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Koncom marca čaká našu Karlovu Ves veľké jarné upratovanie. Upratovať by sa 
malo celoročne, najmä prostredníctvom karloveských verejnoprospešných služieb, 
ale tentoraz pôjde o upratovanie výnimočné. Nebudú upratovať len tí, ktorí sa touto 
prácou živia, ale pomôžu aj obyvatelia, ktorí sú ochotní urobiť pre Karlovu Ves 
niečo, čo nemusia. Ich jedinou odmenou bude dobrý pocit.

Je to pozoruhodné. Nebolo by im pohodlnejšie sedieť doma pred televízorom, 
alebo niekde na káve v nákupnom centre? Možno aj áno. Cítia však, že aj oni sú 
spoločensky zodpovední za to, v akom prostredí žijú. Píšem to preto, že pracovníci 
miestneho úradu často čelia kritike, že niekde niečo nie je upratané, inde je zahodená 

fľaša od alkoholu a podobne. 
Vyspelosť človeka tkvie v tom, že ak niekde vidím pohodené odpadky nečakám, že 

to za mňa niekto zodvihne, ale zahodím ich do koša sám. Nie je to ani v tom, že ukážem 
prstom na niekoho, kto by to mal urobiť. Iste, kompetencie štátnych a samosprávnych 
orgánov sú dané. Mám však na mysli niečo, čo sa vymyká predpisom, nariadeniam, 
niečo, čo je o „normálnosti“. Ide o to, či sme ochotní prispieť aj svojou troškou  
k zlepšeniu stavu. Ľudia, ktorí budú upratovať Karlovu Ves koncom marca, by mohli 
byť vzorom pre nás všetkých.

Branislav Heldes, šéfredaktor

Karlovu Ves  
čaká ďalšie  
veľké  
upratovanie

Kto by nechcel mať na sviat-
ky doma čisto a upratané? 
Práve prvé jarné dni sú 

najlepšou príležitosťou upratať si 
okolie svojich domov. Ak teda máte 
chuť prispieť k čistote Karlovej Vsi 
a spolu s ostatnými takto privítať 
jar, ponúkame vám skvelú príleži-
tosť v sobotu 24. marca pred Kvet-
nou nedeľou. 

Miestny úrad, tak ako každý rok, 
v tento deň organizuje jarné uprato-
vanie pod názvom Čistíme Karlovu 
Ves. Vítaný je každý, kto má chuť 

premeniť miesto, kde žije, na krajšie, 
čistejšie a je ochotný obetovať jedno 
sobotné predpoludnie na dobrú vec. 
Upratovanie sa uskutoční od 8.00 do 
12.00 h. 

Miestny úrad zabezpečí vrecia na 
odpad, rukavice, náradie a odpad 
odvezie. Svoje požiadavky môžete 
nahlasovať osobne, telefonicky alebo 
e-mailom do 21. marca. V prípade 
nevyhovujúceho počasia bude určený 
náhradný termín. 

-mš-; Foto: Združenie rodičov 
pri ZŠ A. Dubčeka

Inzercia

Kontakty: Halina Trubínyiová, tel. č.: 02 / 707 11 281,  
 e-mail: halina.trubinyiova@karlovaves.sk
 Mariana Petruchová, tel. č.: 02 /707 11 271,  
 e-mail: mariana.petruchova@karlovaves.sk

V minulosti sa okrem čistenia ulíc opravila aj 
bežecká dráha na Dlhých dieloch

Kedy sa bude upratovať?  

V sobotu 24. marca predpoludním

Kto bude upratovať?  
Všetci obyvatelia, ktorí chcú pomáhať

Kde sa bude upratovať?  
Tam, kde to považujete za potrebné

Čo pre vás zabezpečí miestny úrad?  

Vrecia, rukavice, náradie a odpad odvezie
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Vlani bolo zrekonštruovaných viacero školských areálov či ihrísk a bude sa 
pokračovať aj tento rok (na fotografii ihrisko MŠ Majerníkova 60)

Viac investícií do škôl, ihrísk 
a športovísk

Na februárovom miestnom 
zastupiteľstve poslanci 
schvaľovali výdavky mi-

morozpočtových peňažných fon-
dov na tento rok. Karlova Ves má 
okrem rezervného fondu ďalších 
päť fondov, ktoré slúžia na zveľaďo-
vanie vybraných oblastí života. 
Najviac peňazí ide do fondu opráv 
v školách a do športového fondu. 
Najočakávanejšou investíciou bude 
rekonštrukcia školského bazéna  
v ZŠ Alexandra Dubčeka.

“Pevne sa držíme zásady ma-
jetok nepredávať ale zveľaďovať. 
Prirodzene náš záujem smerujeme 
do miest, ktoré slúžia našim deťom 
a mládeži. Je toho veľa, čo treba 
doháňať, ale tento trend mienime 
zachovať,” povedala starostka Karlo-
vej Vsi Dana Čahojová.

V tomto roku sa z uvedených 
fondov preinvestuje vyše milióna 
eur, ktoré by mali prispieť k zlepše-
niu kvality života v mestskej časti. 
„Vďaka dobrému priebežnému hos-
podáreniu dokážeme každý rok do 
mimorozpočtových fondov uložiť 
finančné prostriedky, ktoré neskôr 

poslúžia na investície, ktoré mestská 
časť potrebuje,“ povedal vicestarosta 
Branislav Zahradník. „Určite by sme 
potrebovali investovať do niektorých 
objektov podstatne viac, ale musíme 
brať do úvahy naše reálne finančné 
možnosti,“ doplnil vicestarosta.

Z fondu rozvoja bývania sa bude 
financovať ďalšia etapa modernizácie 
Karloveského centra kultúry a z fondu 
zelene a ochrany prírody pôjdu penia-
ze aj na výsadbu novej zelene.

„Návrhy rozpočtov sa pripravovali 
v úzkej spolupráci s našimi školami, 
škôlkami a ostatnými útvarmi, aby 
sme správne pokryli najdôležitej-
šie alebo najakútnejšie potreby. 
Zohľadnili sme aj návrhy poslancov 
zastúpených v poradných radách 
fondov s cieľom správne a spravod-
livo rozdeliť finančné prostriedky. 
Schválené rozpočty sú preto výsled-
kom kompromisu medzi našimi po-
trebami a rozpočtovými možnosťa-
mi,“ uzavrel vicestarosta Branislav 
Záhradník. O návrhu hlasovali miest-
ni poslanci po uzávierke novín.

-red-; Foto: MiÚ

Ktoré karloveské školy tento rok čaká oprava alebo iné vylepšenie:
• MŠ Borská – revitalizácia vonkajšieho areálu a výmena  

vchodových dverí
• MŠ Kolískova – rekonštrukcia toaliet, obnova ihriska  

a vchodových dverí
• MŠ L. Sáru – revitalizácia dvora a obnova hygienických zariadení
• MŠ Ľ. Fullu – revitalizácia detského ihriska a nové vstupné dvere
• MŠ Majerníkova 11 – obnova sociálnych zariadení v 7 triedach  

a revitalizácia asfaltových povrchov areálu
• MŠ Pod Rovnicami – oprava strechy, svetlíkov, podlahových 

krytín a povrchov
• MŠ Suchohradská – revitalizácia vonkajšieho areálu  

a podlahových krytín
• MŠ Adámiho – oprava strechy a svetlíkov, oprava asfaltových 

povrchov
• SŠ Tilgnerova – oprava strechy a podlahy v prístavbe, projekt  

a realizácia obnovy elektrických rozvodov
• ZŠ Majerníkova – obnova sociálnych zariadení a štúdia  

pohybovej výchovy, dodatočné vybavenie kuchyne

Na čo sa môžu tešiť športujúci školáci:
• ZŠ Karloveská – modernizácia osvetlenia telocvične, šatní  

a chodieb, revitalizácia vonkajšieho školského areálu
• ZŠ Majerníkova – vybudovanie skejtparku

Poznáte skvelého pedagóga, 
o ktorom si myslíte, že by si 
zaslúžil verejné ocenenie za 

svoju prácu? Potom máte výbornú 
príležitosť urobiť to do 15. marca. 
Dovtedy treba  starostke Karlovej 
Vsi predložiť návrh na ocene-
nie pedagogického a odborného 
zamestnanca školy v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves. Na 
základe návrhu mu starostka môže 
udeliť ocenenie formou ďakovného 
listu, ktoré je spojené s finančným 
darom. 

Ocenenie sa udeľuje za celoživot-
nú prácu a mimoriadne výsledky do-
siahnuté vo výchove a vzdelávaní, 
za prácu a výsledky regionálneho  
a celoslovenského významu, ktoré 
šíria dobré meno školstva v mestskej 
časti. Dôvodom na ocenenie je aj 
dlhoročný podiel na rozvoji škol-
stva v oblasti výchovy a vzdeláva-
nia, humánneho a tvorivého prístupu 

vo výchovno-vzdelávacom procese 
či mimoriadne výsledky v oblasti 
výchovy a vzdelávania detí a žiakov. 
Výška finančného daru je 200 eur. 

Návrhy na udelenie ocenenia 
predkladajú spravidla riaditelia škôl. 
Urobiť to však môžu aj iné inštitúcie, 
občianske združenia či jednotlivci. 
Ak je navrhovateľom právnická oso-
ba, návrh predkladá jej štatutárny 
orgán. Všetky návrhy posúdi komi-
sia, ktorú spomedzi zamestnancov  
miestneho úradu vymenuje starostka. 
Komisia predloží vybrané návrhy na 
udelenie ocenenia starostke, ktorá 
rozhodne o ich udelení pri príležitosti 
Dňa učiteľov.

Podrobnejšie informácie k pred-
kladaniu návrhov na ocenenie vám 
radi poskytnú na oddelení školstva 
miestneho úradu, a to na tel. č. 02/707 
11 223 alebo e-mailom na elena.pola-
kova@karlovaves.sk.      

 -mš-

Navrhnite ocenenie pre 
výnimočného pedagóga

Rekonštrukciu toaliet má 
za sebou MŠ Pod Rovni-

cami (na fotografii)  
 a opravené budú aj 

toalety v MŠ Kolískova
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Vyhradené parkovacie miesta 
sa dlhodobo stávajú zdro-
jom rôznych špekulácií. Ide 

najmä o zneužívanie predplateného 
miesta iným vozidlom než tým, 
ktoré je na dané miesto registro-
vané.  

Parkovanie vyzerá takto. Vodič 
s vyhradeným parkovacím státím 
zaparkuje na voľne dostupnom mies-
te a na vyhradenom mieste, ktoré je 
určené pre jeho prvé vozidlo, zaparku-
je svoje druhé vozidlo. Hoci teda platí 
jedno vyhradené miesto, obsadí si na 
úkor ostatných majiteľov áut až dve. 

Mestská polícia preto zvýši pri svo-
jich kontrolách dôraz na dodržiavanie 
podmienok pre vyhradené parkovacie 
miesta. Nedisciplinovaní vodiči, ktorí 
parkujú na vyhradených parkovacích 
miestach bez oprávnenia, budú sank-
cionovaní. Jedným z cieľov kontrol 
je aj zefektívnenie využívania vyhra-
dených parkovacích miest. 

Ak majitelia budú aj naďalej posky-
tovať svoje miesta príbuzným a suse-
dom, môžu o parkovacie miesto prísť 
a bude pridelené ďalšiemu čakateľovi. 

Karlova Ves poskytuje verejnos-

ti obmedzený počet vyhradených 
parkovacích miest, o ktoré je čoraz 
väčší záujem. Dopyt je stále vyšší ako 
ponuka a na predplatné parkovacie 
mies to sa tvoria poradovníky. 

Podozrenia na zneužívanie 
vyhradeného parkovania hláste 
e-mailom na doprava@karlovaves.
sk, uveďte ulicu, číslo domu a EČV, 
ktorého majiteľ zneužíva vyhra-
dené parkovanie. Priložiť môžete aj 
fotografiu ako dôkaz.

-red-; Foto: ilustračné MiÚ

Mestská polícia sprísni kontrolu  
vyhradeného parkovania

Park medzi ulicami Kresánko-
va a Hany Meličkovej je vy-
hľadávaným miestom pre 

viaceré skupiny návštevníkov, ma-
mičky s deťmi, majiteľov psov, ale 
aj starších ľudí. V poslednom čase 
v dôsledku nerešpektovania pravi-
diel vzniká v tejto lokalite napätá 
situácia. Sťažujú sa na ňu aj oby-
vatelia susedných domov. Ako 
hlavný problém vidia najmä voľne 
pobehujúcich psov a nedisciplino-
vanú mládež, ktorá porušuje nočný 
pokoj.

Rodičia malých detí sa obáva-
jú psov, ktoré sa v parku pohybujú 
bez vôdzky. Pritom iba zopár de-
siatok metrov ďalej sa v parku na-
chádza ohradené cvičisko pre psy. 
Silný brechot psov môže byť neprí-

jemný nielen pre mamičky s deťmi 
spiacimi v kočíkoch, ale aj pre oby-
vateľov, ktorých okná ústia do vnútro-
bloku. Hlučnosť sa nevytráca ani vo 
večerných hodinách. 

Na miestny úrad bol doručený list, 
ktorý podpísalo niekoľko desiatok 
obyvateľov. Žiadajú riešenie situácie 
v záujme najslabších návštevníkov 
parku, najmä detí. Samozrejme, je 
však  potrebné brať ohľad aj na oby-
vateľov, ktorí by si radi vychutna-
li nerušený pokoj. Majitelia psov 
zdôrazňujú, že v Bratislave je nedo-
statok psích ihrísk a cvičísk. V kon-
texte podnetov na budovanie špeciali-
zovaných plôch pre psov pôsobí ich 
nedostatočné využívanie rozporuplne. 
Je otázne, či oplocovanie detských 
ihrísk je tým pravým riešením. Ruše-

V parku na  
Dlhých dieloch chýba 
vzájomný rešpekt

nie nočného pokoja patrí pod kontrolu 
mestskej polície. Otázne je aj to, či 
práve represia môže byť hybnou silou 
pri riešení občianskeho spolunažíva-

nia. To musí byť založené na kompro-
misoch, vzájomnej úcte a rešpekto-
vaní pravidiel.

-ab-; Foto: MiÚ

Napriek tomu, že psičkári majú hneď vedľa krásny areál (vľavo hore), 
niektorí z nich sa stretávajú radšej na verejne prístupných miestach medzi 

rodičmi s malými deťmi

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
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Karlova Ves podala žalobu 
na bratislavský krajský 
súd. Chce, aby súd pre-

skúmal rozhodnutia okresného 
úradu a ministerstva dopravy  
a výstavby. Tieto inštitúcie zrušili 
stavebnú uzáveru v Karloveskej 
zátoke. Zápas Karlovej Vsi za 
budúcu podobu Karloveskej zátoky 
sa tak nekončí.

 Stavebná uzávera bola vyhlásená 
oprávnene a stavebný úrad postupoval 
pri jej vyhlásení zákonným spôsobom. 
Uzáveru dostatočne odôvodnil, boli 
predložené všetky podklady, ktoré 
zákon vyžaduje. „Je vo verejnom 
záujme, aby nedošlo k narušeniu ale-
bo znehodnoteniu územia dostatočne 
neregulovanou výstavbou,“ hovorí 
starostka Dana Čahojová. Stavebná 
uzávera má poslúžiť na to, aby miest-

Cyklistiku, rybárčenie, relax 
i vodné športy – to všetko 
ponúka Karloveská záto-

ka, klenot našej mestskej časti. 
Je súčasťou územia európskeho 
významu Dunajské luhy, ponúka 
možnosti príjemných prechádzok, 
bicyklovania či člnkovania.  
O význame územia sa možno 
viac dozvedieť aj v neďalekom 
Vodárenskom múzeu. 

Plne prietočné karloveské rame-
no je jedným z mnohých dunajských 
ramien a vytvára akúsi prirodzenú 
hranicu Karlovej Vsi až k lodenici, 
kde sa znovu napája na hlavné du-
najské koryto. Karloveské rameno 
je jedno z posledných dunajských 
ramien na Slovensku, ktoré prúdi  
a prirodzene reaguje na dynamiku Du-
naja. Práve vďaka prúdeniu vody sa tu 
vyformovali unikátne brehy s lužnými 

lesmi, ktoré sú významnou lokalitou 
na hniezdenie i nachádzanie potravy 
pre mnohé druhy vtákov. Brehy ra-
mena obľubujú kačky, nie je ničím 
nezvyčajným naraziť tu aj na bobra. 
Rastú tu zväčša topole a vŕby, ktoré 
v lete návštevníkom poskytujú prí-
jemný tieň. Časť týchto lužných lesov, 
najmä v oblasti Vodárenskej záhrady, 
je prírodnou rezerváciou. Karloveské 
rameno je navyše obľúbeným ry-
bárskym revírom. Darí sa tu kaprom, 
ploticiam, pleskáčom, jalcom, kara-

som, no môžete tu uloviť aj sumca, 
boleňa, šťuku či zubáča. 

Okolie Karloveského ramena 
je výborným  miestom na oddych  
a šport. Zátokou vedie cyklotrasa, 
ktorá pokračuje cez Vodárenskú 
záhradu smerom k botanickej záhrade 
a pod Mostom Lafranconi sa napája 
na dunajskú promenádu na nábreží. 
Svoj domov majú na Karloveskom ra-
mene aj vodáci. Je obľúbeným mies-
tom kajakárov, kanoistov či člnkárov  
a sídli tu viacero športových klubov.  

V lodenici v karloveskej zátoke 
vyrástli mnohí úspešní športovci – 
napríklad olympionici bratia Hoch-
schornerovci či olympijskí medailisti 
Peter a Ladislav Škantárovci. Lode-
nica je od roku 2007 zapísaná ako 
národná kultúrna pamiatka. V roku 
2014 prešla po predošlých záplavách 
generálnou opravou. 

Zdroj: http://www.planetslovakia.
sk/relax/111-karloveske-rameno

-red-; Foto: MiÚ

ny úrad mohol vypracovať celkovú 
koncepciu využitia tohto územia, teda 
to, ako by mala Karloveská zátoka 
vyzerať. 

V roku 2012 miestni poslanci ini-
ciovali obstaranie územného plánu 
zóny Karloveská zátoka. Zóna je 
vymedzená mostom Lafranconi, Bo-
tanickou ulicou, Dunajom a Čiernym 
potokom. V tom istom roku mestská 
časť pre toto územie prvýkrát vyhlásila 
stavebnú uzáveru. Tá je podľa staveb-
ného zákona dočasným opatrením, 
ktorým sa v danom území obmedzu-
je stavebná činnosť, kým nevznikne 
územný plán zóny, ktorý ju podrob-
nejšie usmerní. Aby práva vlastníkov 
pozemkov a stavieb v danom území 
neboli obmedzené uzáverou neprime-
rane dlho, môže byť vyhlásená naj-
dlhšie na päť rokov. Okresný úrad 

Bratislava však túto stavebnú uzáveru 
v roku 2013 zrušil. 

V roku 2015 karloveský stavebný 
úrad vyhlásil stavebnú uzáveru po 
druhýkrát. Okresný úrad v máji 2016 
aj túto uzáveru zrušil. Nevyhovel 
ani protestu prokurátora, ktorý dal  
v plnom rozsahu za pravdu kar-
loveskej samospráve. Vzápätí aj kraj-
ská prokuratúra dospela k záveru, že 
postup Karlovej Vsi bol zákonný, 
dodržala všetky vyhlášky a pred-
pisy pri konaní o stavebnej uzávere. 
Konanie okresného úradu označila 
za nezákonné a podala protest pro-
ti rozhodnutiu o zrušení stavebnej 
uzáve ry. Okresný úrad predložil 
protest na rozhodnutie svojmu nad-
riadenému orgánu - Ministerstvu do-
pravy a výstavby SR. To však protestu 
prokuratúry nevyhovelo. Karlova Ves 

Karlova Ves chráni zátoku - mestská časť podala 
žalobu proti zrušeniu stavebnej uzávery

aj krajská prokuratúra podali voči 
tomuto rozhodnutiu rozklad, a tak sa 
celá problematika dostala napokon až 
na stôl ministra dopravy a výstavby. 

Karloveská zátoka je jedna z mála 
zachovaných prírodných lokalít na 
území Bratislavy. Žiaľ, majú o ňu 
záujem nielen ľudia, ktorí tu hľada-
jú pokoj a relax, ale aj developeri.  
V časti zátoky sa už v minulosti po-
darilo presadiť výstavbu bytových 
domov, ktorá natrvalo zmenila jej 
charakter. Za ochranu zátoky pred 
ďalšou výstavbou sa postavili vodá-
ci, športovci, ochranári, bežní obča-
nia aj viacerí poslanci karloveskej 
samosprávy. Proti ďalšej nevhodnej 
výstavbe sa zorganizovalo niekoľko 
petícií. Pravidelne sa týmto prob-
lémom zaoberá aj karloveské miestne 
zastupiteľstvo.                                 -mš-

marec 2018

Karloveské 
rameno 
– domov 
vodákov  
i miesto  
na oddych

Karloveská zátoka ponúka krásne prírodné prostredie na rekreáciu i šport
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Nový minibus by mal zabezpečiť bezproblémovú dopravu na linke 35

Karlovešťania, ktorí býva-
jú na uliciach Sološnícka 
a Šaštínska, budú môcť  

i naďalej používať na dopravu linku 
č. 35 a nedôjde k jej zrušeniu. 

„Bývajú tu mnohí ľudia vyššie-
ho veku, ktorí tento spoj potrebujú, 
aby sa dostali k lekárovi, prípadne 
si mohli urobiť menšie nákupy,“ 
vysvetľuje starostka Dana Čahojo-
vá dôvody, pre ktoré sa mestská časť 
rozhodla podporiť ďalšiu prevádzku 
tejto linky. 

Dôvodom na vydanie stanoviska 
mestskej časť bola žiadosť istej oby-
vateľky o prehodnotenie prevádz-
ky tejto autobusovej linky, ktorú 
adresovala magistrátu hlavného mes-
ta. Magistrát požiadal Karlovu Ves  
o vyjadrenie. „Nielenže sme podpo-
rili zotrvanie linky v prevádzke, ale 
požiadali sme aj o informáciu, aký 
autobus premáva na linke a aké sú 
príčiny jeho častého meškania. Via-

cero obyvateľov spomínaných ulíc sa 
totiž sťažovalo, že autobus nepremá-
va v časoch uvedených v grafikone, 
ale zvykne meškať aj do 30 minút,“ 
pokračuje starostka.   

Dopravný podnik hlavného mesta 
Bratislava (DPB) vo svojej odpovedi 
potvrdil zachovanie linky a zároveň 
poskytol informácie ku kritizo-
vanému meškaniu autobusov jazdia-
cich na linke č. 35. Ako vo svojej 
odpovedi informuje riaditeľ úseku 
dopravy a služieb DPB Juraj Hamaj, 
problémy na linke vznikli z dôvodu 
starších vozidiel, ktoré zabezpečovali 
jej prevádzku. Autobusy mali už vyše 
desať rokov, čo sa podpísalo na ich 
nespoľahlivosti, a tým aj na častých 
výpadkoch. Začiatkom februára tohto 
roku sa do prevádzky zaradili nové 
nízkopodlažné vozidlá, z ktorých jed-
no pribudlo aj na linku č. 35. Týmto 
opatrením by sa mala skvalitniť jej 
prevádzka. Zároveň vyjadril poďako-

vanie starostke za promptné riešenie 
problémov pri zabezpečení plynulej 
prevádzky tejto linky. Mestská časť 
totiž zabezpečila orezanie stromov 

a krov, ako aj systém parkovania na 
týchto komunikáciách.

-mš-; Foto: MiÚ

Linka č. 35  
nebude zrušená

Daniela  
Záhradníková

Podporujem zachovanie linky 35, lebo 
je to linka, ktorá slúži našim obyvateľom, 
ktorí sa nemôžu vlastnými autami pre-
pravovať do kopcov v okolí Šaštínskej 
a Sološníckej ulice. Vzdialenosť na naj-
bližšiu zastávku električky je viac ako 
kilometer. Potrebovali by sme ešte ďalšie 
linky MHD, ktoré by zabezpečili priame 
spojenie Karlovešťanov s mestom, aby 
sa komfort a kultúra cestovania v MHD 
zvyšovali.

Rudolf Rosina

Oficiálnou celosvetovou, európskou 
aj mestskou politikou je uprednostňo-
vanie MHD pred individuálnou automo-
bilovou dopravou. Prax v Bratislave je 
presne opačná. Redukujú sa spoje, ruší 
sa preprava bicyklov, rušia sa zastávky  
a pod. MHD nebola v mnohých lokalitách 
vôbec zavedená. MHD na Sološníckej  
a Šaštínskej určite ÁNO. MHD potrebu-
je aj vysokoškolský areál na Ilkovičovej, 
kde sídlia štyri fakulty vysokých škôl  
a denne migrujú tisíce ľudí. 

Juraj Kmeťko

Toto je dobrá správa pre našu mestskú 
časť. Občania a vedenie úradu spolu zabo-
jovali a podarila sa úžasná vec - zacho-
vanie autobusovej linky. Gratulujem 
všetkým. Verím, že aj v iných prípadoch 
keď spojíme svoje sily dosiahneme “víťaz-
stvo” pre našich obyvateľov.

Branislav  
Záhradník

Bol som ten, kto uvedenú mini-
busovú linku pred rokmi v rámci do-
pravného podniku zaviedol. Podobne 
ako linku na Starých gruntoch. 
Cieľom bolo pomôcť obyvateľom, 
ktorí bývajú vo vzdialenejších loka-
litách od najbližších zastávok MHD. 
Minibusové linky slúžia najmä 
starším obyvateľom, ale aj matkám  
s deťmi a ostatným obyvateľom najmä 
v kopcovitých terénoch. To sú tiež 
Bratislavčania a majú právo na dos-
tupnosť MHD. Som rád, že linka bude 
naďalej fungovať, lebo jej zrušenie by 
bol veľký krok späť, ktorý by poškodil 
mnohých Karlovešťanov.

Poslanecká anketa

Nelichotivým javom sa  
v ostatných týždňoch sta-
lo ničenie zvislého do-

pravného značenia. Oddelenie 
dopravy spolu s mestskou políciou 
zaznamenáva pravidelne poškodzo-
vanie dopravných značiek. Ohnuté 
alebo dokonca spílené značky sú ce-
loplošným problémom. 

V drvivej väčšine ide o značky, 
ktoré určujú zákaz státia alebo zastave-
nia, prípadne značky upozorňujúce na 

vyhradené parkovacie miesta alebo 
parkovaciu zónu. Mestská polícia  
upozorňuje, že touto formou „protestu“ 
sa občania dopúšťajú priestupku  
a svojím konaním sami komplikujú 
dopravnú a parkovaciu situácii v do-
tknutej oblasti. Okrem iného si treba 
uvedomiť, že náhrada dopravného 
značenia stojí nemalé finančné pros-
triedky, ktoré sa dajú využiť na iné 
potrebné veci.

-ab-; Foto: MiÚ

Dopravné značenie obeťou 
vandalizmu

Otázka: Považujete zachovanie linky MHD č. 35 za správne?

Takto skončila značka Zákaz státia na Sološnickej 28, ktorú osadili tesne 
pred Vianocami
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Koncom januára miest-
ny úrad rozoslal tisícke 
držiteľov rezidentských 

parkovacích kariet v zóne na uli-
ciach Veternicová a Hlaváčiková 
e-maily so žiadosťou o spoluprácu 
pri vyplnení dotazníka. Dostali ju 
všetci držitelia rezidentských par-
kovacích kariet v zóne, ktorí do 
žiadosti o kartu uviedli svoj e-mail. 
Anketu bolo možné vyplniť veľmi 
jednoduchým spôsobom prostred-
níctvom online dotazníka. Miest-
ny úrad chce aj takto monitorovať 
mieru spokojnosti rezidentov s pro-
jektom rezidentského parkovania  
v Karlovej Vsi a zbierať podnety 
obyvateľov na zlepšenie parkova-
nia.

„Vychádzame zo skúseností s dvo-
ma podobnými anketami, ktoré sa 
rea lizovali v zóne Silvánska. Zave-
denie parkovacích rezidentských zón 

je pilotný a v rámci celej Bratislavy 
ojedinelý projekt. Zaujíma nás, ako 
jeho zavedenie vnímajú tí, pre ktorých 
je určený. Výsledky netrpezlivo očaká-
vame a poznatky, ktoré získame, budú 
dôležité nielen pre nás, ale mali by byť 
zaujímavé pre každého, kto sa prob-
lematikou parkovania v našom meste 
seriózne zaoberá,“ vysvetľuje dôvody 
ankety starostka Dana Čahojová. 

Na základe jej výsledkov mestská 
časť bude môcť upraviť niektoré pra-
vidlá rezidentského parkovania, 
pokiaľ sa ukáže, že by to bolo po-
trebné, užitočné a realizovateľné. 
„Možnosti komunikácie s väčším 
počtom respondentov odrazu sú 
pomerne obmedzené. Anketa je dobrá 
príležitosť získať dôležité informá-
cie od obyvateľov. Vybrané otázky 
zároveň obyvateľom ukazujú smer, 
ktorým sa samospráva mieni ube-
rať a ako chce pokračovať v riešení 

ťažkej situácie s parkovaním nielen v 
pilotných zónach, ale v celej Karlovej 
Vsi,“ dodáva starostka. 

Otázky v ankete sa zamerali najmä 
na to, ako hodnotia zmenené pod-
mienky parkovania v zóne držitelia 
rezidentských parkovacích kariet.  
V drvivej väčšine obsahovala tie isté 
otázky ako v predchádzajúcich an-
ketách v zóne Silvánska, aby sa dali 
porovnať ich výsledky. Objavili sa  
v nej však aj niektoré iné otázky, 
ktoré vychádzajú zo špecifík tejto 
zóny. Tou je aj názor na vybudovanie 
parkovacieho domu na Veternicovej. 
Tvorcov ankety zaujímalo nielen to, 
či by obyvatelia zóny takýto parko-
vací dom uvítali, ale aj akú by mal 
mať kapacitu. Spýtali sa aj na to, či 
držitelia rezidentských kariet vlas-
tnia, prípadne si prenajímajú garáže  
a akým spôsobom ich využívajú. 
Niektoré otázky boli formulované ako 
otvorené, aby bol vytvorený priestor 
aj pre rôzne názory a nápady. Držite-
lia rezidentských kariet sa mohli 
zapojiť do ankety do 14. februára. Po 
uzatvorení ankety ju jej tvorcovia vy-
hodnocujú. Jej výsledky prinesieme  
v aprílových novinách.

„Parkovacia politika je len časťou 
väčšej témy, ktorou je riešenie zdieľa-
nia verejného priestoru. Výstupy  
z tejto ankety sú dobrou spätnou väz-
bou, či sú spôsoby a postupy, ktorými 
zavádzame v Karlovej Vsi rezidentské 
parkovacie zóny, v poriadku, resp. či 
je potrebné ich zmeniť. Analýza ankety 
bude pracovným materiálom, ktorý 
bude mať vplyv na nastavenie zóny 
v blízkej budúcnosti. Výsledky z nej 
budú zohľadnené v nastavení straté-
gie zlepšovania podmienok parkova-
nia v celej Karlovej Vsi,“ hovorí autor 
ankety Martin Urbaník z kancelárie 
starostky. Podľa jeho slov miestny 
úrad v minulosti nemal žiadne pevné 
údaje o tom, aké názory majú Kar-
lovešťania na niektoré rozhodnutia 
karloveskej samosprávy, ktoré prijala 
v oblasti statickej dopravy. „Snažíme 
sa v komunikácii s občanmi postupne 
vysvetľovať, že názory v komunite, 
kde spoločne žijeme, sa často veľmi 
rôznia. Aj preto o nich treba neustále 
diskutovať a spoločne sa posúvať  
k jednému cieľu, zlepšiť kvalitu živo-
ta nielen šoférom, ale aj ostatným 
obyvateľom a návštevníkom Karlovej 
Vsi,“ uzatvára Martin Urbaník.    -mš-

Vyhodnocujeme spokojnosť 
rezidentov v parkovacej zóne 
Veternicová

Inzercia
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Opustené 
kvetináče opäť 
zakvitnú

Farmárske 
trhy pokračujú

Úspešný prvý ročník akcie 
Adoptuj si kvetináč bude 
pokračovať aj tento rok. 

Spoločnými silami sa opäť pokú-
sime skrášliť Karlovu Ves. Ten-
toraz budeme sadiť namiesto let-
ničiek kvitnúce trvalky. Prihláste 
sa do 21. marca na telefónnom čísle 
02/707 11 282, alebo e-mailom na 
kvetinac@karlovaves.sk. 

Pre veľký záujem o adop-
ciu, ale beznádejnú obsade-
nosť kvetináčov pridá Karlova 
Ves na najobľúbenejšie miesta  
30 nových kvetináčov. Chceli ste 
sa zapojiť už minulý rok a nestih-
li ste? Alebo sa vám neušiel kvet-
ináč? Prihláste sa, dajte nám tip 
na umiestnenie nového kvetináča  
a spolu vyberieme najlepšie miesta, 
ktoré si v máji spolu vysadíme.

-red-; Foto: MiÚ

Aj v tomto roku budú pred 
OD Centrum Farmárske 
trhy. Každú stredu sa tam 

môžete zastaviť a kúpiť si slovenské 
potraviny od farmárov. 

Tieto trhy majú u nás 4-ročnú 
tradíciu a mnohí obyvatelia ich pravi-
delne navštevujú. Obľúbené sú najmä 
mäsové výrobky z mangalice, syry zo 
Zázrivej, ale aj koláče a pečivo z Ban-
skej Bystrice. Samozrejmosťou bude 
aj zelenina, v jarnom období sade-
nice, med od včelára, slané aj sladké 
pečivo, víno z Modry, domáce sirupy 
a veľa ďalších výrobkov, ktoré v ob-
chodných reťazcoch nenájdete. Trhy 
sa začali 7. marca. 

 -red-; Foto: farmarsketrhy.sk

www.karlovaves.skKARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Takto opekneli 
kvetináče, ktoré 
vlani získali 
adoptívnych 
rodičov

Farmárske trhy ponúkajú produkty 
slovenských výrobcov

Karlova  
Ves  

je aj na  
Facebooku

Poslanecká anketa
Otázka: V ktorej časti Karlovej 

Vsi by ste privítali zakvitnutie opus-
tených kvetináčov a prečo?

Lívia Poláchová

Minulý rok komisia pre životné 
prostredie v spolupráci s miest-
nym úradom oslovila obyvateľov, 
ktorým záleží na upravenom okolí, 
aby si vysadili do opustených kveti-
náčov kvety a celé leto ich polieva-
li. Kvietky tak prežili horúce letné 
dni. Adoptívnym rodičom ďakujem  
a teším sa, že úrad aj tento rok zabez-
pečí zeminu a sadeničky. Uvítala by 
som zakvitnutie ďalších kvetináčov 
v pešej zóne Pribišova a v okolí po-
likliniky na Jurigovom námestí.

Iva Lukačovičová

Navrhujem umiestniť kvetináče 
bližšie k hlavnej radiále - Karloveskej, 
časť Riviéra, čiže na miesto orientované 
od hlavného vchodu do budovy Vodo-
hospodárskej výstavby (premiestniť zo 
strany bočného vchodu na zúženom 
chodníku za smetnými kontajnermi) 
smerom na časť Rivéra na chodník vedľa 
hlavnej cesty. Ako druhú alternatívu 
medzi Tatra banku a Kontajnerom Ri-
viéra, medzi ulicou Lykovcová a ulicou 
Na Riviére. Ide o veľmi “trojuholníko-
vo” frekventovanú časť - autobusová 
zastávka do Devína, Tatra banka, au-
tomobilový ťah na Dlhé diely, “pešia 
zóna” ku Karloveskému ramenu.

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

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

Inzercia

Inzercia
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Blíži sa zápis prvákov

Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 
augusta 2018 šiesty rok 
veku a dosiahlo školskú 

spôsobilosť, ste povinní prihlásiť 
ho na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole. 
Budúcoročných prvákov čaká 20. 
a 21. apríla 2018 zápis v základ-
ných školách na Majerníkovej 62, 
Karloveskej 61 a Tilgnerovej 14, 
ktorých zriaďovateľom je mestská 
časť.

Pri zápise bude zákonný zástupca 
potrebovať rodný list dieťaťa a občian-
sky preukaz na získanie údajov, po-
trebných v zmysle zákona. Povinnosť 
zapísať dieťa do základnej školy v SR 
má každý rodič, ktorý je občanom 
SR a jeho dieťa má slovenské občian-
stvo bez ohľadu na to, kde žije. Podľa 
počtu zapísaných detí riaditeľ školy 
pripravuje triedy, učiteľov a vycho-
vávateľov, preto je nutné, aby rodič 
zapísal dieťa len na jednu školu. Ak 
má zákonný zástupca na území SR 
prechodný pobyt, musí spádovej 
škole oznámiť, že jeho dieťa bude plniť 
povinnú školskú dochádzku mimo 

územia SR.
Budúci prváci nastúpia do školy 

v školskom obvode, kde majú trvalý 
pobyt. Jednotlivé školské obvody 
určí všeobecne záväzné nariadenie 
o školských obvodoch, ktoré bude 
zverejnené na webstránke Karlovej 
Vsi po 15. marci. Ak má škola v inom 
obvode dostatočné kapacitné možnos-
ti, môže žiak plniť povinnú školskú 
dochádzku tam. O prijatí dieťaťa  
do 1. ročníka rozhodne riaditeľ školy 
do 15. júna.

Zákonní zástupcovia môžu na 
základe písomnej žiadosti požiadať 
riaditeľa základnej školy o odklad 
povinnej školskej dochádzky o jeden 
školský rok, ak dieťa po dovŕšení  
šiesteho roku veku nedosiahlo školskú 
spôsobilosť. Súčasťou žiadosti je 
odporúčanie všeobecného lekára pre 
deti a dorast a príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie, 
čo je Centrum pedagogicko-psycho-
logického poradenstva a prevencie.
Súhlasné vyjadrenie lekára a peda-
gogicko-psychologického centra je 
nutné aj vtedy, ak dieťa chcete zapísať 

do školy s tým, že dovŕši šiesty rok 
veku až po dátume 31. 8. 2018.

Ak sa zákonní zástupcovia v čase 
zápisu nachádzajú mimo územia SR, 
môžu splnomocniť fyzickú osobu 
na Slovensku, aby ich dieťa zapísala 
do školy, pričom poverená osoba sa 
preukáže svojím občianskym preuka-
zom, rodným listom dieťaťa a splno-
mocnením zákonných zástupcov 
dieťaťa.

Rodičia sa môžu pred zápisom 
informovať o špecifikách základnej 
školy, jej školského vzdelávacieho 
programu, o používaných učebni-

ciach v 1. ročníku, o záujmovej čin-
nosti a voľnočasových aktivitách, 
realizovaných projektoch, činnosti 
školského klubu detí, priestorových  
a materiálno-technických podmien-
kach školy a podobne. Veľa dôležitých 
informácií môžu získať zákonní 
zástupcovia na webových stránkach 
jednotlivých základných škôl, a to  
z ročných správ o výchovno-vzdeláva-
cej činnosti školy, na školskom úrade 
alebo na webovom sídle zriaďovateľa 
www.karlovaves.sk. Spôsob, formu  
a priebeh zápisu si škola určuje samo-
statne.          -ab-; Foto: ilustračné
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Budúcich prvákov čaká v apríli zápis

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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Deti sa vyšantili v krásnych maskách pri hudbe a tanci

Informujeme / Zaznamenali sme

Materská škola na ulici Ladislava Sáru sa v pondelok 12. februára 
zmenila na rozprávkovú. Ktoré z detí chcelo byť princeznou, 
kráľovnou, kráľom, vílou či záchranárom, mohlo prísť v špeciál-

nom kostýme na fašiangový karneval.
Krásne masky, veselá hudba, tanec, smiech a šťastné deti, to všetko sprevádza-

lo tento mimoriadny deň. Čerešničkou na torte bol chutný obed, sladký koláčik, 
ktorý deťom napiekli na obed tety kuchárky. Deti domov odchádzali plné zážit-
kov a hrdo sa pýšili diplomami za karnevalovú masku. -red-; Foto: MŠ L. Sáru

Chcete vidieť a vedieť ako vyzerajú materské školy zvnútra? Ako sa 
deti v materských školách učia hrou? Chcete spoznať priestory ma-
terských škôl, oboznámiť sa s denným režimom? Chcete vedieť, ako 

prebieha vyučovací proces školákov? Ako sa učia? Ako prebieha ich deň 
a čo môžu robiť vo voľnom čase? Príďte sa pozrieť počas dní otvorených 
dverí do materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava–Karlova Ves.

Presný program, časový harmonogram dní otvorených dverí sa dozviete  
z ich webových sídel, ktoré nájdete na stránkach zriaďovateľa www.karlovaves.
sk v sekcii školstva.

Termíny v materských školách:
MŠ Adámiho 11 –   3. mája 2018
MŠ Borská –  15. marca 2018 
MŠ Kolískova 14 –  23. a 26. marca 2018
MŠ L. Sáru  –  15. marca 2018
MŠ Ľ. Fullu 12  –  11. apríla 2018
MŠ Majerníkova 11 – 16. apríla 2018, 
MŠ Pod Rovnicami 1 a MŠ Majerníkova 60  
v čase zápisov do materských škôl.

Termíny v základných školách:
ZŠ Karloveská 61 – 10. apríla 2018
ZŠ A. Dubčeka Majerníkova 62  –  11. apríla 2018
ZŠ Tilgnerova 14  –  9. apríla 2018 v elokovanom pracovisku  
na Fadruszovej ulici.

Rozprávková škôlka

Dni otvorených dverí 
v materských a základných 
školách v Karlovej  Vsi

  

Šťastným rodičom Mariane Shan a Michalovi Mesíkovi na začiatku roka 
priniesla radosť  dcéra Mária Veronika Mesíková, ktorá sa narodila 13. januára. 
Vítame ju na svete a prajeme jej veľa zdravia a lásky. 

Aj v tomto roku sa môžete vidieť na stránkach mesačníka Karlova Ves so 
svojimi novonarodenými deťmi. Pošlite nám svoju spoločnú fotografiu do 
20. marca e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Uveďte svoje meno, 
priezvisko a meno dieťaťa. V najbližšom čísle uvítame do života deti narodené 
v januári a februári.           -mš-

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

Do života sme privítali 
Máriu Veroniku
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Zľavnené lístky  
do divadla  
pre seniorov

www.karlovaves.sk KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

O cvičenia pre seniorov  
je veľký záujem

Pre veľký záujem miestny 
úrad rozširuje kondičné  
a kompenzačné cvičenia pre 

seniorov. Konajú sa v pondelok, 
stredu a štvrtok od 9.30 do 10.30 
h v tanečnom štúdiu na Púpavovej  
ulici 24/A. 

 „Zameriavame sa najmä na cviky 
pre vypracovanie silného chrbtového 
svalstva. Preto chrbát systematicky 
precvičujeme, aby sme získali pevné 
svaly. Vybudovaním svalstva si na-
vyše zrýchlime metabolizmus a spaľu-
jeme viac kalórií,“ hovorí fyziotera-
peutka Katarína Benčová, ktorá vedie 
pondelkové tréningy.

Cvičenia v stredu vedie bývalá 
sólistka baletu SND Helena Hazucho-
vá, ktorá má profesionálne skúsenosti 

aj v oblasti športovej rehabilitácie. 
„Tréningový plán prispôsobujem 
schopnostiam a potrebám záujemcov. 
Používam aj dychové techniky, ktoré 
sú neoddeliteľnou súčasťou fyzického 
pohybu. Do tréningu zaraďujem prvky 
na rozcvičenie poúrazových stavov  
a momentálnych ťažkostí cvičeniek. 
Na rozohriatie celého tela využívam 
rytmické pohybové prvky sprevádzané 
hudbou z krajín celého sveta,“ ho-
vorí o svojich cvičeniach  Helena 
Hazuchová.

V tanečnom štúdiu majú cvičen-
ci k dispozícii karimatky, fitlopty, 
posilňovacie pomôcky a iné užitočné 
športové náradie. Stačí si priniesť 
uterák a športové oblečenie, cvičky 
alebo tenisky s bielou podrážkou.  
V šatni sa môžete prezliecť a prezuť.  

Ak máte ďalšie otázky, alebo sa 
chcete zapísať na cvičenia, kontak-
tujte koordinátorku denných centier 
Dominiku Ďatelinkovú buď pro-
stredníctvom e-mailu dennecentra@
karlovaves.sk, alebo telefonicky (Po, 
Str od 9.00 do 16.00 h, Pia od 9.00 

do 12.00 h) na čísle 0940 634 198, 
prípadne osobne po vopred dohodnu-
tom termíne na oddelení sociálnych 
vecí miestneho úradu MČ Bratisla-
va-Karlova Ves. Kapacita tanečného 
štúdia je limitovaná.  

-dď-; Foto: MiÚ

Karloveskí seniori si užívajú kondičné a kompenzačné cvičenia 

Naučíte sa vytvoriť aj takéto krásne kraslice

Karlova Ves ponúka se-
niorom s trvalým pobytom 
v Karlovej Vsi možnosť 

kúpiť si lístky do Radošinského 
naivného divadla (RND) za výhod-
nú cenu. Mestská časť uhradí až 
70 percent zo sumy lístka, seniori 
zaplatia len zvyšok. Predstavenia sa 
uskutočnia v RND na Záhradníckej 
95.

Záujemcovia si môžu vybrať  
z dvoch hier. Prvou je predstave-
nie To nemá chybu, ktoré sa usku-
toční 16. apríla o 19.00 h. Je to trpká 
komédia o naprávaní starých chýb. 
Ľudsko-smiešny životný osud starého 
novinára pripomína ozajstný životný 
príbeh Stanislava Štepku. Novinár Fe-
dor bilancuje život a spolu so svojimi 
deťmi sa vracia do minulosti, na mies-
ta svojich autentických novinárskych 
stretnutí. Spolu s divákmi vtipne 
uvažuje o naprávaní chýb, o tom, čo  
a ako by bolo, keby tých osudných 
ľudských, ale aj historických, dokon-

ca aj vesmírnych chýb nebolo. Cena 
lístka na osobu je 4,50 eura. 

Druhou možnosťou je kultové pred-
stavenie Jáánošík po 300 rokoch, 
ktoré si môžu karloveskí seniori po-
zrieť 16. mája o 19.00 h. Staronová 
hra má prvky klasického, hudobného  
a kabaretného divadla. Mohli by sme 
ju označiť za kabaretnú revue. Je to gej-
zír scénok, rezkých pesničiek i sprie-
vodného slova. Autorsko-režisérska 
úzka spolupráca Stanislava Štepku  
a Juraja Nvotu priniesla šťavnaté ovo-
cie. Cena lístka na osobu je 4,50 eura.

V prípade záujmu o lístky kontak-
tujte Dominiku Ďatelinkovú (Po, Str 
od 9.00 do 16.00 h, Pia od 9.00 do 
12.00 h) na tel. č. 0940 634 198. Počet 
lístkov je limitovaný.       -dď-

marec 2018

Spolu sa naučme zdobiť 
veľkonočné vajíčka

Veľká noc sa blíži, tak 
neváhajte a príďte sa naučiť 
nezvyčajné techniky zdobe-

nia veľkonočných vajíčok. Ateliér 
tvorby veľkonočných kraslíc sa  
uskutoční tesne pred Veľkou nocou  
v utorok 27. marca od 14.30 
do 17.00 h v dennom centre na  
Til gnerovej ulici.

Na stretnutí zažijete radosť z tvor-
by, potešíte seba aj svoje okolie origi-
nálmi, ktoré vlastnoručne vytvoríte, 
príjemne si oddýchnete a navyše 
zmysluplne strávite voľný čas.

Účastnícky poplatok je vo výške 
3,50 eura pre všetkých nepracujúcich 
seniorov s trvalým pobytom v Kar-

lovej Vsi, pre seniorov pracujúcich 
a pochádzajúcich z iných mestských 
častí je poplatok 6,50 eur.

V prípade záujmu kontaktujte koor-
dinátorku denných centier Dominiku 
Ďatelinkovú na čísle 0940 634 198 
(Po, Str od 9.00 do 16.00 h, Pia od 
9.00 do 12.00 h), prípadne osobne po 
vopred dohodnutom termíne na odde-
lení sociálnych vecí miestneho úradu 
MČ Bratislava-Karlova Ves. Môžete 
sa prihlásiť aj prostredníctvom  
e-mailu na dennecentra@karlovaves.
sk. Kapacita tvorivej dielne je maxi-
málne desať ľudí. Materiál bude  
k dispozícii.

-dď-; Foto: MiÚ
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Priestor pre váš inzerát

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

Mimoriadny termín právnej 
poradne

www.karlovaves.skKARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Poučte sa o stravovaní  
a jeho vplyve na zdravie

Asi nikto nebude namietať 
proti tvrdeniu, že zdravie je 
výsledkom spôsobu života. 

Sami z vlastnej vôle sme schopní 
kontrolovať sa pri vyrovnávaní so 
stresom, požívaní alkoholu, ciga-
riet, cvičení a telesnom pohybe či 
výžive. Práve tá patrí k najvýznam-
nejším faktorom ovplyvňujúcim 
naše zdravie. 

Výskumy dokazujú, že zmeny  
v stravovacích návykoch môžu zlepšiť 
zdravotný stav pomerne rýchlo. Ak 
sa chcete o tejto problematike dozve-
dieť viac, nenechajte si ujsť prednášku 
prof. Ing. Valérie Michalovej, CSc., 
ktorá dlhodobo pôsobí vo výskume 
životnej úrovne, spôsobu  života  
a služieb. 

„Zdravie a naša pohoda do veľkej 
miery závisia od kvality a rozmanitos-
ti živín, ktoré prijímame. Najľahším 

a najefektívnejším spôsobom, ako 
to v dlhodobom meradle dosiahnuť, 
je zlepšiť stravovacie návyky,“ 
vysvetľuje Valéria Michalová. 
Odborníci uvádzajú, že 70 – 80 per-
cent súčasných ochorení priamo alebo 
nepriamo súvisí so spôsobom stravo-
vania a až 70 percent úmrtí spôsobu-
jú dôsledky nevhodného stravovania  
a životného štýlu.

Prednáška je určená pre širokú 
verejnosť. Počet miest v sále je ob-
medzený, preto sa treba prihlásiť na 
čísle 0940 634 198. Vstupné na pred-
nášku pre prihlásených záujemcov je 
vo výške 0,50 eura, priamo na mieste 
jedno euro. Prednáška sa uskutoční  
v utorok 28. marca od 14.30 do 15.30 
h vo veľkej zasadačke na prízemí  
miestneho úradu na námestí sv. Fran-
tiška 8.

-mš-

Fašiangový karneval v klube  
na Lackovej 

Aké by to boli fašiangy bez poriad-
nej fašiangovej zábavy? V tomto 
duchu si členovia seniorklubu na 
Lackovej v pondelok 5. februára  
v priestoroch klubu pripravili fašian-
gový karneval.

Ako dokazuje priložená fotografia, 
nálada bola skvelá. Seniori sa obliek-

li do pestrých masiek a radovali sa v 
spoločnosti priateľov. Súčasťou kar-
nevalovej zábavy bola aj prezentácia 
tradičných fašiangových dobrôt, ktoré 
si členovia klubu sami napiekli. Po 
chutných šiškách či fánkach sa len tak 
zaprášilo.

-dď-; Foto: MiÚ

Bezplatná právna poradňa, 
ktorá funguje v Karlovej 
Vsi, sa teší veľkému záujmu 

občanov. Otvorená je vždy druhú 
stredu v mesiaci, teda najbližšie to 
bude 14. marca v čase od 14.00 do 
17.00 h. 

„Vzhľadom na mimoriadne veľký 
počet občanov, ktorí navštívili po-
radňu vo februári, očakávame zvýšený 
záujem aj v marci. Keďže naše kapaci-
ty sú obmedzené a chceme pomôcť čo 
najväčšiemu množstvu ľudí, rozhodli 
sme sa v marci otvoriť poradňu aj  
v mimoriadnom termíne, a to v stredu 
28. marca,“ povedal koordinátor po-
radne vicestarosta Branislav Záhrad-
ník. 

Karlovešťania oceňujú, že miest-
ny úrad urobil aj týmto spôsobom 
ústretové gesto. Právnici sa tak budú 
venovať obyvateľom Karlovej Vsi ešte 

viac bez toho, aby za to Karlovešťania 
zaplatili jediné euro.

Občania sa do poradne môžu vo-
pred objednať e-mailom na adrese 
branislav.zahradnik@karlovaves.sk. 
Pre objednaných klientov je vyhra-
dený čas od 14.00 do 15.30 h. Obča-
nia môžu v čase od 15.30 do 17.00 h 
prísť aj bez objednania. Poradňa fun-
guje na 1. poschodí miestneho úradu 
v kancelárii vicestarostu.             -red-

Jednota dôchodcov informuje

Veľký záujem  
o tréningy pamäti pre seniorov

Jednota dôchodcov Slovenska 
(JDS) v Karlovej Vsi oznamuje 
svojim členom a priaznivcom, 

že v apríli spolu s Okresnou orga-
nizáciou JDS chystá obľúbenú Pre-
hliadku prednesu umeleckej poézie, 
prózy a vlastnej tvorby. Podujatie 
sa uskutoční vo veľkej sále KCK na 
Molecovej ulici v pondelok 30. aprí-
la 2018 o 15.00 h.

Recitátori si môžu vyzdvihnúť pri-
hlášky v kluboch dôchodcov na Til-
g nerovej, Lackovej a Pribišovej ulici, 
prípadne každý pondelok v kancelárii 

V minulom roku sme zaz-
namenali medzi kar-
loveskými seniormi 

veľký záujem o cvičenia zame-
rané na pamäťové funkcie. Pre-
to sa organizátori tréningov  
z oddelenia sociálnych vecí miest-
neho úradu rozhodli pokračovať  
v nich i v tomto roku. Tréningy 
budú vo štvrtok v dennom centre 
na Lackovej vždy od 13.30 do 15.00 
h a v piatok v dennom centre na Til-
gnerovej od 9.00 do 10.30 h. 

na Lackovej ulici č. 4, od 14.00 do 
16.00 h. Prehliadka bude pokračovať 
v septembri krajským kolom a vyvr-
cholí celoslovenskou prehliadkou 
najúspešnejších recitátorov, ktorá sa 
tentoraz uskutoční v Bratislave. 

Podujatia tohto druhu, teda aj pre-
hliadky speváckych súborov, dáva-
jú seniorom príležitosť prejaviť svoj 
vzťah k umeniu a literatúre, čím obo-
hacujú ich i náš spoločenský život  
a prispievajú k reprezentácii Karlovej 
Vsi.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom 
e-mailu dennecentra@karlovaves.
sk, telefonicky (Po, Str od 9.00 do 
16.00 h, Pia od 9.00 do 12.00 h) na 
čísle 0940 634 198, prípadne osobne 
u Dominiky Ďatelinkovej po vopred 
dohodnutom termíne na miestnom 
úrade MČ Bratislava-Karlova Ves, 
oddelenie sociálnych vecí. V prípade 
veľkého záujmu zapisujeme účast-
níkov do kurzu podľa poradia, v akom 
sa prihlásili.         -dď-
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Prečo ľudia sledujú TV Bratislava
Prečo ľudia sledujú TV Bratislava 
1. Regionálne informácie sú na prvom mieste. Sme blízko k ľuďom. 
Čím je pre obyvateľa udalosť bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia. Regionálna televízia 
plní jedinečnú, nezastupiteľnú úlohu - informovať o dianí v najbližšom okolí. Prvoplánový bulvár 
prenechávame iným. My sami sme si vybrali, že chceme byť iní – dôvernejší. 

2. Analyzujeme, hľadáme riešenia, venujeme sa veciam detailnejšie ako národné médiá. 
Vysielame to, čo vás zaujíma. Za 11 rokov našej činnosti sa najsledovanejšími stali diskusné relácie. 
Nikto iný také neponúka. 

 

Beseda o piatej má 2 krát týždenne 
premiéru: streda a piatok o 17. hodine.  
 
Naposledy sme sa venovali: 
 
- Ničia developeri vodné zdroje? 
- Ako sa rodí v bratislavských 
nemocniciach? 
- Ako sa máme postarať o seniorov? 
- Bratislava a stavby blízkej budúcnosti. 
- Násilie na ženách, je situácia taká zlá? 

Hľadáme riešenia na témy, ktoré sa nás bezprostredne týkajú.  

3. Pomáhame vám meniť svet k lepšiemu. 
Regionálne vysielanie umožňuje občanom, aby sa aj oni podieľali na rozhodovaní o miestnych 
záležitostiach. Kto má rad svoje mesto, zaujíma sa aj o veci verejné a to prispieva ku demokracii.  

4. Neklameme, to si viete ľahko overiť - stačí sa pozrieť z okna. 
Na internete a sociálnych sieťach sa môže klamať a zavádzať, zákony nemajú taký dosah. Ale 
objektívnosť a vyváženosť informácií, ktoré vysielame ako televízia, sú kontrolované aj Radou pre 
vysielanie a retransmisiu.  

5. Každý deň nový program   
TV Bratislava je najväčšia regionálna TV na Slovensku: veľkosťou územia pokrytého signálom, 
objemom vlastnej výroby a pestrosťou programu a jediná metropolitná televízia pre  hlavné mesto a 
okolie. 

6. Záujem o regionálne informácie rastie, 
pretože sú užitočné 
Informácie z regionálneho média sú vám 
užitočné, lebo s tým môžete niečo urobiť.  
 
 

 

 

7. Sme nielen klasická TV, ale aj internetová TV a webový portál 
Pozerajte nás naďalej v televízore, alebo z archívu na webe. 
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2. Analyzujeme, hľadáme riešenia, venujeme sa veciam detailnejšie ako národné médiá. 
Vysielame to, čo vás zaujíma. Za 11 rokov našej činnosti sa najsledovanejšími stali diskusné relácie. 
Nikto iný také neponúka. 

 

Beseda o piatej má 2 krát týždenne 
premiéru: streda a piatok o 17. hodine.  
 
Naposledy sme sa venovali: 
 
- Ničia developeri vodné zdroje? 
- Ako sa rodí v bratislavských 
nemocniciach? 
- Ako sa máme postarať o seniorov? 
- Bratislava a stavby blízkej budúcnosti. 
- Násilie na ženách, je situácia taká zlá? 

Hľadáme riešenia na témy, ktoré sa nás bezprostredne týkajú.  
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Karlovešťan Zoltán Drenko je 
archeológ, ktorý zásoboval 
svojimi nálezmi Slovenské 

národné múzeum 37 rokov. S ra-
dosťou spomína na svoju prvú 
„bojovú“ úlohu po štúdiu v Prahe 
- pomáhať pri záchrane a obnove 
hradov a kaštieľov. V roku 1969 bol 
vyslaný do Strážok pri Kežmarku, 
kde sa nachádzal vzácny, ale zane-
dbaný renesančný kaštieľ. V starej 
veži kaštieľa ešte žila barónka Mar-
gita Czóbelová a posádka Apolla 11 
pristála na Mesiaci. „Prišli za mnou 
miestni a pýtali sa, či je to možné, že 
Američania pristáli na Mesiaci. Ja 
som im povedal, že áno. Uverili mi 
tak napol. Definitívne ich utvrdilo 
až slovo barónky. Čo povedala ona, 
to u miestnych platilo,“ spomína  
s úsmevom zakrátko osemdesiatnik 
Zoltán Drenko.

Ako ste sa dostali k archeológii?
Môj otecko pracoval v továrni 

vo Fiľakove. Závod sa rozširoval  
a vykonávali sa tam stavebné práce. 
Cestou do roboty si otec všimol, že  
z nákladného auta s pieskom sa vyko-
túľala ľudská lebka. Šoférom auta bol 
jeho známy, a tak sa mu podarilo do-
stať sa na miesto, odkiaľ sa piesok na 
stavenis ko dovážal. Po príchode zistil, 
že sa porušil jeden hrob a odhalil ľud-
skú kostru. Oznámil to ihneď Arche-
ologickému ústavu v Nitre a zastavili 
práce. Dopadlo to tak, že docent Točík 
z Nitry spravil na mieste výskum, 
pri ktorom objavil 70 hrobov z doby 
avar skej. Takto sa dostal k archeológii 
môj otec. Ja som sa ako 11-ročný začal 
pohybovať v okolí nálezísk a už vtedy 
mi prischla v škole prezývka „arche-
ológ“. Triedny učiteľ mi za výborný 
prospech daroval rozprávkovú knihu, 
kde mi pod venovanie napísal „Sláva 
archeológii“. Tú knihu mám dodnes 
odloženú.

Špecializovali ste sa na určité his-
torické obdobie?

Archeológovia sa podobne ako 
historici sústreďujú na historické ob-
dobia. Niektorí kolegovia kopú dobu 
kamennú, bronzovú alebo železnú. 
Ďalším je rímske obdobie, keď sa 
aj u nás pohybovali rímske légie. 

Nasleduje slovanské obdobie Veľkej 
Moravy a potom obdobie, ktorému 
som sa venoval ja, stredovek. Dá sa 
povedať, že na Slovensku sa našli ob-
divuhodné nálezy v priereze všetkých 
spomenutých období.

Aké predmety ste bežne nachádzali 
v zemi?

Veľkú radosť mali najmä numiz-
matici, pretože v okolí ruín kostolov 
a hradov sme nachádzali množstvo 
mincí rôznych panovníkov. Kla-
sickými predmetmi boli hlinené nádo-
by, sklenené poháre. V priestoroch 
bývalých opevnení a bášt bývali rôzne 
zbrane, meče, dokonca aj nevybuch-
nutí predchodcovia dnešných ručných 
granátov. Na južnom Slovensku, kde 
som dlhé roky pôsobil, boli výraznou 
stopou po Turkoch fajky.

A čo šperky? Prežili aj mnohé 
vykrádania hrobov?

Objavili sa aj mimoriadne de-
tailne vypracované šperky ozdobené 
vzácnymi kameňmi. Dámy za sebou 
zanechali ihlice do vlasov, ktoré sa 
nám podarilo nájsť vo veľmi zacho-
valom stave. Za raritu pokladám 
svadobný prsteň pozostávajúci zo 
štyroch zlatých kruhov. Človek si 
kladie otázku, na čo tie štyri kruhy 
slúžili? Snúbenci si pri svadobnom 
obrade vložili prsty do dvoch kruhov 
a cez zvyšné dva prevliekol farár 
retiazku, ktorou spojil ich vzťah do 
manželského zväzku.

Zamestnal vás niektorý z predme-
tov pre jeho nejasný pôvod alebo 
funkciu?

Určite ste boli navštíviť hrad Čer-
vený Kameň. V rámci výskumu sme 
na vnútornom nádvorí našli zvyšky 
základov stredovekej veže. Čo bolo 
napínavé, to boli zbrane. Tie sa dajú 
nájsť na mnohých miestach, ale tu 
sme našli unikátne hlinené valčeky. 
Boli silno vypálené a na nálezisku ich 
bolo skutočne požehnane. Zanechali 
ich po sebe husiti, ktorí ich používali 
ako náboje. Keď už nebolo dosť žele-
za, vyrábali hrubé hlinené valčeky, 
ktoré používali ako strelivo. Na slo-
venskom území ide o jedinečný nález 
tohto druhu.

Na náleziskách sa to hemží jamami. 
Spadli ste do nich niekedy?

Popri trpezlivosti je nesmierne 
dôležitá aj ostražitosť. Jamy nie sú 
vykopané v nejakých pravidelných 
vzdialenostiach. Človek sa musí ve-
dieť na nálezisku orientovať a najmä 
nikdy necúvať dozadu. Práve pri 
cúvaní, napríklad kvôli lepšiemu fo-
tografickému záberu, sa stávajú vážne 
úrazy. Mimoriadne nebezpečné však 
bolo pôsobenie na hrade Strečno. Aj 
dnes komplikuje život okoliu padanie 
skál. Takisto v tom čase neboli 
priestory hradu nijako ohraničené.  
V skalnatom teréne som si musel 
dávať pozor takpovediac na každý 
krok. Ani najväčšia pozornosť však 
nezaručovala, že sa z múru neuvoľní 
nejaká skala a nezrúti sa na vás.

Kto vám pomáhal pri výkopových 
prácach? Je na to potrebné vzdela-
nie v odbore archeológie?

Pomáhali nám rôzni ľudia, väčši-
nou miestni. Vzdelanie pri výkopoch 
nie je nutné. Zapájali sa dôchodcovia, 
brigádnici z radov študentov aj miest-
ni nezamestnaní. Vďaka našim výko-
povým prácam som spoznal niekoľko 
veľmi slušných rómskych rodín, ktoré 
si svojou snaživosťou zabezpečili lep-
šie životné podmienky. Keď videli, že 
sa k nim správam ľudsky, pozývali ma 
aj na rodinné udalosti ako oslavy alebo 
pohreby. V spojení s cigánskou mu-
zikou to bol skutočne zážitok. Takisto 
musím povedať, že domáci boli mojej 
práci vždy naklonení a boli nám nápo-
mocní. Nestretol som sa s nijakým 
blokovaním či sabotovaním prác.  
V podstate prevládal zdravý lokálpa-
triotizmus a ľudia chceli nálezmi zvi-
diteľniť svoje mesto alebo obec. Keď 
sme pracovali s jemnými nástrojmi a 
metličkami, tak sa nás občas snažili 
popohnať. Laikovi sa predsa len môže 

zdať, že čím hlbšie sa kope lopatou, 
tak tým viac sa aj vykope. Akonáhle 
narazíte na priestor, kde je pravde-
podobná prítomnosť nálezu, musíte 
pracovať trpezlivo a jemne. Základom 
archeológie je trpezlivosť. 

Lákalo vás vykopať niečo aj  
v zahra ničí?

Hoci som ponavštevoval za-
hraničné výskumy, tak ani nie. Dostal 
som sa do Tutanchamónovej hrobky  
v Egypte, do Tróje a Mykén, ktoré 
objavil Heinrich Schliemann. Sen-
začným miestom sú aj Pompeje. 
Niečo iné je ísť tam ako návštevník, 
a iné zasa služobne. Na tento druh 
výskumov musíte mať stopercentné 
zdravie a byť otužilý. V Egypte som 
za ten krátky pobyt zažil piesočnú 
búrku. Tešil som sa, že som to prežil 
bez ujmy na zdraví. Piesok som však 
mal všade. Fandím všetkým Slová-
kom, ktorí reprezentujú našu krajinu 
v mojom odbore. 

Robia sa dnes archeologické práce 
s podporou štátu, alebo je potrebný 
súkromný investor?

Za socializmu sme mali väčší 
priestor na realizáciu. Samozrejme, 
keď ide o výnimočné nálezisko, tak 
štát činnosť podporí. Ako napríklad 
pri náleze avarského pohrebiska 
pri stavbe bratislavského obchvatu. 
Doba však nepraje odvahe púšťať sa 
do výskumu na vlastnú päsť. Ide skôr  
o dobrú vôľu pri poľnohospodárskych 
a stavebných prácach. Často však 
majitelia pozemkov nálezy predme-
tov zamlčia, aby ich archeológovia 
nebrzdili v termínoch. Z historického 
hľadiska je to veľká škoda. Slovensko 
je veľmi bohaté na náleziská a priate-
ľom zdôrazňujem, že ani netušíme, čo 
všetko sa pod nami nachádza.

-ab-; Foto: MiÚ

Zoltán Drenko:  
   Základom archeológie  
   je trpezlivosť

Karlovešťan 
a archeológ 
Zoltán Drenko
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Monotónne panelové obyt-
né stavby, vykosené 
trávniky, zahustené 

výsadby krov a skupiny stromov. 
Veľmi málo kvetov, kvitnúcich tr-
valiek, vlhkých stanovíšť, mokradí 
či menších prírodných vodných 
plôch. Takto vyzerajú typické síd-
liskové obytné štvrte v mestách 
postavené v druhej polovici 20. 
storočia. 

Strata druhovej rozmanitosti spolu 
s nepriaznivou zmenou klímy patria 
k najväčším súčasným problémom  
ľudstva. Možno si to my, obyvatelia 
miest, v každodennom živote až tak 
neuvedomujeme, ale všetci rovnako 
závisíme od prírodných zdrojov našej 
planéty. K ochrane biologickej rôz-
norodosti priamo patrí aj problema-
tika ochrany opeľovačov. Viac faktov 
o biodiverzite a zelenej infraštruktúre 
nájdete v materiáli vypracovanom  
v rámci projektu PERFECT na web-
stránke Karlovej Vsi. 

Mestská časť Karlova Ves sa už 
v roku 2016 zapojila do projektu 
Mestské včely. Zámerom tohto pro-
jektu je vytvoriť alternatívne miesta, 
ktoré v mestskom prostredí pomáha-
jú opeľovačom prežiť. Takého miesta 
pribúdajú vďaka jednoduchým opat-

Záhradná architektka spolu 
so záhradníkom sa na dvoch 
stretnutiach podelili s pri-

hlásenými Karlovešťanmi o svoje 
skúsenosti. Tí sa naučili naplánovať 
si výsadbu predzáhradky, a mali 
tiež možnosť navrhnúť si vzhľad 
predzáhradky pred svojím domom 
za pomoci odborníkov.

O stretnutia, ktoré sa uskutočnili 
22. a 26. februára, bol veľký záujem. 
V priebehu februára sa mohli záujem-
covia o vytvorenie predzáhradky pri-
hlásiť na referáte životného prostredia 
miestneho úradu (informáciu sme 
zverejnili vo februárových novinách). 
Na úvod každého stretnutia školitelia 
predstavili záujemcom zásady pláno-

reniam, akými sú napríklad výsad-
ba či prírode blízka starostlivosť  
o zeleň. Oboje prináša úžitok v celom 
kontexte prírodného spoločenstva, 
pomáha teda opeľovačom aj ľuďom. 
Na viacerých lokalitách sme sa tak 
v Karlovej Vsi v spolupráci s orga-
nizáciou Živica zamerali na výsadbu 
nektárodajných kvetov, na vybratých 
plochách sa upravil režim kosenia  
a osadili sa informačné tabule či 
vznikli tzv. hmyzie hotely.

Karlova Ves pokračuje v opatre-
niach zameraných na podporu 
biodiverzity aj v roku 2018, a to  
v rámci pokračovania viacročného 
medzinárodného projektu PERFECT. 
Príkladom takýchto opatrení v husto 
zastavaných sídliskových štvrtiach 
je pretváranie striech na vegetačné 
plochy. Ich výhodou v porovnaní  

vania a zakladania záhonu. Potom 
dostali priestor prihlásení, ktorí si za 
pomoci školiteľov navrhli vlastný pro-
jekt. 

„V priebehu marca navrhnuté 
projekty dokončíme, vyhodnotíme  
a zoz bierame informácie o tom, koľko 
a akých trvaliek a kríkov bude tre-
ba obstarať na vysadenie do napro-
jektovaných predzáhradiek. Pred-
pokladáme, že v druhej polovici apríla 
budeme schopní poskytnúť účastní-
kom rastliny, ktoré si sami vysadia 
do svojich predzáhradiek,“ vysvetľu-
je ďalší postup Lucia Gašparová  
z referátu životného prostredia miest-
neho úradu.

-mš-; Foto: MiÚ

s tradičnými strechami je, že fun-
gujú ako vynikajúci tepelný izolant, 
zabraňujú výkyvom teplôt medzi 
dňom a nocou, odľahčujú kanalizáciu 
a spomaľujú odtok dažďovej vody. 
Tieto strechy produkujú kyslík, za-
držiavajú  oxid uhličitý, filtrujú pev-
né častice a absorbujú škodliviny  
z ovzdušia. Poskytujú útočisko rôz-
nym živočíšnym druhom, ktorých 
existencia je v mestskom prostredí 
dôležitá. 

V súčasnosti sa preto mestská 
časť pripravuje aj na zapojenie do 
grantovej výzvy na premenu strechy 
prístavby polyfunkčného objektu  
miestneho úradu na Perneckej ulici 

na vegetačnú. Projekt počíta s výsad-
bou bohatého výberu nektárodajných 
rastlín, zaradením ukážkového úľa  
a menšieho vodného prvku, ktorý 
by poslúžil ako napájadlo pre včely  
a vtáky.

Včelstvá, ktoré sú v rámci projektu 
Mestské včely umiestnené na streche 
Starej tržnice v centre Bratislavy, 
na budove Slovenskej sporiteľne 
či Národného lesníckeho centra vo 
Zvolene iba potvrdzujú, aké bezprob-
lémové je spolužitie včelstiev s ľuďmi 
v mestskom prostredí. 

Zuzana Hudeková, projektová 
manažérka PERFECT; 

Foto: internet

Karlovešťania si projektovali 
vlastné predzáhradky

Chceme chrániť  
biodiverzitu v Karlovej Vsi
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Výsadba 
stromov  
a orezy kríkov 
majú svoje 
pravidlá

Orezané 
konáre 
nepatria  
do lesa, ale  
do kontajnera

Skrášľovanie okolia zveľaďo-
vaním zelených plôch pred 
bytovými domami je zaslúžná 

činnosť. Okrem úsilia a inšpirá-
cie si vyžaduje najmä voľný čas. 
Jeho investícia má zmysel a vďaka 
udržiavaným predzáhradkám pred 
bytovými domami je Karlova Ves 
príjemným miestom na bývanie.

Do predzáhradiek sa odporúča 
vysádzať nízke kríky a byliny (tr-
valky, letničky, cibuľoviny) do 
ucelených záhonov, ktoré sú oddelené 
od kosených trávnikov. Zjednoduší 
sa tak ich údržba. Do zelene však nie 
je dovolené vysádzať stromy a kríky, 
ktoré v dospelosti dosahujú výšku nad 
dva metre, do vzdialenosti menšej 
ako päť metrov od fasády bytového 
domu, dva metre od kanalizačnej ale-
bo vodomernej šachty alebo stožiaru 

Ak plánujete orezať kríky  
v okolí vášho domu a nevie-
te kam s odpadom, máme 

pre vás dobrú správu. Verejno-
prospešné služby Karlova Ves 
(VPS) odvezú bioodpad z orezov, 
ktorý sami vytvoríte, podľa har-
monogramu v mesiacoch marec, 
september, október a november. 
Miesto, kde chcete orezy vyko-
návať, spolu s približným odhadom 
množstva odpadu nahláste na 
referát životného prostredia na tel. 
č. 02/707 11 282 (prípadne posledné 
trojčíslie vymeňte za 281, 271), ale-
bo e-mailom na zelen@karlovaves.

sk, ktorý odvoz zabezpečí. Je vhod-
né poslať aj fotografiu kríkov, ktoré 
sa chystáte orezať.

„Orezané konáre z kríkov si niek-
torí Karlovešťania zvykli vyhadzovať 
na miesta, kam rozhodne nepatria. 

Často vidno kopy orezaných konárov  
v lesoch okolo Karlovej Vsi. Tam 
však v žiadnom prípade nepatria. 
Nielenže špatia prírodu, ale je to  
v rozpore s platnou legislatívou. 
Zákon o odpadoch zakazuje uložiť 

alebo ponechať odpad (vrátane 
orezaných konárov) na inom mieste 
ako na mieste na to určenom,“ upo-
zorňuje Halina Trubínyiová z referátu 
životného prostredia. 

-mš-; Foto: Odkaz pre starostu

verejného osvetlenia. 
V prípade záujmu sadiť stromy 

na verejné priestranstvá je potrebný 
písomný súhlas vlastníka pozemku  
a treba zvážiť možnú veľkosť dos-
pelého stromu, aby nezasahoval do 
ochranných pásiem inžinierskych sie-
tí a aby mu vyhovovali podmienky 
prostredia. Ak máte otázky, môžete sa 
obrátiť na referát životného prostredia 
na miestnom úrade v Karlovej Vsi.

Orezy kríkov do 1/3 hmoty kríka 
(napríklad tvarovanie živých plo-

tov) môžete robiť celoročne  okrem 
obdobia kvitnutia. Presvetľovacie  
a zmladzovacie rezy, ktoré si vyžadu-
jú zásah nad 1/3 hmoty kríka, možno 
vykonávať mimo obdobia horúceho  
a suchého leta, aby sa kríky nevysilili.

Rez živých konárov listnatých stro-
mov s priemerom viac ako 5 cm sa 
vykonáva vo vegetačnom období od 
1. apríla do 30. septembra. V inom 
ako vegetačnom období možno taký 
rez vykonávať len v prípadoch rezov 
produkčných ovocných drevín alebo 

v prípade bezprostredného ohrozenia 
zdravia a života človeka, prípadne 
značnej škody na majetku.

Udržiavanie stromov sa zabez-
pečuje odborne realizovaným rezom 
stromu. Neodborným orezom možno 
strom poškodiť, a tým spôsobiť jeho 
postupné odumieranie, čo môže byť 
časom nebezpečné aj pre vaše okolie. 
Navyše poškodzovanie stromov je 
protizákonné a udeľuje sa zaň pokuta 
do výšky 6 638,78 eura.

-ab-; Foto: MiÚ

Takýmito kopami orezaných konárov niekto “zatraktívnil” lesný porast v Líščom údolí

Do predzáhradky 
patria predovšetkým 
nízke kríky a bylinky
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Obyvatelia bytových domov môžu zbierať 
biologicky rozložitel’ný odpad

Odborne vykonané orezy kríkom neškodia,  
len ich omladzujú

Bývate v bytovom dome 
a chcete zbierať biolo-
gicky rozložitel’ný odpad? 

Môžete. V Bratislave sa biologicky 
rozložitel’ný odpad pri hromad-
nej bytovej výstavbe vhadzuje 
do čiernych zberných nádob na 
zmesový komunálny odpad. Potom 
sa energeticky zhodnocuje v jednej 
z naj modernejších spaľovní odpadu  
v strednej Európe vo Vlčom hrdle. 

Hlavné mesto vlani zaviedlo zber 
biologicky rozložiteľného odpa-
du zo záhrad a parkov v rodinných 
domoch. Zber sa vykonáva dvoma 
spôsobmi – do hnedých zberných 
nádob alebo kompostérov. Obyvate-
lia v hromadnej bytovej výstavbe si 
môžu zakúpiť kompostér spoločnosti 
Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). 
O kompostéry sa starajú obyvatelia. 
Pri správnom kompostovaní vznik-
ne hodnotný kompost, ktorý môže 
slúžiť ako hnojivo pre záhradu. Pri 
kúpe kompostéra treba počítať aj so 

starostlivosťou a dodržiavaním pod-
mienok správneho kompostovania  
a s vyprázdňovaním kompostéra. Ne-
treba zabudnúť ani na jeho správne 
umiestnenie. Všetky potrebné in-
formácie o kompostovaní nájdete aj 
na stránke www.bratislavakompostu-
je.sk. 

V prípade záujmu o zakúpenie kom-

Zima sa tento rok ohlási-
la len niekoľkodňovým 
snežením vo februári a jar 

je tu čo nevidieť. Pracovníci Verej-
noprospešných služieb využili toto 
priaznivé počasie aj na starostlivosť 
o kríky. Potrebné orezy sú napláno-
vané až do konca marca. Musia 
sa vykonať v čase, keď nesneží  
a teploty sa pohybujú nad nulou.  
O kríky sa starajú odborní pra-
covníci na základe podnetov oby-
vateľov, ale aj podľa plánu terénnej 
práce odborných zames tnancov 
referátu životného prostredia. 
Omla dzovací rez už majú za sebou 
kríky na uliciach Brodská 1 – 7  
a 2 – 8 (pás zelene medzi vnútro-
blokmi), Nad Lúčkami 55 (skupi-
na kríkov nad domom), v ZŠ Ma-
jerníkova 62 na parkovom námestí 
pred kostolom, na Majerníkovej 
58, Púpavovej 22 – 28 v parku a na 
Levárskej 11.

Niektorým kríkom stačí jemnejší 
tvarovací orez, no mnohé kríky neboli 
dlhé roky udržiavané a vyžadovali si 
tzv. omladzovací rez. Ten je možné  

u niektorých druhov krov viesť vo 
výške 30 – 50 cm nad zemou. Vo via-
cerých krovitých húštinách sa našli 
odumreté torzá starých kríkov, ktoré 
sa už len odstránili. Preto sa na prvý 
pohľad mohlo zdať, že z veľkých 

• Levárska 1 – 7, pás zelene pri parkovaní
• Silvánska 2 – 6, ihrisko pred vnútroblokom
• výjazd z Lackovej na Karloveskú pri Samoške
• Tilgnerova – Karloveská, polovnútroblok
• predzáhradky na Hany Meličkovej 8 – 28
• Adámiho 26, pri schodisku
• Hlaváčiková 2 – 4, okolo domu
• vnútroblok Matejkova

Ďalšie marcové 
orezy sú 

naplánované na 
nasledujúcich 

miestach:

kríkov sa odrezalo priveľa. Tieto 
odborne vykonané orezy však ošetre-
né kríky vôbec nepoškodia, práve na-
opak, kríky sa s príchodom jari opäť 
naplno zazelenajú.  

  -mš-; Foto: MiÚ

Z odpadu z našich kuchýň môže vzniknúť kvalitný kompost

postéra a ďalších otázok, ktoré súvisia 
so zberom biologicky rozložiteľného 
odpadu zo záhrad a parkov pri hro-
madnej bytovej výstavbe, môžete 
kontaktovať spoločnosť OLO, a. s., 
Bratislava, a to  e-mailom na zakaz-
ka@olo.sk, prípadne telefo nicky na 
tel. č. 02/50 110 222.  

-mš-; Foto: ilustračné

Orez majú za sebou už aj tieto kríky na Púpavovej

V našich domácnostiach vzniká 
pomerne vysoký podiel biologického 
odpadu, ktorý možno vytriediť a po-
tom kompostovať. Môže ísť napríklad 
o rastlinný odpad z prípravy jedál 
ako rôzne šupy z čistenia ovocia  
a zeleniny, vajcové škrupinky alebo 
zvyšky jedál okrem tých, ktoré ob-
sahujú kosti, mäso zo zvierat a rýb 
či mliečne výrobky. Tento odpad 
možno nosiť do záhrady (svojej ale-
bo svojich známych), kompostovať 
priamo v byte (trh ponúka širokú 
paletu domácich kompostérov), ale-
bo spoločne so susedmi si zriadiť 
komunitné kompostovisko, napr. 
v spoločných priestoroch domu či 
pred bytovým domom. 

Kompostovaním sa nielenže 
chráni naše životné prostredie, ale 
zároveň prírode prinavraciame vo 
forme kompostu organickú hmo-
tu. Vďaka kompostovaniu môžeme 
znížiť množstvo odpadov z domác-
ností, ktoré končia bez využitia 
na skládkach alebo v spaľovniach 
odpadov o 45 až 50 percent. Navyše 
z nich vyrobíme kompost – orga-
nické hnojivo, ktoré je využiteľné pri 
pestovaní rastlín v domácnostiach, 
napr. v kvetináčoch, v predzáhrad-
kách pred bytovými domami, alebo 
ho môžete pridať k stromom či krí-
kom v okolí svojho bytového domu.

Ostatné typy zneškodňovania 
odpadu sú pre naše prostredie 
oveľa nepriaznivejšie. Pri rozklade 
biologického odpadu na skládkach 
vzniká veľmi škodlivý metán. Pri 
jeho spaľovaní sa zasa uvoľňuje 
okrem oxidov uhlíka, dusíka, síry, 
ťažkých kovov aj niekoľko desiatok  
z 210 látok označovaných ako dioxíny 
a furány, a tie majú rakovino tvorné 
účinky. Okrem toho  poškodzu-
jú imunitný systém, môžu poškodiť 
aj vyvíjajúci sa nenarodený plod  
v tele matky, negatívne ovplyvňujú 
pohlavné hormóny a hormóny štít-
nej žľazy.     

Odborníčka na 
životné prostredie 
Zuzana Hudeková  
o kompostovaní 

NÁZOR
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Veľkokapacitné kontajnery 
pristavia už v marci

Riešenie bezdomovectva  
je behom na dlhé trate

Jar je spojená aj s upratovaním 
domácností. Opäť sa budeme 
zbavovať zbytočných a často 

aj nadrozmerných vecí. Naši oby-
vatelia preto určite uvítajú, že od 
marca začne miestny úrad opäť 
pristavovať veľkokapacitné kontaj-
nery.

Pristavovať sa budú podľa har-
monogramu, ktorý sa oproti minulým 
rokom zmenil. Každý deň od pondel-
ka do štvrtka bude pristavený jeden - 
teda štyri kontajnery za týždeň. Kon-
tajner na stanovišti zotrvá 24 hodín. 

„Znečisťovanie kontajnerových sto-

Jedným z negatívnych javov 
súčasnosti je bezdomovectvo. 
Ľudí bez domova stretávame 

aj v Karlovej Vsi. Často žijú na mies-
tach, o ktorých možno ani netušíme. 
Nezisková organizácia Depaul Slo-
vensko vlani začala mapovať celý 
terén Karlovej Vsi a zaznamenávať 
miesta, kde žijú ľudia bez domova. 
Zároveň s nimi začali pracovať na 
individuálnej báze. 

„Vďaka tejto práci sa nám podari-
lo napríklad umiestniť pána Jozefa 
do zariadenia sociálnych služieb pre 
ležiacich pacientov. Takmer šesť rokov 
strávil v chatke, kde sa o neho starala 
družka. Zachránili sme aj pani Janku, 
ktorá žila dlhé roky v šachte, pričom 
posledné dni dožila v Útulku sv. Luj-
zy de Marillac. Životy týchto ľudí sa  
skvalitnili vďaka našej pomoci,“ hovo-
rí Patrícia Ivančíková, vedúca terénnej 
sociálnej práce z Depaul Slovensko. 
Takisto sa im v spolupráci s ľuďmi 
bez domova podarilo upratať niektoré  
miesta zapratané odpadkami. 

V roku 2016 sa konalo historicky 

jísk veľkorozmerným odpadom môžu 
Karlovešťania riešiť prostredníctvom 
súkromných dodávateľov tejto služ-
by, ktorí zabezpečia ich pravidelné 
dočisťovanie. To však musí zabezpečiť 
správca bytového domu či spoločen-
stvo vlastníkov bytov,“ informuje Ha-
lina Trubínyiová z referátu životného 
prostredia miestneho úradu. Mestská 
polícia i poverení pracovníci miestne-
ho úradu vykonávajú kontroly čistoty 
pri kontajnerových stojiskách. Za ich 
znečistenie podľa zákona o odpadoch 
môže byť pôvodcom odpadu uložená 
pokuta.        -mš-

prvé sčítanie ľudí bez domova  
v Bratislave, z ktorého vzišlo, že  
v meste žije minimálne 2000 ľudí 
na ulici. Z toho asi štvorpercentná je 
sku pina s trvalým pobytom v Kar-
lovej Vsi. Ako riešiť bezdomovectvo? 
„Najlepšie je začať malým projektom, 
zbierať dáta, skúsenosti, a potom to 
kopírovať vo veľkom. Samozrejme, 
je to možné iba v súčinnosti verejnej 
správy a neziskovej organizácie, ktorá 
má skúseností s prácou v danej oblasti. 
Znie to jednoducho, ale všetko to stojí 
najmä na vôli a ochote ľudí. Dôkazom, 
že sa to dá, je spolupráca oddelenia 
sociálnych vecí v Karlovej Vsi a našej 
neziskovej organizácie,“ vysvetľuje 
riaditeľ organizácie Depaul Slovensko 
Jozef Kákoš.

Spoluprácu začali pri upratovaní 
ulíc za pomoci klientov a klientiek  
z Nocľahárne sv. Vincenta de Paul. 
Práca s ľuďmi bez domova je dlhodobá 
záležitosť. Treba ich zapájať do rieše-
nia problémov. Len vtedy je možné 
napredovať. Výsledky terénnej práce  
v Karlovej Vsi sú toho dôkazom.    -mš-

www.karlovaves.skKARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

medzi ulicou a nocľahom.

Vaše 2% môžu byť medzníkom

jedlo
nocľah
hlad
ulica

2%
Ďakujeme.

Viac info na www.depaulslovensko.org.

inzercia  15. 2. 2018  9:42  Page 1

Upratovacia spoločnosť ProGlance vám ponúka pravidelné
upratovanie spoločných priestorov vo vašom bytovom dome. 

Zavolajte a pripravíme vám bezplatnú cenovú ponuku.
Kvalitné služby za bezkonkurenčné ceny

www.proglance.sk  info@proglance.sk +421  917 484 939

 Od Do Miesto

12. 3. 2018 13. 3. 2018 Staré grunty č. 192

13. 3. 2018 14. 3. 2018 Gabčíkova č. 8

14. 3. 2018 15. 3. 2018 Veternicová č. 24

15. 3. 2018 16. 3. 2018 Karloveská č. 25 – parkovisko

19. 3. 2018 20. 3. 2018 Púpavová č. 2 – roh chodníka

20. 3. 2018 21. 3. 2018 Brodská č. 6

21. 3. 2018 22. 3. 2018 Kuklovská č. 31– 33, oproti garážam

22. 3. 2018 23. 3. 2018 Beniakova č. 5 – parkovisko zozadu

26. 3. 2018 27. 3. 2018 Líščie údolie – vedľa RD č. 182 

27. 3. 2018 28. 3. 2018 Hany Meličkovej č. 15

28. 3. 2018 29. 3. 2018 Lackova – pod č. 3

29. 3. 2018 30. 3. 2018 Šaštínska – pri č. 34 

Harmonogram pristavenia 
veľkokapacitných  
kontajnerov

Inzercia

Inzercia
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Karloveský plesmarec 2018

Pri vstupe do sály vítala hostí elegantná harfistka. Keď sa hostia usadi-
li, pridala sa k nej sopranistka Rea Slawiski, aby spolu s moderátor-
kou plesu Petrou Hüblovou otvorili 20. ročník Karloveského plesu. 

Nevyhnutnou súčasťou každého plesu či bálu je, pochopiteľne, prvé tanečné 
kolo, ktoré už štandardne otvára Karloveské tanečné centrum. Počas večera sa  
v niekoľkých blokoch vystriedal famózny mladý orchester Taste of Brass a mu-
zikáloví herci a speváci z divadla Nova Scéna. Mirka Partlová, Romana Dang 
Van, Peter Makranský a Pavol Plevčík potešili hostí piesňami zo svetových 
muzikálov. Hudbu do tanca zabezpečil DJ Funkyman, ktorý zahral skutočne 
všetko. Samozrejme, aj na želanie. 

„Na 20. karloveský ples máme samé dobré ohlasy. Sme radi, že Karlovešťa-
nia, ktorí na ples prišli, sa nielen dobre zabávali, ale ocenili aj zmeny, ktorými 
prešlo Karloveské centrum kultúry. Mimoriadny ohlas mal plesový program, 
najmä sólisti z Novej scény, aj orchester Taste of Brass. Skvelú atmosféru 
dokreslil aj nový svetelný park,“ hovorí vedúca oddelenia kultúry miestneho 
úradu Adriána Majka.

Elegantnú akrobatickú šou na kruhu predviedli dve mladé cirkusantky z kar-
loveského združenia CirKus-Kus. Polnočnou čerešničkou na torte bola plesová 
tombola, z ktorej si plesoví hostia odniesli vyše dvadsať cien vrátane rôznych 
elektrospotrebičov a atraktívnych pobytov v rozličných kútoch Slovenska. 

Dámy dostali pozornosť od sponzora plesu - známej kozmetickej spoločnos-
ti - darčekové balíčky s dekoratívnou kozmetikou. Predovšetkým na pánov 
čakala ochutnávka slovenských vín s profesionálnym someliérom, ktorú za-
bezpečila jedna z karloveských vinární. Návštevníci jubilejného 20. ročníka 
Karloveského plesu, ktorý sa niesol v štýle glamour, sa rozchádzali v skorých 
ranných hodinách v nedeľu 28. januára.                  -ik-; Foto: Jana Hrdličková

Dvadsiaty ročník Karloveského 
plesu plný zábavy s noblesou

Tradične otvorili plesové 
hodovanie tanečníci z Kar-

loveského tanečného centra

Známe muzikálové melódie 
zaspievali Mirka Partlová  

a Peter Makranský

Na parkete sa zabávali  
desiatky návštevníkov  

jubilejného plesu

Hostí vítala harfistka,  
ku ktorej sa pridala  
sopranistka Lea Slawiski

Skvelú náladu vytvoril 
orchester Taste of Brass

Obľúbený fotokútik v štýle glamour využil aj organizačný štáb plesu
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Po roku opäť vystúpila v Kamel klube kapela z Dlhých dielov – Longital. 
Tentokrát však aj s prvým českým hosťom Lenkou Dusilovou. Trojhodinový 
koncert pozostával z dvoch častí. Prvú ovládla práve Lenka Dusilová, v druhej 
sa predstavilo trio Daniel Salontay, Shina, Marián Slávka. V závere sa interpreti 
spojili a ukončili špeciálny koncert, na ktorý zavítalo takmer 300 návštevníkov. 
Sektor na balkóne bol vypredaný už niekoľko dní pred koncertom. Divákov 
nepotešil len samotný koncert, ale aj vynovené priestory Karloveského centra 
kultúry, dobrý zvuk a svetelný park. Kamel klub tak po dlhej odmlke v 90. 
rokoch zažíva renesanciu, čo ocenili aj prítomní umelci. 

-ik-; Foto: Martina Mlčuchová a Ondrej Koščík

Karloveské centrum kultúry sa  
v nedeľu 11. februára zaplnilo karne-
valovými maskami. Pozvanie na Kar-
loveský karneval prijalo množstvo 
malých Karlovešťanov aj so svojimi 
rodičmi. Divadlo JAJA zaviedlo deti 
a ich rodičov do sveta čarov a má-
gie. Študenti z odboru animátorstvo 

Pe dagogickej a sociálnej akadémie 
pri pravili pre deti veselé a kreatívne 
dielničky. Vyvrcholením karnevalu 
bola diskotéka a odovzdávanie cien 
pre najlepšie masky. Nikto však neo-
dišiel na prázdno. Každý malý účast-
ník karnevalu dostal sladkú odmenu. 

-am-; Foto: MiÚ

Longital vystúpil v Kameli  
aj s Lenkou Dusilovou

Karloveské centrum kultúry 
zaplnili karnevalové masky

Malí Karlovešťania si naplno užívali karnevalovú atmosféru

Festival Pohoda v Trenčíne 
navštevujú každoročne  
desaťtisíce účastníkov

V rámci marcového prog-
ramu Karloveského centra 
kultúry zameranom najmä 

na školy sa žiaci na jeden deň fik-
tívne ocitnú na festivale Pohoda. 

Výchovný koncert by mal pred-
staviť študentom festival zvnútra. 

“Myslíme si, že je dôležité deti  
a mladých ľudí vzdelávať aj v oblas-
ti súčasných hudobných trendov, 

a taktiež v sfére dôležitých zložiek 
hudby súčasnosti a hovoriť aj o jej 
komplexnej organizácii a produkcii, 
ktoré sú mimoriadne atraktívnym  
a zaujímavým fenoménom,” poveda-
la vedúca oddelenia kultúry Adriána 
Majka. 

Diskusia s členmi Pohoda tímu 
priblíži žiakom fungovanie jed-
ného z najnavštevovanejších hudob-
no-umeleckých podujatív Európe.  
Atmosféru trenčianskeho letiska 

dotvorí živá hudba jedného z minu-
loročných účinkujúcich - úspešnej, 
mladej bratislavskej kapely Tolstoys. 
Jej zrelo znejúci dream pop s prvkami 
akustickej hudby a elektroniky ocenili 
už nielen doma (dve nominácie na Ra-
diohead Awards za debutový album 
Botanika), ale aj v zahraničí (účinko-
vanie na festivaloch v Holandsku, 
Slovinsku, Maďarsku, Česku a pod.)

-mg-; Foto: Michal Augustini

Pohoda  
v Karloveskom centre kultúry 
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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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Z policajného 
zápisníka 
január - február 2018

• Hliadka PZ v čase o 5.28 h dňa 30. 1. 2018 v Bratislave na ulici La-
mačská cesta zastavila vodiča motorového vozidla zn. Škoda Fabia. 
Počas kontroly policajti vyzvali 19-ročného muža, aby sa podrobil lekár-
skemu vyšetreniu na zistenie návykovej látky. Ten to však odmietol a bol  
zaistený pre podozrenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej lát-
ky podľa § 289 ods. 2 Trestného zákona.

• Hliadka PZ v čase 20.45 h dňa 30. 1. 2018 v Bratislave na ul. Pribišova 
zastavila vodiča motorového vozidla zn. Rover 200. Počas kontroly po-
licajti lustráciou zistili, že 25-ročný muž má zákaz viesť motorové vozid-
lá. Vodič bol zaistený pre podozrenie z prečinu marenia výkonu úradného 
rozhodnutia podľa §-u 348 ods. 1 Trestného zákona. 

• Hliadka PZ v čase o 14.05 h dňa 1. 2. 2018 v Bratislave na ulici Staré 
grunty zastavila vodiča motorového vozidla zn. Dacia Logan. Počas kon-
troly policajti vyzvali 46-ročného muža, aby sa podrobil dychovej skúš-
ke. Policajti  pri dychovej skúške mužovi namerali 0,66mg/l alkoholu  
v dychu a pri opakovanom meraní 0,62mg/l. 46-ročný vodič bol zaistený 
pre podozrenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa 
§-u 289 ods. 1 Trestného zákona. 

• Poverený príslušník obvinil z prečinu výtržníctva podľa § 364 Trestné-
ho zákona s poukazom na § 138 Trestného zákona 25-ročnú ženu, ktorá 
dňa 13. 2. 2018 v čase o 3.45 h v podniku na ul. Matejkova v Bratislave 
kuchynským nožom napadla iného hosťa.  
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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

KÚPIM garáž v KV (nie DD). Tel.: 0911 827 188

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

OPLOTENIE predzáhradky. 0949 363 307

KÚPIM staršie auto, aj nepojazdné. 0948 141 985

PREDÁM nepoužité lodičky č. 6 1/2 podpätky 55 mm, zn. Gabor. Tel.: 0902 
106 737

KÚPIM mince, medaily, dukáty – ČSR, ČSSR, R.U.  FJ.I. – 10- a 20- ko-
runy. Kontakt: 0903 936 860, pteky@post.sk - Peter 

KÚPIM MALÝ PRIESTOR - vhodný na sklad, od cca 3 do cca 10 m2 do 
osobného vlastníctva v Bratislave. Priorita - prístup z ulice. T. č. 0948 475 
576

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:  

5  / 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

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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Namiesto vody  
z kohútika 
pijeme vodu  
z plastových 
fliaš

Popularita balenej vody  
v plastových fľašiach stále 
stúpa, len za rok 2016 jej 

spotreba na Slovensku vzrástla o 16 
percent. V Karlovej Vsi nám pritom 
podľa ukazovateľov z Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti (BVS)  
z vodovodných kohútikov tečie 
kvalitná pitná voda s vyváženým 
obsahom vápnika a horčíka. 

Pracovníci spoločnosti Odvoz 
a likvidácia odpadu (OLO) ročne 
odvážajú z domácností tisícky ton 
plastového odpadu. Zatiaľ čo v roku 
2014 to bolo 4202 ton plastu, v roku 
2016 sme v bratislavských domácnos-
tiach vyprodukovali až 4436 ton plas-
tového odpadu. Varovný prst dvíha aj 

organizácia Greenpeace. Podľa nich 
hlavným problémom je, že balené 
vody sa predávajú v plastových fľa-
šiach, ktoré zaťažujú životné pro-
stredie a často končia na skládkach. 
„Niektoré krajiny začali so záloho-
vaním plastových fliaš, čo môže byť 
prvým krokom k zníženiu produkcie 
odpadu,“ priblížila hovorkyňa Green-
peace Slovensko Miroslava Ábelová.

V Bratislave máme pritom mimo-
riadne kvalitnú vodu z vodovodu. Do 

Karlovej Vsi dodávajú bratislavské 
vodárne vodu z vodárenského zdro-
ja Sihoť a v prípade potreby aj  
z vodárenského zdroja Pečniansky 
les. Voda, ktorú BVS dodáva do 
našej mestskej časti, obsahuje horčík 
a vápnik v odporúčaných hodnotách. 
Tieto zložky sa v našej pitnej vode 
nachádzajú v hodnotách približne 2,5 
milimol na liter. Pre zdravie je vhodné 
piť stredne tvrdú vodu s vyváženým 
obsahom týchto dvoch prvkov. Hod-

noty obsahu horčíka a vápnika vo 
vode si môže každý pozrieť aj na inter-
netovej stránke BVS. Voda zo studní 
z vodného zdroja Sihoť nie je tech-
nologicky upravovaná. „Je len dez-
infekčne zabezpečená malým množ-
stvom roztoku oxidu chloričitého, 
ktorý sa dávkuje do vody na odtoku  
z čerpacej stanice na Devínskej ces-
te,“ uviedol Ján Pálffy z BVS. 

-red-; Foto: ilustraèné

Informujeme
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Športmarec 2018

V apríli spoznáme 
športovcov roka

Staňte sa šachovým 
majstrom

Tréner Karlovky krotí 
optimizmus, kapitán chce 
lepšie umiestnenie Za každodennú tréningovú drinu 

pretavenú do úspechov budú kar-
loveskí športovci odmenení aj tento 
rok. Vyhlasovanie výsledkov najú s-
pešnejších športovcov Karlovej Vsi 
za rok 2017 sa uskutoční na gala-
večere 9. apríla o 17.00 h v Karloves-
kom centre Kultúry na Molecovej 2. 

Ocenenie prevezmú športovci  
v troch kategóriách – najlepší indi-
viduálny športovec do 23 rokov, naj-
lepší športový kolektív do 23 rokov 
a za celoživotnú prácu s mládežou 
najlepší tréner či pedagóg. V ostat-
nom ročníku si našiel na podujatie čas 
olympijský medailista zo Sydney Ju-
raj Minčík. Bez držiteľa olympijskej 
medaily to nepôjde ani tentoraz. Or-
ganizátorom prisľúbil účasť medailista 

Šachový klub TV Karlova Ves v spolupráci s miestnym úradom pozýva-
jú všetkých fanúšikov šachu na Veľkonočný šachový turnaj. Aj v11. ročníku 
zabojujú Karlovešťania o prestížny titul majstra Karlovej Vsi. Turnaj v Rapid 
šachu sa uskutoční v sobotu 7. apríla 2018 o 9.00 h v priestoroch Senior klubu 
na Lackovej 4. Tempo hry je určené na 2 x15 min na partiu podľa šachových 
pravidiel FIDE pre Rapid šach. Každý účastník turnaja bude mať príležitosť 
ukázať svoje umenie v siedmich kolách. Prihlásiť sa môžete na tel. čísle 0903 
947 270 u vedúceho šachového klubu Jána Marka, alebo e-mailom na adrese 
janmarko64@gmail.com.                                                      -ab-; Foto: internet

Fanúšikovia VŠEMvs Kar-
lovka Bratislava a aj sloven-
ského basketbalu majú po 

troch štvrtinách základnej čas-
ti Slovenskej basketbalovej ligy 
dôvod na radosť. Unikátny tím, 
ktorý hrá najmä s vlastnými odcho-
vancami a bez jediného cudzinca, 
je momentálne na siedmom mieste 
v tabuľke. Poloprofesionáli, ktorí 
trénujú po práci či škole, hrajú  
v najvyššej basketbalovej súťaži 
vyrovnanú partiu s americkými či 
srbskými legionármi v drese súpe-
rov.

Play off by zverencom Petra Iva-
noviča ujsť nemalo a matematické 
predpoklady dokonca hovoria o tom, 
že by si mohli siedme miesto udržať 
a vo vyraďovacích bojoch naraziť na 
druhý tím po základnej časti. Hráči 
však upozorňujú, že matematika 
nič nevyhrá sama a práve oni musia 
výborné výkony potvrdiť v zostáva-
júcich deviatich kolách.

“Siedme miesto po troch štvrtinách 

základnej časti určite teší, stále je však 
pred nami deväť zápasov a chceme sa 
posúvať v našej hre stále dopredu,” 
brzdí predčasnú radosť kouč nášho 
áčka Peter Ivanovič. Kapitán Michal 
Kožár si tiež uvedomuje, že pred Kar-
lovkou je tvrdá práca, ale naznačil, že 
je optimista. “Momentálne postavenie 
v tabuľke musíme stále potvrdzovať  
a pri troche šťastia možno o priečku 
vylepšiť. Sezónu budeme hodnotiť 
až po jej skončení, teraz je všetko  
otvorené.”

Najväčším pozitívom aktuálnej 
sezóny je z pohľadu fanúšika his-
torické víťazstvo nad Komárnom 
doma v 24. kole po výsledku 88 : 80. 
“Víťazstvo nad Komárnom nás určite 
veľmi teší a potvrdzuje herný progres 
z posledného obdobia. S hrou, ktorú 
predvádzame, môžeme byť spokojní, 
no chceli by sme to potvrdiť aj výsled-
kami. Viacero dobrých zápasov sa 
nám nepodarilo dotiahnuť do víťaz-
ného konca,” opísal Kožár.

Jozef Kotris; Foto: Martin Šopinec

a dlhoročná olympijská stálica – špor-
tový strelec Jozef Gönci. Medzi čest-
nými hosťami nebude chýbať Matúš 
Šrámek, karloveský pamätník a autor 
knihy Karlova Ves Taká bola.

Karloveský športový klub pozýva 
na ocenenie karloveských športovcov 
všetkých fanúšikov pohybu, osobitne 
rodiny s deťmi, ktoré sú na vážkach, 
pre ktorý klub či šport sa rozhodnúť. 
Práve počas večera predstavia svoje 
aktivity jednotlivé karloveské kluby  
a ich predstavitelia vám radi pomôžu 
s výberom a ďalším postupom.  
Vstup na podujatie je voľný, no pre 
obmedzenú kapacitu priestoru treba 
potvrdiť svoju účasť na adrese ksk@
ksk.sk. 

-ab-

Víťazstvo nad Komárnom zvýšilo postupové šance Karlovky

TENISOVÁ HALA
2017 / 2018
od 8 € / hod.

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. Michal VAVRO

0905 240532

     w w w.miso.o�rme.sk    

Š P O RTOV Ý K LU B T E N I S  C E N T RU M  D Ú BR AV K A
Dúbravka - Lysáková ulica

Celoročné 
objednávky: 
0905 240532

Hodinové 
objednávky: 
0905 109378

Inzercia

Priestor pre váš inzerát
Info: 0940 634 111  

e-mail: inzercia@karlovaves.sk
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Futbalové ihriská v Karlovej Vsi prešli vlani via-
cerými opravami a udržiavacími prácami. Ak máte 

chuť športovať a hľadáte vhodné ihrisko vo vašom 
okolí, obráťte sa na Karloveský športový klub. 

Aktuálne má vo svojej ponuke multifunkčné man-
tinelové ihriská s umelým povrchom na Veternicovej 

20, Majerníkovej 62 a Karloveskej 32, ale aj futba-
lové ihrisko s umelou trávou na Molecovej 1/A. 

Vlani sa na týchto ihriskách vymenili siete, opravi-
lo osvetlenie, mantinely a komplexne sa vyčistili 

povrchy. Viac o možnostiach prenájmu sa dozviete 
na www.ksk.sk.     -red-; Foto: MiÚ
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Zrekonštruované 
ihriská  
môžu využiť 
všetci športovci

Multifunkčné ihrisko 

na Karloveskej 32

Multifunkčné ihrisko 
na Veternicovej 20

Multifunkčné ihrisko  na Majerníkovej 62

Futbalové ihrisko s umelou 

trávou na Molecovej 1/A 
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