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Inzercia

Veľký koncert v Kameli

Kamel Klub 
čaká výnimočný 
koncert Eugena Botoša
Viac na s. 20

Zníženie nákladov na zimu

Karlova Ves rekordne 
znížila náklady 
na zimnú údržbu 
Viac na s. 4

www.karlovaves.skKARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Kontrola parkovacích miest

Ľudia si budú môcť 
skontrolovať platné 
vyhradené parkova-
cie miesta 
Viac na s. 2

Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová upozorňuje, že obyvateľom chýbajú 
informácie o rekonštrukcii električkovej trate

Začiatok rekonštrukcie 
električkovej trate 
sa stále odďaľuje

Obyvatelia Karlovej Vsi už 
dlhší čas očakávajú moderni-
záciu električkovej trate. 

Spájajú ju so zvýšenými nárokmi na 
kvalitu MHD, ale vzbudzuje v nich 
aj značné obavy. Najväčšie starosti 
im spôsobuje nedostatok informácií 
zo strany bratislavského magistrátu 
o tom, ako bude počas výstavby za-
bezpečené spojenie Karlovej Vsi, 
ale aj priľahlých mestských častí so 
zvyškom Bratislavy. 

Karlovešťania si veľmi dobre 
pamätajú na komplikácie, ktoré 
spôsobovala rekonštrukcia kanali-
začného zberača. Starostka Karlovej 
Vsi Dana Čahojová vzhľadom na 
primátorom avizovaný začiatok re-
konštrukcie električkovej trate v apríli 
tohto roka požiadala o pracovné stret-
nutie. Zúčastnili sa na ňom aj sta-
rostovia mestských častí, ktorých sa 
dotknú zmeny v doprave v súvislosti 
s rekonštrukciou.

“Na základe výsledkov stretnutia 
treba konštatovať, že začiatok výstav-
by v apríli je nereálny. Mesto nemá 
zatiaľ dokončený realizačný projekt 
ani potrebné povolenia. Až potom 
môže nasledovať proces verejného ob-
starávania, ktorý tiež potrvá niekoľko 
mesiacov. Trvanie samotnej stavby sa 

odhaduje približne na rok. Starosto-
via žiadali informácie o harmono-
grame výstavby aj o príprave orga-
nizácie dopravy. Tieto zatiaľ nemajú 
k dispozícii,” informovala starostka 
Dana Čahojová.

Začiatok rekonštrukcie zavisí od 
termínu vyhlásenia verejného ob-
starávania a dĺžky celého procesu. 
Jasné však je, že stavebné práce sa 
začnú najskôr na jeseň a potrvajú viac 
ako rok. Počas výstavby bude výluka 
električkovej dopravy. Na zmierne-
nie komplikácii v doprave sa pravde-
podobne bude trať modernizovať vo 
viacerých etapách. Pri výstavbe trate 
budú v danom úseku električky na-
hradené autobusmi. Hlavné mesto pre 
ne plánuje vyhradiť tzv. BUS-pruhy. 
Ako však budeme počas modernizá-
cie električkovej trate cestovať, zatiaľ 
nie je jasné. 

„V súčasnosti pripravujeme plán 
opatrení v spolupráci s Dopravným 
podnikom mesta Bratislavy, aby sa 
znížili negatívne dôsledky moderni-
zácie pre cestujúcu verejnosť využí-
vajúcu MHD,“ dodáva tlačová refe -
re  ntka bratislavského magistrátu Iveta 
Kešeľáková.

-red-; Foto: MiÚ

Priestor pre vašu inzerciu. Viac na s. 14
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Správy z mestskej časti

Môžete si skontrolovať platnosť 
vyhradených parkovacích miest

Už od apríla to umožňuje in-
teraktívna mapa na inter-
netovej stránke mestskej 

časti. Pomocou mapy si každý Kar-
lovešťan môže overiť, či vyhradené 
parkovacie miesto pri jeho dome 
je legálne. Komplexná sieť vyhra-
deného parkovania presne identifi-
kuje aj vyhradené miesta pre osoby 
so zdravotným postihnutím (ŤZP) 
alebo vyhradené mies ta, ktoré boli 
v minulosti vybudované svojpo-
mocne, ale s povolením miestneho 
úradu. 

Po rozkliknutí vyhradeného par-
kovacieho miesta obyvateľ nájde 
informáciu o ŠPZ, pre ktorú bolo 
miesto vyhradené. „Interaktívna 
mapa umožní všetkým vodičom lep-
šiu kontrolu užívania vyhradených 
parkovacích miest. Často dostávame 
podnety na nesprávne vyznačenie 
parkovacích miest. Táto novinka by 
nám mala pomôcť podobné situácie 
eliminovať a predchádzať zneužívaniu 
systému vyhradeného parkovania na 
úkor ostatných,“ povedala starostka 
Dana Čahojová. 

Na interaktívnej mape obyvate-
lia nájdu aj kompletnú sieť malých 
košov na bežný odpad, ako aj na psie 
exkrementy. Po rozkliknutí uvidíte 
fotografiu koša s číslom, na základe 
ktorého ho možno ľahko identifikovať. 
Prináša to výhody nielen pre občanov, 
ktorí môžu ľahšie nahlásiť nefunkčnosť 

konkrétneho koša, ale aj pre zamest-
nancov verejnoprospešných služieb, 
ktorí rýchlejšie nájdu poškodený ale-
bo nevyprázdnený kôš. 
Ďalšou užitočnou funkciou sú mapy 

Karlovej Vsi z rokov 2003, 2007, 
2010, 2013. Tie umožnia porovnávať 
postupný rast a zmeny v Karlovej 
Vsi. „Na mapu plánujeme postupne 
dať všetky informácie, ktoré sa dajú 
elektronicky zobraziť. Uvítame pre-
to podnety, aké ďalšie funkcie by ste 
chceli vidieť na interaktívnej mape. 
Obyvatelia nám môžu na e-mailovú 
adresu mapa@karlovaves.sk po-
sielať svoje postrehy a pripomienky, 
napríklad v prípade chyby alebo ne-
presnosti v mape,“ hovorí prednosta 
miestneho úradu Ján Hrčka.

Novú interaktívnu mapu spusti-
la Karlova Ves na svojej interne-
tovej stránke začiatkom decembra  
minulého roka. Podkladová mapa má 
vysoké rozlíšenie a ľahko si na nej  
vyhľadáte napríklad adresy, rozlože-
nie jednotlivých ulíc či umiestnenie, 
veľkosť a tvar stavieb v katastrálnom 
území Karlovej Vsi. Pri stavbách si 
môžete vyhľadať aj informácie o liste 
vlastníctva, parcele či súpisnom čísle. 

V zimnom období Karlovešťania 
ocenili možnosť zobrazenia ciest, 
chodníkov a schodísk, na ktorých za-
bezpečovala zimnú údržbu mestská 
časť. Atraktívnou zaujímavosťou 
je aj historická mapa Karlovej Vsi 

z roku 1949, na ktorej sa dajú zobraziť 
súčasné adresy, poloha ulíc a stavieb. 
Mapu nájdete na webovej stránke 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
v sekcii Voľný čas / Interaktívna mapa 
alebo na adrese mapa.karlovaves.sk. 

-mš-; Foto: MiÚ

apríl 2017

Milí Karlovešťania,
dostalo sa vám do rúk aprílové 

číslo bezplatného mesačníka 
Karlova Ves. Vodičov informujeme 
o tom, že si môžu vďaka vylepšenej 
aplikácií sami skontrolovať, 
či je vyhradené parkovacie 
miesto pri ich dome vyznačené 
v súlade s platnými predpismi alebo 
bez povolenia. Na množiace sa 
prípady nepovoleného vyhradeného 
parkovania upozorňujú sami 
Karlovešťania. Prostredníctvom 
aplikácie bude možné dokonca aj 
nahlasovať nesprávne vyznačené 
vyhradené parkovanie.

V ďalšom článku našich 
starších obyvateľov upozorníme, 
aby boli obozretní pri nakladaní 
so svojím majetkom. Bezplatná 
právna poradňa funguje 
v Karlovej Vsi rok a jej právnici 
sa stretávajú so smutnými 
príbehmi. Našich skôr narodených 
Karlovešťanov totiž neraz podviedli 
vlastní príbuzní. Pripravili ich 
o majetok, prípadne ich dohnali 
k nevýhodným pôžičkám od 
nebankových subjektov. Tie si 
pýtajú vysoké úroky s hrozbou straty 
strechy nad hlavou. Pri nakladaní 
s nehnuteľnosťou je potrebné 
byť nanajvýš opatrný a radšej sa 
ešte pred týmto krokom poradiť 
s právnikom. Vo veci pôžičiek, 
ktoré sú tiež častou témou právnej 
poradne, odporúčame jednoduchú 
radu – nebrať si ich, ak je to čo len 
trochu možné. Ide o „kolotoč“, do 
ktorého sa veľmi ľahko nastupuje, no 
ťažko sa z neho zosadá…

Branislav Heldes
šéfredaktor

Poslanecká anketa

Otázka: Ako hodnotíte to, že oby-
vatelia si budú môcť skontrolovať po-
mocou tejto aplikácie platné vyhra-
dené parkovacie miesta? 

Branislav Záhradník 

Ide o ďalšiu z nových služieb, ktoré 
sme v rámci otvorenosti a modernizá-
cie úradu urobili pre občanov. Ľudia 
si môžu v pohodlí domova overiť sku-
točný stav vyhradených parkovacích 
miest v celej Karlovej Vsi. Interak-
tívnu mapu Karlovej Vsi budeme 
v blízkej budúcnosti rozširovať 
o ďalšie užitočné informácie.

Ján Horecký

Ústretové. Ľudia sú väčšinou ochotní 
prispieť ku kvalite života a služieb. Často 
nemajú ako. Toto je jednoduchý spôsob, 
ako sa na vlastnom displeji presvedčiť 
o (ne)férovom prístupe spoluobčanov – 
a to diskrétne a okamžite. 

Karlova Ves je aj 
na Facebooku

A k t u á l n e 
dianie v mest-
s kej časti 
Bra t i s lava–
Karlova Ves 
môžete sle-

dovať aj na oficiál-
nom profile na Facebooku. 
Dozviete sa novinky zo života 
v Karlovej Vsi, informácie o ak-
tuálnych opravách a rekonštruk-
ciách, nechýba ani program 
kultúrnych akcií či fotografie 
z našich podujatí.
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Karlova Ves rozšíri rezidentskéKarlova Ves rozšíri rezidentské
parkovanie aj do lokalityparkovanie aj do lokality

Veternicová – HlaváčikováVeternicová – Hlaváčiková

Rezidenti budú mať pri par-
kovaní prednosť už aj na 
Dlhých dieloch. Po zóne 

Silvánska rozšíri Karlova Ves rezi-
dentské parkovanie aj do lokality 
Veternicová – Hlaváčiková. Nové 
pravidlá parkovania tu plánuje 
mestská časť zaviesť od leta. 

„Finalizujeme projektovú doku-
mentáciu a pripravujeme sa na spus-
tenie rezidentského parkovania v zóne 
Veternicová – Hlaváčiková,“ priblíži-
la dopravná inžinierka Karlovej Vsi 
Tatiana Kratochvílová. V zóne je 
približne 620 parkovacích miest. Na-
staviť pravidlá parkovania pomôžu 
aj skúsenosti z pilotnej zóny Silván-
ska, kde mestská časť spustila projekt 

rezidentského parkovania vlani v ok-
tóbri. Karlova Ves sa opäť zameria aj 
na verejný priestor a na využívaných 
peších trasách pribudnú priechody pre 
chodcov. 

Miestny úrad začne vydávať par-
kovacie karty pre zónu Veternicová 
– Hlaváčiková približne od júna. Pra-
covníci oddelenia dopravy očakávajú, 
že podobne ako pri zóne Silvánska, aj 
teraz získajú najviac informácií práve 
v priamom kontakte s obyvateľmi 
dotknutých ulíc. Rezidentské par-
kovanie v lokalite postupne nahradí 
vyhradené parkovacie miesta, ktoré 
v zóne Veternicová – Hlaváčiková 
mestská časť predĺžila do konca júna. 

-red-; Foto: MiÚ

Jozef Drahovský, dopravný analytik
Mestská časť Karlova Ves začala riešiť parkovanie pre rezidentov skôr, než vniklo celomestské VZN, s vlast-

nou ideou zhodného riešenia parkovania vo všetkých mestských častiach. Preto je pochopiteľné, že riešenie toho 
istého problému je rozdielne. Karlova Ves rieši uvedený problém reguláciou parkovania počas noci s tým, že 
vo vybraných zónach je garantované len pre držiteľov rezidentských parkovacích kariet. Cez deň je parkovanie 
voľné okrem miest, ktoré sú určené na krátkodobé státie počas nákupov. Navyše rezidentské karty vydáva na 
vlastné náklady. 

Mesto uvedený problém rieši inou filozofiou. Spoplatňuje celý priestor parkovania hodinovou sadzbou počas 
24 hodín, a to s cenou závislou od atraktivity, pričom rezidenti si môžu zakúpiť celoročný parkovací lístok for-
mou rezidentskej karty. 

Oba tieto spôsoby sú v zmysle platných zákonov a každý má svoje výhody aj nevýhody. V Karlovej Vsi od 
zavedenia rezidentského parkovania cítiť úbytok vozidiel v týchto zónach a o to väčší nárast vozidiel v ostatných 
častiach, kde rezidentské parkovanie zavedené nie je. To je dôvod, prečo domáci obyvatelia, ktorí majú  po jed-
nom vozidle chcú, aby sa rezidentské parkovanie na ich ulici či parkovisku zaviedlo čím skôr.

Rezidentské parkovanie sa 
od leta rozšíri aj na Dlhé diely
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Zimná údržba v Karlovej 
Vsi s rekordne zníženými 
nákladmi

Tohoročná zima bola 
v Bratislave tuhšia a dlh-
šia ako jej predchodkyne. 

Napriek tomu mala Karlova Ves 
v tomto roku nižšie náklady na 
zimnú údržbu ako vlani. 

Hlavným dôvodom výrazného 
zníženia nákladov bolo rozhodnutie 
vedenia MČ Karlova Ves vykonávať 
zimnú údržbu len vo vlastnej réžii 
prostredníctvom svojej príspev kovej 
organizácie Verejnoprospešné služby 
Karlova Ves. Kým priemerné ročné 
náklady na zimu v rokoch 2011 až 
2015 boli približne 170 000 eur, 
v posledných dvoch rokoch ich tento 
nový systém stlačil pod hranicu 65 
000 eur ročne. Najvyššími položka-
mi okrem miezd zamestnancov boli 
v tomto roku náklady na soľ za tak-
mer 13 000 eur. Prenájom traktorov 
pred stavoval sumu 9000 eur, nákup 
pohonných hmôt 5000 eur a servis 

techniky vrátane náhradných dielov 
3500 eur.

„Efektívni sme boli nielen v na-
stavení nákladov, ale paradoxne sa 
správnym systémom solenia podarilo 
znížiť aj celkové množstvo spotrebo-
vanej posypovej soli. Jej priemerná 
ročná spotreba v rokoch 2011 až 
2015 bola dnes už neuveriteľných 759 
ton. Tento rok sa podarilo zabezpečiť 
zimnú údržbu už pri spotrebe 117 ton 
soli. Je to historicky najnižšia spo-
treba soli v Karlovej Vsi,“ informuje 
prednosta miestneho úradu Ján Hrčka.

Ako ďalej prednosta povedal, stále 
ešte sú rezervy, ale výrazné zníženie 
nákladov na zimnú údržbu v nasledu-
júcich rokoch sa už nepredpokladá. 
„Dovolím si však tvrdiť, že sme za-
vedením nového systému údržby 
ako jediná mestská časť v Bratislave 
znížili náklady oproti minulým rokom. 
Sme si istí, že aj pri tuhších zimách by 

mala byť naša mestská časť schopná 
vykonávať zimnú údržbu za sumu po-
hybujúcu sa maximálne na úrovni 75 
000 eur ročne,“ pokračuje Ján Hrčka. 

Za najväčší problém momentálne 
miestny úrad pokladá absenciu vlast-
ného areálu pre Verejnoprospešné 
služby. Najmä obyvatelia Špieszovej 
ulice sú vystavení nadmernému hluku 
techniky, keďže má odstavné miesto 
v zadných priestoroch miestneho úra-
du. „Touto cestou by sme sa im chceli 
ospravedlniť a poďakovať za strpenie 
týchto nepríjemností. Zároveň vieme 
sľúbiť, že už na budúci rok technika 
na zimnú údržbu nebude nakladať soľ 

ROK NÁKLADY        MNOŽSTVO 
     POUŽITEJ  SOLI

2011/2012 127 619 eur 382 ton
2012/2013 190 183 eur 1412 ton
2013/2014 146 877 eur 362 ton
2014/2015 225 300 eur 883 ton
PRIEMER 172 494 eur 759 ton

2015/2016 64 093 eur 160 ton
2016/2017 63 515 eur 117 ton
PRIEMER 63 804 eur 138,5 ton
2 ROKY

v týchto priestoroch,“ dodáva pred-
nosta.

Karlova Ves sa chce v nasledu-
júcom roku počas zimnej údržby 
zamerať najmä na posyp chodníkov 
ekologickou soľou, ktorá je približne 
trojnásobne drahšia ako bežná posy-
pová soľ. Tento krok je možné usku-
točniť najmä vďaka zníženiu spotreby 
soli a úspore celkových nákladov. 
„Tak isto sprístupníme obyvateľom 
online monitoring vozidiel, aby vede-
li skontrolovať, kedy a kde sa vozidlá 
zimnej údržby nachádzajú,“ opisuje 
plány mestskej časti prednosta Ján 
Hrčka.                   -mš-; Foto: MiÚ 

Inzercia

www.akademia-zdravia.sk – 0907 108 597 – poliklinika Karlova Ves

ZMEŇ SVOJ ŽIVOT
Schudnite ZDRAVO – podľa vášho metabolizmu

Na kolesách 
proti rakovine

Karlova Ves sa pripravuje na veľké podujatie Na kolesách proti rako-
vine. Uskutoční sa 31. mája. Ľudia sa budú môcť zapojiť prostredníctvom 
fyzických aktivít. Tie sú vo všeobecnosti primárnou prevenciou pred onko-
logickými ochoreniami. Kto sa zapojí, bude sa počas tohto dňa 15 minút bi-
cyklovať, korčuľovať, voziť sa na vozíku či vyvíjať inú aktivitu na čomkoľvek, 
čo má kolesá. Ide o symbolické vyjadrenie podpory všetkým onkologickým 
pacientom aj ich rodinám. Súčasťou veľkého podujatia bude aj finančná 
zbierka na zakúpenie tzv. laminárneho boxu, ktorý je potrebný pre prácu 
s nádorovými bunkami konkrétnych pacientov. Viac informácií prinesieme 
v májových novinách.                -bh-

Napriek tuhej zime znížila Karlova Ves náklady za zimnú údržbu. Ušetrené 
peniaze investuje do údržby verejných priestranstiev
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Informujeme

Inzercia

Staré auto treba odovzdať 
na šrotovisko

Nájsť vraky áut na 
preplnených parkoviskách 
nie je ani dnes zriedka-

vosťou. Hoci Karlova Ves situáciu 
s vrakmi rieši priebežne, proces 
ich odstraňovania je veľmi zdĺhavý 
a trvá niekoľko mesiacov. 

Povinnosťou majiteľa je staré auto 
po skončení životnosti odviezť na 
likvidáciu k autorizovanému spra-
covateľovi a nezaberať ním verejný 
priestor. Staré vozidlá okrem iného 
obsahujú nebezpečné látky, napríklad 
olej, kyselinu či chemické zlúčeni-
ny ob siahnuté v tekutinách, preto sú 
zahrnuté do kategórie nebezpečných 
odpadov.

Firmy berú na likvidáciu zväčša 
všetky vozidlá, aj tie nepojazdné 
či havarované. Vedia zabezpečiť aj 
ich odvoz. Register autorizovaných 
spracovateľov starých vozidiel mož-
no nájsť na webstránke Ministerstva 

životného prostredia SR. Ľudia sa 
môžu obrátiť aj na karloveský miest-
ny úrad, a to e-mailom na adrese 
halina.trubinyiova@karlovaves.sk. 
Pri odovzdávaní auta treba predložiť 
originál veľkého a malého technického 
preukazu. Spoločnosť od majiteľa 
vozidla vyžaduje, aby sa preukázal 
občianskym preukazom. Ak vozid-
lo neodovzdáva jeho majiteľ, treba 
doložiť písomné splnomocnenie. Ma-
jiteľ dostane od spracovateľa starých 
áut potvrdenie o prevzatí starého 
vozidla. S tým potom treba zájsť na 
dopravný inšpektorát a auto odhlásiť. 
Potvrdenie je potrebné aj na zrušenie 
povinného zmluvného poistenia.  

Pri odovzdávaní vozidla však 
treba pamätať na niektoré zásady. 
V likvidačnej spoločnosti totiž 
nevezmú nekompletné vozidlo. Auto 
musí mať motor, prevodovku, všetky 
nápravy a minimálne 90 percent hmot-

nosti uvádzanej v technickom preuka-
ze. Musí mať aj čitateľné identifikačné 
znaky (číslo motora a karosérie). Fir-
ma neprevezme vozidlo, ak sa číslo 
karosérie nezhoduje s číslom, ktoré je 
uvedené v technickom preukaze. 

Majitelia starých vozidiel po dobe 
životnosti by si mali dobre rozmys-
lieť, ako s autom naložia. Podľa 

novel izovaného zákona o odpadoch, 
ktorý nadobudol účinnosť vlani, totiž 
majiteľovi hrozí za neodovzdanie 
starého vozidla  autorizovanému spra-
covateľovi pokuta až do výšky 2500 
eur. V prípade živnostníkov a pod-
nikateľov sa môžu sankcie vyšplhať až 
na 120 000 eur.          

-zč-; Foto: MiÚ

Ak nepoužívate svoje staré auto, môžete ho odovzdať na šrotovisko
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Rozšírenie úradných 
hodín Centra služieb 
občanom je vítané

Ohrozené ambulancie
v Poliklinike Karlova Ves
sa podarilo zachrániť

Prvé týždne od rozšírenia 
úradných hodín Centra 
služieb občanom pri miest-

nom úrade Bratislava–Karlova 
Ves ukázali, že Karlovešťania majú 
o túto službu veľký záujem. Od 1. 
marca sú pracovníci klientskeho 
centra k dispozícii aj v sobotu od 
9.00 do 13.00 h. Za prvé tri týždne 
využilo túto možnosť až 56 obča-
nov. Vybaviť si úradné dokumenty 
v stredu vo večerných hodinách, 
keď je centrum otvorené až do 19. 
hodiny, prišlo 22 klientov. 

„Zo služieb centra bol zatiaľ naj-
väčší záujem o osvedčenie podpisu 
alebo fotokópie dokumentov. Pri-
bližne tri štvrtiny návštevníkov využili 
práve túto možnosť. Zvyšok sa rovno-
merne rozdelil medzi matričné služby, 
kopírovanie a miestne dane. Z týždňa 
na týždeň pozorujeme rastúci záujem 
obyvateľov, čo zrejme súvisí s tým, že 
mnohí sa o tejto možnosti dozvedeli 
neskôr,“ povedal prednosta miestneho 
úradu Ján Hrčka.  

Karlova Ves vyšla v ústrety 
občanom, ktorí majú dlhší pracovný 

Kardiologická, interná aj 
fyzioterapeutická ambu-
lancia ostávajú aj naďalej 

súčasťou karloveskej polikliniky. 
Všeobecná zdravotná poisťovňa 
totiž chcela tieto tri ambulancie 
v rámci šetrenia zrušiť. 

Starostka Karlovej Vsi Dana 
Čahojová spolu so zriaďovateľom 
polikliniky Bratislavským samo-
správnym krajom zasiahli a nakoniec 
sa podarilo so štátnou poisťovňou vy-
rokovať, že ambulancie ostanú zacho-
vané. „Výborná správa pre pacientov 
našej polikliniky. Tri odborné pra-

coviská sú zachránené. Najviac ma 
teší zachovanie internej ambulancie, 
ktorej tretina pacientov je vo veku 
nad 85 rokov. Tí by si najťažšie na-
šli nového lekára,“ uviedla starostka  
Dana Čahojová. 

Bratislavskému samosprávnemu 
kraju sa podarilo dohodnúť so štát-
nou poisťovňou, že nezruší zmluvy 
s trojicou ambulancií. Karlovešťania 
si tak nebudú musieť hľadať nových 
lekárov, ale naďalej budú môcť služ-
by ambulancií využívať. Pred roko-
vaním s poisťovňou bol ambulancie 
navštíviť predseda BSK Pavol Frešo 

v sprievode starostky Karlovej Vsi 
Dany Čahojovej. Zrušenie ambulancií 
by zasiahlo mnohých pacientov. Tú 
kardiologickú napríklad navštevujú 
prevažne starší ľudia, v ambulancii 
evidujú karty aj 80 či 90 ročných 
pacientov. Zrušenie fyzioterapeu-
tickej a rehabilitačnej ambulancie by 
zas skomplikovalo život mnohým 

rodičom s detskými pacientmi, ktorí 
ju navštevujú. 

Hroziace zrušenie troch spo-
mínaných ambulancií je tak dúfajme 
zažehnané. Zástupcovia Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne na rokovaní 
prisľúbili, že ambulancie budú od 
1. apríla pokračovať podľa doterajších 
zmlúv.      -zč-; Foto: MiÚ

čas a nemôžu sa uvoľniť z práce. 
Sobotné úradné hodiny zatiaľ úrad 
zaviedol na skúšobné štvormesačné 
obdobie. Mestská časť zbiera údaje 
o návštevnosti. V sobotu do 13.00 h a v 
stredu medzi 17.00 a 19.00 h centrum 
slúži aj ako podateľňa miestneho úra-
du. Zároveň ľudia môžu prísť uhradiť 
poplatky, ktoré nestihli zaplatiť počas 
týždňa. Platby je možné uskutočniť 
bankomatovou kartou. Stále však 
zostáva v platnosti možnosť úhrady 
poplatkov v hotovosti. 

V prípade potreby Karlova Ves 
prispôsobí fungovanie klientskeho 
centra potrebám občanov. Centrum 
je otvorené každý pracovný deň. 
Vzhľadom na nižšiu návštevnosť 
je možné vybaviť si potrebné veci 
v centre v utorok a vo štvrtok 
s výrazne kratšou čakacou lehotou.

-mš-; Foto: MiÚ

Starostka Dana Čahojová povedala, že najviac potešujúce je zachovanie 
internej ambulancie, ktorej tretina pacientov je vo veku nad 85 rokov

V Centre služieb občanom 
si podali oficiálnu žiadosť 

o sobáš aj Daniela s Michalom. 
Obaja veľmi ocenili, že si nemuseli 

vybavovať v práci voľno

Budúci manželia Kristína a Bohdan si povedia svoje áno. Sobáš si v Karlovej 
Vsi vybavili v čase, keď sú už všetky úrady v Bratislave zatvorené 
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Parkovanie ľuďom so sťaženým pohybom 
a nevidiacim uľahčí Európsky 
parkovací preukaz

Bratislavské mestské čas-
ti postupne menia pravi-
dlá parkovania pre ťažko 

zdravotne postihnutých (ŤZP). 
Vo väčšine z nich už parkovanie 
na vyhradenom mieste pre ŤZP 
umožňuje európsky parkovací 
preukaz. Pre ľudí s najťažšími 
zdravotnými znevýhodneniami, 
najmä pre osoby so sťaženým po-
hybom či pre nevidiacich, je veľmi 
dôležité zaparkovať čo najbližšie 
pri dome. 

Poslanci navrhujú zosúladiť zásady 
poskytovania vyhradených parko-
vacích miest s pravidlami vydávania 
európskych parkovacích preuka-
zov. Navrhovaná úprava je v štádiu 
príprav, rokovať ešte o nej budú 
odborné komisie a konečné slovo 
bude mať až miestne zastupiteľstvo.

Vydávaním povolení na vyhra-
dené parkovacie miesta pre ŤZP na 
základe parkovacieho preukazu sa 
mestské časti snažia predísť zneužíva-

niu statusu ťažko zdravotne postih-
nutých. Mies to tak dostane len ten, 
kto ho naozaj potrebuje. Úrady práce 
totiž parkovacie preukazy vydajú len 
osobám s ťažkým zdravotným po-
stihnutím, ktoré sú podľa lekárskeho 
posudku odkázané na individuálnu 
prepravu osobným autom alebo majú 
praktickú či úplnú slepotu. Parkovací 
preukaz je tak určený pre ľudí, ktorí 
pre svoj zdravotný stav nemôžu ces-
tovať verejnou hromadnou dopravou 
či železničnou dopravou, majú prob-
lém dostať sa k nej či do prostriedkov 
verejnej dopravy nastúpiť alebo z nich 
vystúpiť. 

Podľa Asociácie organizácií 
zdravotne postihnutých občanov SR 
(AOZPO SR) má však takéto zvýhod-
nenie zmysel až vtedy, keď ťažko 
zdravotne postihnutý človek môže 
zaparkovať čo najbližšie pri vchode 
do cieľovej budovy, či už ide o obytný 
dom, obchod, kultúrne zariadenie ale-
bo úrad. „Považujeme preto za oso-

bitne dôležité, aby sa na tieto potreby 
prihliadalo aj pri riešení parkovacích 
miest v obytných častiach. Vyhradenie 
bez časového obmedzenia a označe-
nie parkovacieho miesta tabuľkou 
s príslušným evidenčným číslom mo-
torového vozidla v blízkosti vchodu do 
budovy, kde držiteľ parkovacej karty 
býva, osobe s ťažkým zdravotným po-
stihnutím významnou mierou prispeje 
k tomu, aby mohla žiť nezávislým spô-
sobom života a podieľať sa na všetkých 
aspektoch života. Okrem toho pomôže 
rodičom dieťaťa s ťažkým zdravotným 
postihnutím zabezpečiť mu potrebné 
vzdelávanie, spoločnosť rovesníkov 
a tým aj kvalitnejšiu prípravu na plno-
hodnotný život,“ hovorí prezidentka 
AOZPO SR Mária Orgonášová. 

Hlavné mesto i viaceré mestské čas-
ti Bratislavy už pravidlá parkovania 
pre ŤZP sprísnili. Parkovací preukaz 
pri vydaní vyhradeného miesta pre 
ŤZP požadujú napríklad v Petržalke, 
Ružinove, Starom i Novom Meste, ale 

aj v menších častiach ako sú Devínska 
Nová Ves, Rača či Vrakuňa. Parko-
vací preukaz oprávňuje jeho držiteľa 
parkovať na mieste vyhradenom pre 
ŤZP. Na potrebný čas môže zastaviť 
aj v zákaze státia. V nevyhnutných 
prípadoch môže vojsť napríklad aj do 
pešej zóny. 

Snahou samospráv je prísnejšími 
pravidlami predísť aj špekuláciám 
s miestami vyhradenými pre ŤZP. Par-
kovací preukaz môže totiž používať 
iba osoba, ktorej ho úrad práce vy-
dal na základe lekárskeho posúdenia. 
Označené ním môže byť len vozidlo, 
ktoré ŤZP osobu preváža, a aj to len v 
čase jej prepravy, resp. počas parkova-
nia v mieste bydliska, pri pracovisku, 
rôznych inštitúciách či spoločenských 
podujatiach, na ktorých sa zdravotne 
ťažko postihnutý zúčastňuje.       

-zč-; Foto: ilustračné

Darovať krv chcelo 27 záujemcov, z toho bolo 11 prvodarcov

Karlovešťania prišli darovať krv

Karlova Ves sa aj tento rok 
zapojila do celosloven-
skej kampane Valentín-

ska kvapka krvi. Vzácnu tekutinu 
mohli darcovia poskytnúť v ponde-
lok 27. februára priamo v budove 
miestneho úradu Karlova Ves. 

Urobiť dobrý skutok a prispieť svo-
jou kvapkou krvi mohli pravidelní 
darcovia, ale aj tí, ktorí sa odhodlali 
k tomuto kroku po prvýkrát. Zahanbiť 
sa nenechali ani zamestnanci miest-
neho úradu. Do zasadačky miestneho 
úradu prišlo 27 záujemcov, darovať 
krv mohlo 20 z nich. Prvodarcov pri-
šlo tento rok 11. 

Odobratá krv putovala do spra-
covateľského centra na Kramároch. 
Tam sa podrobila laboratórnym 
vyšetreniam na protilátky proti hepa-
titíde a iným závažným infekčným 
ochoreniam. Potom sa spracováva-
la, rozdeľovala na jednotlivé krvné 
zlož ky ako krvná plazma, erytrocyty, 
krvné doštičky a iné. Tie sa uskladňu-
jú pre prípad potreby. „Sám síce 

nemôžem darovať krv, ale osobne si 
veľmi cením dobrovoľných darcov. 
Preto som sa rozhodol prispieť k ich 
regenerácii,“ povedal poslanec miest-
neho zastupiteľstva Rudolf Rosina, 
ktorý priniesol darcom občerstvenie.

Ako povedala lekárka Národnej 
transfúznej služby Zuzana Vojtašová, 
základným predpokladom na daro-
vanie krvi je vek od 18 do 60 rokov 
a minimálna hmotnosť 50 kg. 
V prípade pravidelných darcov krvi 
sa horná hranica veku zvyšuje až na 
65 rokov. Darca by sa mal cítiť zdravý 
a nemal by mať žiadne zdravotné 
ťažkosti. Pracovníci služby mu naj-
prv odoberú vzorku krvi, z ktorej sa 
dá určiť aj krvná skupina. Zo vzorky 
zisťujú, či má dostatočnú hladinu žele-
za a dobrý krvný obraz. Pokiaľ to tak 
nie je, alebo keď hladina hemoglobínu 
v krvi klesne pod úroveň 125 g/l 
u žien a u mužov pod 135 g/l, nie je 
možné krv odobrať. 

„Darovať krv nemôžu ľudia, ktorí 
trpia závažnými srdcovo-cievnymi 

ochoreniami, sú po operácii srdca, po 
mozgovej príhode, ktorí užívajú lieky 
na riedenie krvi, osoby užívajúce anti-
depresíva, ďalej tí, ktorí v čase odbe-
ru trpia na alergiu alebo berú na ňu 
lieky. Rovnako nemôžete darovať krv, 
ak užívate antibiotiká a minimálne tri 
týždne po tom. Dôvodom na vyrade-
nie môže byť aj pobyt v niektorých 
rizikových krajinách,“ hovorí Zuzana 
Vojtašová.

Dobrou správou pre darcov je, že 
oproti minulosti už nemusia pred 

odberom hladovať. Práve naopak. 
Odporúčajú sa ľahké sladké raňajky 
s pečivom, medom, džemom, 
ovocnými šťavami. Nesmiete však jesť 
nič mastné, mliečne, vyprážané. Ak 
nemáte problémy s vysokým tlakom, 
môžete si dať aj kávu. Je dôležité piť 
dostatočné množstvo tekutín, tesne 
pred odberom minimálne pol litra. 
Po odbere majú darcovia k dispozícii 
ľahké občerstvenie, čaj a dostanú aj 
stravnú poukážku.    

-mš-; Foto: MiÚ
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Bezplatná právna poradňa 
miestneho úradu v Karlovej 
Vsi pomáha ľuďom už rok. 

Od začiatku jej činnosti vlani v aprí-
li bola otvorená už 14-krát a služby 
využilo takmer 160 obyvateľov. 

„Najčastejšie sa Karlovešťania 
chodia radiť o problémoch dedičského 
práva či v majetkových záležitos-
tiach. Častými témami sú aj rozvody 
a vyživovacia povinnosť, vlastníctvo 
bytov a nebytových priestorov alebo 
ochrana spotrebiteľa,“ povedal vice-
starosta Branislav Záhradník.

Bezplatná právna poradňa je oby-
vateľom Karlovej Vsi k dispozícii 
vždy druhú stredu v mesiaci. Po radu 
si ľudia môžu prísť do kancelárie vice-

starostu na 1. poschodí miestneho úra-
du od 14.00 do 17.00 h. Čas od 14.00 
do 15.30 h je aj naďalej vyhradený pre 
vopred objednaných občanov. Objed-
nať sa možno na e-mailovej adrese 
poradna@karlovaves.sk. Od 15.30 do 
17.00 h je poradňa otvorená každému 
obyvateľovi s trvalým pobytom v Kar-
lovej Vsi, a to podľa poradia, v akom 
príde. Do letných prázdnin budú 
právnici k dispozícii ešte 12. apríla, 
10. mája a 14. júna. 

Právna poradňa nenahrádza služby 
notárov ani advokátskych kancelárií, 
nezastupuje občanov v súdnych ani 
iných správnych konaniach, nevypra-
cováva žiadne podania ani návrhy 
právnych úkonov.         -zč-

Bezplatná právna poradňa 
funguje už rok

Seniori na dobrosrdečnosť 
často doplácajú

Zapliesť sa do siete dlhov a do-
s tať sa do ekonomicky zlej 
situácie nie je v súčasnosti nič 

nezvyčajné. Na nešetrné narábanie 
s financiami doplácajú prevažne 
mladší, staršia generácia zase často 
dopláca na svoju dobrosrdečnosť. 

V snahe pomôcť svojim blízkym, 
deťom či vnúčatám seniori neraz prí-
du o nemalé finančné prostriedky 
či dokonca o majetok. Aj s takými-
to príbehmi sa stretávajú právnici 
v bezplatnej právnej poradni miestne-
ho úradu v Karlovej Vsi. 

Do právnej poradne v karloveskom 
miestnom úrade sa chodia bezplatne 
ľudia poradiť s rôznymi probléma-
mi. Osobitne citlivou skupinou sú 
starší ľudia, ktorí sa dostali do eko-
nomických problémov. „Aj dnes sa 
nájdu ľudia, ktorí sú schopní zneužiť 
dobrotu a dôverčivosť starších ľudí. 
V poradni niekedy počúvame veľmi 
smutné a bolestné príbehy ľudí, ktorí 
sa v dobrej viere a snahe pomôcť svo-
jim blízkym ocitli vo vážnych problé-
moch,“ hovorí vicestarosta Karlovej 
Vsi Branislav Záhradník, ktorý právnu 
poradňu vedie. Dodáva, že často sa 
tieto smutné príbehy končia tým, že 
dobrosrdeční dôchodcovia takto prídu 
o svoje našetrené úspory, založia či 

predajú svoj majetok. Ak sa už ľudia 
ocitnú vo finančných problémoch, 
každá rada je drahá, preto je dôležitá 
prevencia. Namieste je obozretnosť. 
Právnici vystríhajú, aby boli najmä 
starší ľudia pri nakladaní s majetkom 
opatrní. „Upozorňujeme ich, aby si 
dobre premysleli, či chcú robiť pre-
suny majetku, aby sa na sklonku živo-
ta nestali nemajetnými,“ vysvetľuje 
Branislav Záhradník. 

Do finančnej tiesne môžu ľudí do-
stať napríklad aj neuvážené pôžičky, 
osobitne od nebankových subjek-
tov. Rizikom sú vysoké úroky a aj 
vymáhanie splátok je razantnejšie. 
Človek sa tak môže zamotať do 
špirály pôžičiek, ktoré môžu viesť až 
k exekúciám. Právnici preto radia dob-
re si premyslieť, na čo a akú pôžičku 
si vezmeme. Dostať sa z rozbehnutého 
kolotoča úverov, úrokov a splátok už 
totiž nie je jednoduché. 

Dobrou radou je snažiť sa zvýšiť 
svoje príjmy, znížiť výdavky a skúsiť 
posplácať najmä záväzky s najvyššími 
úrokmi. Pôžičky je dobré spojiť pod 
jeden subjekt a dohodnúť si ich splá-
canie v takej výške, akú dovolia príj-
my. Najdôležitejšie je ich potom sta-
rostlivo a dôsledne splácať.       

-zč-; Foto: Shutterstock

Priestor pre váš inzerát

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

Právna poradňa 
bude otvorená:

12. 4. 2017
10. 5. 2017
14. 6. 2017

Klienti
14.00 – 15.30 h

vopred objednaní
15.30 – 17.00 h

neobjednaní

Čím by bol človek bez 
spomienok na svoj život? 
Pamäť je pre náš každoden-

ný život nevyhnutná. Pamätáme 
si narodeniny vnúčat, termíny 
u lekára, čo nakúpiť v potravinách. 
Ako starneme, máme občas pocit, 
že zabúdame akosi častejšie než 
v minulosti.

Zabúdanie vraj k vyššiemu veku 
patrí. Odborníci z Centra Memory 
si to však nemyslia. Pokladajú za 
dôležité, aby sme nezabúdali na náš 
najdôležitejší orgán, ktorým je mo-
zog. Zaujímajú sa o jeho poznávacie 
funkcie. Patria medzi ne aj pozornosť, 
myslenie či reč.

Tréning pamäti má významný 
vplyv na prevenciu niektorých 
ochorení, chráni nás napríklad pred 
Alzheimerovou chorobou a pred de-
menciou. Odborníci vedia odhaliť 
prvé príznaky ochorenia.

Orientačné vyšetrenie je jed-
noduchý spôsob, ako si môžeme dať 
skontrolovať stav poznávacích funk-
cií. Trvá približne 30 minút, počas 
ktorých je vašou úlohou riešenie rôz-
nych úloh. Nejde však o skúšanie, 
aké poznáme napríklad zo školy. 

Odborník, väčšinou psychológ či 
logopéd, chce s vami nadviazať čo 
najlepšiu spoluprácu.  Na základe 
výsledku môže zistiť, či sú poznáva-
cie funkcie vášho mozgu v poriadku. 
Keby to tak nebolo, vie zistiť príčinu 
zmeny a odporučiť ďalšieho špecia-
listu. Tým je zväčša neurológ alebo 
psychiater.  

O zdravie svojho mozgu sa musíme 
aktívne starať. Jedným zo spôsobov je 
tréning pamäti. Sú to špeciálne cviče-
nia zostavené vyškolenými trénermi 
pamäti. Ich cieľom je aktívne zapájať 
všetky časti mozgu, a tak podporovať 
tvorbu nových spojení nervových 
buniek. Zostaveniu účinného trénin-
gu pamäti pre konkrétneho človeka 
by tiež malo predchádzať orientačné 
vyšetrenie poznávacích funkcií.
Čo teda môžete pre seba urobiť? 

Objednať sa na tel. čísle 0940 634 
133. Test je individuálny, preto je 
potrebné vopred si dohodnúť termín. 
Koná sa v priestoroch denných cen-
tier na Lackovej 4, Tilgnerovej 1/A 
a Pribišovej 8 v Bratislave. Výsledky 
sa dozviete hneď po skončení.                      

-red-

Prečo si dať otestovať pamäť?
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Inzercia

Objavte regionálnu televíziu 
pre svoju kampaň

Prečo regionálna televízia? Pretože spĺňa sen každého média! 
Teší sa vernosti a záujmu divákov! To je jasný úspech! Využite tento 
komunikačný kanál pre vašu fi rmu a vaše reklamné posolstvo. 

Aká je regionálna televízia? 
• Má uznanie u divákov a veľké sympatie

Miestne informácie majú, vzhľadom na svoju 
hodnotu a bezkonkurenčnosť v najbližšom okolí, 
uznanie u divákov a veľké sympatie.

• Má nadpriemerné verné publikum
Miestna televízia je pre ľudí dôveryhodná a má 
vysokú mienkotvornú funkciu. 

•  Reklama v regionálnej televízií neprekáža - je 
považovaná za súčasť programu.

 Prieskumy zo zahraničia dokazujú, že drvivá 
väčšina obyvateľov dôveruje lokálnej reklame

Nájdete nás na: www.tvba.sk

• TV Bratislava patrí k najdôležitejším miestnym médiám v regióne.
• Státisícový potenciál - diváci vo všetkých krajoch. 

Vysiela aj ďalších káblových rozvodoch na Slovensku. 
• Pravidelné publikum je cca 200 tisíc divákov.

Deklarovaný počet divákov opiera o prieskum sledovanosti od renomovanej agentúry.
• TV Bratislava je nielen klasická televízia, ale aj internetová TV a webový portál.

• Je v hlavnom meste - kde je najväčšia kúpna sila.

Reklama v TV Bratislava cielene oslovuje obyvateľov v ekonomicky najvýkonnejšom meste na Slovensku 
a tak dosahuje efektívny účinok bez geografi ckých strát rozptylom. 

Aké budú vaše benefi ty? 
• Vaše reklamné oznámenie bude mať najvyššiu 

pozornosť medzi divákmi.

• Efektívna cielená reklama bez strát z rozptylu.

• Optimalizácia rozpočtu, eliminovanie 
reklamného  plytvania.

• Kampaň umožní otestovať pôsobenie 
reklamného posolstva v malom rozsahu.

• Silné pokrytie, lojálne publikum a regionálna 
identita na jednom mieste. Buďte pri tom!
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Organizačnými zložkami Spojenej 
školy Tilgnerova 14 sú základná škola 
a gymnázium (osemročné a päťročné), 
školský klub detí a školská kuchyňa 
s jedálňou. Filozofia i celý výchov-
no-vzdelávací proces školy vychádza-
jú zo skutočnosti, že škola tvorí jeden 
celok. Súčasťou vzdelávania je výcho-
va k úcte voči životu. Škola podporu-
je žiakov, aby sa zapájali do súťaží, 
v ktorých ukážu svoje vedomosti 
a zručnosti, najmä však do takých, 
kde môžu prezentovať názory, nápady 
a autorstvo. Z najnovších aktivít je to 
napríklad úspešná účasť septimánov 
v súťaži na tému Budúcnosť sloven-
ského školstva. 

Z charakteru spojenej školy vy-
chádza u detí obľúbený školský 
projekt s názvom Starší mladším, 
v ktorom sa pod vedením pedagógov 
o svoje poznatky rôznymi formami 
delia starší žiaci s mladšími. Školský 

Čestný názov Základná škola 
Alexandra Dubčeka nesie škola už 
vyše 20 rokov a približuje tak svojimi 
aktivitami osobnosť Alexandra Dubče-
ka, humanistu, vlastenca, morálneho 
človeka. O úspechoch žiakov i školy 
hovoria mnohé vyznamenania, zlatá 
pamätná medaila Alexandra Dubčeka 
za rozvoj školstva, certifikát za účasť 
v detskej výtvarnej súťaži Deti sveta 
ilustrujú Bibliu, účasť na medzinárod-

život Tilgnerky spestrujú aj aktivity 
žiackej rady. O všetkom referujú dva 
časopisy – Tilgneráčik a Tilgnerka. 

V škole sa deti môžu zapojiť do 
rôznych krúžkov. V tomto škol-
skom roku je ich 32, napríklad svet 
hier, geocaching a šifrovanie, šacho-
vý, bridžový, debatný, fotografický 
či programátorský krúžok. Žiaci sa 
venujú aj futbalu, florbalu, crossfitu, 
vybíjanej a ďalším loptovým hrám. 
Učitelia, žiaci i rodičia sa pravidelne 
zúčastňujú behu Devínskou kobylou 
a behu Devín - Bratislava. Planétu po-
hybu pod vedením učiteliek telesnej 
výchovy pripravujú pre žiakov prvého 
stupňa kvartáni. Ponuka krúžkov 
sa rozširuje o tanečný odbor vďaka 
Súkromnej základnej umeleckej škole 
Prokofievova. Súkromná umelecká 
škola Ružová dolina deťom ponúka 
hru na klavíri, spev a výtvarný ateliér. 
Veda nás baví, ABC jazyková škola 

nej súťaži o mierový plagát Ukáž mi 
cestu mieru, účasť na medzinárod-
nej súťaži v prezentácii prečítaného 
literárneho diela v anglickom jazyku, 
minuloročná cena poroty na kraj-
skom kole Hviezdoslavovho Kubína, 
pravidelná účasť na celoslovenskej 
rétorickej súťaži Mládež a odkaz 
Alexandra Dubčeka, úspechy žiakov 
na matematickej i geografickej olym-
piáde, na športových i speváckych 

a tvorivé dielne sú ďalšie záujmové 
krúžky pre deti.

Najväčšia atrakcia školy sa práve 
chystá. Pôjde o ojedinelý projekt 
Escape Room – Trinásta záhrada. 
V tejto hre bude skupina žiakov 
riešiť pripravené úlohy. Čo najskôr 
sa bude musieť dostať von z Trinástej 
záhrady. Hra si vyžaduje logické mys-

lenie, pozornosť a spoluprácu všet-
kých hráčov. Podrobnejšie informá-
cie o základnej škole, osemročnom 
a päťročnom gymnáziu, ale aj o ďalších 
aktivitách nájdete na stránke školy 
www.tilgnerka.edupage.sk. 

Deň otvorených dverí budú mať 
v pondelok 10. apríla 2017.

Zápisy detí do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2017/2018 
budú tento rok v piatok 21. a v sobotu 22. apríla. Žiak vykonáva povinnú školskú 
dochádzku v základnej škole, ktorá sa nachádza v školskom obvode podľa 
miesta jeho trvalého pobytu. Žiaci môžu navštevovať aj školu v inom školskom 
obvode, ale len ak táto škola má kapacitné možnosti na prijatie detí z iných 
obvodov. Miestne zastupiteľstvo zriadilo tri školské obvody s účinnosťou od 6. 
marca 2017. Pre každý školský obvod je príslušná jedna z troch základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves – ZŠ Kar-
loveská 61, Spojená škola Tilgnerova 14 a ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62. 

O prijatí dieťaťa do prvého ročníka musí riaditeľ základnej školy rozhodnúť do 
15. júna. Podľa školského zákona je zákonný zástupca povinný prihlásiť svoje 
dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. „Zákonný zástupca musí zapísať 
dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku, a to aj v prípade, ak dieťa bude navštevo-
vať školu v zahraničí. Vtedy písomne požiada riaditeľa o povolenie študovať 
v zahraničí. Uvedený vek musí dieťa dovŕšiť najneskôr 31. augusta 2017. Ak 
dieťa nedovŕši šiesty rok, rodič môže požiadať o prijatie. Je však povinný 

predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti 
a dorast,“ informuje Mária Butkovská zo školského úradu mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves.

Dieťa sa na zápise zúčastňuje so svojimi rodičmi, resp. zákonnými zástup-
cami. Tí v dotazníku k zápisu uvedú meno a priezvisko dieťaťa, dátum naro-
denia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé byd-
lisko, meno a priezvisko zákonných zástupcov, ich trvalé bydlisko, adresy 
ich zamestnávateľov, korešpondenčnú adresu na účely komunikácie a ďalšie 
špecifické údaje, ktoré požaduje konkrétna škola v súlade so školskou legis-
latívou.  Ak sa na zápise nebudú môcť zúčastniť obaja rodičia, škola môže žiadať 
splnomocnenie druhého rodiča na zápis v danej škole. Každá škola je povinná 
zistiť pri zápise predbežný záujem o vyučovanie povinne voliteľného predmetu 
náboženská výchova alebo etická výchova. Preto by si mal každý rodič premys-
lieť vopred aj odpoveď na túto otázku. 

-mš-; Foto: MiÚ

Rodičov čaká zápis budúcich prváčikov

Spojená škola Tilgnerova 14Spojená škola Tilgnerova 14

Základná škola Alexandra Základná škola Alexandra 
Dubčeka, Majerníkova 62Dubčeka, Majerníkova 62
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Základná škola Karloveská 61
Škola je zameraná na osobnostný 

rozvoj, cudzie jazyky, informačné 
a komunikačné technológie a detské 
práva. Súčasťou osobnostného roz-
voja je hodnotový a sociálny rozvoj, 
výchova k zdravému životnému štý-
lu, výchova k tolerancii a prevencia 
šikanovania, multikultúrna a inter-
kultúrna výchova, ochrana života 
a zdravia, environmentálna a do-
pravná výchova. 

Anglický jazyk sa v tejto škole 
vyučuje od 1. ročníka, druhý cudzí 
jazyk od 6. ročníka. Škola organizuje 
jazykové pobyty pre žiakov a zabez-
pečuje pôsobenie zahraničných lek-
torov v škole. Od 3. ročníka sa začína 
s informatickou výchovou. Súčasťou 
výuky je aj tvorba projektov, prezen-
tačné zručnosti a mediálna výchova. 
Učitelia bežne používajú vo výučbe 
interaktívne technológie.

K dispozícii je školský psychológ 
a asistent učiteľa pre prácu s integro-
vanými žiakmi. Od nasledujúceho 
školského roka pribudnú aj služ-
by špeciálnej pedagogičky. Bohatá 

krúžková činnosť, ktorú zabezpečujú 
pedagógovia školy, umožňuje deťom 
zúčastňovať sa činností dvadsiatich 
mimoškolských krúžkov. Škola orga-
nizuje rôzne besedy, exkurzie, výchov-
né koncerty, návštevy kultúrnych 
podujatí, športové turnaje, lyžiarske 
výcviky, školské výlety, školy 
v prírode, jazykové pobyty v za-
hraničí, vianočné posedenie, tvorivé 
dielničky, karneval, športové popolud-
nie, Deň Zeme, Deň detí a Deň školy. 
Žiaci majú k dispozícii odborné 
učebne chémie, biológie, fyziky, 
informatiky, dejepisu a geografie, 
nemeckého a anglického jazyka, 
rela xačnú, tzv. zážitkovú miestnosť, 
knižnicu, kuchynku a dielne, školský 
park, basketbalové, volejbalové a do-
pravné ihrisko, telocvičňu, eko-učebňu 
v exteriéri, školský klub a jedáleň. Na 
škole pôsobí detský parlament, ktorý 
je iniciatívnym a pomocným orgánom 
riaditeľky školy a vyjadruje záujmy 
žiakov v oblasti výchovy a vzdeláva-
nia v základnej škole. Žiaci sa tak 
môžu naučiť verejne vystupovať, 

vhodne argumentovať, obhajovať svo-
je názory i názory rovesníkov v triede, 
niesť istú mieru zodpovednosti za ži-
vot vo svojej škole. Škola sa zapája aj 
do rôznych projektov a aktivít, akými 
sú Educate Slovakia, ktorý si kladie za 
cieľ zlepšiť komunikačné a jazykové 
schopnosti žiakov a rozšíriť ich vedo-
mosti o kultúre a životnom štýle iných 
národov. 

Projekty Modrá, Zelená, Zdravá 
škola, Projekt ŠKO-rec sú zame-
rané na zdravý životný štýl.  CHIPS 

(Childline in Partnership with 
Schools) je program vrstovníckej 
podpory, zame raný na rozvoj vzťahov 
medzi školákmi s cieľom prevencie 
pred nežiaducimi javmi. Spolupráca 
s europoslankyňou Janou Žitňanskou 
v oblasti detských práv umožňuje ak-
tívnu účasť žiaka či žiačky tejto školy 
na zasadnutí Európskeho parlamentu 
v Bruseli. 

Deň otvorených dverí v tejto 
škole sa uskutoční 5. apríla 2017 od 
14.00 do 18.00 h.

súťažiach. 
Škola je dlhoročným organizátorom 

obvodného kola chemickej olympiády 
kategórie D pre základné školy. Žiaci 
majú v popoludňajších hodinách k dis-
pozícii viac ako 20 krúžkov. Školský 
klub pripravuje pre deti prvého stupňa 
celoročne tvorivé aktivity. Škola spo-
lupracuje aj s umeleckými školami 
a ďalšími inštitúciami na vypĺňaní 

popoludňajšieho času žiakov. Vďaka 
projektu Obnova komunitných záhrad 
môžu žiaci aktívne tráviť ho diny 
aj v obnovených školských átriách 
a v areáli školy. K moderne za-
riadeným učebniam informatiky, 
chémie, biológie, fyziky a technickej 
výchovy by čoskoro mala pribudnúť aj 
učebňa jazykov.

Žiakom slúži aj jedna veľká a dve 

malé telocvične. Vedenie školy spolu 
so žiakmi pevne verí, že čoskoro bude 
opravený aj školský bazén, ktorý bude 
slúžiť nielen žiakom z tejto školy, 
ale všetkým žiakom z Karlovej Vsi. 
Rodičia žiakov sa tiež aktívne zapá-
jajú do rôznych školských projektov. 
Tie sa realizujú v aktívnej spolupráci 
so školou aj vďaka ich podpore. Žiaci 
si v spolupráci s pedagógmi pre hostí 

pripravili bohatý program. 
V utorok 11. apríla sa v škole 

uskutoční Deň otvorených dverí, na 
ktorý vedenie školy spolu so žiakmi 
všetkých srdečne pozýva. Ďalšie in-
formácie o škole si môžete prečítať 
aj na stránke www.zsadubceka.
edupage.org. 

Rodičia, ktorí chcú zapísať 
svoje dieťa do niektorej 
z deviatich materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti v Kar-
lovej Vsi, budú mať možnosť urobiť 
to v čase od 24. apríla do 5. mája 
2017. 

Karloveské materské školy môžu 
prijať približne 310 detí v závislosti od 
toho, koľko najstarších škôlkarov na-
stúpi v septembri na povinnú školskú 
dochádzku do základných škôl. 

Materské školy budú prijímať deti 
vo veku 3 až 6 rokov, prednostne 
tie, ktoré majú odložený nástup do 
základnej školy a deti, ktoré dovŕšili 

diteľnom mieste, prípadne na svojom 
webovom sídle. 

Škôlky majú zvyčajne vypraco-
vané vlastné formuláre žiadosti na 
umiestnenie detí v MŠ. Ich súčasťou 
je aj miesto, kam všeobecní lekári pre 
deti a dorast potvrdzujú zdravotný 
stav dieťaťa. Rodič však môže podať 
žiadosť, napr. i rukou písanú, nemusí 
tak urobiť na tlačive pripravenom 
materskou školou. Musí však pripo-
jiť potvrdenie o zdravotnom stave 
dieťaťa od všeobecného lekára pre 
deti a dorast, ktorého súčasťou je aj 
údaj o povinnom očkovaní, inak bude 
považovaná za neplatnú. Žiadosť o 
prijatie sa podáva priamo v škôlke, 
poštou, alebo elektronicky. Žiadna 
materská škola, zaradená do siete škôl 
a školských zariadení (bez ohľadu 
na jej zriaďovateľa), podľa platného 
právneho stavu nesmie odmietnuť 

piaty rok veku a majú v nasledujúcom 
školskom roku plniť povinnú školskú 
dochádzku. V prípade zvýšeného 
záuj mu o umiestnenie detí môže 
konkrétna materská škola uprednost-
niť súrodencov už umiestnených detí 
a takisto deti, ktoré majú v Karlovej 
Vsi trvalý alebo prechodný pobyt. 
Výnimočne možno do materskej ško-
ly prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov 
veku, ak na to existujú materiálne, 
personálne a iné potrebné podmienky 
vrátane kapacitných možností. Ostat-
né podmienky prijímania detí určuje 
riaditeľ po prerokovaní s pedagogic-
kou radou školy a zverejní ich na vi-

prevziať od zákonného zástupcu 
žiadosť. Ak ide o dieťa so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami, rodič alebo zákonný zástupca 
predložia aj vyjadrenie príslušného 
zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie. Ak ide o dieťa vyžadu-
júce diétny stravovací systém na 
tieto druhy diéty: šetriaca, diabetická, 
bezgluténová (bezlepková), zákonný 
zástupca predloží aj písomné posúde-
nie odborného lekára. 

Rozhodnutie o prijatí alebo nepri-
jatí dieťaťa oznámi riaditeľka mater-
skej školy zákonnému zástupcovi do 
konca júna. Bližšie informácie k pri-
jímaniu detí, konkrétne dni a časy, sa 
rodičia dozvedia priamo v materskej 
škole, prípadne na oddelení škol-
stva na telefónnom čísle: 02/602 59 
237, alebo na webových sídlach škôl 
a mies tneho úradu.       -mš-  

Prijímanie detí do MŠ na rok 
2017/2018 sa začne 24. apríla
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Vo februári bocian priniesol 
malú Elizabeth Lilien

V utorok 4. apríla si pripomíname oslobodenie Bratislavy. V tento deň 
v roku 1945 oddiely sovietskych vojsk 2. ukrajinského frontu po urputných bo-
joch definitívne zahnali  nemeckých okupantov za hranice nášho mesta. Skonči-
la sa tak pre nás v doterajšej histórii najkrutejšia vojna, ktorej požiar sa v Európe 
rozhorel 31. augusta 1939. 

Už 72 rokov si užívame život bez strachu a vojnového utrpenia. Na roky voj-
ny si dnes spomínajú už len tí skôr narodení. Patrím medzi nich aj ja. V čase, 
keď sa skončila, mal som necelých desať rokov. Ako žiak 4. ročníka karloveskej 
školy som sa ocitol v centre udalosti, ktorá sa odohrala na jej dvore v jeden 
aprílový deň v roku 1944. V tom čase sa front už priblížil k hraniciam Sloven  -
ska. Letecké poplachy, ktoré avizovala siréna na karloveskej vodárni, boli tak-
mer na dennom poriadku.                              Matúš Šrámek; Foto: ilustračné

Uplynie 72 rokov 
od oslobodenia Bratislavy

Malá Karlovešťanka Elizabeth Lilien

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.

V prvý februárový deň medzi Karlovešťanov pribudla malá Elizabeth Lilien 
Franek. Doma sa z nej tešia hrdí rodičia Diana a Viktor. Dievčatko vítame na 
svete a prajeme mu veľa zdravia, šťastia a lásky. 

Ak sa chcete vidieť aj vy so svojimi ratolesťami na stránkach mesačníka 
Karlova Ves, neváhajte a pošlite nám fotku s vašimi detičkami do 20. aprí-
la e-mailom na 
adresu redak-
cia@karlovaves.
sk. Nezabudnite 
pripísať vaše me-
no a priezvisko 
a me  no dieťaťa. 
V najbližšom čísle 
uvítame do života 
detičky narodené 
vo februári a mar-
ci.     -zč-; Foto: 
rodinný archív
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ZŠ Karloveská 61 pozýva na 
festival Zelená škola

Rodičia skrášlili priestory aj 
okolie školy na Veternicovej

Žiaci zo ZŠ Alexandra 
Dubčeka dostali nový nábytok

Viete, čo sa dá vyrobiť z odpa-
du či recyklovateľných ma-
teriálov? Prezradia vám to 

žiaci a učitelia zo Základnej školy 
Karloveská 61 na environmentál-
nom festivale, ktorý bude od 11. 
do 12. apríla v areáli školy. Podu-
jatie pripravuje ZŠ Karloveská 61 
v rámci výchovno-vzdelávacieho 
projektu Zelená škola. 

Témou festivalu je odpad. Školáci 
a pedagógovia pre návštevníkov pri-
pravujú bohatý program. Počas dvoch 
dní nebude núdza o prednášky, work-
shopy a rôzne aktivity zamerané na 
vzdelávanie v oblasti environmentál-

Priestory školy na Veternicovej 20 
sú opäť o čosi krajšie. Postarali sa o to 
rodičia detí, ktoré tu naštevujú eloko-
vané pracovisko Spojenej školy sv. 
Františka z Asissi. Približne tridsiatku 
rodičov a priateľov školy neodradi-
lo ani nepriaznivé a upršané počasie 
a s chuťou sa pustili do práce v budove 
školy i jej okolí. Spoločnými silami 

vymaľovali šatne prvákov, vyčisti-
li a vymaľovali aj stenu vo vstupnej 
hale. Dobrovoľníci strojom vyčistili 
podlahu v jedálni a pustili sa aj do 
vypratávania a úprav troch školských 
skladov. Pod ich pracovitými rukami 
zmizli grafity z okien, vymenili pleti-
vo na plote, upratali aj chodník a zos-
trihali kríky.         -zč-

Druhý polrok tak tamojší školá-
ci odštartovali vo vynovených trie-
dach. K novým školským laviciam 
a stoličkám pribudol aj interiérový 
nábytok. Žltá farba podporuje kon-
centráciu, symbolizuje tvorivosť 
a múdrosť, podporuje motoriku, má 
pozitívny účinok na náladu, je farbou 
slnka a optimizmu. Žiakom sa hneď 
zapáčila. 

nej výchovy. Prednášať budú žiaci 
a učitelia, ale aj externí lektori. Školá-
ci nechajú návštevníkov festivalu na-
hliadnuť aj do ich ECO učebne. Ukážu 
im, čo všetko sa dá vyrobiť z odpadu či 
recyklovateľných materiálov. Chýbať 
nebudú ani súťaže a vedomostný kvíz. 

Do projektu Zelená škola sa ZŠ Kar-
loveská 61 zapojila v tomto škol skom 
roku. Festival pripravujú po prvý raz. 
Jeho cieľom je podporiť a prehĺbiť 
pozitívny vzťah žiakov, ale aj ich oko-
lia k životnému prostrediu, prírode 
i planéte. Viac informácií o projekte 
Zelená škola je na internetovej stránke 
ZŠ Karloveská 61.         -zč-

„Podnetné prostredie priestorov 
školy nevnímame len v kontexte ma-
teriálno-technického zabezpečenia 
výchovy a vzdelávania, ale je dôležitým 
faktorom výchovno-vzdelávacieho 
procesu ako takého,“ povedal riaditeľ 
školy Pavol Bernáth. Nové zariadenie 
za vyše 12-tisíc eur sa podarilo škole 
zakúpiť z vlastných zdrojov.

-mš-; Foto: ZŠ A. Dubčeka

Inzercia
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Odpratať psie výkaly je povinnosť 
každého majiteľa psa

Nie je to tak dávno, čo sme 
sa na stránke našich novín 
venovali problematike 

psov. Akonáhle zišiel posledný 
sneh, zaplavili facebookový profil 
mestskej časti sťažnosti obyvateľov 
na nezodpovedných psičkárov, 
ktorí nie sú ochotní upratať výkaly 
po svojich miláčikoch. Psie ex-
krementy nachádzame skoro všade 
na zelených plochách. Horšie je, 
keď sa ignorácia majiteľa prejaví 
tým, že dovolí psovi vykonať potre-
bu priamo na detskom ihrisku. Aj 
také skúsenosti majú niektoré kar-
loveské mamičky. 

Títo psičkári nielenže porušujú 
všeobecne záväzné predpisy, ale ich 
správanie je aj v rozpore s pravidlami 
slušnosti. Poškodzujú tým dobré meno 
ostatných psičkárov a vzťah oby-
vateľov k disciplinovaným a slušným 
majiteľom psov. Staršia a stredná ge-
nerácia si pamätá časy, keď deti voľne 
behali po zelených plochách. Dnešné 
mamičky a ich deti si už takýto luxus 
nemôžu dovoliť zo strachu, že budú 
musieť stierať psie výkaly z detských 

topánok. Žijeme v paradoxnej dobe, 
keď zelené plochy patria viac psom 
ako deťom a rastú požiadavky na 
oplocovanie detských ihrísk.  

Daň za psa je využitá na starostli-
vosť o životné prostredie

Ako sme už uviedli v januárových 
novinách, evidovaní aj neevidovaní 
psi v Karlovej Vsi ročne vyprodukujú 
približne 188 ton exkrementov, čo je 
obsah asi ôsmich železničných vagó-
nov. Aby sa predchádzalo znečisťo-
vaniu miest, kde je pohyb psov 
najčastej ší, Karlova Ves umiestňuje 
koše na psie exkrementy a zabez-
pečuje ich vyprázdňovanie. Koše sú 
označené čiernym obrázkom psa na 
žltom podklade a sú na nich zásobníky 
na 40 vreciek. V Karlovej Vsi máme 
89 košov na psie exkrementy. Koše 
vyprázdňujú od začiatku tohto roku 
zamestnanci príspevkovej organizá-
cie Verejnoprospešné služby Karlova 
Ves (VPS) približne každý tretí deň 
okrem víkendu. Ak v blízkosti nie je 
kôš na psie exkrementy, dá sa využiť 
i obyčajný kôš na odpadky. 

Na vyprázdňovanie košov 

a dopĺňanie vreciek, ako aj na osá-
dzanie nových košov sa ročne minie 
približne 25-tisíc eur. Niektorí ma-
jitelia psov argumentujú, že platia 
za psa daň, tak nech sa o výkaly ich 
miláčikov postará mestská časť. Avšak 
z prostriedkov získaných z tejto dane 
Karlova Ves financuje údržbu a sta-
rostlivosť o životné prostredie vrátane 
inštalácie košov na psie exkrementy, 
ako aj ich obsluhu, likvidáciu a odvoz 
odpadu. Tieto peniaze sa používajú na 
zníženie záťaže pre životné prostredie, 
ktoré so sebou nesú psie výkaly, a nie 
sú platbou za poskytované služby. 

Výkaly musí po psovi upratať 
jeho majiteľ

Všeobecne záväzné nariadenie 
o podmienkach a podrobnostiach drža-
nia psov hovorí, že držiteľ psa je po-
vinný bezodkladne odstrániť a uložiť 
výkaly psa na miestach, kde sa na-
chádzajú špeciálne nádoby na psie ex-
krementy alebo nádoby na komunálny 
odpad. Napokon, ani ľudia nevykoná-
vajú svoju potrebu kdekoľvek, ale na 
vyhradených miestach. Napriek tomu 
veľká časť psích výkalov sa nedostane 
do košov, ale ostáva v tráve, na chod-
níkoch, vo vchodoch bytových domov 
či na našich topánkach. Nezmiznú, len 
sa rozložia na menšie časti, ostávajú 
v pôde, prípadne sú súčasťou prachu 
všade okolo nás. 

Psie výkaly môžu byť u chorých 
jedincov zdrojom nákazy rôznymi 
črevnými infekciami, ktoré ohrozu-
jú najmä deti. Psy môžu pri voľnom 
výbehu prichádzať do kontaktu 
s výkalmi hlodavcov a tie môžu ob-
sahovať napr. pôvodcov leptospirózy, 
ktorú môžu preniesť aj na ľudí. Psie 

exkrementy neraz obsahujú vajíčka 
parazitov, preto by majitelia psov 
nemali zabúdať aj na ich pravidelné 
odčervovanie. Je nesmierne dôležité 
zbavovať sa psích exkrementov vo 
voľnej prírode a na zelených plochách. 
Napokon, ak to ide niekoľko kilo-
metrov za hranicami, u našich suse-
dov v Rakúsku, prečo by sa to nedalo 
aj u nás? Dá sa predpokladať, že všetci 
by sme radi žili v upravenom a čistom 
prostredí ako oni.   -mš-; Foto: MiÚ

Otázka: Ako vnímate to, že niek-
torí nezodpovední psičkári neupratu-
jú výkaly po svojom psovi? 

Ján Labuda

Jednou z možností na „umravnenie“ 
psičkárov by mohlo byť zníženie ano-
nymity majiteľov a psov v podobe fo-
tografie psa pri zozname evidovaných 
psov (vhodné najmä pri krížencoch) 
a umiestnenie tohto zoznamu na 
ľahšie viditeľné miesto karloveskej 
webstránky.  

Lívia Poláchová

Ak nie je majiteľ psa natoľko zod-
povedný, aby si splnil túto základnú 
povinnosť, nech si psa radšej neku-
puje. Nezodpovední psičkári robia 
zlé meno celej komunite. Zbytočne 
vyhrocujú vzťahy medzi ľuďmi so 
zvieraťom a bez neho. Pritom medzi 
majiteľmi psov je veľmi veľa poriad-
kumilovných ľudí. Som za oveľa prís-
nejšiu kontrolu inšpektorom verej-
ného poriadku aj mestskou políciou. 

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

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

CENNÍK INZERCIE – základné ceny
Plošná inzercia 

Inzerujte a dajte o sebe vedieť 
v našom mesačníku

Mesačník Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov vychádza v roz-
sahu zvyčajne 20 strán, v náklade 19-tisíc kusov. Slovenská pošta ho dis-
tribuuje 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, prevádz-
ky a služby, ako za primerané náklady inzerovať v celej Karlovej Vsi. Pri 
viacnásobnom opakovaní inzercie redakcia poskytuje zľavu. 

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

V prípade záujmu o umiestnenie vašej riadkovej alebo plošnej 
inzercie nás kontaktujte na tel. čísle 0940 634 111, alebo cez 
e-mail: inzercia@karlovaves.sk
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S príchodom jarných dní sa 
končí obdobie zimnej údrž-
by a pre zamestnancov kar-

loveských Verejnoprospešných 
služieb (VPS) sa začína sezóna letnej 
údržby verejných priestranstiev. 
Začína sa hrabaním či orezávaním 
stromov a kríkov. Orezávanie vo 
výškach budú vykonávať školení 
arboristi. 

Kosiť sa začína v závislosti od kli-
matických a vegetačných podmienok, 
spravidla začiatkom apríla. Sezóna 
kosenia sa končí približne v polovici 
októbra. Samozrejme, čím je počasie 
teplejšie a čím viac prší, tým rýchlej-
šie rastie tráva. Tak to bolo aj minulé 
leto. Ako vlani, tak aj tento rok si 
Karlova Ves zabezpečí kosenie vo 
vlastnej réžii a nie cez drahé súkrom-
né firmy. 

Magistrát musí kosiť svoje pozemky
Nie všetky plochy v Karlovej Vsi 

však kosí VPS. Niektoré pozemky 
patria hlavnému mestu a iné zase 
súkromným vlastníkom. Tí by sa 
o ne mali starať, vrátane kosenia. 
Napríklad svah nad zastávkou elek-
tričky Nad Lúčkami smerom na Dlhé 
diely by mal kosiť magistrát hlavného 
mesta. Rovnako tak aj okolie Kuk-
lovskej a plochu na Karloveskej ulici 
medzi čerpacou stanicou a budovou 
poisťovne. Pozemky okolo budovy 
Vodohospodárskeho podniku, ako 
aj plocha v údolí pod Hlaváčikovou 
ulicou, zasa patria súkromnému vlast-
níkovi. 

„Kosenie sa zabezpečuje podľa 
harmonogramu, ktorý sme si vypra-
covali už v minulom roku a ktorý sa 
nám osvedčil. Cyklus kosenia sa začí-
na vždy na Dlhých dieloch na Veterni-
covej a Hlaváčikovej ulici. Potom sa 
pokračuje smerom na Školské námes-
tie, Majerníkovu, Jamnického, odtiaľ 
späť v smere na Kaskády, Ľ. Fullu, Be-
niakovu a Nad Lúčkami. Po ukončení 
kosenia na Dlhých dieloch sa presú-
vame do spodnej časti Karlovej Vsi, 
začíname v okolí Adámiho, pokraču-
jeme pozdĺž Karloveskej smerom na 
Tilgnerovu, Púpavovú, prechádzame 
na druhú stranu k Silvánskej, Lac-
kovej a končíme na Baníkovej,“ hovo-
rí riaditeľ VPS Anton Horínek.

Takýto jeden cyklus kosenia trvá 

4 až 5 týždňov, v závislosti od kli-
matických podmienok. Keď prší, kosiť 
sa nedá. Ak sa do toho pridá ešte aj 
vysoká teplota vzduchu, po skončení 
jedného cyklu začína VPS s ďalším. 
Vlani obyvatelia niektorých loka-
lít Karlovej Vsi upozorňovali na to, 
že pokosená tráva ostáva na mies-
te neodvezená. Ako nám vysvetlil 
A. Horínek, bolo to spôsobené tým, že 
nielen pokosenú trávu, ale napríklad aj 
orezané konáre alebo lístie neodváža 
VPS, ale externý dodávateľ. To je, 
samozrejme, drahšie a nemôže sa to 
robiť tak často, ako by chceli. Navyše 
vždy nie je dodávateľ schopný zabez-
pečiť auto s kontajnerom vtedy, keď 
to zamestnanci VPS potrebujú, ani 
v potrebnom rozsahu. Odpad sa 
odváža vo veľkokapacitných kontaj-
neroch a k tomu je potrebné aj vhod-
né nákladné auto, ktoré VPS nemá.  
Uvažuje sa preto o jeho zakúpení 
vrátane kontajnerov. Umožnilo by to 
nielen odvážať odpad rýchlejšie, ale 
bolo by možné vykonávať o jeden 
cyklus kosenia viac ako doteraz už len 
preto, že VPS by dokázala efektívnej-
šie odvážať pokosenú trávu. 

Niektorým Karlovešťanom tiež 
prekážalo, že im karloveskí kosci 
niekedy pri kosení pokosili aj svoj-
pomocne vysadené rastliny. Ako 
priznáva A. Horínek, niekedy mohlo 
ísť naozaj o chybu alebo nepozornosť 
koscov. Na druhej strane, najmä keď 
je tráva vysoká, často sa ani nedá ro-
zoznať, že je v nej niečo vysadené. 
Podľa neho by pomohlo napríklad aj 
to, keby si ľudia lepšie označili takéto 
miesto, prípadne by pokosili jeho oko-
lie, alebo tam dali mulčovaciu kôru, 
ktorá zabráni rastu trávy.

Kosí sa od skorého rána
Minulé leto sa objavili aj výhrady 

voči tomu, že ráno kosci začínajú 
kosiť priskoro a budia tak spiacich 
ľudí. „Chápem, že najmä v lete je 
nepríjemné zobudiť sa na vrčanie 
kosačky, ale nerobíme to bezdôvodne. 
Naozaj sa nedá vyhovieť všetkým. Na 
jednej strane sa od nás chce, aby sme 
čo najskôr pokosili, na druhej strane, 
aby sme niekoho nezobudili. V lete 
začíname kosiť najskôr o pol sied-
mej ráno. Najmä v horúcich letných 
dňoch sa snažíme pokosiť čo najviac, 

kým ešte nie je horúco. Nie je možné 
nechať našich chlapov kosiť v naj-
väčšom úpeku v čase obeda. V tomto 
by som chcel Karlovešťanov poprosiť 
o pochopenie. Sedieť celý deň v trak-
tore alebo byť oblečený v ochrannom 
odeve a držať v ruke ručnú kosačku, 
keď na vás praží slnko, sa nedá. Aj 
naši kosci si musia z času na čas 
oddýchnuť, prípadne sa najesť alebo 
napiť. S kosením končíme spravidla 
o 18.00 hodine,“ vysvetľuje A. Horínek. 

Popri kosení budú VPS v letnom 
období zabezpečovať aj čistenie 
kosených plôch od odpadkov. Okrem 

už spomínaných orezov stromov 
sa zamestnanci VPS budú starať aj 
o fontány vrátane ich okolia a budú 
vykonávať menšie opravy výtlkov. 
Pravidelne dvakrát týždenne vyčistia 
pešiu zónu pri fontáne na Pribišovej, 
Jurigovo nám., okolie kostola sv. Mi-
chala a priľahlú fontánu, rovnako aj 
okolie OD Centrum. „V tomto roku by 
sme sa chceli viac venovať opravám 
chodníkov v areáloch našich ma-
terských škôl a najviac poškodeným 
chodníkom v Karlovej Vsi,“ uzatvára 
riaditeľ VPS Anton Horínek. 

-mš-; Foto: MiÚ

Letná starostlivosť o verejné 
priestranstvá

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

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

Inzercia

ZODPOVEDNOSŤ ZA KOSENIE
Okolie hlavných  Magistrát hl. mesta Tel: 02 59 356 111
ciest 

Okolie električkových Dopravný podnik Tel: 02 59 501 111
tratí Bratislava 

Vedľajšie cesty  Verejnoprospešné Tel: 02 602 59 111
3. a 4. triedy služby K. Ves

Zeleň vo  Verejnoprospešné Tel: 02 602 59 111
vnútroblokoch služby K. Ves

Kosiť sa začína v závislosti od počasia,
spravidla začiatkom apríla

Informujeme
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Druhá šanca pre 
odkvitnuté narcisy

V jarných dňoch je zvykom 
vyzdobiť si byty či iné prie-
story rozkvitnutými narcis-

mi, modricami, šafranom, tulipán-
mi či inými cibuľovinami. Máme ich 
v kvetináčoch, ktoré si prinesieme 
z obchodu.  
Čo však s nimi, keď odkvitnú? 

Väčšina končí v smetnom koši.  Keď 
sa však odkvitnuté cibuľky vhodne 
zasadia, na ďalšiu jar znovu vykvitnú. 

Ak chcete dať odkvitnutým jarným 
ozdobným cibuľovinám druhú šancu 

a nemáte ich kam zasadiť, prineste ich 
na miestny úrad.  Naši pracovníci ich 
vysadia do trávnikov vo verejnej zele-
ni a na budúcu jar nám vytvoria jarnú 
náladu.

Prepravka, do ktorej je možné 
odkvitnuté cibuľoviny priniesť, je počas 
apríla pripravená vo vstupe do miest-
neho úradu. V závislosti od množ-
stva a druhu prinesených cibuliek vás 
budeme informovať, kde ich vysadíme, 
aby na budúci rok potešili  všetkých 
Karlovešťanov.   -red-; Foto: ilustračné

Fontány opäť ožívajú

Po zime sa zobúdza 
nie len príroda, ale aj fontány. 
V správe Karlovej Vsi sú dve 

– jedna je na  Námestí sv. Františ-
ka, druhá na pešej zóne Pribišova. 
V prevádzke budú od 15. apríla do 
polovice októbra. 

Fontány treba pred sezónou ešte 
dobre skontrolovať. Po zime je nevy-
hnutné vyčistiť čerpadlá, zapojiť trys-
ky a skontrolovať funkčnosť celého 
systému. Potom už môžu začať chrliť 
vodu. Počas sezóny fontány pravi-
delne kontrolujú poverení pracovníci, 
ktorí ich raz týždenne čistia.

Na území Karlovej Vsi sa však 
nachádza dovedna šesť fontán. Popri 
dvoch v správe mestskej časti sú tu 
aj fontány, o ktoré sa stará mestský 
podnik Generálny investor Bratislavy 
(GIB). Je to fontána Hríby (Rodi-

na) na Karloveskej ulici a fontány 
na Jurigovom námestí, Novackého 
a Borskej ulici. Funkčné sú len tri 
z nich, fontána pred obchodným cen-
trom na Borskej ulici je už dlhý čas 
odstavená. Mesto plánuje fontány 
spustiť v apríli. Pred tým ich však tiež 
treba skontrolovať, niektoré aj upraviť. 
GIB obnovil napríklad bazén fontány 
na Jurigovom námestí, nový obklad 
bude mať aj fontána na Novackého 
ulici. 

Letné horúčavy možno zvádzajú 
vo fontánach sa okúpať, tomu sa však 
vyhnite. Voda v nich je síce ošetrená 
chlórom, kúpanie však povolené nie 
je. Do fontán nepatria ani odpadky, 
kamene či štrk. Tie ich totiž upcháva-
jú a ničia.                  

-zč-; Foto: MiÚ

Lanovka na Kolibe
Pozrite sa na svet zhora!

Premáva po celý rok od štvrtka do nedele v čase od 10. – 18. h

Vysokohorský zážitok priamo v Bratislave? 
Spoznajte najkrajšie miesta lesoparku 
za jediný deň! Sedačková lanovka vás 
prepraví z Kamzíka na Železnú studničku 
(alebo späť) za osem a pol minúty. 
Na kilometrovej trase prekoná 
prevýšenie 186 metrov. 
Urobte si výlet s deťmi a pokojne 
so sebou vezmite svojich štvornohých 
priateľov alebo bicykel!

ŽELEZIARSTVO
DLHÉ DIELY, KOLÍSKOVA 1

Otváracie hodiny: PO – PI  10:00 – 18:00, SO  9:00 – 13:00

Kľúčová služba pre Vás! Už 6 rokov vo vašej blízkosti
Tešíme sa na vašu návštevu

• vodoinštalačný materiál
• vodovodné batérie
• sanita
• nástroje a náradie
• zveráky, predlžovačky
• zámky a kovania

• náhradné diely
• záhradné hadice
• pracovné rukavice
• tesnenia 
• a mnoho 
  ďalšieho sortimentu ...

Inzercia

Karlovešťania, ktorým nie sú ľahostajné poriadok a čistota v ich okolí, sa 
každoročne zapájajú do jarného upratovania. Organizuje ho miestny úrad. Aj 
tento rok máte možnosť prispieť k čistote našej mestskej časti a privítať jar už 
8. apríla od 8.00 do 12.00 h. Vítaný je každý, kto má chuť a čas svojím dielom 
pomôcť premeniť Karlovu Ves na čistejšie a krajšie miesto. Miestny úrad za-
bezpečí vrecia na odpad, rukavice, náradie a odpad odvezie. Svoje požiadavky 
môžete nahlasovať osobne, telefonicky alebo e-mailom do 5. apríla.            -mš-

Kontakty :
Halina Trubínyiová, tel.: 02/602 59 215, 
e-mail: halina.trubinyiova@karlovaves.sk
Lucia Ličková, tel.: 02/602 59 215, 
e-mail: lucia.lickova@karlovaves.sk 

Čaká nás jarné upratovanie

Fontána na Jurigovom námestí
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Domácnosti v rodinných do-
moch by už mali mať nádo-
by na bioodpad. Mestský 

podnik Odvoz a likvidácia odpadu 
(OLO) začal distribuovať najprv 
hnedé kontajnery na biologicky 
rozložiteľný odpad, neskôr aj kom-
postéry. Od nového roka majú totiž 
domácnosti v rodinných domoch 
povinnosť zapojiť sa do systému 
zberu odpadu zo záhrad. 

Do zberu odpadu zo záhrad sa musia 
zapojiť všetky domácností, ktoré žijú 
v rodinných domoch a sú platiteľmi 
miestneho poplatku za odpady a drob-
né stavebné odpady. Mohli si vybrať, či 
chcú v záhrade kontajner na bioodpad 
alebo kompostér. Hnedé nádoby na 
biologicky rozložiteľný odpad začalo 
OLO do domácností dodávať koncom 
februára. Nádoby majú objem 120 ale-
bo 240 litrov a sú označené nálepkami 
s informáciami o tom, ktorý odpad 
do nich patrí a ktorý nie. Kontaj nery 
sú vyrobené z recyklovateľného ma-
teriálu, sú odolné voči UV žiareniu, 
nízkym aj vysokým teplotám. Majú 
mriežku na prevzdušňovanie odpa-
du a ich hladká povrchová úprava 
zabraňuje zachytávaniu nečistôt. Od 
druhej polovice marca putovali do 
záhrad aj kompostéry. Sú zelenej far-
by a majú objem od 400 do 700 litrov 
alebo 1000 litrov. Vyrobené sú tiež 
z recyklovateľného a odolného plastu, 
majú otvory na prívod vzduchu a dajú 
sa ľahko zmontovať aj bez náradia. 

Hnedé nádoby i zelené kompostéry 
OLO dodáva do domácností od pon-
delka do soboty. Môžete si ich vy -
zdvihnúť aj priamo v spoločnosti OLO 

na Ivánskej ceste 22. Pri osobnom 
odbere si však vopred treba dohod-
núť termín a čas prevzatia. Viac in-
formácií podajú pracovníci v zákaz-
níckom centre OLO telefonicky na 
tel. č. 02/50 110 111 alebo e-mailom 
na zakazka@olo.sk. Nádoby na bio-
odpad i kompostéry slúžia na zber 
kvetov, štiepky, pilín, pokosenej 
trávy, malých konárov, lístia, odpa-
du z ovocia a zeleniny či na burinu. 
Nepatria sem odpady z domácnos-
tí živočíšneho pôvodu, mliečne ani 
mäsové výrobky. Odvoz bioodpadu 
z hnedých kontajnerov zabezpečuje 
OLO raz za 14 dní v sezóne od marca 
do novembra. Kompost vyrobený v 
kompostéri môžu domácnosti použiť 
na vlastné účely. 

Povinnosť zapojiť sa do zberu odpa-
du zo záhrad vyplýva majiteľom rodin-
ných domov z všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta, ktoré sa 
riadi vyhláškou Ministerstva život-
ného prostredia SR účinnou od 1. 
januára 2017. Nariadenie sa týka viac 
ako 20-tisíc domácností v Bratislave, 
ktoré ročne vyprodukujú vyše 5-tisíc 
ton biologicky rozložiteľného odpadu. 
Majitelia rodinných domov, ktorí ešte 
nepodali žiadosť, tak môžu urobiť na 
oddelení miestnych daní, poplatkov 
a licencií magistrátu na Blagoevovej 
9 v bratislavskej Petržalke. Viac in-
formácií o zbere biologicky rozlo-
žiteľného odpadu zo záhrad nájdete na 
webstránke spoločnosti OLO www.
olo.sk alebo stránke hlavného mes-
ta www.bratislava.sk. Informovala 
o tom hovorkyňa spoločnosti OLO 
Beata Humeníková.   -zč-; Foto: OLO

OLO začalo v marci rozdávať 
kontajnery a kompostéry na 
bioodpad

Harmonogram pristavenia 
veľkokapacitných kontajnerov
 Od Do Miesto
  3. 4. 2017   4. 4. 2017 Ľ. Fullu 9 – výklenok pred vchodom
  3. 4. 2017   4. 4. 2017 Pribišova 2 – pred pasážou k Bille 
  3. 4. 2017   4. 4. 2017 Líščie údolie 63 – zo zadnej strany 
  3. 4. 2017   4. 4. 2017 Kuklovská – oproti 58 
10. 4. 2017 11. 4. 2017 Nad Lúčkami 43 – nad parkovac. miestami
10. 4. 2017 11. 4. 2017 Karloveská 5 – vedľa detského ihriska
10. 4. 2017 11. 4. 2017 Púpavová 25 – parkovisko 
10. 4. 2017 11. 4. 2017 Jurigovo nám. 13 – Nábělkova 
18. 4. 2017 19. 4. 2017 Jamnického 8 
18. 4. 2017 19. 4. 2017 Pod Rovnicami 29 – zo zadnej strany
18. 4. 2017 19. 4. 2017 Dlhé Diely I. – Nad Dunajom 
18. 4. 2017 19. 4. 2017 Segnerova  3 – garáže 
24. 4. 2017 25. 4. 2017 Matejkova  14 
24. 4. 2017 25. 4. 2017 Pribišova  6 
24. 4. 2017 25. 4. 2017 Adámiho 12 
24. 4. 2017 25. 4. 2017 J. Stanislava  8 
  2. 5. 2017   3. 5. 2017 Roh Suchohradská a Silvánska 
  2. 5. 2017   3. 5. 2017 Kuklovská – parkovisko pod múrom 
  2. 5. 2017   3. 5. 2017 Kolísková 12 – parkovisko vo dvore
  2. 5. 2017   3. 5. 2017 Líščie údolie 14

Zaznamenali sme / Informujeme 

Bratislavské sídliská sú plné 
starých, neupravených 
a neuzamknutých kontaj-

nerových stojísk. K ich úprave 
môže prispieť každý obyvateľ. 
Stačí sa zapojiť do ideovej súťaže 
na návrh riešenia kontajnerového 
stojiska pre Bratislavu. Vyhlásili ju 
hlavné mesto a mestská spoločnosť 
Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). 
Najlepšie návrhy získajú finančnú 
odmenu. 

Cieľom súťaže je navrhnúť funkčné 
a estetické kontajnerové stojisko 
ako celoplošné riešenie pre územie 
Bratislavy. Zapojiť sa môžu všetci 
obyvatelia starší ako 18 rokov. Treba 
pripraviť návrh s podrobným opisom, 
ako by malo stojisko vyzerať. Treba 
pripojiť aj stavebný výkres s náhľadmi 
z každej strany a pôdorysom. Súťažný 
návrh so všetkými prílohami treba po-

slať v tlačenej aj elektronickej verzii 
najneskôr do 20. mája poštou, alebo 
ho môžete priniesť osobne do sídla 
spoločnosti OLO na Ivánskej ceste 22 
v Bratislave. Podrobné súťažné pod-
mienky sú zverejnené na internetovej 
stránke www.olo.sk. 

Návrhy kontajnerových stojísk 
bude posudzovať hodnotiaca porota 
zložená zo zástupcov bratislavského 
magistrátu, spoločnosti OLO a ďalších 
prizvaných odborníkov. „Porota 
bude hodnotiť funkčnosť a architek-
tonické stvárnenie návrhu, odolnosť 
a jednoduchú údržbu či pred-
pokladané náklady na realizáciu,“
priblížila hovorkyňa spoločnosti 
OLO Beata Humeníková. Najlepší 
návrh bude potom využitý na území 
Bratislavy, ostatné nápady si budú 
môcť ľudia pozrieť na verejnej výstave.     

  -zč-; Foto: MiÚ

Hlavné mesto hľadá najlepší 
návrh kontajnerového stojiska
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Priestor pre váš inzerát

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

apríl 2017

Adoptujte si svoj kvetináč

Neupravené a opustené nádo-
by na kvety v Karlovej Vsi 
môžu ožiť už túto jar fareb-

nými letničkami. Ľudia si môžu 
adoptovať kvetináč, do ktorého 
v apríli zasadia kvety a v nasledu-
júcich mesiacoch ich budú pravi-
delne polievať. 

Každý kvetináč na verejnom 
priestranstve v Karlovej Vsi má svoje 
evidenčné číslo a označenie na mape. 
Do 13. apríla môžete nahlásiť svoj záu-
jem o adopciu konkrétneho kvetináča 
či viacerých kvetináčov na e-mailovej 
adrese kvetinac@karlovaves.sk alebo 
priamo u Lucie Ličkovej na oddelení 
životného prostredia, tel. č.: 02/602 
59 215.

„Pri prechádzkach po Karlovej 
Vsi a Dlhých dieloch ma zaujali 
nevyužité kvetináče. Mnohé z nich sú 
plné starej zeminy, prípadne smetí. 
Niektoré slúžia len ako bariéra proti 
nesprávnemu parkovaniu. Inšpiro-
vala som sa aktivitami z iných miest, 
zmapovala som opustené kvetináče 
a v spolupráci s miestnym úradom 

sme pripravili zoznam, ktorý nájdete 
na webovej stránke Karlovej Vsi 
alebo na oddelení dopravy a život-
ného prostredia,“ prezradila autorka 
projektu, predsedníčka Komisie pre 
životné prostredie, ochranu prírody 
a verejný poriadok a poslankyňa Lívia 
Poláchová. 

Karlovešťania by si mohli z prak-
tických dôvodov adoptovať kvetináč, 
ktorý sa nachádza v blízkosti ich byd-
liska, zamestnania, školy, senior klubu 
či obchodu, ktorý často navštevujú. 
Miestny úrad „adoptívnemu rodičovi“ 
vydá adopčný list a v prípade súhlasu 
osadí do kvetináča informačnú tabuľku 
s menom. Spoločné sadenie do adop-
tovaných kvetináčov bude prebiehať 
počas Dňa Zeme, teda v sobotu 22. 
apríla. Účastníci akcie sa stretnú pred 
budovou miestneho úradu Bratisla-
va–Karlova Ves o 9.00 h.  Ľudia by 
si mali priniesť motyku, lopatku, ruka-
vice, kefu na vyčistenie kvetináča aj 
krhlu s vodou na zalievanie. 

Do kvetináčov vysadia rôzne druhy 
letničiek, pričom kombináciu si budú 

môcť zvoliť podľa vlastného výberu 
z ponúknutých druhov. Zeminu a sa-
denice zakúpi miestny úrad. Kto má 
záujem, môže si priniesť i vlastné ras-
tliny. Ide o koordinovanú a odborne 

riadenú snahu o skrášlenie spoločného 
verejného priestoru. Všetci záujem-
covia o pestovanie dostanú zdarma aj 
radu odborníkov. 

-red-; Foto: MiÚ

Jarná deratizácia proti
množeniu škodcov

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Bratislave 
vyzval na vykonanie ce-

loplošnej jarnej deratizácie na 
území mestskej časti Bratisla-
va-Karlova Ves v termíne od 
1. apríla do 15. mája. 

V tomto čase miestny úrad vykoná 
deratizáciu v objektoch a na verejných 
priestranstvách v správe alebo majet-
ku obce. V tom istom čase ju vyko-
najú aj fyzické osoby- podnikatelia 
a právnické osoby v ich vlastných 
alebo nimi spravovaných objek-
toch, kanalizačných a kolektorových 
rozvodoch, areáloch určených na 
podnikanie a bývanie vrátane ob-
jektov školských a zdravotníckych 
zariadení, zariadení sociálnych 
služieb, bytových a polyfunkčných 
domov, skladov a skládok odpadov. 

Môžu to urobiť výlučne prostredníc-
tvom firiem oprávnených na profe-
sionálne vykonávanie deratizácie. 

Karlovešťania urobia deratizáciu na 
pozemkoch a v objektoch využívaných 
na chov hospodárskych zvierat 
a v prípade známok výskytu hlodav-
cov aj v pivničných a prízemných 
priestoroch v rodinných domoch 
a objektoch určených na bývanie. 
Môžu ju vykonať aj svojpomocne, 
a to dostupnými prípravkami, ktoré sú 
určené a schválené na tento účel.

Myši a potkany sú významnými 
prenášačmi rôznych ochorení. Vyni-
kajú vysokou plodnosťou. Pravidelná 
celoplošná deratizácia sa vykonáva 
najmenej dvakrát ročne – v jarných 
a jesenných mesiacoch.   

 -mš-; Foto: ilustračné

Do 13. apríla môžete nahlásiť svoj záujem
o adopciu konkrétneho kvetináča
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Chceme poznať vaše názory 
na ochranu prírody

Páčia sa vám komunitné záhrady, 
privítali by ste organizované vy-
chádzky zamerané na spoznávanie ze-
lene, alebo si myslíte, že by malo byť 
v Karlovej Vsi viac kvetov? Aj na 
to sa bude miestny úrad pýtať v pri-
pravovanom dotazníku. K dispozícii 
bude v tlačenej forme v podateľni 
miest neho úradu a nájdete ho aj na in-
ternetovej stránke Karlovej Vsi www.
karlovaves.sk v sekcii Rýchle odka-
zy (vpravo), kde je treba kliknúť na 
Projekt PERFECT. Dotazník budete 
môcť vyplniť aj v stánku mestskej čas-

ti počas podujatia karloveský Majáles.
Dotazník, ktorý práve vypĺňate, 

môžete odovzdať v podateľni miest-
neho úradu a vhodiť do špeciálneho 
boxu.  

Podobný dotazník miestny úrad 
pripravil už vlani. Vtedy sa zaujímal, 
aké majú ľudia predstavy o zapo-
jení dobrovoľníkov do zveľaďovania 
mestskej časti. Karlova Ves vďaka 
spolupráci občanov získala cenné 
podnety a kontakty, ktoré môže využiť 
pri príprave ďalších aktivít.         -zč-

S blížiacim sa koncom zimy sa 
kľujú na povrch prvé steblá 
jarných kvetov. Najmenších 

obyvateľov mesta niektorí pre-
hliadnu aj napriek tomu, že im 
vďačíme za jedlo na našom tanieri. 
Pre mnohých sú však symbolom 
prichádzajúcej jari rovnako ako 
snežienky. 

Áno, hovoríme o hmyze, a najmä 
o tom opeľujúcom, ktorý už s prvými 
teplejšími dňami môžeme vidieť 
a počuť aj na svojich balkónoch či 
v predzáhradkách. Preberajú sa čme-
liaky aj zemné včely. Veď na Sloven-
sku žije vyše 600 druhov včiel sa-
motárok.

Kritický stav včelstiev
Aj napriek zdanlivo povzbudzu-

júcej štatistike včelári aj záhradkári 
na celom svete konštatujú, že včel stvá 
slabnú a včiel i ďalších opeľovačov 
je z roka na rok menej. Kritickú ranu 
včelej populácii intenzívne zasadilo 
poľnohospodárstvo a používanie pes-
ticídov.

Nezabúdajme na opeľovače
Jarná znáška nektáru a peľu pod-

necuje včelstvá, pomáha ich rozvoju 
a naberaniu energie po dlhej zime. Ak 
chcete výsadbou urobiť radosť okrem 
včiel aj ďalšiemu opeľujúcemu hmyzu, 
nezabúdajte pri nákupe sadeníc 
a semien na medonosné rastliny. 
V predzáhradkách dajte priestor kvit-
núcim rastlinám počas celého roka, 
neváhajte používať zeleninu, časť 
listovej pokojne môžete nechať „pre-
rásť“ do kvetu. Na dostatočne veľkej 
ploche vyhraďte bezzásahové územie 
„nikoho“, ktoré bude časom patriť len 
hmyzu a drobným živočíchom. 
Ďalšie tipy na pomoc opeľovačom
Vysádzajte pestrú paletu domácich 

druhov

Rozličné druhy rastlín zabezpečia 
potravu rozličným druhom hmyzu. 
Zatiaľ čo niektorý hmyz preferuje 
hlboké kvety, iný je prispôsobený 
na zber nektáru z plytkých kvetov. 
Ideálne je vyberať z domácich druhov 
rastlín, na ktoré je náš hmyz adap-
tovaný a má z nich najviac osohu. 
Odporúčame doplniť obľúbenú výsad-
bu letničiek liečivými trvalkami, ktoré 
poskytujú trvácnejší úžitok. 

Ponechávanie hniezdnych príleži-
tostí

Ak je to možné, ponechajte 
v záhrade kusy starého dreva alebo 
stromov. Neodstraňujte mŕtvu drevnú 
hmotu z celého pozemku. Okrem 
cenných živín tým zoberiete hmyzu 
aj hniezdnu príležitosť, ktorú hlavne 
v jarných a letných mesiacoch voľne 
žijúce včely potrebujú. Rovnako aj 
trsy trávy či zvyšky opadaného lístia 
poskytujú čmeliakom a včelám nielen 
cennú potravu, ale najmä úkryt po-
trebný pre kráľovné. 

Nepoužívajte pesticídy
Striktne sa vyhýbajte chemickej 

ochrane rastlín. Nebezpečná je nie-
len pri kontakte s hmyzom, ale aj pri 
kontaminácii produktov rastlín – nek-
tár a peľ. Obetujte okvetné lístky ruží 
samotárskym včelám, vrátia vám ich 
na bohatej úrode ovocia. 

Pošlite nám fotografie z vašich 
prírodných predzáhradiek, zaují-
mavých divokých kútov medzi pane-
lákmi či fotku z balkóna. Zo všetkých 
vyberieme dve, ktoré odmeníme 
pohárom mestského medu z Kar-
lovej Vsi. Kontakt a viac informácií 
či článkov k téme o prírode blízkej 
údržbe mestskej zelene nájdete na 
stránke projektu: www.mestske-vce-
ly.sk a www.ciernalabut.sk.        

-red-; Foto: ilustračné

1. MČ Bratislava-Karlova Ves sa zapo-
jila do medzinárodného projektu so 
zameraním na ochranu prírody a pod-
poru zelene, ktorý sa bude realizovať 
v nasledujúcich 5 rokoch. Zaujíma vás 
téma ochrany prírody a zelene v našej 
mestskej časti a máte záujem dostávať 
pravidelne informácie o aktivitách pro-
jektu?

 Áno 

 Nie 

2. Mali by ste záujem o tematické vy-
chádzky zamerané na spoznávanie  
zelene a prírody v našej mestskej 
časti (napríklad vychádzka spojená 
s výkladom a predstavením vý-
znamných stromov, živočíšnych a rast-
linných druhov v našej mestskej časti)?

 Áno, ale len cez víkend

 Áno, aj v popoludňajších 
 hodinách pracovného týždňa

 Nie

3. Boli by ste ochotná/-ý zapojiť sa do 
dobrovoľníckych aktivít na skrášľo-
vanie okolia v KV?

 Áno, drobné záhradnícke  
 práce spojené so 
 starostlivosťou o zeleň

 Ano, brigády zamerané 
 na čistenie okolia

 Áno, iné

  nie

4. Mali by ste záujem o komunitné 
záhradníčenie vrátane kurzov pestova-
nia bylín a zeleniny?

 Áno, chcel by som sa
 venovať pravidelne 
 záhradníckym prácam 
 v komunitnej záhrade

 Áno, ale len nepravidelne

 Nie

5. V minulom roku sa naša mestská 
časť zapojila do projektu ochrany 
mestských včiel a ďalších opeľovačov. 
Je všeobecne známe, že bez opeľovačov 
by sme nemali veľa plodín, ktoré sú 
od opeľovania priamo závislé. Včely 
a motýle sú pritom najohrozenejším 
druhmi opeľovačov. Podporujete takéto 
aktivity MČ Bratislava–Karlova Ves?

  Áno

  Nie

6. Ak áno, akou formou by ste si želali 
dosiahnuť, aby bolo v našej mestskej 
časti viac kvetov, ktoré sú veľmi dôležité 
pre ochranu a podporu opeľovačov?

 Výsadbou trvaliek

 Premenou niektorých 
 trávnikov na kvitnúce lúky

 Zmeneným režimom kosenia 
 niektorých trávnikov

 Výsadbou ovocných drevín 
 a krov (aj vo verejnej zeleni)

V prírode začínajú poletovať 
včely a ďalšie opeľovače

Ak ste odpovedali na niektorú z otázok č. 
1, 2, 3, 4  pozitívne, prosím, zanechajte 
nám svoj kontakt:

Meno a priezvisko: ...........................................................................................
e-mail: ................................................................................................................
Iný kontakt (adresa, tel. číslo): .......................................................................
Priestor pre vaše námety: ................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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Kultúra

Kamel klub čaká výnimočný 
koncert Eugena Botoša

Hľadáme najmilšie 
a najexotickejšie domáce 
zvieratko

Chiki liki tu-a roztancovali 
Kamel klub

Šnúra hudobných koncertov 
v Kamel klube pokračuje. V apríli sa 
hudobní nadšenci môžu tešiť  na kon-
cert klaviristu Eugena Botoša „Eugen 
Botoš Funk Projekt & Birthday Par-
ty” s množstvom hudobných hostí. 
Fanúšikov poteší Anita Soul, raper 
Vladis či speváčka Anabela Mollová, 
jazzový hudobník Eugen Vizváry 
a ďalší interpreti. Koncert sa bude 
konať v piatok 28. apríla od 20.00 h. 

Máte doma roztomilého psa, cho-
váte exotického pavúka či hada, ale-
bo vie váš papagáj rozprávať? Príďte 
sa s ním ukázať na prvý Karloveský 
festival zvierat a môžete vyhrať pekné 
ceny. V sobotu 13. mája od 10.00 h 
sa Líščie údolie zaplní milovníkmi 
zvierat a ich domácimi miláčikmi. 
Šancu má akékoľvek zviera, nielen 

Vstupenky si možno zakúpiť 
v predpredaji v sieti Ticketportal. 
Vstupné je 13 eur. Študenti, seniori 
a držitelia preukazu ŤZP majú 
zľavnené vstupné 10 eur. Lístky budú 
v predaji aj v deň koncertu na mieste 
za 15 eur. 

Vstupenky si možno rezervovať 
aj na e-mailovej adrese rezervacie@
karlovaves.sk, pričom lístky si treba 
vyzdvihnúť do 48 hodín.                -zč-

psy a mačky, ale aj papagáje, hady, 
pavúky, morčatá či potkany. Regis-
trovať do súťaže sa môžete na www.
festivalzvierat.sk alebo hodinu pred 
začatím podujatia priamo v Líščom 
údolí. O zábavu na festivale sa postará 
moderátor a milovník zvierat Richard 
Vrablec.   

        -zč-

Výborná nálada, známe hity a ex-
travagantné kostýmy. Aj taký bol kon-
cert Chiki liki tu-a v Kamel klube. Na 
hudobníkov, ktorí sú na scéne už vyše 
20 rokov, sa prišlo pozrieť takmer 200 
divákov. O tom, že ich fanúšikovská 
základňa je naozaj široká, svedčí aj 
fakt, že zatancovať a zabaviť sa prišli 
ľudia od tínedžerov až po generáciu 
50-ročných. 

Chlapci z Chiki liki tu-a potešili 
fanúšikov známymi hitmi i novými 
pesničkami. Nechýbal azda naj-
známejší hit „Laska moja de si“, ale 
ani skladby z nového albumu 3 x 4 
= 13. Po vyše hodinovom koncerte 
hudobníkov vystriedal DJ RoZOberto 
a zábava v Kamel klube pokračovala 
až do nočných hodín.  

-zč-; Foto: Ondrej Koščík
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Zaznamenali sme

V knižnici sa diskutovalo 
o živote s autizmom

Žijú vo vlastnom svete a hľa-
dia naň svojimi očami – aj 
takí sú ľudia s autizmom. 

Cestovať mestskou hromadnou do-
pravou, ísť do knižnice či vstať ráno 
do práce je pre nás bežná rutina, 
pre nich to však môže byť veľká 
výzva. 

„Život autistov je ťažký v tom, že 
ťažšie chápu, čo od nich druhý človek 
žiada. Nedokážu vnímať jednu kon-
krétnu vec, ale vnímajú všetko odra-
zu,“ hovorí Juraj, ktorý je autista, no 
pomáha aj ďalším ľuďom s rovnakým 
postihnutím. Vďaka projektu miest-
neho úradu pracuje ako upratovač 
v dennom centre na Lackovej. V mar-
ci sa jeho úväzok rozšíril aj o priesto-
ry na Pribišovej ul. Aj on bol jedným 
z hostí februárovej prednášky na-
zvanej Ako žijem s autizmom, ktorá 
sa konala v karloveskej knižnici.

Autizmus je porucha mentálne-
ho vývoja. Prejavuje sa v správaní 
či vnímaní sveta okolo seba. Človek 
s touto poruchou sa nevie vo sve-
te zorientovať tak ako bežný človek 

jom obľúbenom pingpongu, v ktorom 
dosiahol dokonca medzinárodné 
úspechy. Po chvíli zvážnie, zamyslí 
sa a na otázku, čo by chcel dosiahnuť, 
odpovedá, že by chcel byť o čosi sa-
mostatnejší. Chcel by robiť niečo uži-
točné a pomáhať iným ľuďom. 

Do karloveskej knižnice prišiel 
aj Michal, 25-ročný autista. Aj on je 
úspešný športovec, veľmi dobre sa mu 
darí v cyklistike a lyžovaní. Michal 
na čiastočný úväzok pracuje, robí po-
mocné práce pri výdaji stravy v hoteli 
a upratuje. V začlenení do pracovného 
procesu mu pomáha jeho koučka Eva. 
K práci sa spočiatku dostávali pomaly. 

Poradkyne zo združenia SPOSA 
vysvetľujú, že ich klienti si najprv 
zvykajú na neformálne aktivity a fun-
govanie na verejnosti. Skúšajú ces-
tovať verejnou dopravou, navštevujú 
podujatia či knižnicu, alebo sa vyberú 

a aj jeho komunikačné schopnosti 
bývajú problematické. Autizmus sa 
nedá liečiť, no s odbornou pomocou 
je možné zmierňovať jeho príznaky 
a zlepšovať kvalitu života ľudí s tou-
to diagnózou. Ľuďom s poruchami 
autistického spektra v tomto pomáha 
aj občianske združenie Spoločnosť 
na pomoc osobám s autizmom 
(SPOSA). Skúsené poradkyne im 
pomáhajú začleniť sa do spoločnosti 
a neskôr nájsť aj uplatnenie na pra-
covnom trhu. „Pracujeme na sociál-
nom začlenení klientov a pomáhame 
im tráviť čas zmysluplne,“ vysvetľuje 
Andrea Hlásna z občianskeho združe-
nia SPOSA Bratislava.

Dobrým príkladom je Peter, ktorý 
fotografoval seniorov - jubilantov - 
na ich stretnutí v Karloveskom centre 
kultúry. Jedným z klientov, ktorým 
združenie pomáha, je aj 25-ročný au-
tista Matúš. Sám o sebe hovorí, že je 
v niektorých veciach iný ako ostatní, 
v ďalších sa vôbec nelíši. Na pohľad 
je uzavretejší a tichší, po pár otáz-
kach sa však osmelí a hovorí o svo-

na jednoduchý nákup. Postupne sa po-
tom začleňujú do pracovných aktivít, 
ktoré sú však po dobrom zapracovaní 
schopní vykonávať veľmi precízne 
a zodpovedne. 

Na problematiku autizmu upo-
zorňuje celosvetová kampaň Rozsvieť 
modrú, do ktorej sa každoročne zapája 
aj Slovensko. Kampaňou si každoročne 
pripomíname Svetový deň povedo-
mia o autizme, ktorý bol rezolúciou 
OSN určený na 2. apríla. V tento deň 
sa významné budovy a stavby po ce-
lom svete rozsvietia na modro. Modrá 
farba je totiž symbolom komunikácie. 
Cieľom kampane je rozširovať po-
vedomie o autizme a rúcať predsudky 
o ľuďoch s poruchami autistického 
spektra, ktorí tak ako všetci ostatní 
prekonávajú svoje každodenné boje 
a túžia po plnohodnotnom živote.       

-zč-/-red-; Foto: T. Prištiak

Vrcholom plesového večera bolo vystúpenie Berca Balogha

Festival z verejných 
zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia 

Karlova
Ves

vám prináša

� informácie na karlovaves.sk a cirkulart.sk

5 maj 4 jun 2017BRATISLAVA

 mesiac noveho cirkusu

Uvidíte naživo aj v Karlovej Vsi, tešíme sa na vás!
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RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO A TEPOVANIE. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov, 
hĺbkové čistenie kobercov a čalúneného nábytku. Doprava zabezpečená. Tel. 
č.: 0915 832 186
VODOINŠTALATÉR. Tel. č.: 0904 307 824
PREDÁM záhradu s chatkou. Tel. č.: 0915 738 952
DARUJEM do spoľahlivých rúk dve pekné biele mačky, 3-ročné, dote-
raz chované v byte, veterinárne ošetrované, sterilizované, čipované, aj 
s príslušenstvom. Tel. č.: 0948 039 044 alebo 0905 587 082.
PONÚKAM lekcie Nordic Walkingu. 5 /1,5 h vrátane požičania palíc. Tel. 
č.: 0907 549 896
DOUČÍM angličtinu a matematiku – deti aj dospelých. Dlhoročné skúsenos-
ti. Andrea 0911 543 158

Z policajného 
zápisníka 
február - marec 2017
• Hliadka PZ 22. 2. v Mlynskej doline v obchodnom dome obmedzila 
na osobnej slobode 26-ročného muža, ktorý prechovával sklenenú faj-
ku a igelitové vrecúško s neznámou bielou kryštalickou látkou. Muž 
bol podozrivý z prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotrop-
ných  látok.
• Neznámy páchateľ 23. 2. v Mlynskej doline na parkovisku pred ob-
chodným domom odcudzil zo zaparkovaného vozidla Škoda Fabia 
notebook, čím spôsobil 30-ročnému mužovi škodu 250 .
• Hliadka PZ 27. 2. na Botanickej ulici zastavila vodiča vozidla zn. Kia 
Rio, ktorý jazdil z jedného jazdného pruhu do druhého. Počas kontroly 
policajti vyzvali 33-ročného muža, aby sa podrobil dychovej skúške. 
Policajti mužovi pri dychovej skúške namerali 0,78mg/l alkoholu v dy-
chu, opakovane 0,78mg/l. 33-ročný vodič bol zaistený pre podozrenie 
z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
• Hliadka PZ 4. 3. na ulici Staré grunty obmedzila na osobnej slobode 
23-ročného muža, ktorý prechovával igelitové vrecúško s neznámou 
sušenou zelenou rastlinou. Bol podozrivý z prečinu nedovolenej výro-
by omamných a psychotropných  látok.
• Neznámy páchateľ v čase od 7. 3. do 8. 3. na Karloveskej ulici spôso-
bil požiar šiestich plastových nádob na komunálny odpad. Požiar 
poškodil motorové vozidlo zn. Škoda Superb, ktoré bolo zaparkované 
na riadne vyznačenom mieste, čím neznámy páchateľ spôsobil poško-
denej spoločnosti škodu 2000  a spoločnosti na odvoz komunálneho 
odpadu škodu prevyšujúcu 266 .
• Vyšetrovateľ obvinil 24-ročného muža pre zločin krádeže v súbehu 
s prečinom porušovania domovej slobody, ktorého sa dopustil 16. 3. 
tak, že vnikol do bytu na Silvánskej ulici a z bytu odcudzil  náramok 
zo žltého kovu, náramok s príveskami zo žltého kovu, detské hodiny 
zo žltého kovu, dámsky prsteň s briliantom zo žltého kovu, dámsky 
prsteň s perlou zo žltého kovu a finančnú hotovosť vo výške 50 , čím 
spôsobil 47-ročnej žene škodu 316 . 
• Neznámy páchateľ 20. 3. na Karloveskej ulici spôsobil požiar plas-
tových nádob na odpad, čím spôsobil poškodenej spoločnosti na odvoz 
komunálneho odpadu škodu prevyšujúcu 266 .
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Vyhrajte poukážky do Kauflandu!
Výhercovia poukážok na nákup v Kauflande sú známi. Na súťažnú otázku 

“V akých hodinách je otvorené Centrum služieb občanom v sobotu?“ odpove-

dalo 72 obyvateľov z Karlovej Vsi. Výhercov 20-eurových poukážok sme v re-

dakcii vyžrebovali v utorok 21. marca. Sú nimi:

Anna Chmelárová
Zita Hrašková
Angela Zvardoňová
Tieto tri čitateľky sú zároveň poslednými, ktoré vyhrali súťaž o spomínané 

poukážky. Spoločnosti Kaufland ďakujeme za doterajšiu spoluprácu. 
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Chýba vám v našich novinách nejaká téma? 
Radi by ste upozornili na ťažkosti, ktoré pociťujete?  
Ak áno, ozvite sa nám e-mailom na redakcia@karlovaves.sk alebo 

pošlite svoj podnet písomne na adresu Miestny úrad Bratislava–Karlova 
Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, heslo: Odkaz pre redakciu. 
Svoj podnet môžete priniesť aj osobne a v podateľni miestneho úradu ho 

vložiť do schránky, ktorá je označená nápisom 

ODKAZ PRE REDAKCIU.

Máte tip na tému? 

MiÚ, knižnica a škôlky 
menia telefónne čísla

Miestny úrad informuje občanov, že od 1. mája dôjde k zmene všetkých 
telefónnych čísel miestneho úradu, miestnej knižnice a všetkých materských 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Telefónna ústredňa miestneho úradu bude mať od tohto dátumu nové 
číslo 02/ 707 11 111. Kompletnú informáciu o nových telefónnych číslach 
jednotlivých oddelení miestneho úradu a knižnice Karlovešťania nájdu nie-
koľko dní pred termínom zmeny na webstránke Karlovej Vsi a na úradnej 
tabuli miestneho úradu. Materské školy si zabezpečia informovanie o svo-
jich nových číslach na svojich internetových stránkach.     -mš-

Záujemcovia o jesenný pobyt se-
niorov v termíne od 30. 9. do 6. 10. 
2017 v hoteli Morava v Tatranskej 
Lomnici sa môžu prihlásiť v Klube 
dôchodcov na Lackovej ulici 4, a to 
každý pondelok od 14.00 do 16.00 h.  
Pobyt je s polpenziou v 2-lôžkových 
izbách. Cena: 139,70 eur / 1 osoba.

Bližšie informácie získate telefo-
nicky na tel. čísle 0915 066 726. Člen-
stvo v JDS nie je podmienkou.
Členovia JDS, ktorí tlmočili 

sťažnosti obyvateľov na ohrozovanie 

záhradkárov a poškodzovanie poras-
tov diviačou zverou, s uznaním prijali 
informáciu vo februárovom čísle me-
sačníka Karlova Ves o povolenom mi-
moriadnom odstrele na nepoľovných 
plochách. Dúfajú, že opatrenia boli 
dostatočné a situácia sa nebude opa-
kovať. Vďaka patrí miestnemu úradu 
Bratislava-Karlova Ves, osobitne 
poslancovi Jaromírovi Šíblovi, za 
promptnú reakciu na vzniknutú ne-
priaznivú situáciu.  

     -red-

Jednota dôchodcov informuje
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Karloveskí cyklisti z Kaktus 
Bike - Teamu Bratislava 
sa aj tento rok vybrali do 

hôr naberať kondíciu pred jarnou 
časťou. V bielych stopách brázdili 
u našich západných susedov šu-
mavskú prírodu a zamierili aj do 
Vysokých Tatier. 

V rámci spestrenia tréningového 
procesu na sústredení chalani stih-
li vymeniť bežky za korčule, palice 
za hokejky a postavili sa proti sebe 
v hokejovom dueli. Techniku ovláda-
nia bicykla cibrili na špeciálnom 
cyklotrialovom trenažéri. 

„Celú zimnú prípravu sme absol-
vovali v telocvičných priestoroch 
Gymnázia L. Sáru. S objemovou 

prípravou v sedle bicykla sme začali 
v prvom marcovom týždni. Naše úsi-
lie vyvrcholí aprílovým sústredením 
v chorvátskej Baške Vode,“ prezradil 
plány do nového ročníka tréner tímu 
Martin Belás. 

V pretekárskej sezóne 2017 čaká 
na Kaktus Bike - Team Bratislava 
kompletný Slovenský pohár v cestnej 
a horskej cyklistike, vyskúšajú nie-
koľko pretekov na dráhe a v cyklokrose 
a chcú sa zúčastniť na Majstrovstvách 
Európy mládeže v horskej cyklistike, 
ktoré sa konajú v auguste v rakúskom 
Grazi.

-ab-; Foto: Archív Kaktus 
Bike - Teamu Bratislava
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„Kaktusáci“ zobrali cez zimu 
do rúk aj hokejky

Basketbalisti Karlovky odmietli 
ponuky konkurencie

8.00 – 11.00 h do prejazdu zberného autobusu
Devínska cesta, Kremeľská ulica, 
cesta Devínska Nová Ves - Devín

9.45 – 11.30 h do prejazdu zberného autobusu
Botanická ulica (úsek Riviéra – Most SNP) 

v smere do centra, Nábrežie arm. gen. Ľ. Svobodu 
v smere do centra

 8.00 – 13.00 h Rázusovo a Vajanského nábrežie (úsek Most 
SNP – Šafárikovo námestie), Mostová ulica

Šachový klub TV Karlova Ves v spolupráci s miestnym úradom pozýva ša-
chistov s trvalým pobytom v Karlovej Vsi na 10. ročník Veľkonočného šacho-
vého turnaja, ktorý sa uskutoční v sobotu 8. apríla od 8.45 h v Dennom centre 
na Lackovej 4. Každý účastník odohrá sedem kôl s tempom hry 2 x 15 minút 
na partiu bez zapisovania. Výherca šachového turnaja získa trofej - výherný 
pohár. Šachisti, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach, obdržia medaily so 
šachovými emblémami.             -ab-

Do konca základnej časti Eurovia SBL zostávali posledné kolá a zdalo sa 
čoraz pravdepodobnejšie, že extraligový klub z Karlovky nepostúpi do nad-
stavbovej časti. O najlepších hráčov tímu bol záujem zo strany elitných tímov, 
ktoré si to rozdajú v bojoch o titul. Lukratívna ponuka po športovej aj finančnej 
stránke, no trojica basketbalistov MBK Karlovka ukázala dávku lokálpatrio-
tizmu a sezónu dohrala vo svojom tíme.

„Oslovili ma Košice a Prievidza, aby som im pomohol a dohral u nich sezónu. 
V Karlovke mám dlhodobý kontrakt. Po zvážení plusov a mínusov či faktu, že 
som kapitán, som sa rozhodol zostať. Chcem klubu pomôcť v budúcnosti, aby 
sme sa posunuli ďalej,“ povedal Michal Kožár.
Ďalší dvaja hráči Karlovky, ktorí mohli odísť, sú ešte študentmi, preto upred-

nostnili zotrvanie v Bratislave. Ide o Dalibora Hliváka a Ivana Židzíka. „Mal 
som ponuku z Levíc, napokon som sa rozhodol, že ukončím sezónu v Karlovke. 
Pôsobenie v Leviciach by som nevedel zosúladiť so štúdiom,“ vyjadril sa Hlivák. 
„Z Lučenca sa obrátili na vedenie, že o mňa majú záujem. Teraz mám veľa po-
vinností v škole, ktorú končím v júni. Keby mali o mňa dlhodobejší záujem, tak 
by som nad tým viac rozmýšľal,“ opísal Židzík.    

Text: Jozef Kotris; Foto: Martin Šopinec

Uzávierka ciest počas 
70. ročníka Národného behu 

Devín – Bratislava
9. 4. 2017

Veľkonočný šachový 
turnaj už po desiatykrát

Priestor pre váš inzerát

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