhľadom na nejed-
noznačnosť výsledku bude potrebné o 
problémoch diskutovať s verejnosťou 
a aktívne ľudí zapájať do spolurozho-
dovania mestskej časti. 

-bh-

na nás budú obracať v otázkach ma-
jetkového, bytového, dedičského, 
rodinného či exekučného práva,” in-
formoval vicestarosta Karlovej Vsi 
Branislav Záhradník.

Miestny úrad odporučí klien-
tovi možné riešenie jeho problému. 
“Skúšobným otvorením právnej po-
radne reagujeme na požiadavky oby-
vateľov, ktorí sa na nás často obraca-
jú so svojimi právnymi problémami,” 
vysvetlil otvorenie právnej poradne 
vicestarosta Karlovej Vsi Branislav 
Záhradník. Do júna bude poradňa 
fungovať v pilotnej fáze, od septembra 
už v riadnom režime. Poradňa nebude 
poskytovať poradenstvo v trestných 
veciach a nebude zastupovať klientov 
na súdnych konaniach.                      -bh-

Obyvatelia v referende 
odmietli hazard a súhlasili 
s rezidenčným parkovaním 

Ľubica Trubíniová: 
„Je pozitívne, že Karlova Ves 
referendom priblížila výkonnú 
moc ľuďom.“

Senior klub Lipka víta záujemcov 
o činnosť v klube. Každý utorok 
a štvrtok v čase od 14.00 h do 17.00 
h vás očakávame na Pribišovej ulici 8 
oproti VÚB banke.

Starší občania môžu v klube získať 
informácie o kultúre a podujatiach 
v Karlovej Vsi aj v celom meste.  Klub 
je otvorený všetkým seniorom z Dl-
hých dielov. Bude miestom konania 
zaujímavých stretnutí.                       -mm-

Karlova Ves otvorí bezplatnú 
právnu poradňu

Na Dlhých dieloch sa rozbieha 
Senior klub Lipka
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O čistotu mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves sa 
nestarajú len zamestnanci 

hospodárskej správy, ale po novom 
už aj klienti nocľahárne Depaul 
Slovensko. Skupina 20 ľudí zametá 
ulice a zbiera komunálny odpad. 
Klienti nocľahárne dostávajú od 
mestskej časti po päťhodinovej 
práci gastrolístok a občerstvenie 
v podobe kávy alebo čaju. 

“Územie Karlovej Vsi musí byť 
pravidelne upratované a udržiavané. 
Je aj naším záujmom, aby ľudia bez 
domova nestrácali pracovné návyky 
a sociálne kontakty. Preto sme ich 
začlenili do tejto všeobecne potrebnej 
a zmysluplnej činnosti, ktorá im môže 
pomôcť v náročnom procese návratu 

do plnohodnotného života,” vysvetli-
la starostka. Nová aktivita bude vzá-
jomne užitočná pre klientov Depaulu 
aj pre Karlovu Ves. 

Ľudia bez domova upratujú Karl-
ovu Ves v rámci integračného prog-
ramu. „Veľmi sme privítali  projekt 
spolupráce“ hovorí Juraj Barát, ri-
aditeľ Depaul Slovensko. „Ľudia 
bez domova majú malé šance získať 
brigádu a Karlova Ves im ponúkla 
prácu na najbližších šesť mesiacov. 
Zapojením do pracovnej terapie už 
nie je človek bez domova odkázaný 
iba na pomoc zvonka, ale môže si sám 
zabezpečiť prostriedky na najbližších 
pár dní. Keď k tomu pridáme syste-
matickú sociálnu prácu, rastú šance, 
že sa naši klienti dokážu postaviť na 

vlastné nohy.“ 
Za hodinu práce každého pracovní-

ka dostane organizácia Depaul Slo-
vensko štyri eurá. Z nich má klient za-
bezpečené celotýždňové ubytovanie 
v nocľahárni Depaul Slovensko, ces-
tovné náklady, oblečenie, príspevok 
na stravu a ďalšie výdavky na riešenie 

svojej situácie, napríklad vybavenie 
dokladov. Prvé skúšobné uprato-
vanie s 10-člennou skupinou bolo 11. 
februára a odvtedy 20-členné skupiny 
ľudí z nocľahárne Depaul upratujú 
Karlovu Ves každý týždeň.          

-bh-

Karlova Ves zapojila do 
upratovania aj ľudí bez domova

Holuby a túlavé mačky, no v Kar-
lovej Vsi napríklad aj diviaky alebo 
iná lesná zver. Ako sa k týmto zvie-
ratám správať a čo robiť, keď nám ich 
prítomnosť prekáža? Hoci niektorých 
obyvateľov ich prítomnosť teší, os-
tatní by ich najradšej v našej blíz-
kosti nevideli. Dôvodmi sú väčšinou 
znečisťovanie priestranstiev a strach 
z prenosných chorôb. 

Miloš Mašlej, riaditeľ Regionál-
nej veterinárnej a potravinovej 
správy Bratislava povedal, že holuba 
domáceho ani voľne žijúce mačky 
nemôžu príslušné inštitúcie v teréne 
bezdôvodne usmrtiť. Najlepšou regu-
láciou ich stavu je zamedzovanie ich 
reprodukcie. “Pri holuboch sú to 
opat renia, ktorými sa zamedzuje ale-
bo sťažuje hniezdenie. Keď sa minima-
lizujú možnosti, aby mohli hniezdiť na 
balkónoch, strechách, v opustených 
budovách, výrazne to reguluje počet 
ich populácie,” uviedol Miloš Mašlej. 
V prípade bytových balkónov fungu-
je jednoduchý spôsob prevencie. Ak 
raz vyhodíme vajíčko, ktoré holub na 
balkóne zniesol, svoj pokus na rovna-
kom mieste už nikdy nezopakuje. 

Túlavé mačky si svoju potravu za-
bezpečujú samy, či už medzi odpadka-
mi, alebo lovom drobných hlodavcov. 
Ich kŕmenie sa neodporúča. Mačky sú 

hlavným zdrojom znečisťovania na-
jmä detských pieskovísk. Tak ako pri 
holuboch, ani pri mačkách nemôžu 
príslušné inštitúcie tieto zvieratá 
z mestskej časti jednoducho odstrániť. 
“Obyvatelia môžu kontaktovať Ma    -
g i s  trát hlavného mesta a požiadať ho 
o odchyt túlavých mačiek. Magis-
trát potom zašle objednávku Slobode 
zvierat, ktorá odchyt mačiek vyko-
ná, mačky ošetrí, odčerví, zaočkuje, 
vykastruje a neskôr vráti na pôvodné 
miesto,” doplnil riaditeľ Regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správy 
Bratislava Miloš Mašlej.

Rozrastaním mestskej časti v blíz-
kosti lesov sa v posledných rokoch 
zvyšuje aj počet stretnutí človeka 
s diviakmi alebo inými druhmi le-
snej zveri. Karlova Ves je obklopená 
prírodou, ich prirodzeným život-
ným pro stredím, do ktorého človek 
čoraz častej šie zasahuje. Tejto téme 
sa budeme venovať v niektorom 
 z nasledujúcich čísel. 

-ms-; Foto: internet

Holuby a túlavé mačky. 
Čo s nimi?

Jedna z najzelenších mestských 
častí Bratislavy - Karlova Ves - chce 
byť priateľská k včelám a ďalším 
opeľovačom.  Hoci je zelene v našej 
časti dostatok, kvitnúcich rastlín je 
málo. Mestské prostredie postupne 
stráca kvalitnú zeleň a existujúce 
zelené miesta poskytujú čoraz menej 
potravy pre hmyz. Ľudia pociťujú, že  
mestská zeleň stráca svoju druhovú 
rozmanitosť. Cielená výsadba 
nektárodajných druhov rastlín môže 
včelám pomôcť. Bude znamenať, že 
kvalita  prostredia sa zlepšila. Kar-
lova Ves preto začala spolupracovať 
s Centrom environmentálnej a etickej 
výchovy Živica na projekte Mestské 
včely 2016. 

„Karlova Ves má výbornú polo-
hu v blízkosti lesov. Vytvorenie prvej 
mestskej štvrti priateľskej včelám 
je založené na plánovanej výsadbe 
a ošetrovaní existujúcej zelene tak, 
aby poskytovala pastvu pre opeľovače 
počas celého roka. Do projektu sa 
zapoja školy, Karloveský športový 
klub a miestny úrad. Vytipujú nie-
len plochy určené na výsadbu, ale aj 
jednotlivé typy rastlín,“ informova-
la Zuzana Dovalová z občianskeho 
združenia Živica. Počas leta sa budú 
môcť obyvatelia zapojiť aj do súťaže 
o najkrajší balkón. Sadenice a semien-
ka získajú od apríla na miestnom 

úrade bezplatne. Kvitnúce  plochy 
poskytujú potravu pre opelivý hmyz 
a pomáhajú zvyšovať množstvo ze-
lene, ktorá pohlcuje prach, reguluje 
teplotu aj klímu v meste. Do aktivít sa 
zapojila Prírodovedecká fakulta UK, 
ktorá s Botanickou záhradou vytvára 
na svojej budove strešnú záhradu plnú 
kvetov pre opeľovače. Testuje tam aj 
kvalitu mestského medu. 

Karlovešťania tiež môžu pomôcť. 
„Vhodné je vysádzať rastliny, ktoré 
náš hmyz pozná. Na balkónoch môžu 
vysadiť nektárodajné rastliny ako 
bylinky, zeleninu alebo suchomil-
né trvalky. Ľudia by v starostlivosti 
o zeleň nemali používať pesticídy. 
Ploty medzi domami nemusíme stavať, 
ale vysádzať. Opeľovačom veľmi 
pomáha aj nekosená tráva. Divoký 
kus prírody v meste či ponechanie 
mŕtveho dreva poskytuje príbytok 
aj potravu pre živočíchy,“ doplnila 
Zuzana Dovalová. Nemali by sme 
zabúdať ani na výstavbu príbytkov 
pre ježkov, dážďovníky či netopiere. 
Ak vás projekt zaujal, alebo máte 
chuť sa doň zapojiť, kontaktujte nás 
e-mailom na dovalova@zivica.sk ale-
bo na telefónnom čísle 0918 495 964. 
Viac informácií o projekte nájdete na 
www.zivica.sk/mestskevcely                 

-ms-; Foto: OZ Živica

Včely v meste sú ohrozené
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Okrskári Mestskej polí-
cie (MsP) Hlavného mesta SR 
Bratislavy budú od druhého štvrť-
roku prijímať podnety obyvateľov 
v nových priestoroch. Stránkové hodi-
ny v budove Miestneho úradu Karlova 
Ves na Námestí sv. Františka, zo strany 
Perneckej ulice, budú vždy v pondelok 
a v stredu od 13.00 do 17.00 h. Kar-
lova Ves má momentálne dvoch 
okrskárov, Vladimíra Kováča a On-
dreja Ďurča. O počte mestských poli-
cajtov rozhoduje hlavné mesto, ktoré 
je zriaďovateľom MsP. 

Kontakty na okrskárov MsP:

O deti v materských školách (MŠ) 
sa mestská časť Bratislava-Karlova 
Ves postará aj počas tohtoročného 
leta. Rodičia budú odbremenení od 
starostí so zaopatrením dieťaťa. Hoci 
materské školy prejdú počas júla 
a augusta do letného režimu a niektoré 
budú zatvorené, časť z nich zo stane 
otvorená. „Materské školy prejdú 
dôkladnou hygienou, budeme čistiť 
celé priestory, dezinfikovať triedy aj 
hračky. Okrem toho si zamestnanci 
budú čerpať zaslúžené dovolenky,“ 
povedala starostka. Už počas leta 
sa budú materské školy pripravovať 
na ďalšiu prevádzku. „Pedagogickí 

Obyvateľom západnej časti 
Bratislavy bude k dispozícií nové pra-
covisko Sociálnej poisťovne. Ľudia 
z Karlovej Vsi, Dúbravky, Devína, 
Devínskej Novej Vsi, Lamača či 
Záhorskej Bystrice nebudú musieť 
cestovať do Sociálnej poisťovne 
v cent re hlavného mesta. Nové praco-
visko v Karlovej Vsi bude otvorené 
v prvej polovici roka.

“Nové pracovisko Sociálnej 
poisťovne uľahčí vybavovanie po-

zamestnanci budú zisťovať pred-
bežný záujem zákonných zástupcov 
o dochádzku detí do materskej ško-
ly,“ vysvetlila Marta Šikrová zo 
školského úradu. Počas júla budú v 
prevádzke MŠ na Ulici Ladislava 
Sáru 3 a na Kolískovej 14. MŠ Ma-
jerníkova 60 bude fungovať v období 
od 1. do 15. júla. Počas celého au-
gusta budú v prevádzke MŠ Borská 4 
a MŠ Majerníkova 11. MŠ na uliciach 
Adámiho 11, Ľudovíta Fullu 12, Pod 
Rovnicami 1 a Suchohradská 3 budú 
v období celých letných prázdnin 
mimo prevádzky.                                       -bh-

trebnej sociálnej agendy obyvateľom 
Karlovej Vsi priamo v mieste ich byd-
liska. Na jednom mieste si vybavia 
dôchodky, dávky, prípadne odvodovú 
agendu,” povedal prednosta Miest-
neho úradu Bratislava-Karlova Ves 
Ján Hrčka. Lokalita je dobre dostupná 
mestskou hromadnou dopravou.  

Nové pracovisko v Karlovej Vsi 
bude na Perneckej ulici, teda zo zad-
nej strany miestneho úradu. 

-bh-

Mestskí policajti pre Karlovu 
Ves majú nové sídlo

Materské školy počas letných 
prázdnin v obmedzenom 
režime

Harmonogram pristavenia 
veľkokapacitných kontajnerov

Bezplatný zber starých nepotrebných elektrospotrebičov bude v sobotu 
9. apríla. Ak sa chcete zbaviť tohto typu odpadu aj vy, najneskôr do stredy 6. 
apríla kontaktujte Miestny úrad (MiÚ) mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
“Je potrebné, aby nám obyvatelia nahlásili druh a počet spotrebičov, ktoré 
potrebujú odviezť, svoje meno a priezvisko, kontakt a presnú adresu,” infor-
movala Halina Trubínyiová z oddelenia dopravy a životného prostredia MiÚ. 
V deň zberu, teda 9. apríla, je potrebné najneskôr do 8.00 h ráno elektroodpad 
vyložiť do vchodu bytového, prípadne za bránu rodinného domu. “Prosíme Kar-
lovešťanov, aby nevykladali spotrebiče na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení 
zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné súčasti vyhodiť a prispieť tak 

k vzniku čiernej skládky,” upozornila Tatiana Páleníková z MiÚ. Ak pracovní-
ci úradu nepreberú elektroodpad do 14.00 h, treba ich kontaktovať na tel. č.: 
0911 250 211. Zbavením sa nepotrebných elektrospotrebičov pomôžete aj ZOO 
Bratislava. Za každý vyzbieraný kilogram venuje Združenie výrobcov elektro-
spotrebičov pre recykláciu (ENVIDOM) 5 centov na výstavbu pavilónu vlkov 
v bratislavskej zoo. Kontakty pre objednanie odvozu elektroodpadu:

 Tel.: 02 602 59 215; 02 602 59 222
 e-mail: halina.trubinyiova@karlovaves.sk
 tatiana.palenikova@karlovaves.sk

-bh-

Domácnosti sa môžu zbaviť starých spotrebičov

V Karlovej Vsi bude pracovisko 
Sociálnej poisťovne

Ondrej Ďurčo - 0902 921 711

Vladimír Kováč - 0902 921 717
 Od Do Miesto
04. 04. 2016 05. 04. 2016 Sološnícka ulica – oproti č. 28 
04. 04. 2016 05. 04. 2016 Staré Grunty č. 192 
04. 04. 2016 05. 04. 2016 Gabčíková č. 8 
04. 04. 2016 05. 04. 2016 Veternicova č. 24 
11. 04. 2016 12. 04. 2016 Karloveská 25 – parkovisko 
11. 04. 2016 12. 04. 2016 Púpavová č. 2 – roh chodníka 
11. 04. 2016 12. 04. 2016 Brodská č. 6 
11. 04. 2016 12. 04. 2016 Kuklovská č. 31-33, vnútroblok 
18. 04. 2016 19. 04. 2016 Beniakova č. 5 – parkovisko zozadu 
18. 04. 2016 19. 04. 2016 Líščie údolie – vedľa RD č. 182 
18. 04. 2016 19. 04. 2016 Hany Meličkovej č. 15 
18. 04. 2016 19. 04. 2016 Lackova – pod č. 3 
25. 04. 2016 26. 04. 2016 Tománková č. 2 – ku stojisku 
25. 04. 2016 26. 04. 2016 Hlaváčikova 4 – garážový dom 
25. 04. 2016 26. 04. 2016 Levárska č.11 
25. 04. 2016 26. 04. 2016 Donnerova č. 17-21, zozadu trávnik 
02. 05. 2016 03. 05. 2016 Ľ.Fullu 9 – výklenok pred vchodom 
02. 05. 2016 03. 05. 2016 Pribišova č. 2 – pred pasážou k Bille 
02. 05. 2016 03. 05. 2016 Líščie údolie č. 63 – zo zadnej strany 
02. 05. 2016 03. 05. 2016 Kuklovská – oproti č. 58 

prijme do TPP
ZAMESTNANCOV

do Bratislavy - Karlovej Vsi
Info: 02/444 59 658, 0903 415 928

Inzercia
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Nové vedenie mestskej časti 
pravidelne pripravuje pre kar-
loveských jubilantov spoločen sko-
-kultúrne podujatia v Karloveskom 
centre kultúry. Je to príležitosť na 
stretnutie rovesníkov a príjemné 
posedenie.

Posledný februárový pondelok sa 
v Karloveskom centre kultúry stretli 
karloveskí jubilanti, narodení v me-
siacoch december a január. Pozvanie 
prijalo dovedna 72 Karlovešťanov vo 
veku od 75 do 94 rokov. Na podu-
jatí vystúpili folklórny súbor Dolina 
a sólová speváčka Tatiana Hudecová. 
Najstarším oslávencom bol Ladislav 
Fabian, dlhoročný pracovník minis-
terstva zahraničných vecí, ktorý stál 
pri mnohých dôležitých míľnikoch 
moderných slovenských dejín. V tom-
to roku oslávil 94 rokov. Medzi jubi-

lantmi bol aj Matúš Šrámek (80), his-
torik Karlovej Vsi, ktorému vďačíme 
za jeho dlhoročnú prácu na spracúvaní 
a popularizácii histórie našej mestskej 
časti.  

Oslavy jubilantov bývajú raz za 
dva mesiace a zúčastňujú sa na nich 
v prvom rade seniori, ktorí oslávili 
narodeniny v predchádzajúcich dvoch 
mesiacoch. Na februárovú oslavu 
mestská časť pozvala oslávencov, 
ktorí mali narodeniny v decembri 
a v januári. Aprílová oslava bude 
patriť seniorom, ktorí mali narodeniny 
vo februári a v marci. Jubilanti majú 
na oslavy vstup zdarma. V prípade 
potreby môže jubilant prísť s jednou 
sprevádzajúcou osobou. Pri pozván-
kach vychádza mestská časť z údajov 
v registri obyvateľov. 

Text, foto: -ms-

Karloveskí jubilanti oslavujú po novom

Predbežná analýza kapacít základ-
ných škôl (ZŠ) v Karlovej Vsi ukáza-
la, že všetkých 188 žiakov zo ZŠ 
Veternicová bude možné umiestniť do 
zvyšných troch ZŠ, ktoré má mestská 
časť Bratislava-Karlova Ves vo svojej 
pôsobnosti. Voľné kapacity počítajú 
aj s prípadným nárastom počtu žiakov 
v nasledujúcich školských rokoch.

“V súčasnosti rokujeme s ria-
diteľmi škôl aj o možnosti presunu 
celých triednych kolektívov v záu-
jme zachovania kontinuity vzťahov 
medzi žiakmi jednotlivých tried,” 
vysvetlil Branislav Heldes z MiÚ 
Bratislava-Karlova Ves. Doplnila, že 
úlohou Rady školy aj riaditeľky ZŠ 
Veternicová je informovať rodičov 

o možnosti bezproblémového pre-
miestnenia žiakov od nového 
školského roka.

Deťom budú od septembra k dis-
pozícií tri základné školy, ktorých 
zriaďovateľom je mestská časť. Ide 
o ZŠ Alexandra Dubčeka na Majerní-
kovej  62, ZŠ na Ulici Karloveská 61 
a Spojenú školu na Til gnerovej ul. 14. 

Pripomeňme, že zámer zrušenia ZŠ 
Veternicová schválili miestni poslan-
ci na základe dlhodobo nepriaznivých 
ukazovateľov a  trvalého poklesu záuj-
mu o túto školu zo strany rodičov. Za 
desať rokov klesol počet žiakov zo 456 
na 188. Škola nie je schopná zaplatiť 
mzdy zamestnancom ani prevádzkové 
náklady.                                        -bh-

Všetky deti zo ZŠ Veternicová dostanú možnosť chodiť 
do karloveských škôl

Pozvanie prijalo 72 Karlovešťanov vo veku od 75 do 94 rokov

Pre oslávencov bol pripravený kultúrny program



6 Predstavujeme

www.karlovaves.sk KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

“Vo veku 89 rokov som začala 
znova žiť,“ Mária Majdánová

Keď sme sa telefonicky dohadovali 
o témach, navrhli ste, aby sme sa 
venovali aj politike. Máme za sebou 
parlamentné voľby, ako ste vnímali 
predvolebný boj politických strán?

Syn mi povedal: “Mama, vypni 
televízor.” Hnevám sa, ako sa politi-
ci k sebe správajú. Nevedela som, 
koho mám voliť. Predvolebný boj bol 
neslušný a veľmi útočný. Celkovo je 
svet horší. My sme žili chudobne, 
a pritom sme prežili vojnu. Dnes sa 
u nás nebombarduje, no svet je ešte 
horší.

Ste jedna z aktívnych senioriek 
v Karlovej Vsi, žijete tu dlho?

Od roku 1970, teda 46 rokov, ale 
pochádzam od Svidníka.

Vyrastali ste v detskom domove. 
Mali ste ťažké detstvo?

Rok po mojom narodení, teda 
v roku 1927 odišiel môj 27-ročný otec 
do Ameriky. Do New Yorku sa dostal 
loďou a vôbec neovládal reč. Robil, čo 
mohol. Nakupoval pre starých ľudí, 
zametal ulice a 27 rokov pracoval 
v továrni na výrobu káblov. Mama 
však vážne ochorela a po desiatich 
rokoch zomrela. Štyri roky som bola 
hotová, stále sa mi o nej snívalo. 
Väčšinou to boli veselé sny. Išla som 
radšej spať, vedela som, že v noci 
budem s mamou.

Čiže mali ste desať rokov, keď ste 
zostali sama.

Otec narukoval do afrického Tuni-
su, kde bol americkým vojakom 
a odvtedy o ňom nikto nič nevedel. 
Ako dieťa som začala riešiť otázku, čo 
so mnou bude. Vtedy nebola techni-
ka ako dnes, že sa spojíte s človekom 
na druhom konci sveta. Sedem rokov 
som nevedela, či otec žije, pretože 
neexistovala pošta. Našťastie som sa 
dostala do sirotinca.

Vnímali ste to ako šťastie?
Neviem, čo by so mnou bolo. Veľmi 

som trpela, že som stratila domov. 

Zrejme vám pomohlo, že ste boli 
v domove s ľuďmi, ktorí mali 
podobný osud.

Keď som sa tam dostala, vide-
la som vyše tridsať sirôt. Starali sa 
o nás mníšky a aby uživili nás aj seba, 
chodili po dedinách a žobrali. Neskôr 
založili internát. Polovica chodby pat-
rila internátu, druhá polovica sirotin-
cu pre Rusínov. 

Pomaly ste dospievali. Vraj vás to 
začalo ťahať k herectvu?

Na gymnáziu v Prešove sme 
mali profesora, ktorý so mnou 
a spolužiačkou v piatom ročníku na-
cvičil niekoľko hier. Pritom to bol 
profesor, ktorého sme sa najviac báli, 
učil nás matematiku, fyziku a chémiu. 
Bol naším režisérom. S našimi hra-
mi sme precestovali celé východné 
Slovensko. Aj k nám chodili na pred-
stavenia rôzne školy, vždy sme mali 
plné sály. Keď som zmaturovala, 
zamestnala som sa v Košiciach. Ska-
marátila som sa s jedným dievčaťom. 
Na mieste dnešného sídliska Luník 9 
boli vtedy záhrady s chatkami. Do-
st ali sme tip, že jedna krajčírka tam 
prenajíma chatu. Lenže bola v zlom 
stave. Presťahovali sme sa tam, ale 
v zime nám snežilo na vankúše. Jeden 
dôstojník nám poradil, že neďaleko 
kaviarne Slávia je voľný byt. Teši-
li sme sa, ako budeme z bytu počuť 
hudbu z kaviarne. Priniesli sme si dre-
vo, aby sme si mohli zakúriť a večer 
sme zaľahli do postele. Hneď sme 
však povyskakovali von, lebo posteľ 
bola plná ploštíc. Do rána sme svietili 
a spali posediačky na stoličke. Na-
koniec som odišla do Bratislavy. 

Stále ste nemali informácie 

o otcovi?
V roku 1946 prišiel do sirotinca 

telegram. Dozvedela som sa o ňom 
pri náhodnom stretnutí s jednou siro-
tou. Tak som utekala do Prešova, 
lenže telegram bol v angličtine a pred 
menom otca bol krížik. Veľmi som 
sa rozplakala. Nemala som mamu 
a myslela som si, že zomrel už aj 
otec, ktorého som chcela vidieť. Jeden 
vysokoškolský študent mi pomohol 
telegram preložiť a pravda bola taká, 
že otec sa hlásil, že je v poriadku 
a príde s výpravou, aby zistili, ako 
to u nás po vojne vyzerá. Išli dvoma 
loďami Queen Mary a Queen Eliza-
beth. Prišiel do Francúzska a odtiaľ 
vlakom do českého Chebu. Išla som 
ho tam čakať. Bolo tam plno žandárov 
a colníkov. Bola som veľmi nervózna, 
držala som veľkú otcovu fotku, aby 
som ho spoznala. Behala som oko-
lo celého vlaku a otec nikde. Zúfalá 
som kričala jeho meno. Prišiel ku mne 
colník a povedal mi, že otec príde až 
na ďalší deň. Keď prišiel vlak, pre-
hľadávali sme vagón po vagóne a otca 
sme našli. Veľmi som sa ho hanbila 
(úsmev), mala som 23 rokov a spolu 
sme potom prišli do Bratislavy. Ne-
vedel, ako sa mu tu bude páčiť, tak si 
niektoré veci nechal v Amerike, ale 
nakoniec od roku 1976 sa natrvalo 
usadil na Slovensku, kde aj neskôr 
zomrel. 

Dnes ste na dôchodku, ako sa vám 
žije v Karlovej Vsi?

Som spokojná. Dobre sa tu býva, 
máme tu peknú prírodu, potrebné ob-
chody, polikliniku aj miestny úrad, 
ktorý sa o nás – dôchodcov, dobre 
stará. Za všetko ďakujem.

Vlani ste mali vážny úraz v potra-
vinovom reťazci, už ste v poriadku?

Bola som u zubára na poliklinike 
v Karlovej Vsi. Po štyroch mesiacoch 
mi dokončil zuby a povedala som mu, 
že tie mi už vydržia, lebo som veľmi 
stará. O 15 minút som zomierala 
v potravinách. Keď som sa zohýbala 
ku keksom, zasypali ma ťažké kovové 
debničky. Nevedela som sa hýbať ani 
dýchať. Myslela som si, že zomieram. 
Zavolali mi záchranku, ktorá ma mala 
odviezť do nemocnice, ale odmietla 
som. Povedala som im, že mám 89 
rokov a chcem umrieť doma. 

Toto nepríjemné obdobie sa skonči-
lo a potom ste vraj po dlhom čase 
mali  príjemmný zážitok. Pozvali 
vás na stretnutie so seniormi, ktoré 
začala organizovať miestna časť.

Pani starostka Čahojová ma privíta-
la a nečakala som to. Keby som bola 
vedela, dala by som si aspoň make-up, 
aj by som išla ku kaderníčke (úsmev). 
Po smutnom a ťažkom období som 
zažila krásny program. Povzbudilo ma 
to, povedala som si, že kašlem na cho-
roby (úsmev). Stretli sme sa všetko 
starí ľudia, rozprávali sme si zážitky 
a ja som vo veku 89 rokov začala zno-
va žiť a chodiť medzi ľudí.             -bh-

Mária Majdánová počas 
prvej návštevy USA, New 
Jersey, rok 1972; a dnes 
s pani starostkou. 
Foto: archív M. Majdánovej 

Má 89 rokov. Nie je celebrita, ale obyčajný človek, ktorý má za 
sebou ťažký život. Detstvo prežila v sirotinci. Keď mala desať 
rokov, jej mama zomrela po ťažkej chorobe. Po jej smrti mala 

najradšej noci. Vedela totiž, že mamu stretne aspoň vo sne. Otec pracoval 
v ďalekej Amerike, neskôr bojoval v Tunisku. Sedem rokov nevedela, či 
žije. Po nedávnom ťažkom úraze jej nový optimizmus dodalo stretnutie so 
seniormi, ktoré organizuje mestská časť Bratislava-Karlova Ves. Hrdá oby-
vateľka Karlovej Vsi Mária Majdánová.
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O ďalšom rozvoji Karlovej Vsi 
rozhodnú aj jej obyvatelia

1. Aký je váš vzťah k mestskej časti Bratislava-Karlova Ves?
(krížikom označte možnosť, ktorá sa vás týka)
 mám tu trvalý pobyt
 bývam tu prechodne v študentskom domove
 bývam tu prechodne, nie v študentskom domove
 pracujem tu, ale nebývam 
 iné pôsobenie v Karlovej Vsi, konkretizujte ..............................................

2. Ktorý z týchto problémov považujete v Karlovej Vsi za najzávažnejší?  
(krížikom označte najviac tri  problémy) 
 kvalita zdravotnej starostlivosti 
 kvalita sociálnej starostlivosti
 postavenie a šance mladých ľudí
 postavenie a šance starých ľudí
 postavenie a šance žien
 korupcia
 rozvoj ekonomiky v mestskej časti
 životné prostredie
 kvalita demokracie v mestskej časti

  ..........................................................................................................................

3. Triedite odpad z domácnosti? (vyznačte krížikom) 
 áno, triedim 
 Ak áno, zakrúžkujte, aký odpad triedite:    papier    plasty    sklo 
 nie, netriedim

 Ak netriedite odpad, aký máte na to dôvod? (vyznačte krížikom)
 nepovažujem triedenie za dôležité   
 nevyhovuje mi spôsob zberu, napíšte prečo 

  ....................................................................................................................
 nie som o triedení dostatočne informovaný/-á 
 nedostupnosť zberného miesta
 nemám na to čas
 iný dôvod, aký? ……………………………….…………………………

4. Ako hodnotíte úroveň služieb v Karlovej Vsi?
K uvedeným oblastiam krížikom priraďte číslo – známku, kde 
1 = najlepšia známka, 5= najhoršia známka
a) zdravotníctvo 1 2 3 4 5
b) vzdelávanie detí a mládeže  1 2 3 4 5
c) vzdelávanie dospelých 1 2 3 4 5
d) možnosti trávenia voľného času pre deti 1 2 3 4 5
e) možnosti trávenia voľného času pre mládež 1 2 3 4 5
f) možnosti trávenia voľného času pre dospelých 1 2 3 4 5
g) sociálne služby 1 2 3 4 5
h) obchodná sieť 1 2 3 4 5
i) služby verejného stravovania 1 2 3 4 5

Chcete mať v našej mestskej časti viac podnikov? Chýbajú vám parky, športo-
viská, prípadne potrebujete rozšíriť spektrum sociálnych služieb? Ako hodnotíte 
verejné priestranstvá, dopravu, parkovanie, či životné prostredie?

Na tieto, ale aj ďalšie otázky budeme spoločne hľadať odpovede 
v pripravovanom strategickom dokumente pre rozvoj Karlovej Vsi s oficiálnym 
názvom Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratisla-
va-Karlova Ves na roky 2016 – 2023 (PHSR). Budú v ňom zahrnuté dlhodobé 
vízie rozvoja, ciele, ktoré chceme dosiahnuť, ale aj konkrétne aktivity, ktoré na ich 
dosiahnutie urobíme (viac o PHSR na www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/phsr/).

 Program pripravujeme v spolupráci s poprednými odborníkmi v jednotlivých 
oblastiach, ktorí sa pravidelne stretávajú v štyroch pracovných skupinách pod ve-
dením skúsenej odborníčky. Cenným podkladom však pre nás budú aj informácie 

od obyvateľov Karlovej Vsi.
Dovoľujeme si vás preto požiadať o vyplnenie tohto dotazníka. Informá-

cie, ktoré nám takto poskytnete, sú anonymné, budú štatisticky vyhodnotené 
a stanú sa jedným z podkladov, ktoré nám na spracovanie PHSR budú slúžiť.
Ak uprednostňujete internet, tento dotazník môžete vyplniť aj na webstránke 
www.karlovaves.sk/dotaznik/. V prípade, že chcete byť zaradení do žrebovania 
o výhru, vyplňte v závere svoju adresu. Vaše osobné údaje nebudú pri jeho spraco-
vaní spájané s vašimi odpoveďami, budú slúžiť len na účely žrebovania. 

Trom výhercom venuje mestská časť Bratislava-Karlova Ves výherný balíček, 
ktorý obsahuje permanentku do filmového a hudobného Kamel klubu platnú 
do konca kalendárneho roka 2016, pozvanie na obed od vedenia mestskej časti 
Bratislava–Karlova Ves a knihu od pána Matúša Šrámka Karlova Ves – taká bola. 
Spracovateľ prieskumu M.B. Consulting venuje každému výhercovi balíček kníh. 

Dotazník je určený všetkým, ktorí trvale alebo prechodne žijú v mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves a majú viac ako 16 rokov.

Dotazník vyplňte len raz!  
(elektronicky alebo v tlačenej podobe).

j) opravovne 1 2 3 4 5
k) služby cestovného ruchu 1 2 3 4 5
l) údržba verejnej zelene  1 2 3 4 5
m) údržba miestnych komunikácií 1 2 3 4 5
n) mestská hromadná doprava 1 2 3 4 5
o) parkovanie 1 2 3 4     5
p) mestská polícia 1 2 3 4 5
q) iné 1 2 3 4 5

Tu je miesto pre vaše slovné hodnotenie vyššie uvedených služieb – pozitívne 
i negatívne postrehy nám pomôžu lepšie naplánovať riešenia.

  ..........................................................................................................................

  ..........................................................................................................................

  ..........................................................................................................................

  ....................................................................................................................

  ..........................................................................................................................

  ..........................................................................................................................

  ..........................................................................................................................
 
5. Ako hodnotíte informovanie o činnosti Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves? Ste...
 nadpriemerne spokojný/-á
 priemerne spokojný/-á

6. Ako získavate informácie o činnosti Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves? 
(označte tri zdroje, ktoré najčastejšie využívate)
 noviny Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov 

 (oficiálny mesačník mestskej časti Bratislava-Karlova Ves)
 noviny Naša Karlova Ves
 Bratislavské noviny
 webstránka www.karlovaves.sk
 facebook Karlova Ves
 informačné tabule Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 osobný kontakt s pracovníkmi Miestneho úradu 

 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 osobný kontakt s poslancom/poslancami mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 informácie od spoluobčanov
 inak, napíšte, z akého zdroja:  

7. Ako hodnotíte činnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
a jeho pracovníkov ?  (pri každej charkteristike podčiarknite ohodnotenie):
a) Odbornosť
  nadpriemerne priemerne podpriemerne  neviem posúdiť

 kriminalita
 nezamestnanosť
 vandalizmus
 drogy
 bezdomovci
 úroveň občianskej vybavenosti
 doprava
 parkovanie
 chudoba
 iné – uveďte:

 nespokojný/-á
 nezaujímam sa
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b) Otvorenosť, ústretovosť voči občanom
 nadpriemerne priemerne podpriemerne  neviem posúdiť
c) Hospodárenie a spravovanie majetku
 nadpriemerne priemerne podpriemerne  neviem posúdiť
d) Rešpektovanie potrieb občanov
 nadpriemerne priemerne podpriemerne  neviem posúdiť
e) Dôveryhodnosť
 nadpriemerne priemerne podpriemerne  neviem posúdiť

8. Ako hodnotíte možnosti trávenia voľného času v oblasti kultúry v mestskej
    časti Bratislava-Karlova Ves? Ste...
 veľmi spokojný/-á s ponukou kultúry v mestskej časti Karlova Ves
 skôr spokojný/-á s ponukou kultúry v mestskej časti Karlova Ves
 skôr nespokojný/-á s ponukou kultúry v mestskej časti Karlova Ves
 veľmi nespokojný/-á s ponukou kultúry v mestskej časti Karlova Ves

S čím ste konkrétne spokojný/-á alebo nespokojný/-á? 
 

............................................................................................................................

9. Ako hodnotíte možnosti trávenia voľného času v oblasti športu v mestskej
    časti Bratislava-Karlova Ves? Ste...
 veľmi spokojný/-á s ponukou športu v mestskej časti Karlova Ves
 skôr spokojný/-á s ponukou športu v mestskej časti Karlova Ves
 skôr nespokojný/-á s ponukou športu v mestskej časti Karlova Ves
 veľmi nespokojný/-á s ponukou športu v mestskej časti Karlova Ves

S čím ste konkrétne spokojný/-á alebo nespokojný/-á? 
 

................................................................................................................................

10.  Cítite sa v Karlovej Vsi bezpečne? 
 áno, cítim sa tu bezpečne 
 necítim sa ani bezpečne, ani nebezpečne
 nie, necítim sa bezpečne

V ktorých situáciách sa necítite v Karlovej Vsi bezpečne? 
 v noci na ulici
 cez deň na ulici
 doma 
 na cestách ako chodec
 na cestách ako vodič

Prečo konkrétne sa necítite v Karlovej Vsi bezpečne?

  ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................
 
11. Nakoľko sú podľa vás bezpečné priestory pre pohyb chodcov v Karlovej 

Vsi? Ohodnoťte známkou 1 – 5, kde 1 = najlepšia známka a 5 = najhoršia 
známka.

1 2 3 4 5

Ktorý priestor je pre pohyb chodcov v Karlovej Vsi podľa vás nevhodný a prečo 
(slabé osvetlenie, nedostatok priechodov pre chodcov, absencia chodníka a pod.)?

  ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

12. Kam chodíte v Karlovej Vsi oddychovať? Zaujímajú nás vonkajšie verej né 
priestory – parky, parčíky, miesta, kam sa chodíte prechádzať, posedieť 
na lavičke, venovať sa športu a pod. Označte tri možnosti, ktoré využívate na 
oddych v súčasnosti najviac:

 Kráľova hora a les nad Dlhými dielmi
 Park SNP v Líščom údolí
 Karloveské rameno
 Športový areál pri ZŠ A. Dubčeka na Dlhých dieloch
 ZOO
 Botanická záhrada
 Vodárenská záhrada
 inde, napíšte kde ...................................................................................

13. Aký máte názor na množstvo vonkajších verejných priestorov na oddych a 
stretávanie v Karlovej Vsi?
 verejných priestorov je dostatok
 verejných priestorov je nedostatok
 neviem, nezaujímam sa

14. Aký máte názor na kvalitu verejných priestorov na oddych v Karlovej 
Vsi? Ste...
 úplne spokojný/-á s kvalitou verejných priestorov v Karlovej Vsi
 skôr spokojný/-á s kvalitou verejných priestorov v Karlovej Vsi
 skôr nespokojný/-á s kvalitou verejných priestorov v Karlovej Vsi
 úplne nespokojný/-á s kvalitou verejných priestorov v Karlovej Vsi

Sem napíšte konkrétne, s ktorými verejnými priestormi ste spokojní/nespokojní a 
prečo, prípadne ktorý druh verejných priestorov a kde vám v Karlovej Vsi chýba 
(športovisko, park, detské ihrisko a pod.)

  ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................
 
Ďakujeme za váš čas!

Anonymné informačné údaje potrebné pre spracovanie dotazníkov
Ste:                 žena         muž       

Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie:      
 základné  vyučený v odbore 
 stredné s maturitou  vysokoškolské  

Zamestnanie:           
 zamestnanec  podnikateľ  nezamestnaný  
 študent  dôchodca  iné:  

Váš vek:        
 16 - 25  26 - 30  31 – 40
 41 – 50  51 – 60  61 a viac

Tento vyplnený dotazník môžete odovzdať najneskôr do 15. 4. na týchto miestach:
- pri vchode u informátorky Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves,
- v Miestnej knižnici Karlova Ves na Jurigovom námestí,  
- v Karloveskom centre kultúry Kamel Klube na Molecovej ulici, 
- v materských škôlkach a v denných a rodinných centrách na území Karlovej Vsi,
- na rôznych verejných priestranstvách, kde sa bude nachádzať škatuľa s označením
 Dotazník MiÚ MČ Bratislava–Karlova Ves,
- alebo zaslať poštou na adresu  Kancelária prednostu Miestneho úradu mestskej časti  
 Bratislava–Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava.

Ak si želáte zapojiť sa do žrebovania, uveďte svoje kontaktné údaje:

meno a priezvisko ............................................................................................................

ulica, popisné číslo  ..........................................................................................................

mesto a PSČ .....................................................................................................................
Vyplnením osobných údajov poskytujete svoj súhlas pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. 
Františka 8, 842 62 Bratislava na ich spracovanie na účely žrebovania výhercu v rámci dotazníkového priesku-
mu Ako si žijeme v Karlovej Vsi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to až do 
odvolania písomnou formou.
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Spojená škola Tilgnerova
Spojenú školu s organizačnými 

zložkami základná škola a gymná-
zium otvorili 1. 9. 1970, keď sa začalo 
vyučovanie na základnej deväťročnej 
škole. Škola sídli v hlavnej budove 
na Tilgnerovej ulici a elokované 
pracovisko má na Fadruszovej ulici 
v budove bývalej materskej školy. 
Tá je upravená pre potreby prvákov. 
V hlavnej budove školy na Til gnerovej 
ulici sú žiaci prvého a druhého stupňa 
základnej školy, žiaci osemročného 
gymnázia i žiaci päťročného slovens-
ko-anglického gymnázia.

V aktuálnom školskom roku školu 
navštevuje 1002 žiakov. O prevá dzku 
školy sa stará 108 zamestnancov, 
z toho je 81 pedagogických pra-
covníkov. Na škole pracuje školská 
psychologička, špeciálna pedagogič-
ka, dve výchovné poradkyne a koor-
dinátorky protidrogovej prevencie, 
výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 
ekologickej výchovy, stredoškolskej 
odbornej činnosti, finančnej gramot-
nosti, bilingválneho štúdia a príro-
dovedných predmetov bilingválneho 
štúdia.

Výučba cudzích jazykov 
V základnej škole od roku 1992 

prebieha výučba anglického jazyka 
od prvého ročníka, čítanie s poro-
zumením realizované prostredníc-
tvom finančnej gramotnosti, výtvarná 
výchova v anglickom jazyku v piatom 

ročníku, nemecký jazyk od šiesteho 
ročníka, konverzácia v anglickom ja-
zyku, tvorba a prezentácia projektov. 

V osemročnom gymnáziu od roku 
1992 prebieha rozšírené vyučovanie 
anglického jazyka, slovensko-an-
glické vyučovanie biológie (prima, 
sekunda, tercia), konverzácia v an-
glickom jazyku, nemecký jazyk, kon-
verzácia v nemeckom jazyku, tvorba 
a prezentácia projektov.

Bilingválne slovensko-anglické 
gymnázium (od roku 2013) je 
päťročné. V prvom ročníku je 17 
hodín anglického jazyka týždenne, 
tri hodiny slovenského jazyka a lite-
ratúry a dve hodiny nemeckého jazy-
ka. Od druhého ročníka sa v anglic-
kom jazyku vyučujú predmety ako 
globálne problémy, prírodné vedy, 
britské a americké štúdiá, etická 
výchova, umenie a kultúra či geogra-
fia. V predmete prírodné vedy ško-
la spolupracuje s Prírodovedeckou 
fakultou UK. Žiaci pracujú v labo-
ratóriách pod odborným vedením pra-
covníkov fakulty a učiteľky gymnázia. 
Vypracúvajú a prezentujú projekty 
v anglickom jazyku. 

Všetci žiaci školy sa podľa 
svojho záujmu môžu zapájať do 
predmetových, športových ale-
bo umeleckých súťaží, jazykových 
a prírodovedných olympiád. Súčasťou 
vyučovania sú plavecké kurzy, školy 

v prírode, lyžiarske kurzy, jazyko-
vý pobyt vo Veľkej Británií a ďalšie. 
V škole pracuje Žiacka rada, ktorá 
organizuje zaujímavé akcie pre žia-
kov školy. Každoročne je to PoT = 
Pokračovanie olympiády Tilgnerova, 
športové súťaže a hry pre najmladších 
žiakov, Mikuláš, imatrikulácie alebo 
žiacky školský bufet. Školský klub 
detí organizuje okrem iných akcií 
veľmi úspešnú Noc v škole. Posledná 
bola venovaná slávnym Slovákom.

Krúžková činnosť
Žiaci majú možnosť rozvíjať svoj 

talent a záujmy v 32 krúžkoch. Pravi-
delne vydávajú dva školské časopisy 
Tilgneráčik pre mladších a Tilgnerku 
pre starších žiakov. Učitelia zapájajú 
žiakov do práce v rôznych oblastiach. 
Napríklad Renviro – zber PET fliaš či 
školský projekt s dlhoročnou tradíciou 

Starší mladším. V ňom starší žiaci pre 
mladších pripravujú rôzne zaujímavé 
prezentácie, divadelné hry a športové 
aktivity.

Spojená škola Tilgnerova organizu-
je aj viaceré projekty. Objavujeme 
svet okolo nás, modernizácia výučby 
prírodovedných predmetov, Modrá 
Tilgnerka (využívanie dažďovej 
vody). Škola vybudovala dažďovú 
záhradu, zatrávnila terasu na budove 
školy, zasadila nové stromy. Educate 
Slovakia (zahraniční študenti prezen-
tujú žiakom svoje krajiny v anglic-
kom jazyku). Comenius (Priateľstvo 
tancov, zúčastnili sa ho žiaci a  učite-
lia zo Slovenska, Turecka, Bulharska, 
Poľska a Chorvátska). Viac o škole 
sa môžete dozvedieť na stránke 
www.tilgnerka.edupage.org. 

-ms-; Foto: web SŠ Tilgnerova

Najstarších škôlkarov čaká zápis do základnej školy
Zápisy detí do prvého ročníka 

základných škôl na školský rok 
2016/2017 budú tento rok v piatok 
22. apríla popoludní a v sobotu 23. 
apríla predpoludním. O prijatí dieťaťa 
do prvého ročníka musí riaditeľ 
základnej školy rozhodnúť do 15. 
júna. Zákonný zástupca je povinný 
prihlásiť dieťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky podľa školského 
zákona. „Zákonný zástupca musí 
zapísať dieťa po dovŕšení šiesteho 
roku veku, a to aj v prípade, keď dieťa 
bude navštevovať školu v zahraničí. 
Vtedy písomne požiada riaditeľa 
o povolenie študovať v zahraničí. 
Uvedený vek musí dieťa dovŕšiť naj-
neskôr 31. augusta 2016. Ak dieťa ne-

dovŕši šiesty rok, rodič môže požiadať 
o prijatie, je však povinný predložiť 
súhlasné vyjadrenie príslušného 
školského zariadenia výchovného po-
radenstva a prevencie a súhlasné vy-
jadrenie všeobecného lekára pre deti 
a dorast,“ informovala Marta Šikrová 
zo Školského úradu mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves.

Na zápise sa zúčastňuje dieťa 
so svojím zákonným zástupcom. 
V dotazníku k zápisu uvedie meno 
a priezvisko dieťaťa, dátum narode-
nia, rodné číslo, miesto narodenia, 
národnosť, štátne občianstvo, trvalé 
bydlisko, meno a priezvisko oboch 
zákonných zástupcov, ich trvalé byd-
lisko, adresy ich zamestnávateľov, 

korešpondenčnú adresu na účely ko-
munikácie a ďalšie špecifické úda-
je, ktoré požaduje konkrétna škola 
v súlade so školskou legislatívou. 
Žiak plní povinnú školskú dochádzku 
v základnej škole v školskom obvode, 
v ktorom má trvalý pobyt. V inom ob-
vode len v prípade, že má daná škola 
kapacitné možnosti na prijatie detí 
z iných obvodov. Škola môže žiadať 

splnomocnenie druhého rodiča na zá-
pis v danej škole, ak sa nebudú môcť 
na zápise zúčastniť obaja. Každá ško-
la je povinná zistiť predbežný záujem 
o vyučovanie povinne voliteľného 
predmetu náboženská výchova alebo 
etická výchova. Preto by si mal každý 
rodič premyslieť vopred aj túto otáz-
ku.                                                -bh-

TERMÍNY ZÁPISOV 
na ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, ZŠ Karloveská 61, 

ZŠ Veternicová 20, SŠ Tilgnerova 14

22. apríla 2016 – piatok, od 15.00 h do 18.00 h
23. apríla 2016 – sobota, od 8.00 h do 12.00 h
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Základná škola Karloveská 61

Základná škola (ZŠ) Alexandra 
Dubčeka na Majerníkovej 62 vznikla 
v septembri 1993. Má moderne za-
riadené učebne informatiky, fyziky, 
chémie, biológie a technickej výcho-
vy, na ktoré škola získala grant vo 
výške 50-tisíc eur. Škola má triedy 
s rozšíreným vyučovaním cudzích 

Základnú školu Karloveská 61 
otvorili 1. septembra 1969. Súčasťou 
školy je veľký areál s rozlohou 17-tisíc 
m2. Nachádza sa na ňom zeleň, ale 
aj basketbalové, volejbalové a do-
pravné ihrisko. Vo výstavbe je nová 
ekoučebňa. V škole je množstvo 
odborných  učební chémie, biológie, 
fyziky, informatiky, dejepisu, geogra-
fie, zážitková divadelná miestnosť, 
výtvarná miestnosť (vo výstavbe), 
knižnica, kuchynka, odborná učebňa 
anglického jazyka, odborná učebňa 
nemeckého jazyka a odborná učebňa 
hudobnej výchovy. V triedach sa 
používajú výškovo nastaviteľné 
školské lavice a stoly.

„Usilujeme sa byť tvorivou 
a humánnou školou, ktorá pestuje 
u žiakov pozitívne postoje k sebe, 
ľuďom a práci. Motivujeme našich 
žiakov pre produktívny život, 
etický a hodnotový systém, roz-
vinuté poznávacie schopnosti. Ra-
cionálne sa učiť, poznávať, tvoriť, 
hodnotiť, komunikovať a pracovať 
s informáciami,“ povedala o škole 
ria diteľka Eva Horníková. Škola je od 
školského roku 1991/1992 zamera-
ná na rozšírené vyučovanie cudzích 

Pozn.: ZŠ Veternicová informácie o svojej činnosti do uzávierky čísla nedodala.

jazykov, informatiky a čoskoro 
opäť  rozšírené vyučovanie telesnej 
výchovy v školskom bazéne. ZŠ A. 
Dubčeka má jednu veľkú a dve malé 
telocvične, bazén a areál v blízkosti 
školy.

Škola spolupracuje s umeleckými 
školami a ďalšími inštitúciami, 

ktoré poskytujú krúžkovú činnosť 
v popoludňajších hodinách v prie-
storoch školy. „Projekt Rovesnícka 
mediácia pomáha vytvárať kvalitné 
vzťahy v škole, učí tolerancii, trpez-
livosti, zodpovednosti, aktívnemu 
počúvaniu a kritickému mysleniu. 
Pomáha chápať vzájomné odlišnosti, 
vedie k samostatnosti a spolupráci. 
Prináša dôveru na úrovni žiak – učiteľ 
– rodič,“ povedal riaditeľ školy Pavol 
Bernáth.

Žiaci na sebe pracujú
Svedčia o tom aj úspechy žiakov, 

ktoré dosiahli v rôznych okresných 
súťažiach v matematickej olympiáde, 
speváckej súťaži Slávik, v streľbe 
zo vzduchovky či úspech v atletike. 
V krajských súťažiach sú žiaci úspešní 
v chemickej olympiáde či strelec-
kej lige. Na celoslovenskej úrovni 
boli úspešní v súťaži Objavujeme 
čaro chémie. Škola je aj dlhoročným 
organizátorom obvodného kola 
chemickej olympiády kategórie D 
pre ZŠ. Od tohto školského roku je 
ZŠ Alexandra Dubčeka v spolupráci 
s Prírodovedeckou fakultou UK aj 

spoluorganizátorom chemickej olym-
piády pre Bratislavský kraj. Žiaci sa 
pravidelne zúčastňujú medzinárod-
nej súťaže v prezentácii prečítaného 
literárneho diela v anglickom jazyku. 
O úspechoch školy hovoria aj mnohé 
vyznamenania, zlatá pamätná me-
daila Alexandra Dubčeka za rozvoj 
školstva, Certifikát za účasť v detskej 
výtvarnej súťaži Deti sveta ilustrujú 
Bibliu, ktorú usporiadal Izrael a ZŠ 
A. Dubčeka má v Biblickom lese štátu 
Izrael vysadený svoj strom. Výtvarné 
práce žiakov tejto školy sa zúčastni-
li medzinárodnej súťaže o mierový 
plagát Ukáž mi cestu mieru a postúpili 
do ďalšej súťaže v USA.

ZŠ A. Dubčeka pravidelne orga-
nizuje súťaž v prednese rozprávok 
Rozprávkové vretienko, ktorej sa 
zúčastňujú žiaci z celej republiky 
a nechýbajú ani deti Slovákov žijúcich 
v Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Srbsku 
a na Ukrajine. Deň otvorených dverí 
škola naplánovala na 12. apríla 
a jeho program si môžete pozrieť aj 
na www.zsadubceka.edupage.org. 

-ms-; Foto: web ZŠ A. Dubčeka

jazykov. Od 1. ročníka sa začína  
vyučovanie anglického jazyka, od 6. 
ročníka vyučovanie druhého cudzieho 
jazyka.

Rôznorodosť krúžkov aj činností
V rámci voľného času detí ZŠ Kar-

loveská organizuje školy v prírode, 
lyžiarske výcviky, jazykový kurz 
vo Veľkej Británií, školské výlety, 
tvorivé dielne, vianočný bazár, karne-
val, športové popoludnia, besedy, ex-
kurzie, výchovné koncerty, návštevy 
kultúrnych podujatí a tematických 
výstav. Krúžky majú priamo v prie-
storoch školy prostredníctvom OZ 
Krúžky v škole a pod vedením peda-
gógov je v ponuke 23 rôznorodých 
krúžkov. Školská psychologička 
ponúka relaxáciu umením a rozvoj 
fantázie.

Žiaci dosahujú výborné výsledky 
vo vedeckých aj literárnych súťa-
žiach. V uplynulých dvoch školských 
rokoch boli úspešní v Medzinárodnej 
súťaži v tvorivom písaní v anglickom 
jazyku aj v súťažiach Všetkovedko, 
Hviezdoslavov Kubín, v Celoslo-
venskej literárnej súťaži Vila Zemana,  
matematickej, fyzikálnej, biologickej 
a športovej olympiáde. 

Škola sa zúčastňuje na projektoch 
E-Twinning (podpora spolupráce so 
zahraničnými školami), Erasmus+ 
(zahraničné mobility učiteľov s cieľom 
zlepšovať ich kvalifikáciu), Educate 
Slovakia (spoznávanie kultúr iných 
národov a prehlbovanie jazykových 
schopností), Škola, ktorej to myslí 
(inovatívne metódy a formy vyučova-
nia), ŠKO-rec (ekoučebňa v školskom 
parku), Zdravá škola (estetické pros-
tredie, zdravý životný štýl), Modrá 
škola (dodržiavanie pitného režimu), 
Separovaný zber (ochrana životného 
prostredia), Dopravná výchova (pre-
vencia dopravnej nehodovosti), In-

fovek (integrovanie informačných 
a komunikačných technológií do 
vzdelávania), Chips (učenie žiakov 
vzájomne si pomáhať v ťažkých chví-
ľach formou rovesníckych skupín).

Deviataci v tejto škole dosiahli 
vo vlaňajšom testovaní v matema-
tike o 11 % lepšie výsledky, ako je 
slovenský priemer a v sloven skom 
jazyku boli lepší o 7 %. Piataci 
boli v matema tike o 15 % lepší ako 
slovenský priemer a v slovenskom ja-
zyku o 14 %. Deň otvorených dverí 
na ZŠ Karloveská 61 bude 20. aprí-
la 2016. 

-ms-; Foto: web ZŠ Karloveská 61

Základná škola A. Dubčeka
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30 rokov na jednom Lane

Lanofest – Program
Štvrtok 28. 4. 
14.00 Lenivý príbeh:  
 réžia J. Mikitková
Pásmo prednesu mladších žiakov
Džodžo: réžia M. Čertík
Pásmo prednesu mladších žiakov
16.00 Ako psi: 
 réžia M. Jánošíková
18.00  Ako na to...: réžia M. Čertík
19.00   1900: réžia M. Jánošíková
Piatok 29. 4.
15.00  Báseň na obranu detí: 
 réžia J. Mikitková

Nedeľná návšteva: (Satelitné má-
tohy pri ZUŠ J. Rosinského, Nitra) 
réžia E. Hanušová
Vám na truc 
a na postrach 
vrahov 
(za Štúrom 
aj do 
pekla pôj-
deme!)
réžia: Danie-
la Evjáková, 
Barbora 
Jurinová

16.30  Christopher: 
 réžia M. Čertík
18.00 Veď iba raz: 
 réžia A. Geričová
19.30 Tvár: réžia M. Kalinková

Sobota 30. 4.
14.00  Klebetnice: 
 réžia A. Geričová
15.00 Červený mak: 
 réžia J. Mikitková
16.00  Pochovajte ma za lištu: 
(DRIM pri ZUŠ Jozefa Rosinského, 
Nitra) réžia M. Šišková
17.00  Pásmo prednesu  
 starších žiakov
18.00 Siss: réžia M. Čertík

Divadelný súbor Lano pri ZUŠ Jozefa Kresánka oslavuje tento rok 30 rokov 
svojej existencie. Preto pozýva všetkých priaznivcov  na Lanofest 2016. V troch 
dňoch, od 28. do 30. apríla ponúkne vyše desať predstavení a umelecké pred-
nesy žiakov. 

Napriek tomu, že Miestna knižni-
ca v Karlovej Vsi vyvíja rozličné 
akti vity na podporu čítania počas 
celého roka, mesiac marec je pred-
sa len výnimočný. V tomto mesiaci 
nás už tradične v sprievode učiteľov 
naj častej šie navštevujú deti z mater-
ských a základných škôl. Hravou for-

mou ich oboznamujeme s knižnicou 
a s knihami. Čítaním  odhaľujeme 
deťom tajomstvá v nich ukryté.

Knižnica nezabudla ani na dosp e-
lých čitateľov, pre ktorých pripravila 
zaujímavú besedu. 

       Text, foto: -ms-

Mesiac knihy 
v Miestnej knižnici

www.karlovaves.skKARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Žiaci základných a stredných škôl 
budú navštevovať kultúrne podujatia 
v Karloveskom centre kultúry. 
Vstupné budú môcť uhradiť 
kultúrnymi poukazmi v celkovej hod-
note štyri eurá. Ministerstvo kultúry 
schválilo žiadosť mestskej časti a 
kultúrne poukazy budú môcť žiaci a 
študenti využívať už od apríla. „Tri 
zo štyroch kultúrnych poukazov môže 
žiak použiť na ľubovolné kultúrne 
podujatie v Karloveskom centre 
kultúry a jeden na audiovizuálne 
premietanie,“ informovala vedúca 
oddelenia kultúry Adriána Majka. 
„Pri úhrade je možné použiť celý blok 
kultúrnych poukazov v hodnote štyri 
eurá naraz, alebo každý poukaz samo-
statne,“ vysvetlila Katarína Gáliková 
z Mini s terstva kultúry. Ak je cena 
vstupenky vyššia, majiteľ poukazu 

doplatí zvyšok vstupného. Poukazy 
sú platné do 30. 11. 2016. Minister-
stvo kultúry bude dotovať kultúru 
v Karlovej Vsi, zároveň bude monito-
rovať návštevnosť kultúrnych inštitúcií 
mladou gene ráciou. 

-am-

Karloveské centrum kultúry 
prijíma kultúrne poukazy 

Mesiac knihy bol určený najmä deťom

Christopher:  réžia M. Čertík Priestor 
pre váš 
inzerát

Info: 0940 634 111 
e-mail: inzercia@karlovaves.sk
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Najznámejšia karloveská 
kapela Longital vystúpi 
v Kamel klube so sláčikovým 
kvartetom

Longital po prvýkrát v histórii 
vystúpi 27. apríla o 20.00 h 
“doma”, v Kamel Klube pod 

Dlhými dielmi, oslávi dve jubileá 
a pokrstí nový album so sláčikovým 
kvartetom. Pre túto príležitosť sa 
opäť stretne prvá zostava skupiny 
Dlhé diely s Martinom Zajkom 
a Ajdžim Sabom. Pätnásť rokov od 
založenia oslávia výberom z prvých 
štyroch albumov. Po nej bude 
nasledovať koncert novej zostavy 
Longital s bubeníkom Mariánom 
Slávkom, ktorá oslávi desaťročni-
cu. Predstaví nové, zatiaľ nevy-
dané skladby.  Vrcholom večera 
venovaného výročiu skupín Dlhé 
Diely a Longital bude aj krst CD 
špeciálneho projektu skupiny so 
sláčikovým kvartetom pod názvom 
Longital Suita. 

Koncert Longital Suita je spojenie 
tria Longital, sláčikového kvarteta 
a zvukového majstra do jedného celku 
ôsmich osobností, medzi ktorými fun-
guje chémia, rešpekt a priateľstvo. 
Program zostavený z najsilnejších 
piesní zoskupenia Longital vznikol 
pre festival komornej hudby Kon-
vergencie a jeho premiéra v septem-
bri 2015 zožala veľký úspech. Au-
torom aranžmánov je Slavo Solovic, 
skladateľ, ktorý úspešne prekračuje 
hranice medzi populárnou či alter-
natívnou hudbou a svetom vážnej, 
klasickej hudby. Longital Suita je in-
špirovaná klasickou formou suity, no 

zároveň rúca zaužívané spôsoby kom-
binácie rockovej skupiny so sláčikmi. 
Piesňové krajiny Longitalu sú pre-
ložené do jazyka nových nástrojov.

Longital je hudobné teleso, ktoré 
založili Daniel Salontay a Shina. 
Názov Dlhé diely si požičali z kopca 
nad Dunajom, kde skupina žije a ktorý 
sa kedysi volal Longital. Kozmopolit-
ný názov korešponduje so životom 
partnerskej dvojice. Slovenská skupi-
na má za sebou koncerty v dvanás-
tich krajinách Európy, Amerike 
a Kanade. V roku 2010 bola ocenená 
Hlavnou cenou Nadácie Tatrabanky. 
V máji 2015 Longital vydali štúdio-
vú novinku pod názvom A to je všet-
ko?. Predchádzali jej tituly Výprava 
(2006), Glória (2008) a Teraz (2010). 
Longital sa príležitostne venujú aj 
divadelnej a filmovej hudbe.       

 -ms-; Foto: Ivana Šataník, 
Longital Suita

Nedávno ste koncertovali v USA 
a v Paríži, aké spomienky ste si 
odtiaľ priniesli? Cítite sa v zahraničí 
ako doma?

Necítim sa tam ako doma, doma 
som tu, ale rád tam chodievam, pre-
tože tam sa vždy dá niečomu podučiť. 
Teraz som mal také náročné turné 
- New York, Chicago, Las Vegas, 
Los Angeles a San Francisco a ešte 
medzi tým nejaké malé mestečká. 
Väčšinou je to pre Slovákov, ktorí 
sa tam chcú stretávať, majú radi 
slovenčinu. Sú zvedaví aj na to, čo 
sa deje doma. Najmä v kultúre, chcú 
sa združovať, udržiavať slovenskú 
tradíciu, slovenčinu ako takú, pre svo-
je deti. V Paríži sme hrali z iniciatívy 
tamojšieho Slovenského Inštitútu. 
Bol to veľmi vydarený klubový kon-
cert, pretože som tam bol s kapelou, 
moji chlapci prišli za mnou. V USA 
som bol sám a spieval som na half-
playback, čo je niekedy trošku voj-
na. Mám obmedzené možnosti, lebo 
musím spievať to, čo je na CD-čku a 
nemám také voľné ruky, ako keď mám 
za sebou kolegov, ktorí so mnou hrajú. 
Nedá sa to finančne úplne vykryť, aby 
sme všetci piati leteli, zháňať nástroje 
a ubytovanie, takže keď idem sám, tak 
to ľahšie zvládnu.

Aké bolo najzaujímavejšie miesto, 
kde ste vystupovali?

Podstatní sú diváci. Tí vytvoria 
atmosféru, ktorá je buď silná, alebo 
slabá. Na koncertoch často vyzývam 
na nejakú spoluprácu. To sa darí, ľudia 
spievajú, dokonca na plese som ich 
vyzýval, nech tancujú, ale všetci sa 
na mňa pozerali. Hovorím, že na mne 
veľmi niet čo pozerať, radšej tancujte, 
radšej sa zabávajte, tak ako sa na plese 
patrí, to bolo v New Yorku. Potom 
som hral v Chicagu na veľkej akcii, 

kde bolo asi 400 ľudí, aj veľa detí, 
čiže tam bola tá pozornosť menšia. 
Našťastie mali kvalitnú aparatúru, 
takže to bolo počuť, a tí, čo chceli, si 
z toho odniesli to, o čo išlo. 

Ako vnímate osud PKO? Určite sa 
vám na to miesto viaže veľa zážit-
kov.

Je škoda, že Bratislava nemá 
slušný priestor, kde by sa dali robiť 
spoločenské podujatia. Musíme cho-
diť do hotelov, lebo tam sú kongresové 
sály. Zostala Tržnica, ale akustika ne-
spĺňa podmienky modernej koncert-
nej siene. Čiže nostalgia je, v PKO 
boli dobré časy, ale realita je taká, že 
PKO už nie je. Musíme sa pozerať na 
to, čo bude. Dúfajme, že to bude kraj-
šie, nie také, aký je River park.

Aký je pocit byť dlhodobo úspešný, 
byť tak dlho na vrchole v tom, čo 
človek robí? 

Chvíle, ktoré trávim na pódiách 
s mojou kapelou, divákmi, ktorí sú 
na mňa zvedaví, sú pre mňa veľmi 
vzácne. Veľa robím pre to, aby som 
sa udržiaval v kondícii, aby naše 
vystúpenie bolo čo najlepšie. Keď sa 
mi to darí, mám z toho dobrý pocit, 
ale netreba zaspávať na vavrínoch 
a treba ísť stále ďalej. Keby som mal 
hovoriť o nejakom recepte, tak len 
práca, samozrejme. Hneď vedľa nej je 
kolektívny pocit. Hudba je kolektívny 
výtvor, nikto sám ako jedinec nemá 
šancu niečo dokázať, ak si k tomu 
nevie nájsť správnych kolegov. 

Ja som tiež len súčasťou celku 
a snažím sa pracovať tak, aby celok 
vyznel čo najlepšie. Som vďačný za 
každú možnosť vystúpiť a ďakujem 
divákom, ktorí sú ochotní so mnou 
stráviť večer.                                  -rk-

Foto: Ondrej Koščík/Koscik.photos

Peter Lipa: 
Som iba súčasťou celku...
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www.kaufland.sk

Najlepší pomer ceny 
a kvality v Kaufl ande!

Ďakujeme za vašu dôveru.Ďakujeme za vašu dôveru.Ďakujeme za vašu dôveru.
Výsledok prieskumu Best Buy 
Award, ktorý v októbri 2015 
na Slovensku uskutočnila 
švajčiarska organizácia ICERTIAS.

Ďakujeme za vašu dôveru.

Inzercia

www.karlovaves.skKARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov
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NEPREDAJNÉ

Zosobášili sa

26. 2. 2016 Lukáš Mochňák – Jana Biela

27. 2. 2016  Martin Cibulka – Michaela Kureková
 Jozef Fajner – Eva Šmahelová

Spoločenská kronika

Občianska inzercia
Predám 4-árovú záhradu s chatkou v Dev. Jazere. Cena dohodou. Tel. č. 
0915 738 952.
Pracovné ponuky
Prijmeme zdravotnú sestru do súkromnej zubnej ambulancie v Karlovej Vsi. 
Nástup možný ihneď. Bližšie informácie na tel. č.: 02/654 20 094; 0905 423 
969.

Priestor pre váš inzerát

Info: 0940 634 111 
e-mail: inzercia@karlovaves.sk

www.karlovaves.sk KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov
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Z policajného 
zápisníka
február  - marec 2016
• Neznámy páchateľ v čase od 4.00 do 5.00 h dňa 14. 2. v Bratislave na 
Veternicovej ulici podpálil zaparkované motorové vozidlo Škoda Fabia, 
čím spôsobil 19-ročnej žene škodu 2500 eur.

• Neznámy páchateľ v čase od 15.30 do 17.00 h dňa 15. 2. v Bratislave 
na Karloveskej ulici vnikol do školského zariadenia a uzamknutej šatne, 
odcudzil mobilný telefón, peňaženku s osobnými dokladmi a  hotovosťou 
10 eur, mobilný telefón, peňaženku s osobnými dokladmi a hotovosťou 5 
eur, čím spôsobil 18-ročnému mužovi škodu krádežou 655 eur a poško-
denému 17-ročnému mužovi škodu krádežou 170 eur.

• Neznámy páchateľ v čase od 18.45 do 19.00 h dňa 17. 2. v Bratislave 
počas cestovania v električke č. 4 odcudzil z voľne položenej tašky mobil-
ný telefón, čím 24-ročnej žene spôsobil škodu krádežou vo výške 100 eur.

• Neznámy páchateľ v čase od 12.20 do 12.30 h dňa 24. 2. v Bratislave na 
Hlaváčikovej ulici poškodil  zaparkované a uzamknuté vozidlo Citroën 
C4, čím spôsobil 23-ročnému mužovi škodu 200 eur.

• Hliadka Policajného zboru (PZ) dňa 26. 2. v čase o 23.12 h v Bratislave 
na Ulici Ferdiša Kostku kontrolovala motorové vozidlo Audi A8, pričom 
vodiča vyzvala, aby sa podrobil dychovej skúške, ktorá preukázala hod-
notu 0,59 mg/l alkoholu v krvi. 34-ročný vodič bol zaistený pre podozre-
nie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

• Hliadka PZ dňa  2. 3. v čase o 4.40 h v Bratislave na Ulici Staré Grunty 
kontrolovala motorové vozidlo Škoda Fabia, pričom vodiča vyzvala, aby 
sa podrobil dychovej skúške, ktorá preukázala hodnotu 0,68 mg/l alkoho-
lu v krvi. 37-ročný vodič bol zaistený pre podozrenie z prečinu ohrozenia 
pod vplyvom návykovej látky.

• Neznámy páchateľ v čase od 18.45 h dňa 2. 3. do  6.30 h dňa 3. 3. 
v Bratislave na Adámiho ulici odcudzil zo zaparkovaného motorového 
vozidla Volkswagen Passat štyri pneumatiky spolu s elektrónovými 
diskami, čím spôsobil 40-ročnému mužovi škodu krádežou vo výške 650 
eur.

• Neznámy páchateľ v čase od 11.00 h dňa 28. 2. do 16.00 h dňa 3. 3. 
v Bratislave na Veternicovej ulici cez otvorenú  bránu vnikol do prie-
storov  spoločných garáži, potom z jednej garáže odcudzil štyri letné 
pneumatiky spolu s elektródami, čím spôsobil 22-ročnému mužovi škodu 
krádežou vo výške 1500 eur.

• Hliadka PZ dňa 11. 3. v čase o 14.15 h v Bratislave na Ulici Líščie 
údolie obmedzila na osobnej slobode 24-ročného muža, ktorý mal pri 
sebe vrecúško s neznámou sušenou zelenou rastlinou. Bol podozrivý 
z prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných  látok, jedov 
alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.

• Neznámy páchateľ v čase od 7.00 h do 8.00 h dňa 12. 3. v Bratislave na 
cintoríne v Slávičom údolí odcudzil z voľne odloženej tašky peňaženku, 
v ktorej sa nachádzali osobné doklady, platobná karta a finančná hotovosť 
vo výške 40 eur, čím 62-ročnému mužovi spôsobil škodu krádežou vo 
výške 60 eur.

Miesto a čas konania:
Miestny úrad, Nám. sv. Františ-
ka 8, kancelária 1. kontaktu na 
prízemí, 17.00 – 18.00 h;

Dlhé diely, 
Denné centrum, Pribišova 6, 
17.00 – 18.00 h

Harmonogram stretnutí 
poslancov miestneho zastupiteľ stva 
s občanmi v marci 2016

Poslanci MiZ  – Dlhé diely
11. 4. 2016 Savčinský, Šíbl
25. 4. 2016 Volková, Bendík

Poslanci MiZ – miestny úrad
4. 4. 2016 Zajac, Zemanová 
28. 4. 2016 Hanulíková, Horecký

Inzercia
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Kaktus Bike - Team Bratislava 
po zimnej príprave na Šumave

Zimná cyklistická príprava je 
špecifická. Chladné mesiace jej veľmi 
neprajú. Nesie sa v znamení nízkych 
teplôt, mokra, snehu a krátkych dní. 
Zatiaľ čo rekreační cyklisti vytiahnu 
svoje zaprášené stroje z pivníc až 
začiatkom jari, športovo naladení 
jedi nci na dvoch kolesách už usilovne 
šliapu do pedálov. 

Kaktus Bike – Team Bratislava 
niekoľko rokov počas jarných prázd-
nin pripravuje športové sústredenie 
svojich členov na bežkách. Mladí 
cyklisti aj tento rok na chvíľu odloži-
li bicykle a na Šumavu si pribalili 
bežky a bežecké tenisky. Aby však 
sústredenie nebolo iba o nabehaných 

Karloveskí futbalisti majú túto 
sezónu dobre rozbehnutú vo via-
cerých vekových kategóriách. Pra-
vdepodobne najnapínavejšia jarná 
časť čaká starších dorastencov. Po 
vydarenej jeseni sú majstrovské 
ambície spojené s postupom do ce-
loslovenskej prvej ligy reálne. Po 17. 
kole im v II. lige staršieho dorastu 

Karloveský športový klub na Janotovej 12 ponúka posilňovňu i skupinové 
cvičenia: V rámci jarnej ponuky pripravilo dve novinky.

Cvičenie s úsmevom. Táto novinka je určená najmä pre dôchodcov, ktorí 
chcú mať pevné svaly, ohybné kĺby, vyhnúť sa bolestiam chrbtice. Spája cviky 
chrbtice, kondičné úkony na problémové partie, spevnenie svalového korzetu, 
strečing, prvky kalanetiky a jogy. Cvičí sa každý pondelok od 15.30 do 16.30 h 
a začína sa 4. apríla.

Zumba pre radosť. Človeka zbaví jarnej únavy a rozhýbe telo v lat-
inskoamerických rytmoch. Zábava, tanečná hudba a pohyb sú zaručenou kom-
bináciou, ako si môžete spraviť radosť sami sebe. Cvičí sa v stredu od 17.30 do 
18.30 h a začína sa 6. apríla.

Zdravý chrbát. Ide o skupinové cvičenie, ktoré je pravidelne vypredané. 
Ak trpíte bolesťami chrbta či strácate pevnosť alebo hybnosť, Zdravý chrbát je 
ideálne cvičenie, ktoré vás dostanete opäť do formy. Cvičí sa vždy v utorok od 
19.30 do 20.30 h.

Spinning. Je ideálne cvičenie na získanie kondície a je určené skúsenejším 
cyklistom. Prebieha na stacionárnych bicykloch. Záťaž je regulovaná na základe 
pulzovej srdcovej frekvencie. Cvičíme vždy v pondelok, v stredu a v nedeľu od 
18.30 do 19.30 h.

Viac informácií nájdete na stránke www.ksk.sk alebo na telefónnom čísle 
02/654 12 126. Seniori z Karlovej Vsi majú na všetky cvičenia zľavu 50 %.

MBK Karlovka v Sloven-
skej basketbalovej lige 
(SBL) skončila, prvoligis-

ti, juniori i kadeti však stále bojujú 
o prvenstvo.

Basketbalisti VŠEMvs Karlovka 
Bratislava narazili v štvrťfinálovej 
sérii Eurovia SBL na takpovedi-
ac neprekonateľnú prekážku – Inter 
Bratislava. Starší bratislavský klub má 
každoročne majstrovské ambície, a 
tak nebolo prekvapením, že podstatne 
menej skúsený a čisto slovenský tím v 
sérii neuspel pomerom 0:3.

V hre však ostávajú ďalšie tímy, 
ktoré pod hlavičkou MBK Karlovka 
zabojujú o medailové umiestnenia, či 
dokonca tituly. Karloveské seniorské 
Béčko je napriek jednozápasovému 

deficitu (stretnutie s Iskrou Petržalka 
preložili pre chorobu) na prvom mi-
este v skupine o 1. – 8. miesto v druhej 
najvyššej súťaži. 

Juniori MBK Karlovka sa držia 
na druhom mieste v mimoriadne 
náročnej celoročnej súťaži. Cieľom je 
pritom postup do záverečného turnaja 
Final Four. Vedúca Žilina má náskok 
dvoch bodov, jedinú prehru lídra má 
na svedomí práve súper z Karlovej 
Vsi. 

O trochu menej sa darí kadetskému 
tímu Karlovky, ktorý si v skupine o 1. 
– 8. miesto pripísal do týchto chvíľ tri 
prehry v šiestich zápasoch. Stále však 
do konca nadstavby ostáva polovica 
súťaže a všetko je otvorené. 

Text, foto: Tomáš Kottra

západnej skupiny patrí druhá priečka 
s dvojbodovým mankom na vedúce 
Vráble. Navyše prvú šestku od seba v 
tabuľke delí iba sedem bodov. Do kon-
ca sezóny zostáva odohrať ešte dlhých 
13 kôl a pohľad na najvyššie priečky 
tabuľky napovedá, že boj o majstro-
vský titul sa môže ešte poriadne zamo
tať.                                                 -ab-

kilometroch, skupina si odskočila do 
neďalekého Českého Krumlova pre-
zrieť pamiatky a navštívila akvapark 
vo Frymburku. 

„Členovia Kaktus Bike – Tea-
mu Bratislava absolvovali zimnú 
prípravu v telocvičných priestoroch, 
v posilňovni, na cyklistických valcoch 
a trenažéroch a formou vytrvalost-
ného behu. Vyvrcholením bolo sús-
tredenie na Šumave, kde sa venovali 
najmä behu na lyžiach. U mnohých 
pretekárov nastalo výrazné zlepšenie 
pohybovej výkonnosti vo všeobecných 
aj špeciálnych ukazovateľoch,“ zhod-
notil zimnú prípravu tréner tímu Mar-
tin Belás.

Pred vstupom do novej sezóny, 
počas veľkonočných sviatkov, je 
naplánované špeciálne vytrvalostné 
sústredenie na bicykloch v Chorvát-
sku. „Pevne verím, že naši členovia 
budú pripravení na prvé preteky Slo-
ve nského pohára v cestnej aj horskej 
cyklistike, ktoré sa začínajú v apríli. 
Našou ambíciou je dosiahnuť po-
predné umiestnenia v seriáli pretekov 

Župného pohára, ktoré sa organizu-
jú v okolí hlavného mesta, a pozície 
v prvých tretinách výsledkových listín 
v rámci Slovenských pohárov v cest-
nej a horskej cyklistike a na jeseň 
v cyklokrose,“ prezradil Martin Belás 
tohtoročné plány a ambície.

-ab-; Foto: Kaktus Bike - Team 
Bratislava
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MBK Karlovka 
útočí na tri tituly

Starší dorast 
kandiduje na prvú ligu

KŠK pripravuje nové druhy 
skupinových cvičení

Predsezónnu prípravu si mladí bajkeri spestrili behom na lyžiach
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