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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

Pred nami je máj - mesiac lásky. Niektorých ľudí pri tomto spojení priam 
stria sa. Možno preto, že to považujú za klišé, iných preto, lebo sa v láske 
sklamali alebo nenašli tú pravú. Jej podôb je však veľa. Láska k manželke, 
manželovi, priateľke, priateľovi, k prírode, Bohu, k škole, k deťom. Na miest-
ny úrad zavítalo v apríli osem pedagógov. Milujú svoje povolanie a dostali 
ocenenie za svoju prácu. Napriek tomu, že ich najväčšou láskou je škola a jej 
žiaci, občas je to láska platonická. Dnes sa učitelia stretávajú už aj s neúctou 
detí a ich rodičov. Večer, keď by sa mohli venovať ďalšej láske, svojej rodine, 
opravujú písomné práce či diktáty. Začiatkom mesiaca im príde plat, ktorý 
nekorešponduje s ich vzdelaním ani náročnosťou práce. Na konci školského 
roka im časť verejnosti závidí dvojmesačné letné prázdniny. O tom, že musia 

chodiť do práce aj počas leta, uzatvárať administratívu a pripravovať sa na nový 
školský rok, hovorí málokto. Na základnej škole som mal pani učiteľku, ktorá 
ma učila slovenský jazyk a literatúru. Veľmi som sa potešil, keď som ju po 
dvadsiatich rokoch stretol vo svojom rodisku. Povedala mi, že rada spomína 
na svoje učiteľské časy, no už by sa nechcela vrátiť. Správanie detí sa veru 
zhoršilo. „Čo by dali dnešní učitelia za to, keby ich trápili vaše huncútstva  
ako robenie šmúh papučami s tmavou podrážkou?“ usmiala sa. Hej, naháňali 
sme sa po chodbách a papučami robili šmuhy. V 90. rokoch to boli v školstve 
najväčšie prehrešky. Asi by sa k nim mohli vrátiť aj niektoré dnešné deti. Česť 
tým žiakom, ktorí si svoje pani učiteľky alebo pánov učiteľov vážia. Patrí im 
aj naše uznanie.                                                                       Branislav Heldes

Karloveskí učitelia ocenení

Osem pedagógov 
získalo ocenenie 
za kvalitnú prácu
Viac na s. 5

Mimoriadny záujem o sadenice

Karlova Ves rozdá 
až 1800 sadeníc
Viac na s. 3
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Po enormnom ročnom úsilí sa ve-
deniu mestskej časti Karlova Ves 
podarilo zachovať projekt šikmého 
parkovania na Majerníkovej uli-
ci. Napriek nelegálnosti zmeny 
dopravného značenia, ku ktorej 
došlo tesne pred koncom minulého 
volebného obdobia, Karlovej Vsi sa 
podarilo zachovať veľkú časť parko-
vacích miest. 

Dôvodom zmeny dopravného 
značenia bola zlá situácia s parko-
vaním na Dlhých dieloch. Bývalé ve-
denie samosprávy sa preto rozhodlo 
zmeniť spôsob parkovania z pozdĺžne-
ho na šikmé. Hoci túto zmenu hlavné 
mesto nepovolilo, bola zrealizovaná 
a Karlova Ves za ňu v minulosti do-
stala pokutu. Magistrát zdôvodňoval 
svoj nesúhlas znížením bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky a ob-
medzením MHD. 

Začiatkom vlaňajšieho roka bolo 

nové vedenie Karlovej Vsi postavené 
do situácie, že musí dopravné znače-
nie vrátiť do pôvodného stavu. 
Miestny úrad však našiel dohodu 
medzi d  opravnými projektantmi, 
Kraj ským dopravným inšpektorátom 
a Dopravným podnikom Bratislava. 

„S potešením konštatujeme, že 
sa takéto riešenie podarilo nájsť,“ 
informovala starostka Dana Čaho-
jová. Šikmé parkovanie zostane pre 
vodičov zachované a dobrou správou 
je, že úpravy budú len mierne, v záuj-
me zachovania bezpečnosti chodcov 
a verejnej dopravy.

Oddelenie dopravy a životného 
prostredia miestneho úradu pripravuje 
aktuálne na Majerníkovej ulici nové 
dopravné značenie. Zmení sa par-
kovanie na niektorých parkovacích 
miestach. Práce by sa mali začať na 
prelome apríla a mája.      

-mš-, Foto: MiÚ

Šikmé parkovanie na 
Majerníkovej je zachránené

Výstavba lodenice dostala zelenú

S výstavbou 
lodenice by sa mohlo 
začať na jeseň
Viac na s. 2

PPPoooouukkkkážážážážážážážážkkkkaaaao potravinové 
poukážky

viac na strane 9

Súťaž

Na Majerníkovej sa podarilo zachovať veľkú časť parkovacích miest
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Každodenná realita parkovania v Karlovej Vsi; Foto: MiÚ

Výstavba novej lodenice v Karloveskej zátoke sa priblížila k realite. Mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves sa podarilo získať právoplatné stavebné povole-
nie. Po vysúťažení zhotoviteľa by sa mohlo s výstavbou začať koncom tohto, 
alebo začiatkom budúceho roka. Trojpodlažná lodenica bude slúžiť nielen špor-
tovcom, ale aj širokej verejnosti.

“Sme radi, že sme získali pre výstavbu lodenice právoplatné stavebné povole-
nie. Keďže bude slúžiť všetkým Bratislavčanom, veríme, že pán primátor uvoľní 
prostriedky z predaja pozemkov v Karloveskej zátoke. Pomôžu nám zrealizovať 
výstavbu lodenice v obľúbenej lokalite hlavného mesta čo najskôr,” uviedla sta-
rostka Dana Čahojová. 

Podľa Štatútu hlavného mesta Bratislavy sa pri predaji nehnuteľného majetku, 
ktorý je zverený do správy mestskej časti, rozdelil výnos z predaja pozemkov 
v zátoke v pomere 60 percent pre mestskú časť a 40 percent pre mesto. Mestskí 
poslanci v minulosti schválili, aby aj finančné prostriedky z predaja pozemkov 
patriacich mestu putovali na výstavbu lodenice. Toto sa dodnes nestalo.

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves chce s výstavbou začať tento rok na 
jeseň, najneskôr na jar 2017. Nová lodenica v Karloveskej zátoke by tak mohla 
začať slúžiť verejnosti pred letom 2018.               -bh-, Vizualizácia: Office110.sk

Po finálnom vyčíslení všetkých 
nákladov tohtoročnej zimnej údržby 
je jasné, že mestská časť mala výrazne 
nižšie náklady ako po iné, množstvom 
zrážok porovnateľné roky. Už počas 
prvej zimy sa podarilo dosiahnuť 
úspory, ktoré z veľkej časti pokryli 
náklady na zakúpenú vlastnú techni-
ku. 

Nové vedenie mestskej časti sa 
hneď počas svojej prvej zimy pusti-
lo do projektu vykonávanej zimnej 
údržby vlastnými silami. Mestská časť 
prostredníctvom vlastných zamest-
nancov a zakúpenej techniky udržova-
la chodníky a námestia. Na prechodný 
prvý rok bol vysúťažený dodávateľ 
zodpovedný za údržbu ciest v správe 
mestskej časti. 

„Pôvodná idea bola zabezpečiť celú 
zimnú údržbu vo vlastnej réžii. Na-

V porovnaní s minulým rokom bol 
účet za zimnú údržbu takmer štvrti-
nový. Na nízkych nákladoch má podiel 
aj slabá zima. Tá tentokrát znamena-
la pre mestskú časť jednu výhodu 
naviac. „V prípade dodávateľov sa 
firme platí paušál za zamestnancov 
v pohotovosti, tzn. dni, keď nepracu-
jú. V našej réžii sme zamestnancov 
využili aj počas týchto “suchých“ dní. 
Venovali sa údržbe mestskej časti, 
napríklad čisteniu ulíc alebo orezom 

Prehľad nákladov za zimnú údržbu za posledné štyri roky:

    ROK  CELKOVÉ  CELKOVÝ MNOŽSTVO

 NÁKLADY ÚHRN ZRÁŽOK POUŽITEJ SOLI

2011/2012 127 619 eur  164 mm  382 ton

2012/2013 190 183 eur 403 mm 1412 ton

2013/2014 146 877 eur 157 mm 362 ton

2014/2015 225 300 eur 307 mm 883 ton

PRIEMER  172 494 eur  258 mm 759 ton

2015/2016 64 093 eur 245 mm* 160 ton

koniec sme sa však rozhodli, že prvý 
pilotný ročník zabezpečíme kombino-
vane v spolupráci s dodávateľom. Pre 
mestskú časť, ktorá s vlastnou zimnou 
údržbou nemá žiadne skúsenosti, to 
bolo menej rizikové riešenie,“ hovo-
rí prednosta miestneho úradu a autor 
projektu Ján Hrčka.

V minulosti mestská časť Karlova 
Ves zabezpečovala zimnú údržbu len 
prostredníctvom dodávateľov. Fakt, 
že sa s takto zabezpečovanou údržbou 
spájali vysoké náklady, bol jedným 
z hlavných dôvodov,  prečo sa mestská 
časť rozhodla systém zmeniť. „Keď 
sme videli koľko stála zimná údržba 
v minulosti, tak nám bolo jasné, že ak 
bude slabá zima, určite ušetríme. Ak 
bude silná zima, tak nebudeme drahší 
ako dodávatelia,“ dopĺňa Ján Hrčka. 

Výstavba novej 
lodenice dostala zelenú

Karlova Ves znížila náklady na 
zimnú údržbu o 63 percent

Obyvateľom v okolí Kempelenovej ulice chýbala od začiatku marca, po od-
chode prevádzky Tesco Expres, predajňa potravín v priestoroch obchodného 
centra. Dobrou správou je, že tento dočasný výpadok sa skončil v utorok 
19. apríla o 12.00 h, keď opätovne otvorili predajňu potravín na Kempelenovej 2, 
ale už s novým prevádzkovateľom.                                                                             -mš-

Bezplatné vstupenky na korčuľovanie počas polročných a jarných prázdnin 
využilo 126 detí. Miestny úrad v Karlovej Vsi vstupenky pre deti uhradil z vlast-
ných zdrojov a umožnil tak deťom tráviť voľný čas na ľade. Školáci sa mohli 
korčuľovať na zimnom štadióne v Dúbravke.                                                 -vb-

Predajňa potravín na 
Kempelenovej je opäť otvorenáO bezplatné vstupenky na 

korčuľovanie bol záujem 

drevín,“ dopĺňa Ján Hrčka. Investície 
do zakúpenia technického vybavenia 
potrebného na výkon zimnej údržby 
dosiahli 102 000 eur. Dva traktory 
s príslušenstvom bude môcť mestská 
časť využívať na rôzne činnosti, 
pričom ich predpokladaná životnosť 
je viac ako desať rokov. V súčasno-
sti sa už zakúpená technika využíva-
la napríklad na prvý cyklus kosenia, 
ktorý mestská časť vykonávala plne 
vo vlastnej réžii.                                 -ms-

Poradňu využili prví klienti
Bezplatná právna poradňa, ktorú 

otvoril Miestny úrad v Karlovej Vsi, 
pomohla prvým klientom. Karlovešťa-
nia sa na poradňu obracali v právnymi 
problémami, ktoré súvisia so správou 
bytov, alebo dedičským konaním. 
Obyvatelia potrebovali právne rady 
aj v oblasti stavebného práva v sused-
skom spore. 

Bezplatnú právnu poradňu môžu 
využiť všetci obyvatelia s trvalým 

pobytom v Karlovej Vsi, a to naj-
bližšie 11. a 25. mája v čase od 
15.00 do 17.00 h. Právnici budú pri-
pravení v budove Miestneho úradu na 
Námestí sv. Františka na 1. poscho-
dí, v kancelárii č. 203. Poradenstvo 
poskytnú v oblasti majetkového, 
bytového a dedičského práva. 
V trestných veciach rady nesposkytu-
jú.                                                 -bh-

* marec prepočítaný priemerom
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Predzáhradky bytových domov roz-
kvitnú na mnohých miestach Karlovej 
Vsi. Miestny úrad pôvodne plánoval 
poskytnúť Karlovešťanom 1000 kusov 
letničiek a trvaliek. Záujem zo strany 
ľudí, najmä seniorov, bol ale veľký, 
preto úrad bezplatne rozdá do polovi-
ce mája nakoniec až 1800 nektárodaj-
ných a peľodajných rastlín. Od mája 
začnú svojou farebnosťou skrášľovať 
desiatky predzáhradiek obytných 
a rodinných domov na Dlhých dieloch 
aj v spodnej časti Karlovej Vsi. „Záu-
jem našich obyvateľov bol veľký. Veľmi 

Do deviatich materských škôl (MŠ) 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Karlova Ves zapísali rodičia 
počas marcových zápisov 336 detí. 

„Počet detí, z ktorých sa naozaj 
stanú karloveskí škôlkari, budeme 
poznať až v septembri, pretože na ich 
počet budú mať vplyv aj iné faktory 
ako podané žiadosti o umiestnenie,“ 

upozorňuje vedúca školského odde-
lenia Marta Jurkovičová. „Na počet 
reálne umiestnených detí v MŠ bude 
mať vplyv najmä počet predškolákov, 
ktorí nastúpia do základných škôl, vek 
škôlkarov, ale napríklad aj možná 
zmena bydliska,“ dopĺňa vedúca 
školského úradu Marta Šikrová.

-mš-; Foto: -ilustr.-

nás teší, že Karlovešťanom záleží na 
vzhľade okolia a kultúre prostredia, 
v ktorom žijú. Náš záhradník poskytol 
záujemcom aj prospešné rady, ako sa 
o kvety starať, vrátane ich vhodného 
umiestnenia,“ informovala starostka 
Dana Čahojová. 

Obecný záhradník zabezpečí pre 
záujemcov aj kvalitný substrát, ktorý 
poskytne rastlinám potrebnú výživu. 
Vzhľadom na nadmerný záujem zo 
strany obyvateľov bude miestny úrad 
v tejto akcii pokračovať aj na budúci 
rok.                             -bh-, Foto: MiÚ

Karlovešťania prejavili 
o skrášlenie predzáhradiek 
mimoriadny záujem

Rodičia 
zapísali 
deti do 
škôlok

Obyvatelia Fadruszovej ulice 
sú nahnevaní na vlastníka 
pozemku pod tamojším 

parkoviskom. Namiesto toho, aby 
parkovali na dlažobných kockách, 
autá odstavujú na štrkovisku. Vlast-
níkom pozemku je JUDr. Samuel 
Baránik. Za rozoberaním dlažby však 
údajne stojí nielen on, ale aj iný občan 
z Nitry, ktorému pozemok prenajíma. 
Miestny úrad v Karlovej Vsi je na 
strane obyvateľov a žiadal okamžité 
uvedenie parkoviska do pôvodného 
stavu.

„Pán Baránik chcel vymeniť 
svoj pozemok pod parkoviskom na 
Fadruszovej ulici za iný, ktorý je si-
tuovaný na Ulici Pod Rovnicami, 
v Líščom údolí. S tým sme nesúhlasili, 
a preto sa domnievame, že rozobera-
ním dlažby na Fadruszovej sa majiteľ 
pokúša vyvíjať nátlak na mestskú časť 
a jej obyvateľov,“ vyjadrila sa starost-
ka Dana Čahojová. 

Samuel Baránik v minulosti 
kúpil plochu pod parkoviskom na 
Fadruszovej ulici spolu s ďalšími 
pozemkami od staršej obyvateľky 
Karlovej Vsi. Išlo o zvyšky pôvodnej 
parcely, kde boli záhrady. Parcela sia-
hala od Karloveskej ulice až po Líščie 
údolie. Na väčšine plochy dnes stoja 
bytové a rodinné domy.

Miestny úrad chce, aby sa dlaž-
ba vrátila na svoje pôvodné miesto. 
Parkovisko by naďalej slúžilo tamoj-
ším obyvateľom bez obmedzenia. 
O tom, či Okresný súd Bratislava 
IV rozhodne v prospech obyvateľov, 
bude známe po pojednávaní 27. mája. 

Súbežne sa na stavebnom úrade ve-
die príslušné konanie voči nájomcovi 
pozemku. Mestská časť navyše podá-
va trestné oznámenie aj na neznáme-
ho páchateľa za poškodzovanie cudzej 
veci, ktorým je práve rozoberanie 
obecného parkoviska.                

  -bh-, Foto: MiÚ

Mestská časť podáva trestné 
oznámenie vo veci 
poškodeného parkoviska

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves vyhlasuje výberové konanie na obsade-
nie miesta riaditeľa Materskej školy, Ladislav Sáru 3. Žiadosť s požadovanými 
dokladmi je potrebné doručiť do 23. mája 2015 na Miestny úrad MČ, Nám. sv. 
Františka 8. 

Bližšie informácie nájdete na webstránke www.karlovaves.sk ale-
bo na telefónnom čísle 02/602 59 237, prípadne ich získate cez e-mail: 
skolstvo@karlovaves.sk 

Výberové konanie 

Predzáhradka na Fadruszovej ulici

Miestny úrad žiadal okamžité uvedenie parkoviska do pôvodného stavu

beno
Rectangle
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Štátne lesy ako správca pozem-
kov na ostrove Sihoť, ktorý 
je najstarším vodným zdro-

jom na Slovensku a významnou 
zásobárňou vody pre Bratislavu, 
plánujú v nasledujúcich desiatich 
rokoch vyrúbať asi polovicu stro-
mov. Podľa lesníkov ide o súčasť 
plánu starostlivosti o les, ktorý 
sa tam nachádza. Karlova Ves je 
zásadne proti takémuto masívnemu 
výrubu.

S týmto zámerom nesúhlasí 
ani Bratislavská vodárenská spo-
ločnosť (BVS) ako prevádzkovateľ 
vodárenského zdroja na ostrove Si-
hoť. Pre BVS je prioritou zachovanie 
ekologickej stability územia, aby 
v žiadnom prípade nemohlo dôjsť 
k ohrozeniu vodných zdrojov. Celý os-
trov sa nachádza v záplavovom území. 
Podľa názoru BVS kryciu povrchovú 
vrstvu celého ostrova pred neželaným 
účinkom veľkej vody najlepšie chráni 
práve lesný porast.

S názorom BVS sa stotožňujú 
aj občianski aktivisti a ochranári. 
Zvýšenú ochranu bratislavských lesov 
žiadajú už niekoľko rokov. Ochranár 
a poslanec Miestneho zastupiteľstva 
v Karlovej Vsi Jaromír Šíbl vysvetľu-
je: „Problém je oveľa širší a netýka 

V apríli sa v lesoch v blízkosti 
ulíc Kuklovská a Svíbova objavili 
ťažké lesné mechanizmy. Plánovaný 
výrub približne 250 stromov sa na-
koniec podarilo zastaviť, no obavy 
z neho naďalej pretrvávajú. Obyvatelia 
priľahlej lokality upozornili na výrub 
karloveských poslancov, ktorí situáciu 

kontrolovali priamo na mieste. 
“To, čo sme uvideli, nás šokova-

lo. Vyrúbaných už bolo približne 50 
stromov a ťažké mechanizmy zmenili 
lesný chodníček na cestu, po ktorej 
by prešiel kamión. Stroje svojím suro-
vým pohybom po lese poškodili aj 
stromy, ktoré neboli určené na výrub. 

Okamžite sme kontaktovali Miestny 
úrad Karlova Ves, ktorý sa spojil so 
starostkou Devína,” vysvetlila po-
slankyňa miestneho zastupiteľstva 
v Karlovej Vsi Lívia Poláchová. 

Les je vzdialený len niekoľko desia-
tok metrov od karloveských domov, 
no patrí už do katastra mestskej časti 
Devín. „V prípade výrubu v lokalite 
Kráľova hora sme na mieste zistili, 
že pochybil odborný lesný hospodár. 
Postupoval podľa neplatného hos-
podárskeho lesného plánu. Dohodli 
sme sa, že zastaví ťažbu, umožní len 
ošetrovacie práce a výrub chorých 
a poškodených stromov,“ doplnila sta-
rostka Devína Ľubica Kolková. 

Väčšina lesov v lokalite Kráľova 
hora patrí pod správu Štátneho podni-
ku Lesy SR. Miesto, na ktorom došlo 
k výrubu, je vo vlastníctve súkrom-
ných osôb. Poslanec z Nového Mesta 
Martin Vlačiky upozorňuje na to, že 
tieto osoby stoja aj za inými výrubmi 
v lesoch bratislavskej Koliby. „Ide 

o tých istých troch majiteľov, ktorí na 
Kolibe koncom roka 2013 vyrúba-
li vyše 37 000 m2 lesa. Lesy získali 
zámenami lesných pozemkov v katastri 
Handlovej za tieto v Bratislave a v jej 
okolí.”

Výrub pri uliciach Svíbová 
a Kuklovská pritom nie je ojedinelý. 
Ochranár Jaromír Šíbl varuje, že 
situácia by sa mohla v budúcnosti ešte 
zhoršiť. „Príliš intenzívna a nevhodne 
lokalizovaná ťažba je naplánovaná aj 
v mestských a štátnych lesoch, a to vrá-
tane chránených území, či už na Devín-
skej Kobyle, v Malých Karpatoch, 
v lužných lesoch na oboch brehoch 
Dunaja od Petržalky po Čunovo a od 
Podunajských Biskupíc až po Rovinku 
a Kalinkovo. Ministerstvo pôdohos-
podárstva to ešte môže zmeniť, mesto 
a mestské časti však musia začať čím 
skôr v tejto veci konať.“ Poznámka re-
dakcie: Informácie v článku zodpove-
dajú skutkovému stavu pred dňom 
uzávierky, t. j. 20. apríla 2016.     -ms-

sa len Sihoti, ale aj všetkých ostat-
ných štátnych a súkromných lesov na 
území Bratislavy. Petíciu na ochranu 
bratislavských lesov sme spustili ešte 
v roku 2014, krátko po nelegálnych 
výruboch lesov na Kolibe. Žiadali sme 
primátora hl. mesta SR Bratislavy, 
aby vykonal všetky potrebné kroky 
na obnovenie Bratislavského lesného 
parku s prioritnou funkciou rekreácie 
a ochrany prírody, a to na ploche cca 
17 000 ha. Žiaľ, vedeniu mesta chýba 
dodnes jasná predstava o tom, ako 
by mali vyzerať lesy na jeho území. 
Bratislavčania si zaslúžia lepšiu sta-
rostlivosť o tieto lesy bez ohľadu na ich 
vlastníctvo. Rekreačná a vodoochran-
ná funkcia by mali byť pritom jed-
noznačne na poprednom mieste. 
Súčasný stav tieto potreby dostatočne 
nezabezpečuje ani v mestských lesoch, 
a už vôbec nie v štátnych. Občania to 
jednoducho vnímajú ako drancovanie 
lesa a často pritom nie sú ďaleko od 
pravdy.“

Štátne lesy slová o drancovaní 
odmietajú. 

Na situáciu zareagovala aj 
mi ni s  terka pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka Gabriela Matečná, ktorá 
nariadila okamžité zastavenie výrubu. 
„Generálnemu riaditeľovi Lesov SR 

som dala príkaz na zastavenie akej-
koľvek ťažobnej činnosti do času, kým 
nenájdeme spoločné riešenie,“ pove-
dala Matečná. Lesy SR podľa minis-
terky urobia analýzu situácie, pričom 
následne uskutočnia konzultácie so 
všetkými inštitúciami a združenia-
mi, ktoré „k tomu majú čo povedať“. 
K rozhodnutiu ministerky zastaviť 
výrub stromov prispel podľa jej slov 
najmä nátlak verejnosti a ochranárov.

Ostrov Sihoť je ako vodárenský 
zdroj využívaný už od roku 1886, 
keď boli vyhĺbené prvé studne. Podľa 
chemických rozborov patrí voda 
k naj kvalitnejším nielen v Bratislave, 
ale i v rámci celého Slovenska. 

Keďže sa ostrov Sihoť nachádza na 
území mestskej časti Bratislava-Kar-

lova Ves, k situácii sa vyjadrila aj 
mestská časť, ktorá tam odporúča 
vytvorenie územia bez takýchto zása-
hov. Lesy, ktoré sú v tesnom dotyku 
s obytnými zónami, by mali podľa 
názoru mestskej časti slúžiť predo-
v šetkým pre športové a rekreačné 
účely, v mini málnej miere pre hos-
podárske účely. 

„Obyvatelia vnímajú výruby mi-
moriadne citlivo. Sme presvedčení, že 
tie to lesy by mali byť v správe orga-
nizácie Mestské lesy v Bratislave tak, 
aby hlavné mesto mohlo využiť svoj 
vplyv na spôsoby ich využívania,“ 
upo zornila na situáciu starostka Kar-
lovej Vsi Dana Čahojová.

-mš-; Foto: googlemaps.com/
Oliver Kleinert

Na ostrove Sihoť hrozí masívny výrub stromov

Výrub v lokalite Kráľova hora vzbudzuje obavy

Plocha plánovaného výrubu stromov

Karloveskí seniori majú možnosť obohatiť svoj život o kultúrne, športové 
a spoločenské podujatia či vzdelávanie, ktoré organizuje Jednota dôchodcov 
Slovenska (JDS). Môžu sa potešiť umeleckým slovom na okresnej prehliadke 
recitácie poézie a prózy seniorov, ktorú organizuje v spolupráci s miestnym 
úradom 31. mája o 14.00 h v Karloveskom centre kultúry na Molecovej uli-
ci. Bližšie informácie je možné získať v Kluboch dôchodcov na Tilgnerovej  
a Lackovej ulici.

Jednota dôchodcov zároveň upozorňuje, že zaviedla úradné hodiny každý 
pondelok v čase od 11.30 do 13.00 h v kancelárii na Lackovej ulici 4, kde bude 
možné podať pripomienky a podnety na zlepšenie podmienok života seniorov 
v Karlovej Vsi. Okrem toho si tam môžu členovia JDS vymeniť legi timáce, 
zaplatiť ročné členské príspevky, prípadne sa môžu prihlásiť záujemcovia 
o členstvo.                                                                                                      -mš-

Jednota seniorov oznamuje
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Pri príležitosti Dňa učiteľov 
mestská čast ocenila prácu nie-
koľkých pedagógov. Ocenenia  im 
odovzdal zástupca starostky Brani-
slav Záhradník. Pedagógovia, ktorí 
pracujú s našimi deťmi, dostali 
ocenenie predovšetkým za obetavú 
prácu, aktívny a tvorivý prístup 
v oblasti predškolského vzdeláva-
nia, za dlhoročné výborné výsledky 
pri výchove, vzdelávaní a kreatívnej 
práci so žiakmi, ako aj za dlhoročnú 
a zodpovednú prácu v prospech žia-
kov, školy a Karlovej Vsi.

Zástupca starostky zdôraznil, že po-
zornosť verejnosti sa často upriamuje 
na školské budovy a objekty a zabúda 
sa na vyučovací proces ako taký. Upo-
zornil na skutočnosť, že normatívne 

Karloveská pedagogička 
Marta Petrášová učí na 
Základnej škole Alexandra 

Dubčeka už 12 rokov. Začiatkom 
apríla si od primátora hl. mesta 
Bratislavy prebrala čestné uznanie 
za dlhoročnú tvorivú pedagogickú 
prácu a významný prínos k rozvoju 
školstva. 

Povolanie učiteľa sa považuje za 
jedno z najťažších. Prečo ste si ho 
vybrali?

Začala som učiť, až keď som mala 
37 rokov. Vyštudovala som matemati-
ku. Vždy ma to ťahalo k vyučovaniu. 
Počas materskej som si dorobila peda-
gogiku a potom som si povedala, že 
to  vyskúšam. Odvtedy ma to chytilo. 
Myslím si, že je to krásne povolanie, 
hoci, ako hovoríte, veľmi ťažké.

V čom?
Najťažšie je to možno práve na 

základnej škole. Tu sa deti vyvíjajú, 
menia, vstupujú do puberty. Vy sa 
ich snažíte formovať a vzdelávať a oni 
na vás skúšajú, čo si môžu dovoliť. 
Môj strýko, ktorý bol  učiteľ, hovoril, 
že prázdniny nie sú pre deti, ale pre 
učiteľov. Mal na mysli, že bez toho 
oddychu by učiteľ nevládal začať ďalší 
školský rok.

Zažili ste počas tých dvadsiatich 
rokov pocit vyhorenia? 

Áno, v júni to u mňa býva pravi-
delne (smiech). Ale v septembri som 
zase rada, že som si vybrala toto po-
volanie.

Ako sa učilo pred dvadsiatimi rok-
mi a ako teraz, čo sa zmenilo?

Keď som začínala, deti boli tolerant-
nejšie, disciplinovanejšie. Boli triedy, 
ktoré sa chceli učiť. V ročníkoch bolo 
veľa detí, takže sa museli učiť, inak 
by sa na gymnáziá nedostali. Teraz je 
v ročníkoch detí menej a žiaci sa do-
stanú, kam chcú. Motivácia učiť sa 
teda nie je taká silná.

V čom pozitívnom sú súčasní žiaci 
iní oproti tým spred dvadsiatich 
rokov?

Vedia sa lepšie orientovať v in-
formáciách a vedia s nimi lepšie 
narábať.

V škole máte nového riaditeľa. Ako 
sa osvedčil pán Bernáth v uplynu-
lom roku? 

Nový riaditeľ nastúpil s novými 
víziami a veľmi aktívne sa snaží 
manažovať našu školu. Svedčí o tom 
aj fakt, že organizáciu pedagogického 
procesu necháva na nás, zástupkyne, 

a on sa venuje manažmentu. Zameral 
sa na to, že chce školu zmeniť k lep-
šiemu, získať nových žiakov, dať jej 
nový vietor. Naozaj to aj robí. To si 
na ňom cením. Môže tú školu doviesť 
ďaleko.

Pred rokmi ste boli pri tom, 
keď sa spájala ZŠ Jána Amosa 
Komenského so ZŠ Alexandra 
Dubčeka. Teraz je na stole návrh 
na zrušenie ZŠ Veternicová. Ako to 
vnímate?

Keď sa predtým spájali ško-
ly Komenského a Dubčeka, tak sa 
vôbec nedebatovalo o zrušení, iba 
o nástupníckej škole. Proste sa to 
rozhodlo a bolo. Išlo pritom o školy, 
ktoré mali každá po približne 600 
žiakov. ZŠ Veternicová v poslednom 
roku navštevovalo približne 180 žia-
kov, preto tie dôvody na zrušenie ško-
ly chápem. Ekonomicky jednoducho 
nemôže dobre fungovať. Zároveň 
s takým malým počtom tried nemož-
no zabezpečiť učiteľom plný úväzok 
v súlade s ich aprobáciou pre daný 
predmet, preto učia aj predmety, na 
ktoré aprobáciu nemajú.

Ako ZŠ A. Dubčeka táto situá-
cia ovplyvňuje? Vieme, že vaša 
škola sa stala terčom niektorých 
negatívnych útokov. 

Je to pre nás nepochopiteľné. Sme 
škola, ktorá je najbližšie a logicky 
budeme pre mnohých rodičov ďalšou 
voľbou. Sme pripravení a ochotní pri-

jať žiakov. Sme schopní prijať aj celé 
kolektívy malých detí. Máme na to 
priestor a nemali by to ani tak ďale-
ko. Rozhodnutie je, pochopiteľne, na 
rodičoch. 

Záverečná otázka, na odľahčenie. 
Slovenské porekadlo hovorí, že 
obuvníkove deti chodia bosé. Učili 
sa vaše deti dobre?

Ako deti neboli vynikajúci, sú to 
chalani, športovci, ale neboli ani zlí 
žiaci. Jeden vyštudoval Ekonomickú 
fakultu na Paneurópskej vysokej škole 
a popri zamestnaní si robí ďalšiu školu 
a druhý vyštudoval bakalára socioló-
gie v Bratislave a teraz pokračuje na 
magisterskom štúdiu v Dánsku. 

Ďakujeme pekne za rozhovor, 
v mene Karlovešťanov a spokojných 
detí vám prajeme veľa zdravia.  

-ms-; Foto: MiÚ

financovanie škôl podľa počtu žiakov 
upriamuje dôraz najmä na kvanti-
tatívne ukazovatele a menej sa hovorí 
o ich kvalite. „Keď som premýšľal, 
aké mám spomienky na materskú 
a základnú školu, nepamätám si na 
zatekajúcu strechu či okno, cez ktoré 
by na nás fúkalo. Pamätám si najmä 
na pedagógov. Zanechali v mojom 
živote stopu. Som presvedčený, že 
nezanedbateľnú stopu zanechávajú 
aj naši pedagógovia vo vedomí svo-
jich žiakov. Za to im patrí veľká vďa-
ka,“ vyjadril poďakovanie Branislav 
Záhradník.

Na udeľovaní ocenení vystúpili žia-
ci ZŠ Alexandra Dubčeka.

Text: -mš-; Foto: MiÚ

Učitelia dostali ocenenie 
za svoju prácu

Marta Petrášová ocenená 
primátorom Bratislavy

Poďakovanie a uznanie pri príležitosti Dňa učiteľov si prevzali títo učitelia:
Ľubomíra Hírešová – riaditeľka MŠ Majerníkova 60
Oľga Mitrová – riaditeľka MŠ Suchohradská
Martin Hlubocký – učiteľ ZŠ Veternicová 20
Karolína Hlásniková – učiteľka ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62
Mária Malíková - učiteľka ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62
Zuzana Tirpáková – vychovávateľka Školského klubu pri SŠ Tilgnerova 14
Zuzana Antalová – učiteľka, výchovná poradkyňa SŠ Tilgnerova 14
Elena Savčáková – zástupkyňa riaditeľky ZŠ Karloveská 61

Marta Petrášová získala uznanie od 
primátora hl. mesta

Pedagógovia dostali ocenenie predovšetkým za obetavú a kvalitnú prácu
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Karlova Ves kosí po novom

Poraďte sa, kde a aké dreviny sadiť

Mestská časť Bratislava-Karlova 
Ves začala po Veľkej noci s prvým 
cyklom kosenia. Zmien oproti minu-
losti je hneď niekoľko. Po úspešnom 
absolvovaní zimnej údržby chod-
níkov a námestí začala Karlova Ves 
prvýkrát aj s kosením trávnatých 
plôch. Prvý cyklus kosenia sa ten-
to rok začal v stredu 30. marca 
a  ukončený bol do 30. apríla. Bez-
prostredne po ukončení prvého cyklu 
sa začal druhý cyklus kosenia.

Mestská časť pri kosení využíva časť 
techniky, ktorú použila už pri výkone 
zimnej údržby. Hlavnou výhodou je 
lepšie využitie pracovníkov, ale aj 
flexibilnejšia a individuálnejšia sta-
rostlivosť o zeleň. „Nie sme viazaní 
zmluvou, termínmi, podmienkami, 
ktoré by sme v prípade súkromnej 
firmy museli určiť vopred a potom 
v priebehu celého obdobia dodržiavať. 
Vieme začať kosiť skôr, vieme kosiť 
častejšie, v prípade nepriaznivého 
počasia môžeme pracovníkov využiť 
na iné činnosti spojené s údržbou 
v mestskej časti,“ vysvetľuje prednos-

S príchodom jarných dní si obyvatelia Karlovej Vsi pravidelne skrášľujú a 
zároveň skvalitňujú svoje okolie výsadbou novej zelene, najmä drevín. Tatiana 
Páleníková z refererátu životného prostredia upozorňuje, že aj táto vítaná čin-
nosť má svoje pravidlá. Nie je dôležité len to, na čom pozemku sa sadia dreviny, 
ale najmä to, či ide o miesto vhodné na ich výsadbu. „Ľudia nemusia ani len 
tušiť, že pod povrchom miesta výsadby sa nachádzajú vodovodné, plynové ale-
bo iné rozvody, ktoré môžu byť postupným rastom drevín narušené.“ Rovnako 
môže byť problémom aj výber použitej dreviny, ktorá nemusí byť pre prostredie 
najvhodnejšia. Preto sa drevinám nemusí dariť. Obyvatelia, ktorí radi vysádzajú 
dreviny, môžu využiť bezplatné poradenstvo pred ich plánovanou výsadbou. 

Referát životného prostredia:
Tatiana Páleníková
tel.: 02/602 59 215, 
e-mail: tatiana.palenikova@karlovaves.sk

Text: -mš-; Foto: nazahradke.sk

ta miestneho úradu Ján Hrčka.
Kosenia trávnatých plôch v mestskej 

časti sa týka aj projekt Mestské vče-
ly 2016. Mestská časť v spolupráci 
s Centrom enviromentálnej a etickej 
výchovy Živica, vytipovala niekoľko 
plôch, na ktorých chce ponechať 
voľne rastúce lúčne kvety a podporiť 
tak lokálnu populáciu včiel, motýľov 
a iného hmyzu. „Ide o projekt, ktorý 
v mnohých iných mestách, najmä 
v zahraničí, funguje a prináša do-
bré výsledky. V prípade Karlovej Vsi 
pôjde o malé plochy, na ktorých by 
sme chceli v spolupráci s OZ CEEV 
Živica odsledovať ich vplyv a výz-
nam pre životné prostredie,“ doplnila 
vedúca kancelárie prednostu Lenka 
Nemcová. 

Kosenie trávy v Karlovej Vsi za-
bezpečujú štyri výkonné mechanizmy: 
špeciálna svahová kosačka, profe-
sionálna kosačka s nulovým pomerom 
otáčania, profesionálna kosačka 
a u  niverzálny traktor. Po kosení týmito 
strojmi zamestnanci terén ešte dočisťu-
jú profesionálnymi krovinorezmi.

-ms-

Predstavenie denných centier 
v Karlovej Vsi

V najbližších číslach našich novín 
vám chceme predstaviť, čo všetko sa 
deje v priestoroch denných centier. 
V tomto čísle opíšeme prvú z pravi-
delných aktivít, ktorou sú seniork-
luby. Sú miestom nad väzovania 
nových priateľstiev, podporujú 
starších ľudí v rozvoji zručností 
a vytvárajú spoločenstvo ľudí, ktorí 
chcú zdieľať časť svojho kultúrneho 
a spoločenského života. V Karlovej 
Vsi sa nachádzajú zatiaľ dve den-
né centrá a v budúcnosti by mohli 
pribudnúť ďalšie. 

V dennom centre sa môžu stretávať 
rôzne skupiny občanov – seniorkluby, 
kluby zdravotne postihnutých, ale aj 
napríklad skupinky mládežníckych 
“stretiek“, mladí skauti, svojpomocné 
skupiny pre rodičov a deti. Ak je to 
potrebné, sociálni pracovníci tam 
môžu poskytovať sociálne poraden-
stvo. Všetky vekové skupiny občanov 
sa môžu realizovať v rôznych činnos-
tiach. 

Denné centrum Lackova
V jeho priestoroch pôsobí senior-

klub Lackova. Tento klub je najstarší 
z karloveských seniorklubov, o rok 
oslávi 40. výročie vzniku. Má 90 ak-
tívnych členov, okrem pravidelného 
programu organizuje každý mesiac 
spoznávací alebo relaxačný zájazd, 
rôzne výlety či vychádzky. Stretnu-
tia v priestoroch na Lackovej 4 sa 
konajú od 14.00 do 18.00 h. Na 17. 
mája od 15:00 do 17:00 h pripravili 
odborný seminár Ako trénovať pamäť 
s možnosťou vyskúšať si zaujímavé 
ukážky pamäťových cvičení.

Denné centrum Tilgnerova 1

V jeho priestoroch pôsobí senior-
klub Nezábudka a známy seniorský 
spevácky zbor Senioranka. Na budú-
ci rok klub oslávi 30 rokov svojho 
pôsobenia a má viac ako 100 členov. 
Okrem pravidelného programu každý 
mesiac organizuje spoznávacie zá-
jazdy, kluby ručných prác, malé výle-
ty a vychádzky, krížovkárske súťaže, 
športové aktity a spoločenské posed-
enia. Stretnutia v priestoroch na Tilg-
nerovej 1 bývajú od 14.00 do 18.00 h. 

Seniorklub Lipka na Pribišovej 8
Je najmladší z karloveských se-

niorklubov, o rok oslávi 10. výročie 
od svojho vzniku. Má 20 aktívnych 
členov. Je možné prísť tam s námetmi, 
stať sa aktívnym spolutvorcom jeho 
atmosféry. Stretnutia v priestoroch 
na Pribišovej 8 sa konajú od 14.00 
do 18.00 h. Lipka pozýva na podu-
jatie Pamäť naša každodenná, ktoré 
bude 17. mája od 15.00 h v senior-
klube na Pribišovej. Seminár a disku-
sia s odborníkom o tom, ako sa dobre 
starať o seba, aby si človek udržal 
primerané pamäťové schopnosti až do 
vysokého veku. Súčasťou seminára sú 
praktické ukážky aktivít vhodných na 
aktivizáciu pamäte. Na 24. mája od 
15:00 do 17:00 h pripravili seminár 
Pamäť naša každodenná o tom, ako si 
udržať dobré pamäťové schopnosti do 
vysokého veku.

Oddelenie sociálnych vecí pri-
pravuje pre všetkých karloveských 
seniorov semináre. Je potrebné vo-
pred nahlásiť účasť na telefónnom 
čísle: 0940 634 198, alebo mailom na 
dennecentra@karlovaves.sk     

-ms-Práve sa začína druhý cyklus kosenia
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Miestnu 
knižnicu  
už začali 
opravovať

Oprava obľúbenej knižnice na 
Jurigovom námestí sa začala v apríli 
a potrvá tri mesiace. Práce sa zača-
li výmenou elektroinštalačných 
rozvodov a vnútorného osvetlenia. 
Robotníci odstránia zatekanie do 
vnútorných priestorov cez poško-

prejdú aj zatekajúce presklené oceľové 
konštrukcie. 

Pôvodné terasové plochy na 
Jurigovom námestí sú z polovice 

dené terasové plochy. Nasledovať 
bude oprava poškodených a za-
tečených omietkových povrchov stien 
a oceľových konštrukcií. Údržbou 

V dennom  centre, ktoré je mies-
tom stretávania seniorov sa uvoľnila 
pozícia upratovača. Miestny úrad sa 
rozhodol vyjsť v ústrety niekomu, kto 
má sťaženú možnosť uplatnenia sa na 
trhu práce. Prácu dostane mladý muž 
s autizmom.

Miestny úrad v Karlovej Vsi sa tým-

to rozhodol spolupracovať na projekte 
Autisti v praxi so Spoločnosťou na po-
moc osobám s autizmom. Jeho cieľom 
je umožniť niektorým autistom, aby sa 
zapojili do pracovného procesu a boli 
začleňovaní do bežného života. Ľudia 
s poruchami autistického spektra majú 
na Slovensku po ukončení vzdeláva-

nia veľký problém zamestnať sa. 
Rodiny s človekom, ktorému bol 

diagnostikovaný autizmus, často trpia 
nedostatočným príjmom a mladí ľudia 
sa nemôžu realizovať. „Každý z nás 
môže pre týchto ľudí vytvárať príleži-
tosti na zapojenie do aktívneho dia-
nia. Ak im na začiatku pomôžeme pri 
začlenení, objavia svoje schopnosti 
a neostanú žiť skryto doma, v izolácii,“ 
vysvetlila Hana Štetinová z oddelenia 
sociálnych vecí na Miestnom úrade 
Karlova Ves. 

Títo ľudia uprednostňujú prácu 
v pokojnom prostredí. Hluk totiž 
vnímajú intenzívnejšie a ruší ich pri 
práci. Náročné pre nich bývajú aj 
nepredvídateľné zmeny. Tieto pod-
mienky spĺňa napríklad jednoduchšia 
administratívna práca, prípadne upra-
tovanie, pri ktorom ich neruší veľký 
kolektív ľudí.    

Poruchami autizmu trpí podľa ak-
tuálnych štatistík každý stý človek. 

                             -ms-

Karlova Ves zamestnala prvého 
človeka s diagnózou autizmus

www.borymall.sk

14. 5. Boriešok roka 2016
  Šteniatka
  Dog dancing
  Psí salón
  Detský kútik HAF
  Agility tréning
  Poradňa veterinára

od 21. 5. Výstava fotografi í Petra Šuríka
  Výstava unikátnych cestovateľských fotografi í
divokých zvierat a exotických krajín Petra Šuríka

29. 5. Borci z Bory Mall
  RC dráha
  Dopravné ihrisko

4. 6. Divoký Deň detí s TV JOJ
  Herci zo seriálov ZOO a Naši
  Autogramiáda
  Exotické zvieratá
  Súťaže, hudba, darčeky
  Atrakcie

Zažite v Bory Mall

BM_boriesok_Inzercia_205x134_Karloveske.indd   1 20.04.16   15:51

Inzercia

osemdesiatych rokov a majú zlú odol-
nosť voči vlhkosti. “Pri každom daždi 
voda steká do nižších častí, kde sídli 
knižnica,” upozornila vedúca knižnice 
Anna Labárová. 

Majiteľom budovy je hlavné mes-
to, ktoré bude investovať do opravy 
35-tisíc eur.                                   -bh-

Knižnica na Jurigovom námestí
Priestor pre 
váš inzerát
Info: 0940 634 111 

e-mail: inzercia@karlovaves.sk
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Zastávka električiek pri 
miestnom úrade by mala 
zostať zachovaná

Obyvateľom sú k dispozícií dve 
elektronické úradné tabule

Čo je nové v príprave Plánu 
hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja? 

Problémy s doručovaním novín

Obyvateľov Karlovej Vsi, ktorí 
bývajú v okolí Námestia sv. Františ-
ka, znepokojila informácia o plánoch 
hlavného mesta presunúť nástupisko 
električiek pri miestnom úrade v smere 
do mesta. S presunutím zastávky 
sa pôvodne počítalo v súvislosti 
s rekonštrukciou električkovej trate 
v Karlovej Vsi. Projektanti chceli tým-
to krokom zvýšiť bezpečnosť chod cov, 
ktorí prechádzajú cez priechod pre 
chodcov. 

Električky, ktoré prichádzajú 
smerom z Dúbravky, vchádzajú na 
priechod v relatívne vysokej rýchlosti, 
čo zvyšuje riziko zrážky s chodcom. 
Nie je totiž ojedinelým javom, že 
niektorí nedočkaví cestujúci, ktorí ute-
kajú na električku, neváhajú vkročiť 
do jej jazdnej dráhy. Preto bola navrh-
nutá zmena polohy zastávok elek-
tričiek oproti miestnemu úradu tak, 
aby by boli umiestnené čelom k sebe. 
Zastávka v smere do centra by sa tak 
posunula bližšie k zastávke Borská 
o 63 m. 

„Nielen preto, že obyvatelia a cestu-
júci sú zvyknutí chodiť k priechodu, 
ale aj s ohľadom na architektúru ná-
mestia Sv. Františka, ktorej súčasťou 
je riešenie prístupu na zastávky, 
sme požiadali projektanta, aby pre-
veril možnosť ponechania zastávok 
v súčasnej polohe,“ uviedla dopravná 
inžinierka Tatiana Kratochvílová. 

Viacerí obyvatelia sa na našu re-
dak ciu obrátili s tým, že im do 
schránky neprišiel mesačník Karlova 
Ves – noviny všetkých Karlovešťa-
nov. Radi by sme vás informovali, že 
úlohou vašej poštárky je hodiť naše 
noviny priamo do vašej schránky. 

V prípade, že neprišli noviny vám, 
spýtajte sa, prosím, vašich susedov, či 
majú podobný problém. Nedoručo-
vanie novín Karlova Ves – novi-
ny všetkých Karlovešťanov nám, 
prosím, nahláste na telefónnom 
čísle 02/602 59 166.                         -bh-

Názor na ďalšie smerovanie Kar-
lovej Vsi vyjadrilo 1200 obyvateľov 
Karlovej Vsi. Dotazník vyplnili 
v papierovej forme, ktorú našli 
v aprílovom vydaní mesačníka Kar-
lova Ves – noviny všetkých Kar-
lovešťanov, alebo na webstránke 
mestskej časti prostredníctvom on-
line dotazníka. Odpovede obyvateľov 
pomôžu miestnemu úradu spoznať 
názor Karlovešťanov a začleniť ho 
do plánu rozvoja. Tí, ktorí vyplnili 
v dotazníku aj kontaktné údaje, boli 
zaradení do žrebovania o niekoľko 
cien (pozn. red., žrebovanie sa usku-
točnilo po uzávierke tohto čísla, 
preto mená výhercov zverejníme až 
v ďalšom čísle). 

V mesiacoch marec a apríl sa stretli 

pracovné skupiny už dvakrát. Pod-
robné informácie o procese prípravy, 
tvorby a schvaľovania strategického 
dokumentu sú priebežne zverejňo-
vané na webstránke Karlovej Vsi 
a zverejňované dokumenty je možné 
pripomienkovať prostredníctvom 
adresy phsr@karlovaves.sk

O ďalšom rozvoji Karlovej Vsi budú 
diskutovať obyvatelia 3. mája od 17.00 
h. Pôjde o verejnú pre zentáciu doterajšej 
prípravy a výstupov. Zámerom stretnutia 
je prediskutovať s verejnosťou hlavné 
problémy a predstavy rozvoja 
z pohľadu jej obyvateľov. Stretnu-
tia sa zúčastní vedenie mestskej čas-
ti v priestoroch rokovacej sály MiU 
Bratislava-Karlova Ves, Námestie 
sv. Františka 8.                                       -ms-

Miestny úrad pripravil pre Kar-
lovešťanov dve nové elektronické 
úradné tabule, ktoré nahradia súčasné 
papierové. Namiesto komplikovaného 
hľadania potrebnej informácie v pa-
pierovej forme na šesť metrov dlhej 
ploche sú po novom všetky informácie 
na elektronickej dotykovej tabuli. 

„Bojovali sme s nedostatkom mi-
esta, keďže sme chceli zverejňovať 
všetky informácie. Ľudia si museli vy-
hľadávať medzi papierovými informá-
ciami, pričom údaje boli často uvedené 
malým písmom. Teraz ich nájdu oveľa 
rýchlejšie a jednoduchšie,“ povedal 

vedúci oddelenia informačných sys-
témov a matriky Matúš Súlovec.

Na elektronických úradných tabu-
liach nájdu obyvatelia dokumenty zo 
staveného úradu, pozvánky na miestne 
zastupiteľstvo, všeobecne záväzné 
nariadenia, informácie o verejných 
súťažiach, prenájmoch, výrubových 
konaniach, kultúrnych podujatiach 
a mnoho ďalších. Tabule sú pre oby-
vateľov k dispozícií non-stop a ovláda-
jú sa dotykom ruky. Nájdete ich pri 
vchode do Miestneho úradu.

-bh-

S touto pripomienkou sa stotožnil aj 
investor stavby, ktorým je magistrát 
hlavného mesta. „Predpokladáme, 
že v tejto etape prípravy rekonštruk-
cie bude naša pripomienka zapraco-
vaná a zastávky električiek zostanú 
v pôvodnej polohe,“ dodala Tatiana 
Kratochvílová.         -mš-, Foto: MiÚ

Harmonogram pristavenia 
veľkokapacitných kontajnerov
 Od Do Miesto
09.05.2016 10.05.2016 Nad Lúčkami 43 – nad park. miestami 
09.05.2016 10.05.2016 Karloveská 5 – vedľa detského ihriska 
09.05.2016 10.05.2016 Púpavova 25 – parkovisko 
09.05.2016 10.05.2016 Jurigovo nám.č.13 – Nábělková 
16.05.2016 17.05.2016 Jamnického č.8 
16.05.2016 17.05.2016 Pod Rovnicami 29 – zo zadnej strany  
16.05.2016 17.05.2016 Dlhé Diely I. - Nad Dunajom 
16.05.2016 17.05.2016 Segnerova č.3 – garáže 
23.05.2016 24.05.2016 Matejkova č.14 
23.05.2016 24.05.2016 Pribišova č.6 
23.05.2016 24.05.2016 Adámiho č.12 
23.05.2016 24.05.2016 J.Stanislava č.8 
30.05.2016 31.05.2016 Roh Suchohradská a Silvánska 
30.05.2016 31.05.2016 Kuklovská – parkovisko pod múrom 
30.05.2016 31.05.2016 Kolísková š.12 – parkovisko vo dvore 
30.05.2016 31.05.2016 Líščie údolie č.14 
06.06.2016 07.06.2016 Púpavová č.1 
06.06.2016 07.06.2016 Ľ.Fullu č.3 
06.06.2016 07.06.2016 Jurigovo nám.č.5 
06.06.2016 07.06.2016 Kempelenova ulica – parkovisko 
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SÚŤAŽ
Milí čitatelia, 

v najbližších mesiacoch 
budete môcť vyhrať nie-
koľko nákupných poukážok 
v hodnote 20 eur na nákup 
v Kauflande. V mesačníku 
Karlova Ves – noviny všet-
kých Karlovešťanov nájdete 
každý mesiac jeden súťažný 
kupón. Ak odpoviete správne na jednoduchú otázku a kupón doručíte do sídla 
Miestneho úradu v Karlovej Vsi, možno sa šťastie usmeje práve na vás. 

Odpoveď na súťažnú otázku bude vždy skrytá v aktuálnom čísle našich ofi-
ciálnych novín. Z pomedzi všetkých doručených správnych odpovedí vyžrebu-
jeme každý mesiac troch šťastlivcov. Podmienkou v účasti je váš trvalý pobyt 
v Karlovej Vsi. 

Vystrihnutý a vyplnený kupón môžete poslať v obálke do 16. mája na adresu 
Miestny úrad, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, nezabudnite na heslo 
ODKAZ PRE REDAKCIU, alebo ho doručte osobne do podateľne Miestneho 
úradu v Karlovej Vsi a vhoďte ho do schránky, ktorá je označená ako Odkaz pre 
redakciu.

Súťažná otázka: Mestskej časti Karlova Ves sa podarilo získať stavebné 
povolenie na novú lodenicu. Kde vyrastie? Zakrúžkujte správnu odpoveď.

a) v Karloveskej zátoke

b) na ostrove Sihoť

c) na potoku Vydrica

Vaše kontaktné údaje:
Meno a priezvisko: .............................................................................................

Adresa: ...............................................................................................................

Telefónny kontakt: .............................................................................................

Veľkosť     Cena Veľkosť v mm 
strany         (šírka x výška)
1/1 600  205 x 270
1/2 312  205 x 134, 100 x 270
1/4 161   94 x 134,  205 x   66
1/8 78   48 x 134,  100 x   66
1/16 38   48 x   66,  100 x   32 

Riadková inzercia (max. 200 znakov vrátane medzier): 
občianska inzercia:  1,-  / 50 znakov (aj začatých)
fyzické osoby, SZČO a právnické osoby:  4,-  / 50 znakov (aj začatých)

CENNÍK INZERCIE – základné ceny
Plošná inzercia 

Problémy s doručovaním novín

Jarné upratovanie zbavilo Karlovu Ves ton odpadu
Mestská časť Karlova Ves zorga-

nizovala v marci každoročné Jarné 
upra tovanie Karlovej Vsi. Na na-
jväčšom upratovacom podujatí sa 
zúčastnilo 36 tímov, ktoré v priebehu 
jedného dňa vyzbierali z Karlovej Vsi 
odpad v objeme siedmich veľkokapa-
citných kontajnerov. Už tradične sa 
na podujatí zúčastnili opatrovateľky 
karloveských seniorov, Základná ško-
la Majerníkova, komunita obyvateľov 
z Jammnického 4 a Hany Meličkovej, 
rodinné centrum Dlháčik alebo oby-
vatelia, ktorí upratovali v obľúbenej 
lokalite Kráľová hora.

„Každý rok sa akcie zúčastní 
množstvo ľudí a to nás teší. Keď na 
konci dňa človek vidí kontajnery 
naplnené odpadom, ktorý ešte ráno 
ležal v okolí domov, tak si uvedomí, 
aký veľký kus práce sa odviedol. Všet-
kým zúčastneným patrí veľká vďaka,“ 
doplnila Halina Trubínyiová z oddele-
nia dopravy a životného prostredia.

O dva týždne neskôr sa pridali aj 

vodácke kluby, ktoré pozvali obča nov 
na upratovanie dunajských brehov. 
Upratovania v lokalite Karloveského 
ramena sa zúčastnili miestne vodácke 
kluby, vyše 20 dobrovoľníkov a tiež 
zamestnanci Bratislavskej vodáren-
skej spoločnosti.

Text, foto: -ms-

Poukážka
Inzerujte a dajte o sebe vedieť 
v našom mesačníku

Mesačník Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov vychádza v roz-
sahu 16 strán, v náklade 19-tisíc kusov. Slovenská pošta ho distribuuje do 
všetkých domácností aj firiem na území Karlovej Vsi. 

Náš oficiálny mesačník informuje obyvateľov o spoločenskom, kultúrnom 
a inom dianí na území Karlovej Vsi, zároveň ponúka priestor na prezentáciu 
a propagáciu produktov a služieb.  Inzercia v našom mesačníku je skvelou 
príležitosťou najmä pre stredne veľké a menšie 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. číslach 02/602 59 166, 02/602 59 101, alebo cez e-mail: 
inzercia@karlovaves.sk

Inzercia

Tridsaťšesť tímov vyzbieralo sedem kontajnerov odpadu
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Predstavujeme

Šéfkuchár Marián Maszay: 
“Formovanie vzťahu dieťaťa 
k jedlu je nesmierne dôležité“

K vareniu sa dostal intui-
tívne a kuchynská teória 
mu v škole nevoňala. O to 

viac ho baví samotná tvorba jedla. 
Šéfkuchár Marián Maszay odišiel 
z hektického súkromného sektora 
a momentálne šéfuje kuchyni na 
Spojenej škole Tilgnerova 14. Hek-
tika ho však neopustila. Počet detí 
v jedálni stúpol a na naloženie 
obeda má v prepočte päť sekúnd. 
Napriek tomu môže byť jeho jed-
lo vzorom. Deťom varí zo špald-
ovej múky, aby mali okrem pocitu 
zasýtenia aj energiu.

Aké boli vaše profesijné začiatky?
V podstate som mal aj šťastie, 

pracoval som v Sladovni a aj v jed-
nej maďarskej reštaurácii. Mal som 
teda možnosť naučiť sa na to obdobie 
pomerne slušnú gastronómiu. Bol tam 
priestor aj na spätnú väzbu od nadria-
dených a kolegov, ktorí vo mne videli 
potenciál, preto som v tejto brandži 
zostal.

Máte obľúbenú národnú kuchyňu?
Ani veľmi nie, kedysi som mal 

malého favorita v podobe sushi, ale 
teraz preferujem skôr ľahké zeleni-
nové jedlá, ktoré nemusia vôbec ob-
sahovať mäso.

Je práca v kuchyni náchylná na 
ponorkovú chorobu a stereotyp?

Niekedy aj áno, ale predpokladám, 
že to môže nastať v každej práci. Stáva 
sa nám to však zriedkavo, pretože sme 
výborný kolektív. Keď však vidím, 
že sa to blíži, tak sa vymyslí niečo 
na spe strenie. V kuchyni je pri práci 
zábava a aj jedlo určite chutí lepšie, 
ako keď varí niekto nahnevaný a so 
zlou náladou.

Prišli za vami nejakí nespokojní 
rodičia?

Samozrejme, prišli. Mojím jediným 
argumentom je nechať rodiča to jedlo 
ochutnať. Rodičia majú rôzne pocity 
a domnienky, prečo ich deti obed ne-
jedia. Keď prídu a zistia, že chyba nie 
je v jedle, ale niekde inde, tak sťažnosť 
ide do stratena. Tých príčin, prečo deti 
obedy nejedávajú, môže byť milión. 
Niekto má zlú náladu, dostal zlú 
známku, alebo nemá rád konkrétne 
jedlo. Do toho ja však nemám šancu 
vidieť.

Môže „nechuť“ k obedu spôsobovať 
aj strava zo školského bufetu?

Na to by som poznal odpoveď, keby 
bol ten bufet na určitý čas zatvorený. 
Po pár týždňoch či mesiacoch by 
som vedel porovnať, či nám stravníci 

pribudli alebo ubudli, či deti nechá-
vajú na tanieri viac alebo menej jedla. 
Ale je pravda, že deti si v školskom 
bufete často kupujú rôzne nezmys-
ly. Momentálne sa snažíme variť bez 
pridaného cukru. Keď chcem niečo 
osladiť, používame med. Cukor použí-
vame iba v minimálnom množstve 
prípadov, napríklad pri rezancoch 
s tvarohom, pretože deti to chcú vidieť 
posypané.

Čiže podstatnú úlohu hrá aj vizuál-
na stránka jedla?

Určite, aj vzhľad jedla predáva. Deti 
očakávajú aj nejaký zaužívaný štan-
dard. Chceme začať variť z hovädzie-
ho mäsa z „domáceho chovu“, neskôr 
aj z domácej hydiny. Pokiaľ nám to 
finančné možnosti dovolia, chceme 
podávať deťom tú najvyššiu možnú 
kvalitu. 

Môžu deti ovplyvniť, čo sa bude 
variť, na základe spätnej väzby?

Bohužiaľ, zatiaľ nie. Mal som 
myšlienku vytvoriť určitú radu 
rodičov, ktorí by mohli zasiahnuť 
do tvorby jedálneho lístka. Skúse-
nosti z predchádzajúcej spolupráce 
s inými školami pri tvorbe jedálnych 
lístkov mi však naznačujú, že by to 
bolo asi skôr na príťaž ako na osoh. 
Nie je to dvakrát demokratické, ale 
myslím si, že šéfkuchár je garantom 
svojej kuchyne a je za jej chod zod-
povedný. V prípade nespokojnosti 
je jednoduchšie vymeniť šéfkuchára. 
Neustále debaty a diskusie „o ničom“ 
nikam nevedú. V takom prípade je 
lepšie hľadať iného garanta kvality 
jedla, čo je však pri finančných pod-
mienkach v školstve pomerne dosť 
náročná úloha. Kvalitní kuchári sa do 
školského prostredia priveľmi nehrnú.

Zväzujú vám ruky pri kreativite 
v školskej kuchyni rôzne normy?

Občas je pomerne zložité vysvetliť 
úradom, že varíme preto, aby jedlo 
deťom chutilo, a nie preto, aby boli 
splnené tabuľkové normy. Keď jedlo 

pre deti korešpondujúce s hodno tami 
v tabuľkách, nebude chutiť a nakoniec 
ho nezjedia, tak ich tá tabuľka jed-
noducho nezasýti. Deťom varíme čo 
najzdravšie, používame napríklad 
špaldovú múku, ktorá im dá okrem 
sýteho pocitu aj energiu. Keď budú 
ľudia jesť zdravšie, budú sa tak aj cítiť 
a vtedy im môžu byť tabuľkové údaje 
viac-menej ukradnuté.

Servírovanie jedla je pri počte 800 
stravníkov asi dosť hektická záleži-
tosť.

Je to jedným z našich najväčších 
problémov. Máme vysoký počet 
stravníkov a malé priestory jedálne. 
Jedna vec je jedlo navariť, a druhá 
je ho včas servírovať. V prepočte 
musíme mať každých päť sekúnd 
naservírovanú jednu porciu, čo si 
vyžaduje veľmi rýchle ruky. Žiaci sú 
však taktiež pri konzumácii jedla pod 
časovým tlakom, rozhodne nemajú 
toľko času na obed, ako by bolo žia-
duce. Na obed by mali mať vyčlenenú 
polhodinu. Keby to tak bolo, zrejme 
by sa nám vracali aj prázdnejšie ta-
niere.

Uvedomujú si deti, ktoré prináša-
jú nedojedené obedy, že im dávate 
na tanier kvalitu za zlomkovú cenu 
jedla v reštauráciách?

Pravdepodobne si to neuvedomu-
jú, ale touto cestou by sa ani výchova 
k vzťahu k jedlu nemala uberať. Oni 
časom pochopia, že zarábať si na jed-
lo nie je jednoduché a nebudú ho ne-
dojedené hádzať do vedra. Ten vzťah 
k jedlu by sa mal formovať doma 
a škola by ho už mala iba jemne ko-
rigovať. Máme jednu triedu, s ktorou 
pani učiteľka chodieva do kuchyne 
a žiaci sa podieľajú na tvorbe jedla. 
Vidia, z akých surovín sa jedlo pri-
pravuje, aký je proces jeho prípravy. 
Ak deti priložia ruku k dielu, vážia si 
ho viac. Čo je ešte viac potešujúcejšie, 
že ich to aj baví.

Text a foto: -ab-

Šéfkuchár Marián Maszay
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Deň matiek si Karlova Ves 
uctí dvakrát

Jubilujúca La Dansa aj 
na Karloveskom majálese

Dlháčik hľadá poklad

Pri príležitosti Dňa matiek mestská 
časť organizuje dve podujatia. Prvé 
stretnutie bude 10. mája o 13.30 h 
v Karloveskom centre kultúry a patriť 
bude najmä stretnutiu senioriek. 
Práve tie vedia najlepšie, aké náročné, 
ale zároveň krásne je byť matkou. 
Uznanie im prejaví aj známy slo ve n -
ský nevidiaci spevák Maroš Bango. 
Známy je najmä svojím humorom za 
každých okolností a predovšetkým 

Na Karloveskom majálese vystúpi 
aj karloveská tanečná škola La Dansa. 
Jedna z najznámejších slovenských 
škôl latinsko-amerických tancov tento 
rok oslavuje 20. výročie svojho vzni-
ku. Tanečnú školu La Dansa (predtým 
s názvom Latiniko) založila v roku 
1996 Monika Valúchová. 

Za 20 rokov existencie sa stihla 
rozrásť na jednu z najväčších škôl la-

Vedeli ste, že 21. mája popoludní 
na dlhodielskej lúke (Královej hore) 
zakotvia rozprávkoví piráti a námorní-
ci? Povráva sa, že si so sebou prinesú 
aj poklad. Ten však budú vedieť 
nájsť iba deti. Nezáleží na tom, koľko 
majú rokov, hlavné je, že sa neboja 
žiadnych úloh.

Rodinné centrum Dlháčik v spo-
lupráci s rozprávkovými morskými 
vlkmi pripravilo tretí ročník outdoo-
rovej akcie s názvom Hľadanie pokla-
du v rozprávkovom lese. Ako je už 
zvykom, toto hľadanie bude zahŕňať 
niekoľko športových, kreatívnych 
a vedomostných aktivít. Bude to zába-
va nielen pre deti, ale aj pre rodičov, 
ktorí môžu priložiť ruku k dielu 

ti nskoamerických tancov na Sloven-
sku. Okrem Bratislavy má pobočky 
v Malinove, Stupave, Záhorskej 
Bystrici, Banskej Bystrici a Košiciach. 
Celoslovenskú popularitu získala ško-
la vďaka účinkovaniu v televíznych 
programoch a verejných podujatiach. 
Hlavné oslavy 20. výročia založenia 
sa uskutočnia 12. júna v Istropolise.

a pomôcť svojim ratolestiam dostať sa 
k pokladu rýchlejšie. Všetky aktivity 
budú vekovo odstupňované. Celá ak-
cia je bezplatná. 

Text a foto: Tím RC Dlháčik

fantastickým hlasom.
Druhou oslavou budú hostí 

sprevádzať umelci zo ZUŠ sv. Cecílie 
12. mája o 17.00 h, opäť v Karloves-
kom centre kultúry. Predstavia sa žiaci 
a pedagógovia hudobného, tanečného 
a výtvarného odboru a pri vstupe 
každá dáma dostane od mestskej časti 
kvet. Na obe podujatia je vstup voľný, 
avšak počet miest je z dôvodu kapaci-
ty sály obmedzený.                      -ik-
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MÁJOVÉ                  VINKY
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Herňa je otvorená pondelok až štvrtok v čase 9:00 – 11:30. 
V stredu máme otvorené aj poobede v čase 16:00 – 18:00

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

Pondelok: 09:30 - 10:00 Tvorivé dielničky RecyKlbko pre deti od 1,5 roka  
Utorok: 09:30 – 10:00 Modlitby matiek

09:30 – 10:30 Montessori herničky pre deti 1 – 3 roky *
10:30 - 11:30 Bábätkovo *
16:30 – 17:15 Oli Janko - Klbko na ľudovú nôtu

Streda: 09:30 - 10:00 Tvorivé dielničky RecyKlbko - Detské hudobné nástroje
10:00 – 10:30 Hudobná škôlka 
16:00 - 18:00 Voľná herňa

Štvrtok: 10:00 – 11:00 Zdravé nožičky - cvičenie pre deti od 1,5 roka
16:30 – 17:30 Montessori herničky pre deti 2,5 – 6 rokov *
18:00 – 19:00 Cvičenie pre mamičky na spevnenie chrbtového
svalstva (pre overenie voľného miesta volajte na 0948 497 313)

Novinka: Individuálne, párové a rodinné poradenstvo so psychologičkou* 
(po dohode v pracovné dni od 13:00 - 14:30)

AKTUALITY
4.5. 18:00 - 20:00 Scrapbook * - vyrobte si s detičkami vlastný fotoalbum
7.5. 15:00 - 18:00 Míľa pre mamu - zabavte sa s deťmi na akcii na Kuchajde
12.5. 10:00 Prednáška "Vývinové poruchy učenia" * - dozviete sa, ako sa vyhnúť prípadným 
problémom s učením do budúcnosti, určené mamičkám s deťmi od 0 do 3 rokov.
14.5. 10:00 - 16:00 Majáles - príďte nás podporiť a detičky sa môžu zapojiť do tvorivých 
dielničiek
16.5. 10:00 - 11:30 Podporná skupina dojčenia
23.5. 18:00 - 20:00 Servítková technika - tvorivé dielničky pre mamičky z projektu RecyKlbko 
25.5. Angličtina pre deti (16:30 - 17:00 2-4 roky, 17:00 - 17:30 4-6 rokov)
26.5. 10:00 - 11:30 oslava 14. narodenín Klbka

* Na dané aktivity je potrebné prihlásiť sa vopred. Viac info na www.klbko.sk
Zmena programu vyhradená, pre aktuálne informácie sledujte našu stránku www.klbko.sk a facebook.

NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ V JÚNI:
• RecyKlbko - prednáška, tvorivé dielničky nielen pre mamičky
• Na poníkoch za prázdninami
• Naše mesto (10.6.)
• Deň otcov (19.6.)
• Divadielko pre deti

adresa: Rodinné centrum Klbko, Lackova 4, 841 04  Bratislava, mobil: +421 915 283 545
e-mail: klbko.centrum@gmail.com, web: www.klbko.sk, pridajte sa k nám aj na Facebook-u

Karloveský

2016

meno a priezvisko
šťastné
číslo

šťastné
číslo

TOMBOLA
kontrolný 
ústrižok

Súťaž: Tento tombolový lístok vypíšte a prineste 14. mája na Karloveský 
majáles do označeného stánku. Žrebuje sa o 18.00 h.
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Karloveská tančiareň posledný 
raz pred letnou prestávkou

Dôležité kontakty v rôznych 
životných situáciách

Noc s Andersenom

Cirkusová nádielka 

Nefunguje pri vašom dome pouličné nočné osvetlenie? Zastávka MHD je 
poškodená, prípadne chcete nahlásiť majiteľa, ktorý neupratuje exkrementy po 
svojom psovi? Nielen tieto podnety, ale aj mnohé ďalšie, je potrebné nahlásiť 
a riešiť. Prinášame vám dôležité kontakty, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade, 
že sa ocitnete v nasledujúcich situáciách.

Karloveská knižnica si výročie 
narodenia dánskeho rozprávkara Han-
sa Christiana Andersena pripomenula 
aj tento rok. Pre čitateľov pripravila 
obľúbené podujatie Noc s Andersen-
om. Malých nocľažníkov čakal v pia-
tok 1. apríla bohatý program. Začal sa 
príchodom pána Andersena v preve-
dení Karola Badlíka. Deti so zatajeným 
dychom sledovali pána Mrkvičku, 
ktorý im rozpovedal mrazivý príbeh 
o strašidelnom Čiernožabiakovi. Ro-
zosmial ich rozprávaním o dvoch 
prázdninujúcich chlapcoch a ich troch 
smiešnych dedkoch. Veselo naladení 
malí čitatelia privítali aj hudobné trio, 
s ktorým si zaspievali a zatancova-
li. Po večeri, ktorú pripravili rodičia 

detí a pracovníčky knižnice, sa 24 
súťažiacich pustilo do rôznych kvízov 
a súťaží. Najväčší úspech mala drama-
tizácia rozprávky Koza rohatá a jež. 
Družstvo, ktoré ju zahralo, si odnies-
lo za tento výkon zaslúženého Oska-
ra. Súťažilo sa tiež v zemepise, kde 
družstvá hľadali umiestnenie miest na 
mape Slovenska, no aj v premiestňo-
vaní lentiliek pomocou slamky z jed-
nej nádobky do druhej.  Záverečnú 
diskotéku odštartovalo dievčenské 
trio svojou tanečnou choreografiou. 
Deti zaspali približne o druhej hodine 
po polnoci.

Text: Katarína Stefaniová; 
foto: Vladimír Bafia 

ZODPOVEDNOSŤ
Siemens
Dopravný podnik Bratislava

Magistrát hl. mesta

Mestská polícia

Úrad práce

Katastrálny odbor OÚ

Správca daného domu

Miestny úrad Karlova Ves

PROBLEMATIKA
poruchové pouličné osvetlenie
zničená zastávka MHD
nekosené trávniky pri el. trati
upratovanie hlavných ciest
opravy hlavných ciest
daň z nehnuteľností
súkromné + cirkevné školy
stanoviská k invest. výstavbe
kamerový systém
uhynuté mačky, psy, holuby
opustené psy
psíčkari, ktorí neupratujú exkr.
vybavovanie preukazov ŤZP
príspevky na dopravu pre ŤZP
informácie o vlastníkoch budov
informácie o vlastníkoch parciel
zimná údržba v okolí domov
neporiadok v okolí domov
údržba vnútroblokových ihrísk
zverejňovanie zmlúv
poskytovanie úverov zo ŠFRB
územný rozvoj v Karlovej Vsi
dlhodobý nájom šk. zariadení
prenájom obecných priestorov

KONTAKT
02 6381 0151 
02 5950 5950

02 5935 6111

159

02 2044 3635 

02 2081 6800 

-

02 6025 9215
02 6025 9265
02 6025 9248
02 6025 9224
02 6025 9248
02 6025 9248

Sezóna karloveských tančiarní sa 
blíži k svojmu záveru. Karloveské 
centrum kultúry bude v máji hostiť 
posledné stretnutie úspešnej série. 
Tie od októbra minulého roka každý 
mesiac pozývajú návštevníkov na par-
ket Karloveského centra kultúry. Za 
tento čas si podujatie stihlo vybudo-
vať charakter komunitného osobitého 
podujatia, na ktorom sa nielen tancu-
je, ale aj zoznamuje a príjemne trávi 
čas. 

„Sme radi, že podujatie formujú 
návštevníci, ktorí sa ho zúčastňujú, 
venujú mu svoju energiu a dobrú nála-
du. V uvoľnenej atmosfére je bežné, že 

Dvanásť vystúpení cirkusových 
umelcov z viacerých krajín. Tak vyze-
ral Svetový deň cirkusu v Karlovej 
Vsi. Do Kamel klubu zavítal 16. aprí-
la tzv. nový cirkus. Divákov previedol 
od multimediálnej svetelnej laserovej 
šou v podaní agenta 007 od slovenskej 
skupiny Inspinia cez noblesnú akro-
batickú šou vo dvojici až po finálne 
vystúpenie žongléra Martina Heriana. 

Karlova Ves po roku opäť privíta-
la umelcov z krajín ako sú Česko, 
Maďarsko, Rakúsko či Taliansko. 
Svetový deň cirkusu, ako aj cirkusové 
workshopy, kurzy a tréningy v spo-
lupráci s mestskou časťou pravidelne 
do Karlovej Vsi prináša miestne 
občianske združenie CirKus-Kus 
a Slovak Artists Community.         -ik-

návštevníci podujatia donesú do sály 
vlastnoručne napečené koláče alebo 
pečivo, ktoré ponúkajú ostatným,“ 
povedala vedúca oddelenia kultúry 
Adriana Majka. Na podujatí vystupu-
je každý mesiac nová kapela. Pravi-
delne je súčasťou vystúpenia aj pás-
mo, v ktorom sa návštevníkom hrajú 
pesničky na želanie. Podujatie pritom 
už nepriťahuje len Karlovešťanov, 
ale aj Petržalčanov, Račanov alebo 
Staromešťanov. V cene vstupného tri 
eurá je zahrnutý uvítací pohár vína, 
živá hudba a voľný priestor na tanečnú 
realizáciu od 17.00 do 21.30 h. Nová 
sezóna sa začne opäť v októbri.   -ms-

Priestor pre váš inzerát
Info: 0940 634 111 

e-mail: inzercia@karlovaves.sk

Noc s Andersenom v karloveskej knižnici
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Privítanie detí do života

16. 4. 2016 Viktória Chladná, Maroš Magdolen, Daniel Kovács, 
 Tomáš Mráz, Ela Koštialová

Spoločenská kronika

Zosobášili sa

16. 4. 2016 Matej Vráb – Dana Olexová
 Erik Vanko – Katarína Bolfová

18. 4. 2016 Sabir Abdurakhmanov – Zora Ercsényiová

Eva Končoková: Drevený prístrešok
V parku „Líščaku“ sa rozpadáva strieška na drevenom prístrešku, bolo by 

dobré ju opraviť ešte pred letnou sezónou. Ďakujem za všetkých, ktorí milujú 
náš park.

Odpoveď: Samospráva plánuje jeho rekonštrukciu. Peniaze chce získať 
z grantu, ktorý podala na Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a radi by sme 
do rekonštrukcie zapojili dobrovoľníkov prostredníctvom projektu Naše mesto. 
Súčasťou projektu podaného na BSK je nielen rekonštrukcia prístrešku, ale aj 
podpora pešej a cyklistickej turistiky na území Karlovej Vsi. Chceme vybudo-
vať nielen oddychové miesto v Líščom údolí pri značenej cyklotrase, ale aj in-
formačný bod pre turistov. Momentálne sa tieto projekty posudzujú, v ideálnom 
prípade budú verejnosti k dispozícií už počas blížiaceho sa leta.

Anonym: Psičkári na Meličkovej
Dobrý deň, bývam na ul. H. Meličkovej v peknom prostredí, ale v poslednom 

čase si susedia z H. Meličkovej 15 urobili pred domom cvičisko pre velikán-
skych psov. Zničili pás zelene pred vchodmi, dokonca zadupali novo vysadenú 
trávu. Pod balkónmi je od nich vybehaná bežecká trať, pri daždi sú chodníky 
celé od blata, v ktorom sa psiská predtým vyváľali. Je problém prejsť do domu 
a nebyť od špiny, ktorá po nich pred domom zostala. Ostatní psičkári chodia 
na prechádzku mimo vchodu. Nemám čas riešiť toto osobne, ale skúste niečo.

Odpoveď: Podľa všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mestskej časti 
O podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej čas-
ti Bratislava-Karlova Ves je voľný pohyb psa na území Karlovej Vsi povo-
lený všade tam, kde nie je zakázaný vyznačením Zákaz voľného pohybu psa/
Vstup so psom zakázaný, symbolom, ktorý zákaz vyznačuje. Ide o detské 
ihriská a pieskoviská, areály školských a predškolských zariadení, areál senior 
klubu na Lackovej ul., areály športovísk a štadióny prístupné verejnosti, cin-
toríny, verejnosti prístupné budovy, areály a budovy zdravotníckych zariadení 
a zaria denia verejného stravovania. V prípade, že príde k porušeniu VZN treba 
o tom upovedomiť Mestskú políciu, ktorá má v kompetencii kontrolu a postiho-
vanie porušovania VZN v súvislosti s voľným pohybom psa.                  -redakcia-

RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO – čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov, doprava zabez-
pečená, tel. 0915 832 186
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Z policajného 
zápisníka
marec - apríl 2016
• Neznámy páchateľ v čase od 19.00 h dňa 16. 3. do 10.00 h dňa 17. 3. 
na Kuklovskej ulici rozbil sklenenú výplň na ľavých predných a zadných 
dverách na zapakovanom a uzamknutom motorovom vozidle a odcudzil 
spod sedadla spolujazdca fotoaparát, čím spôsobil 53-ročnému mužovi 
škodu krádežou vo výške 1500  a poškodenej spoločnosti škodu poško-
dením vo výške 300 .

• Neznámy páchateľ v čase od 18.30 h dňa 17. 3. do 7.45 h dňa 18. 3. 
na Ulici Ľudovíta Fullu odcudzil zaparkované a uzamknuté motorové 
vozidlo, čím spôsobil poškodenej spoločnosti škodu krádežou vo výške 
7000 . Po odcudzenom motorovom vozidle bolo vyhlásené pátranie.

• Hliadka PZ dňa 19. 3. v čase o 00.30 h na Veternicovej ulici kontrolova-
la vodiča motorového vozidla. Počas kontroly hliadka spozorovala igeli-
tové vrecúško, v ktorom sa nachádzala neznáma biela kryštalická látka. 
31-ročný vodič motorového vozidla a dvaja 25- a 26-roční muži, ktorí sa 
nachádzali v motorovom vozidle, boli obmedzení na osobnej slobode. 
Boli podozriví z prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotrop-
ných látok, ich držanie a obchodovanie s nimi.

 • Neznámy páchateľ v čase od 16.15 h dňa 19. 3. do 9.00 h dňa 21. 3. 
na Ulici Rýdzikova vypáčil vstupné dvere obytného domu, potom vni-
kol do pivničného priestoru a odcudzil z neho tri horské bicykle, hoke-
jové korčule, dve lyžiarske prilby, čím spôsobil 42-ročnej žene škodu 
krádežou vo výške 1183,78  a škodu poškodením vo výške 150 .

• Neznámy páchateľ v čase od 10.30 h dňa 25. 3. od 20.20 h dňa 28. 3. 
na Ulici Líščie údolie vnikol do obytného domu a potom do pivničného 
pries toru a odcudzil z neho pánsky bicykel s tachometrom, detský bi-
cykle, čím spôsobil 39-ročnému mužovi škodu krádežou vo výške 2000  
a škodu poškodením vo výške 50 .

• Hliadka PZ dňa 1. 4. v čase o 8.51 h na Ulici Staré Grunty kontrolova-
la motorové vozidlo, pričom vyzvala vodiča, aby sa podrobil dychovej 
skúške. Tá preukázala  hodnotu 0,89 mg/l alkoholu v krvi. 22-ročný 
vodič bol zaistený, keďže bol podozrivý z prečinu ohrozenia pod vply-
vom návykovej látky.

• Neznámy páchateľ v čase od 16.00 h dňa 4. 4. do 10.00 h dňa 5. 4. na 
Ulici Pustá poškodil na  zaparkovanom motorovom vozidle predný bočný 
nárazník, pravé predné a zadné dvere, čím spôsobil 31-ročnému mužovi 
škodu poškodením vo výške 250 .

• Neznámy páchateľ v čase od 21.00 h dňa 15. 4. do 7.30 h dňa 16. 4. 
na Ulici Kolísková poškodil na zaparkovanom motorovom vozidle zám-
ku na zadných dverách, potom vnikol do motorového vozidla a odcudzil 
z neho príklepovú vŕtačku, motorovú pílu, čím 26-ročnému mužovi 
spôsobil škodu 259 a 1200  a škodu poškodením vo výške 500 .

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 MiZ 
s občanmi v marci 2016

LISTÁREŇ

Poslanci MiZ  – Dlhé diely
  9. 5. 2016 Borovička, Buzáš
23. 5. 2016 Dulla, Khuriová

Poslanci MiZ – miestny úrad
  2. 5. 2016 Kadnár, Krampl
16. 5. 2016 Lenč, Lukačovičová
30. 5. 2016 Magátová, 
                   Nagyová Džerengová
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Novým trénerom 
MBK Karlovka sa stal 
Peter Ivanovič

Adam Burianek 
s novými skúsenosťami 
z majstrovstiev sveta

Basketbalový tím najvyššej sloven-
skej mužskej súťaže VŠEM vs Karlov-
ka Bratislava oznámil meno trénera 
pre nadchádzajúcu sezónu 2016/2017. 
Tím „vysokoškolákov“ povedie 
v Slovenskej basketbalovej lige tréner 
z domácich zdrojov Peter Ivanovič. 
Ten bol posledné tri sezóny asisten-
tom pri A-tíme Karlovky. Zároveň 
viedol dorastenecký tím a v aktuálnej 
sezóne i karloveský B-tím, ktorý stále 
bojuje o prvenstvo v prvej lige. 

Podľa manažéra klubu Františka 
Kubalu je novovymenovaný tréner 
zárukou kontinuity klubovej filozo-
fie. „Keďže jeho trénerské pôsobe-
nie je dlhodobo spojené výhradne 
s Karlovkou, oslovili sme ho s ponu-
kou ako prvého,” približuje manažér 
klubu František Kubala. Pri rokova-
niach sa P. Ivanovič i vedenie klubu 
zhodli, že menoslov hráčov pre ďalšiu 
sezónu by mal byť hotový čo najskôr. 

Boccia nepatrí medzi masové 
športy a asi málokto s týmto paralym-
pijským športom prišiel do kontaktu. 
Ide o šport podobný známejšiemu 
pétanque, kde sa hráči snažia loptami 
priblížiť hlavnej lopte. Na marcových 
majstrovstvách sveta v čínskom Pe-
kingu reprezentovala Slovensko 
početná výprava, v ktorej nechýbal 
ani Karlovešťan Adam Burianek.

Štvornásobný majster Sloven-
ska sa predstavil v kategórii BC3 
v štvorčlennej skupine so súpermi 
z Českej republiky, Kanady a Taiwa-
nu. Postupový kľúč bol v skupinovej 
časti  jasný - do vyraďovacej fázy 
postupoval iba víťaz a šesť najlepších 
z druhého miesta z desiatich skupín. 
Predturnajový cieľ postupu zo sku-
piny sa však Adamovi Buriankovi 
nepodarilo naplniť. „S celkovým 

výsledkom nie som spokojný. Prvý 
zápas s Kanaďanom bol ešte v po-
riadku, pretože som ho dokázal vyhrať 
4:3 po predĺžení. Český súper je 
svetová špička a prehra 1:7 bola síce 
zaslúžená, ale prehrať s lepším nie je 
hanba. V poslednom zápase som za-
váhal a prehra 2:4 rozhodla o tom, že 
som do osemfinále nepostúpil.“ Dva-
dsaťtriročný reprezentant je však rád, 
že sa mohol najprestížnejšieho turnaja 
zúčastniť. Účinkovanie na medzi-
národných podujatiach totiž nezávisí 
iba od postavenia hráča v rebríčku. 
„Bohužiaľ, za konkurenciou zaostá-
vam aj preto, že nemám možnosť 
jazdiť na väčší počet medzinárodných 
turnajov, ktoré by ma výkonnostne 
posúvali vyššie. V Číne som sa roz-
prával s viacerými hráčmi aj o finan-
covaní boccie v ich krajine. Napríklad 

Veľká Británia a Južná Kórea dotujú 
bocciu cez národnú lotériu, prípadne 
priamo zo štátneho rozpočtu. Hráči 
nemusia zháňať sponzorov a môžu sa 
sústrediť na tréning. U nás je financo-
vanie slabšie. Preto je pre mňa účasť 
na každom zahraničnom turnaji vzác-
na. Hoci Peking nevyšiel podľa pred-
stáv, beriem to ako obrovskú skúse-
nosť, ktorá ma posunie ďalej.“

V apríli sa rozbehol nový ročník 
slovenskej ligy, v ktorej chce Adam 
Burianek nadviazať na úspešné 
účinkovanie z predošlých rokov. 
„V domácej lige sú ciele vždy na-
jvyššie, ale konkurencia je aj na Slo-
vensku každým rokom lepšia. Napriek 
tomu, že robíme u nás bocciu ešte stále 
takpovediac na kolene, kvalita je na 
dobrej úrovni. Je škoda, že posledné 
roky nepribúdajú noví hráči mladších 
ročníkov. Myslím si, že médiá by nám 

mohli poskytnúť viac priestoru na 
propagáciu nášho športu. Je mi jasné, 
že nikdy nebudeme masovým špor-
tom, ale lepšia propagácia by nám 
určite pomohla pritiahnuť nových ľudí 
a sponzorov. Musíme zostať optimis-
tickí a veriť, že sa situácia zlepší.“

-ab-, Foto: archív Adama Burianka

Najmladší vodáci, ktorých má 
Vodácky klub Tatran Karlova Ves 
aktuálne až 45, sa  pripravujú na nad-
chádzajúcu sezónu v Karloveskej 
zátoke. Športová príprava na vrchol-
né podujatia – Slovenský pohár, Ma-
jstrovstvá Európy a Majstrovstvá 
sveta - je náročná. Po tvrdej zimnej 
príprave, počas ktorej sa pripravova-
li v posilňovni, telocvični, prostred-
níctvom behu, plávania či bežeckého 
lyžovania, otvorili sezónu aj na vode. 
Veria, že tvrdá všestranná príprava 
zúročí výsledky nielen v tejto sezóne, 

počas ktorej najmenších žiakov čaká 
až 14 pretekov Slovenského pohára, 
ale aj v budúcnosti, napríklad na 
olympijských hrách.

Vodácky klub Tatran Karlova 
Ves minulý rok oslávil jubilejné 80. 
výročie vzniku. Počas svojej exis-
tencie vychoval niekoľko generácií 
vodákov, ktorí sa umiestnili aj na 
vrcholných športových podujatiach 
vo viacerých vodáckych športoch – 
rýchlostná kanoistika, vodný slalom, 
rafting.                                          -ab-

Aj preto s dohodou nečakali do konca 
aktuálneho ročníka. „Peter je fundo-
vaný tréner, ktorý má za sebou bohatú 
hráčsku kariéru, trénersky vyrástol 
v našom klube, kde si prešiel ako 
tréner všetkými mládežníckymi kate-
góriami a dvakrát viedol aj prvoli-
gový tím. Spolu s Braňom Brliťom po-
pracovali na obrode obrany i herného 
prejavu nášho áčka v tejto sezóne,“ 
vysvetlil F. Kubala.

Text a foto: Tomáš Kottra

www.karlovaves.skKARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

VK Tatran vychováva z detí 
vodákov už vyše 80 rokov

Adam Burianek (vpravo) využíva pri hre v kategórii BC3 špeciálnu rampu

Priestor 
pre váš 
inzerát

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

Peter Ivanovič
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