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Famózny orchester v Karlovej Vsi

V Kameli vystúpi 
21. apríla Taste 
of Brass
Viac na s. 24
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Strechy na Tilgnerovej

Žiaci zo Spojenej 
školy na Tilgnerovej 
sa môžu vrátiť 
do telocviční
Viac na s. 6

V piatkové marcové popoludnia žilo bratislavské Námestie SNP iniciatívou Za 
slušné Slovensko. Neprináleží mi hodnotiť politický vývoj, ani si nemyslím, že by to 
bolo správne. Myslím si však, že ak chceme mať slušné Slovensko, nemali by sme 
čakať len na zmenu zhora, ale začať od seba.

Počas jednej z piatkových nocí som sa viezol taxíkom domov. S vodičom som sa 
rozprával o ľuďoch, akí sme a o čo sa usilujeme. Mladý taxikár, ktorý mohol mať 
asi 30 rokov, mi povedal: „Hráme sa na slušné Slovensko, a nevieme ani poriadne 
pozdraviť. Nie je výnimočné, že mi do auta sadne človek, nepozdraví, nepoprosí, že 
potrebuje niekam odviezť, a keď dorazíme do cieľa, dá mi peniaze a bez pozdravu 
vystúpi z auta.“ Zostal som mierne šokovaný. 

Keď som sa hlásil na strednú školu, študijný odbor, o ktorý som mal záujem, 

bol vo veľkej miere zameraný na prácu s ľuďmi. Komisia, ktorá rozhodovala 
o prijatí žiakov základnej školy, každému uchádzačovi najprv položila otázku: Čo je 
základným prejavom slušnosti? Ten, kto nevedel, že je to pozdrav, ďalšiu otázku už 
nedostal, komisia sa mu poďakovala a rozhodnutie dostal poštou.

Myslím si, že k slušnosti by mal byť človek vychovávaný už od detstva. Do značnej 
miery je správanie dieťaťa zrkadlom správania jeho rodičov. V tomto mesiaci čakajú 
deti v poslednom ročníku materskej školy zápisy do základných škôl. Možno by stálo 
za to venovať sa výchove k slušnosti ešte intenzívnejšie. Lebo to, čo si teraz zasejeme, 
budeme po čase žať. 

Branislav Heldes
šéfredaktor

Žiaci sa už pri ceste do 
školskej jedálne 

nemusia prezliekať 
a prezúvať

Deti už používajú 
zrekonštruované 
premostenie

Deti zo ZŠ A. Dubčeka na 
Majerníkovej 62 môžu opäť 
používať premostenie, ktoré 

vedie do budovy bývalej školy na 
Majerníkovej 60. Tu sa totiž na-
chádza školská jedáleň, v ktorej 
sa deti zo ZŠ A. Dubčeka stravujú. 
Nemusia sa tak už prezliekať a pre-
chádzať do druhej budovy. 

Premostenie bolo dlhší čas za-
tvorené pre celkovú rekonštrukciu. Vo 
veľmi zlom stave bola najmä podlaha, 
takže hrozilo nebezpečenstvo úrazu 
detí. Chýbalo zateplenie a poško-
dený bol vonkajší plášť, preto sa tam 
usídlili holuby. Premostenie využí-
vajú na cestu do telocviční, ktoré sa 
nachádzajú v budove na Majerníkovej 
62, aj deti z budovy na Majerníkovej 
60. O postupe prác pri rekonštrukcii 
sa boli osobne presvedčiť aj starostka 
Dana Čahojová a vicestarosta Bra-

nislav Záhradník. 
„Nová podlaha je nielen bezpečná, 

ale spĺňa aj vyššie estetické a úži t-
kové vlastnosti. Je vyrobená z vysoko 
odolného materiálu s protišmyko-
vou úpravou. Rekonštrukciu uhradi-
la Karlova Ves zo svojho rozpočtu. 
Aj táto oprava je súčasťou nášho 
úsilia zabezpečiť našim deťom čo 
naj lepšie podmienky v karloveských 
školách,“ povedal pri tejto príležitosti 
vicestarosta Branislav Záhradník. Re-
konštrukčné práce pokračujú výme-
nou vonkajšieho obloženia premoste-
nia a mali by byť ukončené do konca 
apríla.   

-mš-; Foto: MiÚ

Inzercia

Nové koše v Karlovej Vsi

V uliciach 
pribudnú desiatky 
nových košov
Viac na s. 9
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Parkovacia zóna na Veternicovej  
a Hlaváčikovej má potenciál 
v troch smeroch

Režim rezidentského parko-
vania funguje na uliciach 
Hlaváčiková a Veternicová 

už vyše pol roka. Miestny úrad 
podobne ako v prípade pilotnej 
zóny v dolnej časti Karlovej Vsi 
oslovil držiteľov rezidentských ka-
riet, aby zistil, ako vnímajú zmeny 
v systéme parkovania. Elektro-
nické anketové formuláre obdržalo 
všetkých 1028 držiteľov kariet, ktorí 
poskytli úradu svoju e-mailovú 
adresu. Pozitívnym prekvapením je 
zaangažovanosť občanov v ankete 
so 761 odpoveďami.
Čo ukazujú výsledky? 
Takmer polovica opýtaných súhlasí 

úplne alebo skôr súhlasí s tým, že 
v rezidentskej parkovacej zóne na-
chádza parkovacie miesto tak ako 

potrebuje. Až 80 percent rezidentov 
deklaruje, že sa k spôsobu parko-
vania pred vyhlásením rezidentskej 
parkovacej zóny nechce vrátiť. Pries-
tor na zlepšenie súčasných podmie-
nok parkovacej zóny vidí a navrhuje 
celá polovica tých, ktorí na anketu 
odpovedali. 
Čo s návštevami? 
Až 60 percent držiteľov rezi-

dentských parkovacích kariet si 
neželá, aby bola zóna otvorená počas 
víkendov pre nerezidentov. Tento 
výsledok je v kontraste so zónou Sil-
vánska, kde boli obyvatelia voľne j-
šiemu víkendovému režimu viac na-
klonení.

Prvá parkovacia zóna na Dlhých 
dieloch má potenciál na zlepšenie. 
Alternatívy na zvýšenie kapaci-

ty parkovacích miest sú tri. Prvou 
možnosťou, ktorá je na stole už dlh-
ší čas má podobu parkovacieho 
domu, čiastočne zapusteného do sva-
hu. V tomto prípade sa 53 percent 
opýtaných vyslovilo za stavbu par-
kovacieho domu s najvyššou kapaci-
tou 248 miest. Parkovací dom so 186 
miestami a oddychovou zónou 
na streche by privítalo 19 percent 
držiteľov rezidentských parkovacích 
kariet. Zvyšná takmer tretina nevi-
dí v stavbe tohto charakteru význam 
a nesúhlasí s ňou.

Mestská časť dlhodobo žiada mesto 
o zverenie parcely za Hlaváčikovou 
35. Po úprave náletovej zelene by 
na tomto mieste mohlo pribud-
núť 97 nových parkovacích miest.  
Táto alternatíva sa pozdáva aj vyše 
dvom tretinám opýtaných. Bohužiaľ, 
mestská časť nemôže bez spolupráce 
mesta v tomto prípade konať a to za-
tiaľ nereaguje na výzvy pozitívne.

Využívanie garáží
Tretím potenciálnym riešením 

je efektívnejšie využívanie garáží. 
V predmetnom území sa nachádza až 
300 garáží. Z ankety vyplýva, že len 
58 percent z nich je využívaných na 

parkovanie nepretržite. Takmer 34 
percent majiteľov garáže uviedlo, že 
v nej parkuje len občas. Celých osem 
percent majiteľov garáží ich nevyuží-
va na parkovanie vôbec. Z uvedených 
čísiel je zrejmé, že v zóne chýba 
väčšia efektivita využitia garáží na 
parkovanie vozidiel. 

Získané dáta poslúžia miestnemu 
úradu na vyhodnotenie aktuál-
nej situácie. V zóne Veternicová / 
Hlaváčiková bola do 30. júna 2017 až 
tretina z celkového počtu parkovacích 
miest vyhradená. Čísla naznačujú, že 
aj bývalí majitelia vyhradených miest 
vidia v zavedení zóny určité pozití-
va a po vyladení pilotného projektu 
je nádej, že sa spokojnosť všetkých 
parkujúcich rezidentov zvýši. Parko-
vanie je nielen v Karlovej Vsi, ale aj 
v celom meste stále živou témou, 
ktorá zatiaľ nepozná komplexné 
riešenie. Mestská časť vidí v za-
vádzaní parkovacích zón zmysel a aj 
na základe výsledkov vykonávaných 
ankiet ich vníma ako posun vpred 
a dôležitý vzorový podklad pre rieše-
nie parkovacej politiky v celom hlav-
nom meste.   

-ab-; Foto: MiÚ

Ďalšia parkovacia zóna je 
v pláne na budúci rok

Zóna rezidentského parkovania by pomohla 
riešiť kritickú situáciu aj na Púpavovej

Parkovanie je naďalej jednou 
z priorít práce miestneho 
úradu bez ohľadu na to, či 

bude celomestský rezidentský sys-
tém schválený ešte v tomto, alebo 
až v budúcom volebnom období. 
Treba počítať so stále narastajúcim 
počtom vozidiel a prijať ďalšie opat-
renia.

Budovanie nových parkovísk závisí 
od ochoty mesta zveriť či prenajať 
pozemky na tento účel mestským čas-
tiam, alebo sa mesto tejto úlohy musí 

ujať samo. Hlavné mesto síce dnes 
pripravuje koncepciu výstavby parko-
vacích domov na svojich parcelách, 
ale výstavbu na zelených plochách 
pravdepodobne ani ono podporovať 
nebude. Plánovanie a prípravné práce 
sa rátajú na mesiace až roky. Iba bu-
dovanie nových parkovacích možnos-
tí ale problém neodstráni. Súčasne 
sa musí v uliciach mesta výrazne 
regulovať počet parkujúcich vozidiel. 
V Karlovej Vsi boli zavedené dve rezi-
dentské parkovacie zóny. Rezidenti 

v nich nepochybne získali výhod-
nejšie postavenie. To však nestačí. 
Je nevyhnutné ďalej ich rozširovať. 
V súčasnosti sa pripravujú podklady 
a ďalšia zóna by mohla byť uvedená 

do prevádzky v roku 2019. Uvažuje sa 
najmä o uliciach Púpavová a Pribišo-
va, kde je situácia kritická. Otázka lo-
kality však nie je definitívne uzavretá.

-ab-; Foto: MiÚ

Som za to, aby mal vybudovaný parkovací dom 
kapacitu 186 parkovacích miest, z ktorých 64 miest 
zostane bez spoplatnenia sučasťou.

Som za to, aby mal vybudovaný parkovací dom 
kapacitu 248 parkovacích miest, z ktorých 64 miest 
zostane bez spoplatnenia sučasťou.

Som proti výstavbe parkovacieho domu na 
dnešnom parkovisku s kapacitou 
64 parkovacích miest.

Garáž využívam na parkovanie nepretržite 

Garáž využívam na parkovanie občas 
(niekedy parkujem na ulici) 

Garáž nevyužívam na parkovanie, ale ju 
využívam na iný účel

Jedna z otázok sa zamerala aj na využívanie garáží, 
ktoré rovnako ovplyvňuje kvalitu parkovania.

Obyvatelia zóny odpovedali aj na otázku, či súhlasia 
s výstavbou parkovacieho domu na Veternicovej ulici.
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Na Sološnickej a Šaštínskej 
sa hľadá kompromis

Nielen sídliská, ale aj niektoré 
ulice s radovou výstavbou 
rodinných domov zápasia 

s rastúcim počtom automobilov. 
Na uliciach Šaštínska a Sološnická 
sa navyše stretlo viacero nepriaz-
nivých okolností - úzka cesta, ne-
dostatočne vybudované chodníky, 
stúpanie a značná vzdialenosť od 
MHD. Už v letných mesiacoch 
na miestny úrad prišlo niekoľko 
žiadostí a podnetov na zmenu dop-
ravného značenia z dôvodu nepre-
jazdnosti.

Na základe opakovaných podnetov 
zo strany záchranných zložiek, dop-

ravného podniku, spoločnosti OLO, 
polície či niektorých obyvateľov ulíc 
Sološnická a Šaštínska, operatívna 
komisia oddelenia prevádzky dopra-
vy na magistráte v záujme zabezpeče-
nia plynulého a bezpečného prejazdu 
schválila zmenu dopravného znače-
nia. Miestny úrad dal osadiť dopravné 
značenie „zákaz státia“ na týchto 
dvoch komunikáciách.

Toto opatrenie bolo prijaté 
s nevôľou miestnych obyvateľov, ktorí 
využívali obe strany už beztak úzkej 
vozovky najmä na parkovanie. 

„Nechceme komplikovať život oby-
vateľom týchto ulíc, preto budeme 

ďalej hľadať vhodné  riešenie, ktoré 
nebude v rozpore so zákonom a na 
Sološnickej a Šaštínskej ulici za-
bezpečí primeranú bezpečnosť pre 

všetkých účastníkov premávky,“ 
vysvetľuje vedúca oddelenia dopravy 
a životného prostredia miestneho úradu 
Michaela Konečná.     -mš-; Foto: MiÚ

Garáže pod Pribišovou 
súkromník do prenájmu 
nedostane

Rozhodli o tom miestni po-
slanci. Garáže budú môcť 
v budúcnosti využívať oby-

vatelia z priľahlých ulíc. Pod zemou 
sa nachádza asi 50 parkovacích 
miest, ktoré by prispeli k čiastočné-
mu riešeniu ťažkostí s parkovaním.

Podzemné garáže chcela naďalej 
využívať súkromná spoločnosť. 
Práve v tomto období jej totiž končí 
20-ročná nájomná zmluva, preto firma 
požiadala mestskú časť o jej predĺže-
nie. Zámerom vedenia mestskej čas-
ti je možnosť využívať parkovacie 
miesta v podzemnej garáži obyvateľmi 
priľahlých ulíc, aj preto poslanci 
miestneho zastupiteľstva s predĺžením 
nájmu nesúhlasili.

 „Zámerom mestskej časti je, aby 
mohli parkovacie miesta využívať naj-

mä Karlovešťania z okolitých ulíc. 
Zmiernili by sme tým nedostatok par-
kovacích miest v okolí ulíc Ľ. Fullu, 
Pribišovej a Majerníkovej. Uvedená 
spoločnosť nám však po uplynutí 
doby nájmu objekt garáži neodovzda-
la. Preto sa mestská časť v zákonnej 
lehote v tejto veci obrátila na súd 
s návrhom na vypratanie nehnuteľnos-
ti,“ informoval vicestarosta Branislav 
Záhradník

Je pravdepodobné, že o celej veci 
bude musieť rozhodnúť v konečnom 
dôsledku súd. Pre Karlovu Ves je to 
však dedičstvo z minulosti, ktoré sa 
mestská časť snaží vyriešiť k spokoj-
nosti občanov. Tí by privítali viac 
možností parkovania. Zrejme však 
pôjde o časovo aj právne zložitý prob-
lém.                    -ab-; Foto: MiÚ

Mestskí poslanci zavedenie 
novej parkovacej politiky 
opäť nepodporili

Poslanci mestského zastu-
piteľstva na februárovom 
zasadnutí opäť neschválili 

návrh dodatku Štatútu hlavného 
mesta, ktorý sa týka parkovania 
Bratislavy a ktorý na rokovanie 
predložil primátor Ivo Nesrovnal. 

Aby mohli bratislavské mestské 
časti parkovaciu politiku uviesť do 
praxe, musí byť schválený dodatok 
k štatútu hlavného mesta. Ten upra-
vuje kompetencie hlavného mesta 
a mestských častí v užívaní ciest I. 
až IV. triedy. Zároveň splnomocňu-
je mestské časti schváliť nariadenie 
v miestnom zastupiteľstve. Jeho obsa-
hom je najmä úprava výšky úhrady za 

dočasné parkovanie.
Pravidlami parkovania v hlav-

nom meste sa naposledy bratislavskí 
mestskí poslanci zaoberali vlani 
v septembri. Ani vtedy však dodatok 
neschválili. Dodatkom sa poslanci 
zaoberali už štvrtýkrát, v apríli, máji 
a ani júni sa na jeho znení nedohodli. 
„Na zavedenie regulácie a spoplat-
nenie parkovania  nie je dostatočne 
pripravená MHD ani mestská polí-
cia. Mesto nedokázalo pripraviť tak 
potrebné záchytné parkoviská, kde 
by ľudia mohli presadnúť z auta na 
MHD,“ povedala mestská poslankyňa 
a starostka Karlovej Vsi Dana Čaho-
jová.      -mš-; Foto: bratislava.sk

Poslanci mestského zastupiteľstva opäť 
nepodporili parkovaciu politiku

Niektorí vodiči nerešpektujú 
dopravné značenie

Parkovacie miesta na Pribišovej by mali 
slúžiť obyvateľom z okolitých ulíc
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Obyvatelia Starých gruntov 
opakovane upozorňujú na 
akútnu potrebu výstavby 

chodníka v smere do Karlovej Vsi. 
Keďže dotknutá komunikácia patrí 
pod správu hlavného mesta, sta-
rostka požiadala primátora o vy-
budovanie chodníka a zabezpečenie 
verejného osvetlenia. 

„Na Starých gruntoch sa s naj-
väčšími ťažkosťami pohybujú práve 
chodci. Sú to najzraniteľnejší účast-
níci cestnej premávky a to predovšet-
kým matky, ktoré vodia deti do škôlok 
alebo škôl. Mnohí tadiaľto chodia 
pešo na električku. Táto situácia je 
neúnosná,“ vysvetľuje potrebu vybu-
dovania chodníka a osvetlenia staros-
tka Dana Čahojová. Ďalšou skupinou, 
ktorá využíva túto komunikáciu, sú 
vysokoškolskí študenti z internátov. 
Starostka Dana Čahojová doplnila, 
že chodci sú nútení pohybovať sa po 
ceste, ktorá je v nočných hodinách 
tmavá a nebezpečná aj z dôvodu ne-

dostatočného verejného osvetlenia. 
Vozovka je síce široká, ale vodiči 
často nedodržujú maximálnu povo-
lenú rýchlosť, vďaka čomu nezriedka 
dochádza k nebezpečným  kolíznym 
situáciám. Chýbajúce verejné osvetle-
nie situáciu ešte väčšmi komplikuje.

Bezpečnosti na tomto úseku 
nepridá ani fakt, že komunikácia 
Staré grunty bude počas modernizácie 
električkovej trate Dúbravsko-kar-
loveskej radiály jedna z najdôležitej-
ších komunikácií, pretože bude slúžiť 
ako obchádzková trasa v čase ob-
medzenia a odstavenia križovatky 
Molecova. Jej súčasný stav nie je ani 
zďaleka postačujúci na presun takého 
vysokého počtu chodcov aj automobi-
lov, a to najmä z hľadiska bezpečnosti.

Podľa slov magistrátu bola v súvis-
losti s projektom chodníka vytvorená 
pracovná skupina, ktorá rozhodne 
o ďalšom postupe.

-ab-

Chodník na Starých gruntoch 
je v rukách magistrátu

apríl 2018

Daniela 
Záhradníková

Som presvedčená, že je naozaj najvyšší 
čas, aby sa mesto rozhýbalo a chodník 
s osvetlením urýchlene vybudovalo. Cho-
dím po tej ceste skoro denne a najmä vo 
večerných hodinách tam vznikajú doslo-
va život ohrozujúce situácie, keď chodci 
musia chodiť po neosvetlenej krajnici ces-
ty. Obyvatelia na Starých grantoch platia 
dane mestu a mesto sa im nemôže ďalej 
obracať chrbtom. Viem, že naša mestská 
časť už niekoľko rokov žiada mesto, aby 
túto cestu kompletne opravilo.

Rudolf Rosina

Myslím si, že Bratislava potrebuje 
najmä zásadnú zmenu vo vedení mes-

ta. Malo by spolupracovať s mestskými 
časťami a riešiť potreby obyvateľov.  To sa 
dnes nedeje a preto jestvujú problémy ako 
chodník na Gruntoch.

Peter Lenč

Vybudovanie chodníka na Starých 
gruntoch považujem za nutné a bol by 
som rád, keby sa dostalo do priorít in-
vestičných akcií hlavného mesta, ktoré je 
správcom tejto komunikácie. Vzhľadom 
na miestne pomery a sklon komuniká-
cie je nanajvýš nebezpečné, aby sa po 
komunikácii voľne pohybovali chodci, 
nehovoriac o zraniteľných skupinách, ako 
sú matky s deťmi a starší občania. Je to ne-
bezpečné najmä za znížených svetelných 
pomerov a nepriaznivých poveternos-
tných podmienok, kedy hrozí oneskorená 
reakcia zo strany vodiča. Mohlo by prísť 
k nešťastiu, ktoré si nikto z nás nepraje.

Poslanecká anketa

Otázka: Myslíte si, že vybudovanie chodníka a verejného 
osvetlenia na Starých gruntoch by malo hlavné mesto považovať

 za jednu zo svojich priorít?

Inzercia

skoda-auto.sk

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA RAPID EXTRA: 
4,0 – 4,9 l/100 km, 103 – 115 g/km. Ilustra né foto.

Nová ŠKODA RAPID SPACEBACK EXTRA je tu pre vás teraz s EXTRA výbavou, 
ktorú ocení celá vaša rodina.

A    naviga ný systém AMUNDSEN
A   automatická klimatizácia CLIMATRONIC
A   elektrické ovládanie všetkých okien
A   parkovacie senzory
A   svetelný a daž ový asistent

 A    trojramenný multifunk ný volant 
s ovládaním telefónu a rádia

 A   štýlové 16“ disky EVORA
 A   tempomat 
 A   a ove a viac

Rozhodnite sa pre modely EXTRA s bonusom EXTRA až do 1 700 € 
a získajte 5-ro nú záruku a možnos  financovania s 0 % úrokom.

ŠKODA RAPID 
  V EDÍCII EXTRA 
MÁ VŠETKO

Kto by ju nemiloval.

BONUS EXTRA

1 700 € 

extra 210x148 dealer rapid.indd   1 19/01/2018   17:13

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

0023-180216-01655-Todos-TDS-inzercia-rapid.indd   1 16/02/2018   12:22
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Štátne lesy pozastavia ťaž-
bu dreva v lokalite Vydrice 
a Devínskej Kobyly, kým sa 

nenájde nový spôsob hospodárenia 
a starostlivosti o les. Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR tak reagovalo na tlak staros-
tky Karlovej Vsi Dany Čahojovej 
a jej kolegov z Devína a Dúbravky. 
Výrazne pomohla aj odborná 
a občianska verejnosť. 

Starostovia Karlovej Vsi (Dana 
Čahojová), Devína (Ľubica Kolková) 
a Dúbravky (Martin Zaťovič) sa kon-
com januára obrátili na ministerku 
pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú, 
ministra životného prostredia Lászlóa 
Sólymosa i na riaditeľa štátneho pod-
niku Lesy SR Mariana Staníka listom, 
v ktorom reagovali na zverejnený  
plán ťažby štátnych lesov v Bratislave 
a okolí.

„Nielen obyvatelia Karlovej Vsi, 
ale aj celej Bratislavy vnímajú lesy 

Stav karloveských chodníkov 
nie je najlepší. Miestny úrad 
eviduje množstvo žiadostí 

o ich čiastočnú opravu či úplnú 
rekonštrukciu. Možnosti sú však 
vzhľadom na rozpočet mestskej čas-
ti obmedzené. 

Našli sa však aj takí, čo sa rozhod-
li nečakať, kým príde na nich rad, 
a sami sa chopili iniciatívy. Tak sa po-
darilo v novembri minulého roka zre-
konštruovať chodník na Kuklovskej. 
Obyvatelia z Kuklovskej 35 vlas-
tnými silami a prostriedkami opravi-
li chodník a nájazdy do garáží. Pre 

vydutie asfaltu a pokles podložia im 
bol nájazd znemožnený. Navyše tam 
zatekala dažďová voda. 

Súčasťou rekonštrukcie bola aj 
oprava nefunkčného odvodňovania 
komunikácie a betónovej časti pred 
obrubníkom chodníka. Opravou 
chodníka sa zvýšila kvalita bývania 
obyvateľov. Dažďová voda už nesto-
jí na chodníku či ceste, nezateká do 
domu ani do garáží. Práce si vyžiadali 
náklady vo výške asi 10 000 eur. Na 
preberaní rozkopávky 15. februára sa 
zúčastnila aj starostka Dana Čaho-
jová. „Vzhľadom na naše možnosti 

a tempo odstraňovania dlhodobo ne-
riešených problémov chválime každú 
občiansku iniciatívu, ktorá pomáha 
všetkým. Tešíme sa, že takáto ak-
tivita už nie je ojedinelým javom. 

Činorodých spoločenstiev vlastníkov 
alebo jednotlivcov je čoraz viac,“
oceňuje iniciatívu obyvateľov staros-
tka.

-mš-; Foto: MiÚ

v okolí hlavného mesta ako jedinečné 
prírodné prostredie s nezastupiteľnou 
rekreačnou funkciou. Je neprijateľné, 
aby štátny podnik Lesy SR rozhodol 
o výrube stoviek zdravých stromov,“ 
informovala starostka Karlovej Vsi 
Dana Čahojová.

„Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR v spolupráci 
s Lesmi Slovenskej republiky 
a občianskymi združeniami sa do-
hodli na vytvorení odbornej diskusnej 
platformy, ktorá bude riešiť aj také 
témy ako spôsob starostlivosti o lesy, 
ich ochranu či ťažbu dreva. Týka sa 
to najmä exponovaných rekreačných 
zón pri hlavnom meste,“ informoval 
Michal Feik z tlačového oddelenia 
ministerstva s tým, že štátny podnik 
Lesy SR koncom januára prvýkrát 
v histórii zverejnil podrobné informá-
cie o plánovaných hospodárskych 
opatreniach v lesoch v okolí 
Bratislavy.          -red-; Foto: Wikipedia

Podarilo sa zastaviť výrub 
v okolitých lesoch

Občania sa sami chopili 
iniciatívy

Starostka Dana Čahojová 
požiadala Dopravný pod-
nik Bratislava (DPB), aby 

počas letného obdobia zabezpečil 
na linke číslo 32 premávku klima-
tizovaných autobusov. Túto linku, 
ktorá premáva z hlavnej stanice 
cez Kramáre na Dlhé diely, hojne 
využívajú aj Karlovešťania, keď 
cestujú na hlavnú stanicu, ale naj-
mä do nemocnice, prípadne na po-
likliniku na Kramároch. 

Keďže ňou cestuje aj veľa študen-
tov zo stanice na internáty a fakulty 

v Mlynskej doline, nie je výnimkou, 
že autobusy sú preplnené. Nie sú 
však klimatizované, a tak cestovanie 
v nich počas letných horúčav je čas-
to na hranici fyzickej znesiteľnosti. 
„V mene obyvateľov Karlovej Vsi 
som požiadala pána riaditeľa DPB 
o kvalitné autobusy s klimatizáciou 
na tejto linke. Ide o pomerne vyťaženú 
linku, ktorou často cestujú aj ľudia so 
zdravotnými problémami, a pre nich 
môže takéto cestovanie znamenať 
vážne riziko,“ vysvetľuje dôvody svo-
jej žiadosti starostka.

-mš-; Foto: MiÚ

Starostka žiada na leto 
klimatizované autobusy

Obyvatelia Karlovej Vsi využívajú linku 32 na cesty do nemocnice 
a na polikliniku na Kramároch

Masív Devínskej Kobyly

Vďaka zrekonštruovanému chodníku už 
nezateká do priľahlých garáží a domov
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Spojená škola 
Tokajícka 24, Bratislava

Stredná umelecká škola 
scénického výtvarníctva 

Sklenárova 7, Bratislava

www.strednapremna.sk

ŠTUDUJ REMESLÁ

AJ TY ELITOU!

PERLY NA MORUŠOVÝ HODVÁB

Správy z mestskej časti

Žiaci z Tilgnerky môžu opäť naplno 
využívať svoje telocvične

www.karlovaves.sk KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

apríl 2018

Deti zo Spojenej školy na Til-
gnerovej 14 v Karlovej Vsi 
sa môžu vrátiť do telocviční. 

Odborný posudok súdneho znalca, 
ktorý nechala vypracovať mestská 
časť, skonštatoval, že prevádzku 
telocviční je možné obnoviť. 

„Chceli by sme sa poďakovať 
najmä rodičom detí za ich trpezli-
vosť. Bezpečnosť našich detí musí 
byť prvoradá. Po dôkladnej analýze 
technického stavu striech telocviční 
s veľkou úľavou konštatujeme, že 
obnovenie prevádzky je bezpečné,“
skonštatovala starostka Karlovej Vsi 
Dana Čahojová. Karlova Ves bude 
stav telocviční aj naďalej dôkladne 
monitorovať.

Súdny znalec v posudku z februára 
2018 odporučil raz ročne pretmeliť 
zmrašťovaním vznikajúce praskliny 
v hydroizolácii. Žiada aj dostuženie 
diagonál niektorých väzníkov. Na 
niektorých častiach striech bude po-
trebné obnoviť náter a je nutné na jed-
notlivé strechy postupne položiť novú 
hydroizolačnú vrstvu.

Spojená škola na Tilgnerovej 14 
nechala už v máji 2017 vypracovať 
hodnotiacu správu nosných strešných 
konštrukcií. Merali sa korózne úbyt-
ky na vybraných miestach striech, 
kde boli zaznamenané netesnosti 
strešného plášťa. Podľa tejto správy 
mohlo dôjsť k náhlemu lokálnemu 
zlyhaniu plechu a k pádu časti plechu 
alebo betónu na hraciu plochu. 

Na základe tejto hodnotiacej 
správy bolo vedenie školy nútené 

zastaviť prevádzku telocviční. Správa 
odporúčala podrobnú diagnostickú 
prehliadku, ktorej obsahom malo 
byť zistenie reálnej skladby strechy, 
zistenie hrúbky, kvality a vystuženia 
betónovej vrstvy či zistenie stavu te-
pelnej izolácie. 

Posudok z júna 2017 bez vykona-
nia komplexnej analýzy strešného 
súvrstvia opätovne odporučil zastave-
nie prevádzky telocviční pre koróziu 
trapézových plechov. Komplexný 
stavebno-technický a statický posu-
dok znalca z februára 2018 konštatu-
je, že vďaka renovačnej plastovej 
hydroizolácii sa proces korózneho 
napadnutia nosných trapézových 
plechov zastavil. 

Dôkladná analýza vykonaných 
hĺbkových sond spolu s analytickými 
a statickými výpočtami preukázala, že 
lokálne nakorodované plechodosky 
majú v súčinnosti s betónom, ktorý sa 
nachádza nad nimi, bezpečnú tuhosť 
aj únosnosť.             -red-; Foto: MiÚ

Žiaci zo SŠ na Tilgnerovej 
sa môžu vrátiť do telocviční

Inzercia

Poslanecká anketa
Otázka: Privítali ste posudok 

súdneho znalca o tom, že deti zo SŠ 
na Tilgnerovej sa môžu vrátiť do 
telocviční?

Richard Savčinský

Dobrá správa pre školu, kde 
opäť môže prebiehať plnohodnotný 
výchovnovzdelávací proces. 
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Pravdou totiž je, že z dôvodu regulácií cien 
energií ušetrí zákazník pri zmene dodáva-
teľa ročne len niekoľko eur. Napríklad rodina 
žijúca v dome ušetrí zmenou dodávateľa 
elektriny priemerne len 8 eur za rok, rodina 
žijúca v byte ušetrí dokonca ešte menej. 
Za zmienku určite stojí aj to, že menší hráči 
postupne odchádzajú z trhu a ukončujú 
poskytovanie svojich služieb, pretože nedo-
kážu konkurovať svojou ponukou. Dôkazom 
toho je, že v priebehu minulého a začiatkom 
tohto roka ukončili svoju činnosť až štyria 
dodávatelia energií. 

„Elektrina sa nakupuje na burzách. Výho-
dou veľkých spoločností je, že sú schopné 
nakupovať ju vo veľkých objemoch a do-
kážu tak zabezpečiť stabilnú dodávku 
energií pre svojich zákazníkov na dlhšie 
obdobie. Navyše, zamestnávajú skúsených 
expertov, ktorí vedia spoľahlivo zrealizovať 
obchodovanie elektriny a plynu. Aj vďaka 
našej schopnosti, zabezpečiť pre zákaz-

níkov výhodné ceny, sa nám za posledné 
4 roky podarilo 4-násobne zvýšiť počet zá-
kazníkov odoberajúcich plyn,“ informuje 
Marián Ponechal, vedúci tímu propozícií 
a analýz v ZSE.

Stabilná dodávka elektriny a plynu je pre 
zákazníkov veľmi dôležitá. Každý chce 
mať istotu, že v domácnosti bude všetko 
fungovať tak, ako má – svetlo bude svietiť, 
chladnička chladiť, plynový kotol vykurovať... 
„ZSE poskytuje svoje služby domácnostiam, 
firmám aj verejnému sektoru už viac ako 
95 rokov. Zároveň zodpovedne pristupuje 
k pomoci a finančne podporuje rôzne ve-
rejnoprospešné aktivity, napríklad projekt 
Rozprúdime regióny, zameraný na oživenie 
komunitného a kultúrneho života v ob ciach, 
alebo projekt Dostaneme ťa do školy, ktorý 
umožňuje školám získať príspevok na vybu-
dovanie bezbariérového prístupu pre žiakov 
s postihnutím,“ dopĺňa Marián Ponechal 
zo ZSE. 

Výhodou stabilných dodávateľov energií je
aj rokmi dlhodobo zvyšovaná úroveň zákaz-
níckej starostlivosti. Keď nastane problém,
potrebujeme ho vyriešiť bez zbytočného od-
kladu. Dnešná doba je rýchla a komunikácia
medzi zákazníkmi a firmami sa čoraz viac
presúva do online prostredia. Prozákaznícky
orientované spoločnosti preto využívajú rôz-
ne formy komunikácie, aby mohli flexibilne
reagovať na zákazníkove potreby. 

„Na našu spoločnosť sa denne spolieha mi-
lión zákazníkov. Sme otvorení komunikácii
s nimi, a preto sme dostupní na sociálnych
sieťach, sprístupnili sme live chat na svojom
webe a zároveň sme vytvorili ďalšiu komuni-
kačnú platformu – online účet. V rámci neho
si zákazník môže jednoducho a kedykoľvek
z pohodlia svojho domova vybaviť väčši-
nu záležitostí týkajúcich sa elektriny, plynu
a doplnkových služieb, napríklad zmeniť
výšku mesačných záloh, dátum splatnos-
ti, aktualizovať kontaktné údaje, aktivo-
vať elektronickú faktúru, získava prístup
ku všetkým faktúram za posledných 6 rokov,
môže si podrobne analyzovať svoju spotrebu
elektriny aj s tipmi a trikmi na úspory ener-
gií alebo využiť ďalšie výhody online účtu,“
dodáva Marián Ponechal, vedúci propozícií
a analýz v ZSE. 

Viac informácií na www.zse.sk

Tajomstvo, prečo odchádzajú malí 
dodávatelia energií z trhu, odhalené
Zmenili ste niekedy dodávateľa elektriny alebo plynu? Ak áno, možno ste 
tak urobili v nádeji, že ušetríte, alebo ste len chceli vyskúšať niečo nové. 
Otázkou však ostáva, či sa táto zmena skutočne vypláca. 

Karlova Ves_205x270mm_0318.indd   1 20.3.2018   12:33
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Zóna zmiešaného pohybu 
na dunajskom nábreží

Na nábrežnej promenáde 
pri komplexe River Park 
bol zrušený koridor pre 

cyklistov a vznikla zóna zmiešaného 
pohybu cyklistov a chodcov. Sta-
rostka Dana Čahojová pokladá 
toto riešenie komplikovanej dop-
ravnej situácie na vyhľadávanej 
promenáde za nešťastné. Developer 
sa zaviazal, že zrekonštruuje celú 
promenádu, ktorej súčasťou bude 
aj cyklotrasa.

„Aj v minulosti tu vzhľadom na 
priestorové pomery promenády 
dochádzalo ku kolíziám. Obávam 
sa však, že výsledkom tohto riešenia 
bude ešte viac konfliktov a kolízií. 
Nábrežná promenáda je miesto, ktoré 
často navštevujú aj Karlovešťania. 
Takéto riešenie je v rozpore s naším 
úsilím vytvárať podmienky pre alter-
natívne druhy dopravy, kam patrí aj 
tá cyklistická,“ myslí si Dana Čaho-
jová.

Developer J&T Real Estate 
zdôvodňuje zrušenie cyklotrasy 
medzi River Parkom a nábrežím 
výskytom kolíznych situácii najmä 
na úseku pred River Parkom. Zmenu 
dopravného značenia na žiadosť de-
velopera zabezpečilo Staré Mesto. 
Cieľom bolo zmeniť doterajší stav, 

keď mali cyklisti jasne vymedzený 
koridor, kadiaľ sa mohli pohybovať. 

Faktom je, že developer pri výstavbe 
River Parku nevybudoval adekvátne 
riešenie pre cyklistov napriek tomu, že 
daným územím vedie hlavná mestská 
cyklotrasa a medzinárodná cyklotra-
sa Eurovelo 6. „Keďže promenáda 
sa nenachádza na území Karlovej 
Vsi, mestská časť nemala možnosť 
vyjadriť svoje nesúhlasné stanovisko 
k tejto zmene. Rozhodnutie však pod-
porilo súhlasným stanoviskom hlavné 

mesto, mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto či Správa telovýchovných 
a rekreačných zariadení hlavného 
mesta SR Bratislavy,“ dodáva staros-
tka. Správnosť rozhodnutia má potvrdiť 
nasledujúcich 12 mesiacov, počas 
ktorých bude úsek monitorovaný 
z pohľadu kolízií. Z dôvodu zjednote-
nia značenia na celom úseku bolo 
okrem zmeny zvislej značky C12 
odstránené aj doterajšie vodorovné 
značenie priamo na promenáde.

-mš-; Foto: MiÚ
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Poslanecká anketa
Otázka: Aký je váš názor na to, že 

cyklisti prišli o cyklotrasu na dunaj-
skom nábreží pred River Parkom?

Lívia Poláchová

Doterajšie riešenie na nábreží 
nebolo ideálne, vznikali kolízie 
medzi chodcami  a cyklistami, 
keďže cyklopruh viedol stredom 
chodníka. Navrhnuté riešenie je 
však ešte horšie - v zmiešanej zóne 
predpokladám častejšie konflikty. 
Najviac sa obávam, že v ďalšom 
kroku budú cyklisti úplne vytlačení 
z nábrežia na vozovku. Ako chceme 
zvýšiť počet ľudí využívajúcich bi-
cykel na ceste do práce, keď im 
sťažíme podmienky?

Robert Krampl

Rozhodnutie magistrátu proti sebe 
postavilo dve skupiny obyvateľov, 
ale ani cyklisti, ani chodci nemajú za 
vznik nutý stav zodpovednosť. Je na 
vedení mesta, aby situáciu vyriešilo 
k spokojnos ti návštevníkov promenády, 
pri zachovaní jej rekreačného, aj dop-
ravného účelu a bezpečnosti všetkých.

Za stavebnú uzáveru v zátoke. 
Pridá sa mesto k žalobe?

Karlova Ves vyzvala magis-
trát, aby sa stal v súdnom 
spore o ochranu kar-

loveskej zátoky ďalším, vedľajším 
účastníkom konania. Ochranu kar-
loveskej zátoky by tak okrem Kar-
lovej Vsi a krajskej prokuratúry 
podporovalo aj hlavné mesto. Pri-
pomeňme, že Karlova Ves podala 
správnu žalobu proti rozhodnutiu 
ministra dopravy a výstavby Arpá-
da Érseka z januára 2018. Ten totiž 
stavebnej uzávere v karloveskej 
zátoke nebol naklonený. 

Jednou z možností regulácie 
budúcej výstavby je vyhlásenie 
stavebnej uzávery. Karloveský 
stavebný úrad vydal ešte v decembri  
2015 rozhodnutie o stavebnej uzávere 
na území Karloveskej zátoky. Minis-

ter, ministerstvo dopravy a výstavby 
SR a Okresný úrad Bratislava však 
majú iný názor. 

Stavebnú uzáveru vyhlásila Karlo-
va Ves preto, aby mala čas na prípravu 
územného plánu zóny. Týmto rozhod-
nutím sa v uvedenej oblasti zakázali 
akékoľvek stavebné činnosti. Ako 
prvý sa do prípadu zamiešal Okresný 
úrad Bratislava, ktorý v odvolacom 
konaní zrušil rozhodnutie o stavebnej 
uzávere. Stanovisko okresného úradu 
však narazilo na krajskej prokuratúre, 
kde prokurátor podal protest. Nebol 
však úspešný, pretože Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR mu nevyhove-
lo. Rozklady podané krajskou proku-
ratúrou a Mestskou časťou Bratisla-
va-Karlova Ves proti rozhodnutiu 
ministerstva o nevyhovení protestu 

prokurátora zamietol minister 
a rozhodnutie ministerstva potvrdil.

Mestská časť hneď v januári 2018 
podala správnu žalobu proti rozhod-
nutiu ministra dopravy a výstavby 

SR Arpáda Érseka, proti rozhodnutiu 
Ministerstva dopravy a výstavby SR 
a Okresného úradu Bratislava.

-ab-; Foto: Vladimír Pollák

Karlova Ves považuje rozhodnutie o zrušení vyhradeného koridoru
 pre cyklistov za nešťastné riešenie

Podporí hlavné mesto ochranu karloveskej zátoky?
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Informujeme

V najbližších týždňoch sa na viacerých miestach Karlovej Vsi uskutoční 
výmena 80 smetných košov. Zmena sa týka najmä košov z liateho betónu, ktoré 
nahradia latkové koše. Okrem smetných košov budú nahradené aj koše na psie 
exkrementy. Osadenie nových košov plánujú vykonať Verejnoprospešné služby 
Karlova Ves v jarných mesiacoch.

Novinkou v Líščom údolí sú dva multikoše na separovaný odpad. Park 
s altánkom a ohniskami využívajú návštevníci v letnom období v hojnom počte 
na posedenia, opekačky a oslavy. Nie všetci si však po sebe poupratujú a po 
víkende sa to občas v okolí ohnísk hemží odpadkami. Nové koše s možnosťou 
triedenia odpadu by mohli byť pre návštevníkov signálom na väčšie udržiavanie 
poriadku.                         -ab-; Foto: MiÚ

Elektronabíjacia stanica pre elek-
tromobily vyrastie na Čavojského 
ulici. Nabíjačku tu osadí energetická 
spoločnosť v rámci medzinárodného 
projektu URBAN-E, ktorý je zame-
raný na rozvoj elektromobility, pod-
poru a rozširovanie infraštruktúry 
elektronabíjacích staníc a prepojenia 

na iné druhy dopravy, ale aj na znižo-
vanie znečistenia ovzdušia. 

K nabíjacej stanici budú patriť dve 
parkovacie miesta pre elektromobily. 
Vybudovať by ju tu mali už v tom-
to roku. Stavba by mala trvať jeden 
mesiac. Projekt budovania elektro-
nabíjacích staníc je podporený gran-

tom Európskej komisie. V Bratislave 
vznikne 55 takýchto nabíjacích staníc, 
z toho 50 bude na striedavý prúd 
a päť rýchlonabijacích staníc na jed-
nosmerný prúd. 

Elektromobil je automobil, ktorý 
používa na svoj pohon elektrickú 
energiu. Ako zdroj energie používa 

zvyčajne akumulátor, ktorý musí byť 
pred jazdou nabitý. Od kapacity aku-
mulátora závisí dojazd elektromobi-
lu. Nezanedbateľnou výhodou je, že 
elektromobily neprodukujú svojou 
činnosťou výfukové plyny, čím šetria 
životné prostredie. 

-mš-; Foto: ilustračné

V uliciach pribudnú 
desiatky nových košov

Pri miestnom úrade bude nabíjačka pre elektromobily

Poslanecká anketa

Ján Labuda

Áno. Význam elektromobilov pre 

životné prostredie bude len narastať. 

Zatiaľ ich jazdí po svete “len„ vyše 

1 milióna vozidiel, čo predstavuje 

0,1-ný % podiel na trhu automo-

bilov. Dostupné nabíjacie stanice sú 

základom pre ich rozšírenie.

Lívia Poláchová

Vítam aktivity znižujúce množ-
stvo emisií v ovzduší. Verím, že 
inštalácia nabíjacej stanice bude 
pre Karlovešťanov inšpiráciou ku 
kúpe elektromobilu. Podmienkou 
by však malo byť odstránenie pred-
chádzajúceho auta so spaľovacím 
motorom.

Otázka: Považujete za prínosné, že v Karlovej Vsi pribudne nabíjacia 
stanica pre elektromobily?

Na Čavojského bude už čoskoro možné nabiť si svoj elektromobil

Plynári rozkopú 
niekoľko ulíc

Miestny úrad obdržal 
oznámenie od podniku 
SPP – distribúcia, že bude 

opravovať plynovody. Potrebuje 
vyrúbať aj niekoľko stromov, ktoré 
budú komplikovať práce, prípadne 
sú bezpečnostným rizikom pre ply-
novod. 

Výkopové práce budú plynári ro-
biť v prvej etape do polovice mája 
(8 týždňov) na uliciach Lackova, 
Silvánska a Suchohradská. V období 
od apríla chce SPP priebežne rozko-
pať ulice Hlaváčiková, Veternicová, 
Matejkova, Janotova, Baníkova, No-
vackého, Adámiho, Nad lúčkami, 
Kolískova a Jána Stanislava. Miestny 
úrad je znepokojený najmä tým, že 
bude narušený komfort obyvateľov 
spomínaných ulíc. Nikoho totiž 
neteší, že plynári potrebujú rozkopať 
najmä chodníky a zeleň. Podmienkou 
je, že SPP - distribúcia rozkopané ko-
munikácie po opravách plynovodov 
uvedie do pôvodného stavu a položí 
na narušené komunikácie nový asfalt.

Keďže sa opravy plynovodov dot-
knú aj zelene, SPP bude musieť riadne 

zahladiť výkopové ryhy, vyzbierať 
vykopané kamene a odviezť ich na 
určené miesto. Vykopanú zeminu 
nesmú plynári ukladať na chodník 
ani na trávu, ale na položenú fóliu. 
Zeminu budú musieť plynári zabez-
pečiť proti splaveniu počas dažďov 
a znečistené vozovky musia očistiť 
ihneď. Ak investor rozkopávok poško-
dí priľahlé komunikácie či zeleň, 
škody odstráni na vlastné náklady. 
V stanovených termínoch plynári vy-
sadia trávu všade tam, kde dôjde k jej 
narušeniu. 

-bh-

Obyvatelia môžu prípadné 
sťažnosti na dĺžku a kvali-
tu prác adresovať investo-
rovi rozkopávok a opráv 
plynovodov. Tým je Slo-
venský plynárenský prie-
mysel - distribúcia, kontakt: 
0850 111 727
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Predstavujeme karloveské 
základné školy

V súvislosti s blížiacim sa zápisom detí do základných škôl sme sa 
obrátili na riaditeľov všetkých troch základných škôl v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

Položili sme im otázky, ktoré môžu pomôcť rodičom budúcich prváčikov 
pri rozhodovaní.

1. Prečo by si mali rodičia budúcich 
prvákov vybrať práve túto školu?

ZŠ A. Dubčeka
Škola si kladie za cieľ rozvíjať celú 

osobnosť žiaka, vytvárať pre deti mo-
tivujúce a podporujúce prostredie. 
Spolupracuje s rodičmi v prospech 
dieťaťa. Aktívne sa zapája do súťaží 
ako Mládež a odkaz Alexandra 
Dubčeka, Hviezdoslavov Kubín, 
OK v anglickom jazyku, Všetkoved-
ko, Maksík, Klokanko, Pytagoriáda, 
olympiády, Slávik Slovenska, vybí-
janá, Malá športová olympiáda. Žiaci 
školy pravidelne navštevujú zážitkové 
hodiny v Iuvente aj mestskú knižni-
cu. Škola organizuje Noc s Anderse-
nom, spoločné čítanie rozprávky, Deň 
jabĺk, Týždeň zdravej výživy, obvod-
né kolá chemickej olympiády pre 2. 
stupeň. 

Žiaci 1. a 2. stupňa majú k dis-
pozícii moderne vybavené učebne. 
Nové interiérové vybavenie je na ce-
lom 1. stupni, v školskom klube detí 
i v jedálni. Školský klub detí pri-
pravuje celoročne pre žiakov tvorivé 
aktivity.

ZŠ Karloveská 61
Usiluje sa byť tvorivou a humán-

nou školou, ktorá pestuje u žiakov 
pozitívne postoje k sebe, ľuďom 
i k práci. Motivuje žiakov k pro-
duktívnemu životu, etickému a hod-
notovému systému, rozvíja poznáva-
cie schopnosti, umenie racionálne 
sa učiť, poznávať, tvoriť, hodnotiť, 
komunikovať a pracovať s informá-
ciami. Podporuje európsku dimenziu 
vo vzdelávaní. Škola funguje ako 
učiaca sa organizácia, ktorá je zame-
raná na permanentné zdokonaľovanie, 
preto všestranne podporuje odborný 
rast pedagógov. Dbá o posilňovanie 
ich pedagogického majstrovstva vo 
výchove a vzdelávaní, motivuje ich, 
aby pracovali na svojom kariérnom 
postupe tým, že sa kontinuálne 
vzdelávajú.

SŠ Tilgnerova 14
Filozofia vzdelávania v škole 

vychádza zo skutočnosti, že tvorí 
jeden celok. Organizačnými zlož-
kami Spojenej školy sú základná 
škola a gymnázium (osemročné 
a päťročné), školský klub detí 
a školská kuchyňa s jedálňou. 
Prváčikovia sú na Fadruszovej ulici 
v priestoroch po materskej škole. Sú 
tu triedy, herne, telocvičňa a školský 
dvor. Deti chodia obedovať do hlavnej 
budovy školy.

2. V čom je táto škola výnimočná?

ZŠ A. Dubčeka
Úspechy, ktoré škola dosahuje, sú 

výsledkom spoločného úsilia žiakov 
a ich pedagógov. V popoludňajších 
hodinách na škole pracuje viac ako 
30 interných krúžkov, ktoré pripravu-
jú učitelia: varenie, výtvarný krúžok, 
športové krúžky, divadelný krúžok, 
hravá angličtina, hravá slovenči-
na, zumba, detská joga a keramický 
krúžok.

Škola je aktívne zapojená do pro-
jektu obnovy športového areálu, 
rovesníckej mediácie, ktorá vedie 
k spolupráci na úrovni žiak-učiteľ-
rodič a do projektu Prevencia krimi-
nality.

ZŠ Karloveská 61
Cieľom školy je akceptovať žiakov 

ako rovnocenných partnerov, zau-
jímať sa o ich potreby a očakávania, 
aktívne k nim pristupovať. Usilujú sa 
vy tvárať stav citovej pohody, pokoj-
nú klímu s cieľom rozvíjať u žiakov 
túžbu po vzdelaní. Motivujú ich pres-
vedčenie, že úlohy, ktoré riešia, majú 
význam pre ich osobné ciele. Okolie 
školy pripomína oázu zelene a poko-
ja. Všetci, malí i veľkí, sa podieľajú 
na vytváraní príjemného okolia školy 
obklopenej zeleňou. Súčasťou areálu 
je EKO učebňa s dreveným altánkom, 
ktorú vybudovali v rámci projektu 
ŠKOrec (škola recykluje). Sú zapo-
jení do kvalitných projektov podporu-

júcich zdravie detí, ich bezpečnosť 
a dobré medziľudské vzťahy.

SŠ Tilgnerova 14
Učenie na Tilgnerovej nie je len o 

vedomostiach, zručnostiach a talen-
te, ale aj o poznávaní a prežívaní 
dôležitých životných hodnôt, akými 
sú priateľstvo, spolupráca, radosť, ale 
aj vzájomná pomoc a podpora.

3. Aké jazyky sa môžu učiť deti 
na tejto škole?

ZŠ A. Dubčeka
Žiaci sa od prvého ročníka povinne 

učia anglický jazyk, ktorý má oproti 
štátnemu vzdelávaciemu programu 
vyššiu dotáciu vyučovacích hodín. 
V siedmom ročníku žiakom pribúda 
druhý cudzí jazyk, pričom majú na 
výber medzi nemeckým alebo ruským 
jazykom.

V rámci krúžkovej činnosti ponú-
kajú žiakom krúžok Francúzština pre 
začiatočníkov, ktorý vedie kvalifiko-
vaný pedagóg.

ZŠ Karloveská 61
Zameriava sa na výučbu anglického 

jazyka od 1. ročníka, informatickej 
výchovy od 3. ročníka, informatiky 
od 5. ročníka a druhého cudzieho ja-
zyka od 6. ročníka.

SŠ Tilgnerova 14
Anglický jazyk sa učia deti už od 1. 

ročníka. V školskom roku 2013/2014 
po prvýkrát v škole otvorili bilingvál-
nu sekciu. Pri tvorbe bilingválneho 
programu spolupracujú s Prírodo-
vedeckou fakultou UK a Fakultou 
matematiky, fyziky a informatiky. 
Program bilingválneho štúdia je 
rozdelený na 5 rokov, pričom v prvom 
ročníku sa sústreďuje na intenzívnu 
jazykovú prípravu študentov, rozvoj 

všetkých piatich jazykových zručnos-
tí: čítanie s porozumením, počúvanie 
s porozumením, gramatika a slovná 
zásoba, kompozícia a konverzácia. 
V ďalších ročníkoch študentom 
pribudnú dva predmety, vyučované 
len v anglickom jazyku. Nemecký ja-
zyk sa vyučuje od 6. triedy ZŠ, primy 
osemročného gymnázia a prvého 
ročníka bilingválneho gymnázia. Žia-
ci školy sa pravidelne umiestňujú na 
popredných miestach v olympiáde 
nemeckého jazyka a úspešne študu-
jú na zahraničných univerzitách aj 
v nemecky hovoriacich krajinách. 

4. Aké novinky pripravuje škola
v školskom roku 2018/2019?

ZŠ A. Dubčeka
Naďalej chcú pokračovať vo zvyšo-

vaní kvality výchovno-vzdelávacieho 
procesu a skvalitňovaní materiál-
no-technického zabezpečenia školy. 
Škola sa aktívne zapája do rôznych 
projektov, ktoré sa realizujú aj vďa-
ka podpore a spolupráci s rodičmi. 
Plánuje dobudovať klubovňu pre žia-
kov 2. stupňa a podieľa sa na revita-
lizácii školského areálu. 

ZŠ Karloveská 61
Pýchou školy sú mnohé moderne 

vybavené učebne, určené na bohaté 
odovzdávanie vedomostí a skúsenos-
tí. Disponuje ôsmimi interaktívnymi 
tabuľami a kvalitným výučbovým 
softvérom. Škola je vybavená moder-
nou štruktúrovanou sieťou. V každej 
triede a kabinete sú dva internetové 
vstupy. 

SŠ Tilgnerova 14
V školskom roku 2018/2019 plánu-

jú otvoriť tri prvé triedy základnej 
školy.

apríl 2018

ZŠ Karloveská 61
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5. V čom sú jej žiaci najúspeš-
nejší?

ZŠ A. Dubčeka
Žiaci úspešne reprezentujú školu 

na mnohých súťažiach – recitačných, 
literárnych, športových, výtvarných, 
aj na predmetových olympiádach. 
Škola je pyšná na úspechy, ktoré do-
sahuje v čitateľskej a prírodovednej 
gramotnosti, čo potvrdila aj Štátna 
školská inšpekcia.  

ZŠ Karloveská 61
Žiaci môžu byť členmi Školského 

detského parlamentu a prispievať tak 
svojimi cennými nápadmi k skva-
litňovaniu a spríjemneniu výchov-
no-vyučovacieho procesu. Môžu 
realizovať svoju tvorivosť a fantáziu 
pri výzdobe tried, chodieb i areálu 
školy, či pri príprave originálnych 
kultúrnych podujatí. Taktiež môžu 
pracovať v školskej knižnici a získať 
tak praktické organizačné zručnos-
ti. Svoj talent si môžu vyskúšať na 
rôznych súťažiach, prehliadkach, 
tvorivých dielňach.  Žiaci sa môžu 

zúčastniť každoročne organizovaného 
jazykovo-poznávacieho kurzu vo 
Veľkej Británii a v nemecky hovoria-
cej krajine, školských výletov, exkur-
zií, besied, výchovných koncertov, 
plaveckého a lyžiarskeho kurzu, akcií 
zameraných na pomoc ľuďom s po s-
tihnutím, deťom z detského domova či 
chudobným. 

SŠ Tilgnerova 14
Učitelia podporujú a vedú deti 

k tomu, aby sa čo najviac zapájali 
nielen do súťaží, v ktorých prezen-
tujú svoje vedomosti a zručnos-
ti, ale najmä aby prezentovali svoje 
názory, nápady, vlastnú tvorivosť 
a fantáziu. Výrazne škole pomáha už dl-
horočný školský projekt Starší mladším, 
v ktorom si navzájom pre zentujú 
výchovno-vzdelávacie projekty formou 
rôznych aktivít. Či už sú to divadielka, 
scénky, piesne, tanec, športové cviče-
nia, rôzne súťaže a hry, pričom sú to 
často čisto žiacke autorské diela.  Žia-
ci sú vo všeobecnosti úspešní, aj keď  
pokračujú na iných školách doma alebo 
v zahraničí.               Foto: MiÚ

Kedy uvažovať o odklade 
školskej dochádzky dieťaťa

Materské školy často dostávajú od rodičov otázky na tému odkladu 
školskej dochádzky. Dôvodov na odklad môže byť viac. Najčastejšie ide 
o tieto problémy:

• Ak sa dieťa nevie sústrediť na žiadnu úlohu 15 minút a nevie ju dokončiť.
• Ak má dieťa vážnejšiu poruchu reči.
• Ak je dieťa príliš živé, alebo naopak veľmi pomalé.
• Ak je emocionálne nezrelé, nevie sa odlúčiť od rodiča.
• Ak je sociálne nezrelé, málo komunikuje s dospelými aj rovesníkmi.
• Ak dieťa trpí vážnejšou chorobou, prípadne ak býva veľmi často choré.
• Ak má dieťa oneskorený vývoj.
• Ak je dieťa telesne nezrelé, ak musí dozrieť v oblasti hrubej motoriky 

(pohybovo zaostáva za rovesníkmi) alebo v oblasti jemnej motoriky (nevie 
narábať s drobnými predmetmi, nevie strihať a držanie ceruzky mu robí prob-
lém).

Riziko narastá pri kombinácii viacerých problémov. Ak si nie ste istý, čo 
robiť a kam sa obrátiť, určite sa najprv poraďte s triednymi učiteľkami v ma-
terských školách. Sú to odborníčky, ktoré vám poradia, či máte alebo nemáte 
o odklade školskej dochádzky vášho dieťaťa uvažovať a ako postupovať. Pre 
dieťa nie je dobré ani to, ak sa rodič bezdôvodne rozhodne dieťaťu školskú 
dochádzku odložiť.

Ak uvažujete o tomto probléme, treba sa poradiť nielen s učiteľkami v ma-
terskej škole, ale aj so psychológom v Centre pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie. Rodičom sa odporúča, aby dieťa individuálne objed-
nali do centra na testy školskej zrelosti.      Oľga Mitrová, MŠ Suchohradská 3

SŠ Tilgnerova 14

ZŠ A. Dubčeka

Ponúkame komplexnú 
veterinárnu starostlivosť

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

Veterinárna
k l i n i k a

Karloveská → Kempelenova 2

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

   

Inzercia
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Školské obvody pre školský rok 2018/2019 sú známe. Schválilo ich 
miestne zastupiteľstvo. Dôvodom na zmenu niektorých ulíc v obvo-
doch bola najmä kapacita škôl a percentuálny podiel územia a počtu 

obyvateľov pre jednotlivé školy. Zápisy budú v piatok 20. apríla, od 15.00 
do 18.00 h a v sobotu 21. apríla od 08.00 do 12.00 h.

Školský obvod pre ZŠ Kar-
loveská 61, tvoria ulice:

Bedľová, Belániková, Borská, 
Brodská, Cesta na Červený most, 
Čavojského, Čárskeho, Dubáková, 
Dúbravská cesta, Hlivová, Ilko-
vičova, Karloveská (nepárne čísla), 
Konvalinková, Kuklovská,  Lacko-
va, Levárska, Líščie údolie (párne 
čísla 162 až 222 a nepárne čísla 117 
až 157), Litovská, Mokrohájska, 
Mlyny, Nám. sv. Františka, Na Sitine, 
Pernecká, Plávková, Pod Brehmi, 

Pod lesom, Pod Rovnicami (párne 
čísla 32 až 56 a nepárne čísla 61 až 
67), Pôvabnicová, Pustá, Púpavová, 
Rýdziková, Sekulská, Silvánska, 
Sološnická, Staré grunty, Stuhová, 
Suchohradská, Svíbová, Šaštínska, 
Špieszova, Ulica Rudolfa Mocka, 
Ulica Milana Kolibiara, Vretenová,  
Zlatohríbová, Zohorská.

Do školského obvodu patria aj ulice 
bez názvu v katastrálnom území Kar-
lova Ves so súpisným číslom a trvalý 
pobyt uvedený ako obec/mestská časť 

Bratislava-Karlova Ves. V prípade 
pomenovania ulíc, ktoré v čase pri-
jatia tohto nariadenia pomenované 
neboli, tieto zostávajú v uvedenom 
školskom obvode.

Školský obvod pre ZŠ Alexandra 
Dubčeka,  Majerníkova 62, tvoria 
ulice:

Albína Brunovského, Beniakova, 
Blyskáčová, Cikkerova, Dlhé die-
ly I., Dlhé diely II., Dlhé diely III., 
Ferdiša Kostku, Hany Meličkovej, 
Hlaváčiková, Iskerníková, Jamnic-
kého, Jána Stanislava,  Kolískova, 
Komonicová, Kresánkova, Ľudoví-
ta Fullu, Matejkova, Majerníkova, 
Na Kampárke, Nad lúčkami, Nad 
ostrovom, Nad Sihoťou, Pribišova, 
Stoklasová, Tománkova, Veterni-

cová, Vincenta Hložníka, Vyhliadka.
Školský obvod pre Spojenú ško-

lu, Tilgnerova 14, organizačnú zlo-
žku ZŠ, Tilgnerova 14, tvoria ulice:

Adámiho, Baníkova, Bota-
nická, Devínska cesta, Donnerova, 
Fadruszova, Gabčíkova, Hájnická, 
Hodálova, Hudecova, Janotova, 
Jurigovo nám., Karloveské rameno, 
Karloveská  (párne čísla), Kempele-
nova, Ladislava Sáru, Líščie údolie 
(párne čísla 2 až 160 a nepárne čísla 
1 – 115), Lykovcova, Mlynská doli-
na, Molecova, Na Riviére, Nábrežie 
Ľudovíta Kadnára, Nad Dunajom, 
Nábělkova, Novackého, Pod Rovni-
cami (párne čísla 2 až 30 a nepárne 
čísla 1 až 59), Segnerova, Sumbalova, 
Svrčia, Tilgnerova.        -ab-

Zápis prvákov v troch školských obvodoch

Žiaci školy si pripomenuli 80. výročie jej založenia aj počas 18. ročníka 
Integrovaných športových hier

Je všeobecne známe, že v Kar-
lovej Vsi sídli viacero škôl 
a internátov. Nájdete tu školy 

od materských až po vysoké. Vedeli 
ste, že tu sídli aj jedna špeciálna ško-
la s celoslovenskou pôsobnosťou? 
Jej poslaním je prekonávať fyzické 
či mentálne bariéry. Spojená ško-
la na Mokrohájskej 3 poskytuje 
vzdelanie žiakom so zdravotným 
znevýhodnením, ale i bez neho, a to 
nielen z Bratislavy a okolia, ale aj 
z iných regiónov Slovenska. 

Navštevujú ju deti s rôznymi 
vážnymi diagnózami. Popri základ-
nej či materskej škole im poskytu-
je možnosť pokračovať v štúdiu na  
gymnáziu, obchodnej akadémii ale-
bo na pomaturitnom kvalifikačnom 
štúdiu. Napomáha tak úspešnému za-
radeniu telesne postihnutých študen-
tov školy do pracovného procesu. 

„Vyučovanie prebieha podľa os-
nov bežného typu škôl. Iné sú však 
počty detí v triede (na 1. stupni naj-
viac osem, na 2. stupni najviac desať 
a v SŠ najviac 12 detí), z čoho vyplý-
va i individuálny prístup k žiakom. 
Súčasťou vyučovacieho procesu vo 
všetkých ročníkoch je pravidelná lo-
gopedická a psychologická starostli-
vosť a zdravotná telesná výchova. 
Na realizácii výchovno-vzdelávacie-
ho procesu sa zúčastňujú pedago-
gickí i nepedagogickí pracovníci. Ich 
odborná vzdelanostná úroveň i skúse-

nosti zodpovedajú náročným požia-
davkám práce so žiakmi so špeciál-
nymi potrebami,“ hovorí riaditeľ 
školy Andrej Lackovič.

Žiaci sa zúčastňujú na pobytoch 
v škole v prírode, na rekondičných 
pobytoch, lyžiarskych výcvikoch, 
rôznych exkurziách či výletoch. 
V roku 1992 začali na škole s opačnou 
integráciou. Jej prostredníctvom majú 
zdravé deti možnosť naučiť sa vnímať 
a spoznávať potreby telesne postih-
nutých detí. Telesne postihnutí zasa 
môžu nadobudnúť viac sebadôvery, 
sebaúcty, nezávislosti a čo najvyšší 
stupeň samostatnosti tak, aby mohli 
v bežnom živote uplatniť všetky svo-
je schopnosti. Výhodou je zaujímavá 
možnosť pre súrodencov, z ktorých 
jeden má zdravotné postihnutie, spolu 
navštevovať rovnakú školu.

V minulom roku uplynulo už 
80 rokov od vzniku tejto výchov-
no-vzdelávacej inštitúcie, zameranej 
na deti so zdravotným znevýhod-
nením. Počas ôsmich desaťročí exis-
tencie škola postupne rástla, pre-
chádzala množstvom zmien. Pôvodne 
sídlila v priestoroch bývalej továrne 
na muníciu Patrónka. V roku 1959 
sa pripojila k základnej deväťročnej 
škole aj materská škola a v roku 
1968 sa presťahovala do nových, 
moderných a bezbariérových priesto-
rov na Mokrohájskej ulici. V roku 
1970 ku škole pribudlo gymnázium 

a v roku 1992 aj obchodná akadémia. 
No a napokon v školskom roku 2005 
– 2006 bolo pri obchodnej akadémii 
otvorené dvojročné pomaturitné štú-
dium v odbore sociálno-právna čin-
nosť. „Počas 80-ročnej histórie škola 
vychovala veľa absolventov a pomohla 

veľkému počtu telesne postihnutých, 
z ktorých mnohí sú dnes právnici, 
pedagógovia, inžinieri či odborní pra-
covníci pre špeciálne školy a ústavy,“
dodáva Andrej Lackovič.

-mš-; Foto: SŠ Mokrohájska 3

V Spojenej škole na Mokrohájskej 
pomáhajú prekonávať bariéry

Inzercia

Hľadáme osobných asistentov
Hľadáme osoby na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím formou asistencie. 

Tá sa vykonáva podľa potrieb a pokynov človeka so zdravotným postihnutím. 
Čas a miesto výkonu sa dohoduje priamo s ním. 
Táto práca je veľmi fl exibilná časom a lokalitou. 

Čo k tomu potrebujete? Empatiu, spoľahlivosť, vek nad 18 rokov a spôsobilosť 
na právne úkony. Štátom stanovená odmena je 2,78 € / hodinu, individuálne 

prípadná dohoda možná. Naše služby a zápis v agentúre sú bezplatné.
Tiež poskytujeme aj bezplatné sociálne poradenstvo 

pre ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodiny. 

Ak vás táto ponuka zaujala, ozvite sa na asistencia@omdvsr.sk, 
alebo na tel. 0948/529 976.

Kontakty: Organizácia muskulárnych dystrofi kov v SR – Agentúra osobnej 
asistencie, Vrútocká 8, 821 04 Bratislava, tel. čísla: 02/4341 0474, 0948 529 976, 

mail: asistencia@omdvsr.sk, www.omdvsr.sk, www.osobnaasistencia.sk
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Pučiace stromy a vyššia in-
tenzita slnečných lúčov 
naznačujú príchod jarných 

dní. Pre zamestnancov Verejno-
prospešných služieb Karlova Ves 
(VPS) sa tým končí obdobie zimnej 
údržby verejných priestranstiev 
a začína sa sezóna letnej údržby. Tá 
je typická najmä kosením trávy, ale 
aj hrabaním či orezávaním stromov 
a kríkov. 

Ako nám povedal riaditeľ VPS An-
ton Horínek, kosiť sa začína v závis-
losti od klimatických a vegetačných 
podmienok spravidla v polovici 
apríla a končí sa približne v polovici 
októbra. Teplejšie a daždivej-
šie počasie urýchľuje rast trávy. 
Naopak, veľmi horúce a suché počasie 
spôsobuje spomalenie jej rastu. Kar-
lova Ves si aj tento rok zabezpečí 
kosenie a iné činnosti, ktoré súvisia 
s letnou údržbou, vo vlastnej réžii 
prostredníctvom VPS.

„Aj tento rok budeme kosiť podľa 
harmonogramu, ktorý sa nám 
osvedčil. Cyklus kosenia začíname  
na Dlhých dieloch na Veternicovej 
a Hlaváčikovej. Potom pokračujeme 
smerom na tzv. školské námestie, Ma-
jerníkovu, Jamnického, odtiaľ späť 
smerom 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, Lacko-
vej a končíme na Baníkovej,“ hovorí 
Anton Horínek. 

Podľa finančných a personálnych 

Na februárovom zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva pos-
lanci schválili poskytnutie 

dotácií na rok 2018. Dotačná komi-
sia po posúdení všetkých 30 žiadostí 
predložila zastupiteľstvu zoznam 25 
žiadateľov, ktorí splnili podmien-
ky poskytnutia nenávratného fi-
nančného príspevku. 

Objem žiadaných prostriedkov do-
siahol 66 134,44 eur. Rozpočet na 
rok 2018 však ráta s prostriedkami vo 
výške 30 000 eur. Komisia tak rozhodla 
o návrhu na výšku poskyt nutej dotácie 

pre jednotlivých žiadateľov. Prerozdele-
nie finančných príspevkov schválilo 
miestne zastupiteľstvo bez návrhov na 
zmeny. 

Dotáciami v rozmedzí od 100 do 
4200 eur mestská časť pod-
porí prioritne športové, kultúrne 
a voľnočasové aktivity, ale takisto so-
ciálne a školské projekty. Zastupiteľ-
stvo schválilo dotácie v celkovej výš-
k  e 25 438 eur s tým, že zvyšná suma 
4 562 eur zostane ako rezerva na mimo-
riadne dotácie poskytované na základe 
rozhodnutia starostky. -ab-; Foto: MiÚ

podmienok uvažujú o vyčlenení pra-
covnej skupiny, ktorá by kosila najmä 
na Dlhých dieloch, pričom druhá by 
sa starala o spodnú časť Karlovej Vsi.

Ako upozorňuje riaditeľ VPS, niek-
toré pozemky v Karlovej Vsi patria 
hlavnému mestu a iné zasa súkrom-
ným vlastníkom. Práve tí by mali 
zabezpečiť ich údržbu vrátane kose-
nia. Týka sa to napríklad svahu nad 
zastávkou električky Nad lúčkami 
smerom na Dlhé diely či pozemkov 
pozdĺž Karloveskej ulice, ktoré by 
mal kosiť magistrát hlavného mesta. 
Rovnako tak aj okolie Kuklovskej 
a plochu medzi čerpacou stanicou 
Shell a budovou Allianzu. O zelené 
plochy popri električkovej trati sa 
stará dopravný podnik. Súkrom-
nému vlastníkovi patria pozemky 
okolo budovy Vodohospodárskeho 
podniku, ako aj plocha v údolí pod 
Hlaváčikovou ulicou. 

V závislosti od klimatických pod-
mienok jeden cyklus kosenia trvá 4 
až 5 týždňov. Keď prší, kosiť sa nedá. 
Vysoká teplota vzduchu spôsobuje 
intenzívnejší rast trávy a po skončení 
jedného cyklu treba hneď začať 
s ďalším. Novinkou tohtoročnej let-
nej údržby bude, že pokosenú trávu 
a orezané konáre alebo lístie nebude 
odvážať externá firma, ale VPS. Bude 
to možné vďaka novému nákladnému 
autu na odvoz kontajnerov, ktoré 
pre VPS zakúpila Karlova Ves spolu 
s kontajnermi. To umožní rýchlejšie 
a efektívnejšie odvážať pokosenú trávu 
a ušetria sa tým aj finančné prostried-
ky, ktoré by inak išli externej firme. 

Zamestnanci VPS sa budú usi-
lovať, aby sa neopakovali situácie 

z minulých rokov, keď kosci pri kosení 
pokosili aj svojpomocne vysadené 
rastliny. „Keď je tráva vysoká, často 
sa ani nedá rozoznať, že je v nej niečo 
vysadené. Pomohlo by napríklad 
aj to, keby si ľudia označili takéto 
miesto, prípadne pokosili jeho oko-
lie, alebo tam dali mulčovaciu kôru, 
ktorá zabráni rastu trávy,“ vysvetľuje  
Anton Horínek.

Aj tento rok budú zamestnanci VPS  

ZODPOVEDNOSŤ ZA KOSENIE

Okolie hlavných ciest Magistrát hl. mesta Tel:  02 59 356 315

Okolie električkových Dopravný 
tratí podnik Bratislava Tel:  02 59 505 950

Vedľajšie cesty Miestny úrad 
3. a 4. triedy Karlova Ves Tel:  02 707 11 111

Zeleň vo vnútroblokoch Miestny úrad 
 Karlova Ves Tel:  02 707 11 111

v letnom období zabezpečovať popri 
kosení aj čistenie kosených plôch od 
odpadkov. Budú sa starať o fontány 
vrátane ich okolia a vykonávať menšie 
opravy výtlkov či orezy stromov. 
Pravidelne dvakrát za týždeň vyčistia 
pešiu zónu pri fontáne na Pribišovej, 
Jurigovo námestie, okolie Kostola sv. 
Michala a priľahlú fontánu, a tiež oko-
lie OD Centrum.   

 -mš-; Foto: MiÚ

Začína sa letná starostlivosť 
o verejné priestory

Dotáciu získalo 25 žiadateľov 

Už onedlho uvidíme aj 
tieto mechanizmy 

v uliciach Karlovej Vsi 
pri kosení zelených 

plôch

Inzercia

Verejnoprospešné služby Karlova Ves hľadajú 
pracovníkov na letnú starostlivosť 
o verejné priestory Karlovej Vsi 

(kosenie a hrabanie) 
na trvalý pracovný pomer, dohodu alebo dohodu 

o brigádnickej práci študentov. 

Jedinou podmienkou je zdravotná 
spôsobilosť na výkon týchto prác. 

V prípade záujmu volajte V prípade záujmu volajte 
na číslo 0908 933 722na číslo 0908 933 722
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Každý z nás sníva o peknom 
bývaní, i keď predstava 
o tom, ako by malo pekné 

bývanie vyzerať, môže byť veľmi 
rôznorodá. Väčšina Karlovešťanov 
býva v bytových domoch, ktoré boli 
v Karlovej Vsi postavené v rámci  
hromadnej bytovej výstavby. 

Vlastníci týchto bytov sa snažia 
o ich modernizáciu a celkové vy-
lepšenie ich užívateľského komfortu. 
Výsledkom tohto úsilia však môžu byť 
aj stavebné úpravy, ktorými vlastníci 
menia nielen povrchové vrstvy stien, 
podláh a stropov, ale aj zariadenie 
kúpeľní či kuchynských liniek. Často 
dochádza aj k zmene dispozičného 
riešenia bytu, veľkosti okenných 
a dverových otvorov, alebo vznika-
jú nové otvory. Neraz sme svedkami 
uzatvárania lodžií alebo balkónov 
a podobne. Vlastníci bytov sú väčši-
nou tiež presvedčení, že do ich vlast-
níctva patria všetky konštrukcie, 
ktoré sú v priestore bytu a majú na 
akékoľvek úpravy v byte výhradné 
právo. 

Pozor na nosné konštrukcie
Medzi časté zásahy bez 

akéhokoľvek posúdenia patria aj také, 
ktoré majú vplyv na nosné konštruk-
cie celého bytového domu. Niekedy 
je to tak aj v prípadoch, keď sa do 
konštrukcií ani nezasahuje, napr. pri 
zmene podlahových vrstiev alebo 
spôsobe užívania bytu. 

„Vlastník často ani netuší, že 
zamýšľané zásahy ovplyvňujú nosné 
konštrukcie stavby, ktoré sú podľa 
zákona o vlastníctve bytov a neby-
tových priestorov v spoluvlastníctve 
všetkých vlastníkov bytového domu. 
Preto by si vlastník bytu, ktorý plánu-
je rekonštrukciu, mal vopred premys-
lieť rozsah  plánovaných stavebných 
úprav a podľa toho zvoliť zákonný 
a bezpečný postup. Je potrebné pou-
važovať nad všetkým ešte skôr, než 
si vlastník, teda budúci stavebník, 
zabezpečí stavebnú firmu, ktorá mu 

bude stavebné úpravy realizovať,“ 
upozorňuje Drahoslava Hambálková 
z karloveského stavebného úradu.

Typy stavebných prác
Najčastejšie sa vykonávajú staveb-

né práce, ktorými si vlastníci chcú 
byty iba obnoviť a zmodernizovať. 
Tie stavebný zákon špecifikuje ako 
bežné udržiavacie práce. Sú to naj-
mä opravy a výmeny nepodstatných 
stavebných konštrukcií, omietok, ob-
kladov stien, podláh a dlažieb, komí-
nov, okien, dverí a schodiskových 
zábradlí, ďalej ide o výmenu zariade-
nia, najmä kuchynských liniek, vaní, 
vstavaných skríň a všetky maliarske 
a natieračské práce. Do tejto kategórie 
možno zaradiť aj údržbu a opravy 
technického, energetického a tech-
nologického vybavenia bytov a by-
tových domov a výmenu jeho súčastí. 
Stavebný zákon sem zaraďuje aj práce 
spojené s výmenou klimatizačného 
zariadenia, výťahu, vykurovacích kot-
lov a telies a vnútorných rozvodov 
elektroinštalácie, vody, kanalizá-
cie alebo ústredného kúrenia, ak sa 
výmenou rozvodov podstatne nemení 
ich trasa. Spoluvlastníci spoločných 
častí bytových domov a vlastníci 
stavieb rodinných domov môžu vo 
svojich nehnuteľnostiach vykonávať 
ako bežné udržiavacie práce aj opra-
vy fasády, opravy a výmenu strešnej 
krytiny alebo povrchu plochých 
striech, výmeny žľabov a  zvodov, 
opravy oplotenia alebo výmenu jeho 
častí, ak sa nemení jeho trasa. „Na 
uskutočnenie týchto stavebných prác 
nie je potrebné ani ohlásenie staveb-
nému úradu. Je však nepísanou, 
ale osvedčenou praxou informovať 

vlastníkov susedných bytov napríklad 
písomným oznámením na vchode by-
tového domu o rozsahu a časovom 
harmonograme vykonávania staveb-
ných úprav v byte. Po ukončení staveb-
ných prác treba prípadné znečistené 
spoločné priestory bytového domu 
uviesť do pôvodného stavu,“ informu-
je Drahoslava Hambálková.

Druhou kategóriou stavebných 
úprav v byte sú práce, ktoré podlie-
hajú ohláseniu stavebnému úradu. 
Sú to udržiavacie práce, ktorými 
by mohla byť ovplyvnená stabilita 
stavby, požiarna bezpečnosť, vzhľad 
stavby alebo životné prostredie. Tak-
tiež ide o drobné dispozičné úpravy 
bytu, úpravy okenných a dverových 
otvo rov v nenosných konštrukciách, 

za sklievanie lodžií a balkónov, pod-
statné úpravy rozvodov inžinierskych 
sietí v byte alebo ich napojenie na 
stúpacie vedenia bytového domu, 
prípadne osadenie klimatizácie na 
fasádu bytového domu. 

Ak vlastník plánuje svojimi staveb-
nými úpravami zasahovať aj do nos-
ných konštrukcií bytového domu, 
podstatne ovplyvniť vzhľad bytového 
domu alebo meniť účel využitia bytu, 
takéto stavebné úpravy vyžadujú vy-
danie stavebného povolenia.

Ak z obsahu ohlásenia bude zrej-
mé, že ohlásené stavebné úpravy sú 
iba bežnými udržiavacími prácami, 
stavebný úrad o tom bude stavební-
ka obratom informovať jednoduchým 
listom. V takom prípade môže s prá-

Stavebné 
úpravy bytov 
majú svoje 
pravidlá

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

Montáž - demontáž nábytku a odvoz starého nábytku na skládku

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

Inzercia
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cami začať ihneď. Ak sú navrhované 
stavebné úpravy nad rozsah bežných 
udržiavacích prác, a teda vyžadu-
jú ohlásenie stavebnému úradu, 
k ohláseniu treba predložiť aj sta tické 
posúdenie (s odtlačkom pečiatky 
a podpisom statika), z ktorého bude 
zrejmé, že vlastník navrhovanými 
úpravami nezasahuje do nosných 
konštrukcií bytového domu. Ak sa 
zasahuje do spoločných častí alebo 
zariadení bytového domu, ktorými sú 
napríklad aj obvodové múry, strecha, 
chodby, priečelia, vodorovné nosné 
a izolačné konštrukcie a zvislé nos-
né konštrukcie, spoločné zariadenia 
ako kotolňa vrátane technologického 
zariadenia, komín, bleskozvod aj 
vodovodné, teplonosné, kanalizačné, 
elektrické, telefónne a plynové prípoj-
ky, stavebník je povinný predložiť k 
ohláseniu aj súhlas nadpolovičnej 
väčšiny vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov bytového domu 
s uskutočnením navrhovaných staveb-
ných úprav. Stavebník môže ohlásené 
stavebné úpravy a udržiavacie práce 
začať uskutočňovať len na základe 
písomného oznámenia stavebného 
úradu, že proti ich uskutočneniu nemá 
námietky.

Vlastník bytu, ktorý bez ohlásenia 
uskutoční stavebné úpravy sa dopustí 
priestupku s následným udelením po-
kuty. 

Dodržanie uvedeného zákonného 
postupu jednotlivcom je zárukou za-
bezpečenia záujmov všetkých vlast-
níkov bytov a nebytových priestorov 
bytových domov najmä z hľadiska 
mechanickej odolnosti a stability 
stavieb bytových domov. 

Myslite na statiku! 
V Karlovej Vsi sú bytové domy 

konštrukčne realizované prevažne 
ako panelové a murované. Na Dl-
hých dieloch sú to konštrukcie zväčša 
pane lové. Novostavby bytových do-
mov sú najčastejšie monolitické, žele-
zobetónové. 

Každý z typov panelových budov 
na bývanie má iné požiadavky na 
nosné prvky (steny, stĺpy, nosníky, 
dosky a pod.), ktoré prenášajú zvis-
lé a vodorovné sily (vietor a zeme-
trasenie) do základov a podložia. 
Skutočné pôsobenie týchto prvkov 
v konštrukcii a spôsob prenosu jed-
notlivého druhu zaťažení vie posúdiť 
len statik. „Konštrukčné systémy 
a stavebné sústavy panelových budov 
na bývanie sú vytvorené ako systém 
zvislých a vodorovných konštruk-

cií, kde akýkoľvek zásah ovplyvňuje 
prakticky celú nosnú konštrukciu. 
Roz siahle zásahy do tohto systému 
vyžadujú výpočet, ktorý zohľadní 
pôvodný teoretický statický model 
nosnej konštrukcie, ako aj skutočný 
fyzický stav nosnej konštrukcie so 
všetkými predchádzajúcimi zmena-
mi a zásahmi do nej,“ hovorí autori-
zovaný stavebný inžinier Ladislav 
Jágerský.

K ohláseniu úprav ako vyrezanie 
dverného otvoru do priečky, odstráne-
nie priečky - deliacej steny, ktorá je do 
objektu len vložená a neovplyvňuje 
statickú nosnosť objektu a veľmi často 
je len prichytená k nosnej konštrukcii, 
je potrebné vyjadrenie statika, pretože 
takáto úprava zmenšuje zvislé zaťaže-
nie vodorovných nosných konštrukcií 
a môže ovplyvniť ich stabilitu ale-
bo stabilitu priečok. K stavebnému 
povoleniu na úpravy ako nahrade-
nie plochej strechy ľahkou strechou 
s malým sklonom, zasklenie balkóna 
alebo lodžie, výmena podlahových 
vrstiev za ťažšie je potrebný statický 
výpočet spracovaný autorizovaným 
inžinierom - statikom. „Napríklad 
výmena starého linolea za dlažbu 
s novým vyrovnávajúcim poterom 
v celkovej hrúbke 50 mm môže 
spôsobiť zníženie únosnosti stropnej 
konštrukcie a v prípade i minimálnych 
následkov jej zväčšený priehyb. To sa 
prejaví napríklad popraskaním strop-
ných omietok a znížením bytového 
štandardu u iného spoluvlastníka by-
tového domu. Pre porovnanie dlažba 

s poterom o hrúbke 5 cm je priťaže-
nie o asi 100 kg na 1m2 plochy čo 
znamená, že v danom priestore by 
sa už nesmel uložiť žiadny nábytok. 
V prípade, že by si takúto úpravu zre-
alizovali všetci vlastníci, mohlo by byť 
dôsledkom i nerovnomerné sadanie 
objektu - preťaženie základov, a tým 
vznik rôznych trhlín a oslabenie únos-

nosti objektu,“ zdôrazňuje statik. 
Nové priečky, výmena bytového jadra 
či výmena drevenej lodžiovej steny, 
na všetky tieto stavebné úpravy je tiež 
potrebný statický výpočet, pretože sa 
mení vodorovné alebo zvislé zaťaže-
nie nosných konštrukcií. 

Zložité stavebné úpravy ako sú zá-
sahy do nosných konštrukcií, ktorých 
vplyv na nosné konštrukcie možno 
posúdiť len komplexným statickým 
výpočtom celého domu. Ten musí 

zohľadniť skutočný stav všetkých 
dielcov a spojov nosných konštruk-
cií domu. Tieto úpravy môžu ohro-
ziť stabilitu budovy. K stavebnému 
povoleniu na úpravy ako nadstavba 
vrátane predĺženia schodiska, výťahu, 
vyrezanie veľkých otvorov do panelov 
nosnej konštrukcie, do stropu či nos-
ného obvodu je takisto potrebný po-

sudok statika. Platí to aj pre odstráne-
nie celého panelu nosnej konštrukcie 
(stenového, stropného, nosného ob-
vodového), vybúranie série malých 
otvorov do panelov s porušením 
výstuže nosnej konštrukcie (v stene, 
strope, nosnom obvode), alebo 
porušenie predpätých rámčekov stien, 
stropov a obvodového plášťa. Ide pri 
nich o rozhodujúce zmeny statického 
pôsobenia celej nosnej konštrukcie, 
pri ktorej dochádza k preskupovaniu 
napätí a zmene deformácií v celej nos-
nej konštrukcii domu.

Na záver je preto vhodné ešte raz 
zdôrazniť, že stavebné úpravy by-
tových domov môžu významným 
spôsobom ovplyvniť životnosť 
a bezpečnosť jednotlivých objektov. 
Je to hlavne z dôvodov vodorovnej 
tuhosti objektu, ktorá často závisí od 
veľkos ti nosných prvkov, veľkosti 
steny, veľkosti prípadných otvorov 
v týchto stenách a statickej úpravy 
nosných prvkov v mieste týchto ot-
vorov. Porušenie vodorovnej tuhosti 
sa prejaví najmä v čase zemetrasenia, 
keď sa môžu prejaviť neodborné zá-
sahy do konštrukcie i jej porušením - 
havá riou. Takéto porušenie môže mať 
za následok celkové znehodnotenie 
objektu a nutnosť jeho odstránenia. 
Preto je dôležité, aby sa vlastníci by-
tov vyvarovali neodborných zásahov 
do stavebných konštrukcií, ktoré 
môžu byť príčinou  poškodenia ich 
majetku.               -mš-; Foto: internet

Pred začatím akýchkoľvek stavebnýchPred začatím akýchkoľvek stavebných
prác posúdi navrhovaný rozsah úprav a prác prác posúdi navrhovaný rozsah úprav a prác 

stavebný úrad na základe podaného stavebný úrad na základe podaného 
ohlásenia. Obyvateľ (stavebník) ho podá ohlásenia. Obyvateľ (stavebník) ho podá 

do podateľne miestnehodo podateľne miestneho
úradu na predpísanom tlačive. To jeúradu na predpísanom tlačive. To je

zverejnené na internetovej stránke mestskejzverejnené na internetovej stránke mestskej
časti www.karlovaves.sk v sekcii Služby časti www.karlovaves.sk v sekcii Služby 

občanom, v podsekcii Stavby, byty a územie, občanom, v podsekcii Stavby, byty a územie, 
kliknite vľavo na Stavebný úradkliknite vľavo na Stavebný úrad
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Aj v tomto roku si Karlova Ves pravidelne pripomína významné 
životné jubileá svojich seniorov. V Karloveskom centre kultúry sa 
v pondelok 26. februára zišli oslávenci z decembra a januára. Najstaršia 
z nich bola 95-ročná Nina Moulin. Na podujatí sa zúčastnilo 55 jubi-
lantov, ktorým osobne zablahoželali starostka Karlovej Vsi Dana Ča-
hojová, zástupca starostky Branislav Záhradník a niektorí karloveskí 
poslanci. Kultúrny program pripravili žiaci a učitelia zo ZUŠ J. Kresán-
ka a tanečníci z Karloveského tanečného centra. Karlova Ves už štvrtý 
rok pozýva na stretnutia jubilantov Karlovešťanov, ktorí oslávili v dvoch 
predchádzajúcich mesiacoch 75 rokov a všetkých, ktorí v tom čase 
dovŕšili 80 a viac rokov. Karlovešťania, ktorí svoje jubileá oslávili vo 
februári a v marci, sa zídu 16. apríla.   -mš-; Foto: MiÚ, Jana Hrdličková

Stretnutie karloveských 
jubilantov

Oslavy jubilantov sú plné milých stretnutí (na fotke vľavo poslanec Peter Lenč s oslávenkyňou, vpravo starostka Dana Čahojová)

O stretnutia 
s jubilantmi 
je vždy veľký 
záujem

Na oslávencov čakalo aj 
chutné pohostenie

Najstaršou oslávenkyňou 
bola Nina Moulin (vpravo)

Rodákovi a miestnemu historikovi Matúšovi Šrámekovi zablahoželali 

vicestarosta Branislav Záhradník s manželkou a poslankyňou 

Danielou Záhradníkovou

O kultúrny
program sa

postarali 
tanečníci 

z Karloveského 
tanečného 

centra a žiaci
zo ZUŠ Jozefa

Kresánka
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Imrich Jurišta

“Individuálny prístup 
    k zákazníkovi 
     je obrovskou výhodou“

Špecializované obchody miznú 
z ulíc a po tom, čo bolo kedy-
si bežné, musíte dnes doslo-

va pátrať. Nástup supermarketov 
vytlačil z mapy obchodov nejednu 
prevádzku. Mäsiarstvo Imricha 
Jurištu sa však v Karlovej Vsi drží 
od svojho začiatku v roku 1993 
a stále je u Karlovešťanov obľúbe-
nou zástavkou pred prípravami 
nedeľného obeda.

Súperíte so supermarketmi o zá-
kazníka?

Sila supermarketov je citeľná. 
Nakúpiť všetko na jednom mieste 
má logické časové výhody, najmä 
v uponáhľanej dobe. Ani mnohým 
mäsiarskym prevádzkam sa nepo-
darilo prežiť nástup supermarketov 
a museli svoje predajne zatvoriť. Nám 
sa to pošťastilo ustáť a pokračujeme 
ďalej. Štát po výstavbe supermarke-
tov v mnohých smeroch príliš nepo-
držal podnikateľov v našom sektore. 
Vsadilo sa totiž na kartu, že veľké 
reťazce prinesú väčšiu zamestnanosť. 
Dnes vidíme, že tieto siete nabera-
jú aj dôchodcov a študentov, ktorí 
pracujú za menšie mzdy. Kontakt 
so zákazníkom je v takom prípade 
o poznanie horší. Brigádnici pozerajú 
na čas, kedy im padne, a spokojnosť 
zákazníka ide bokom. Prístup k tova-
ru je takisto neporovnateľný, pretože 
k práci si nevytvoria potrebný vzťah. 
Či už ide o mäso alebo chlieb, je to 
živý tovar, ktorý si vyžaduje starostli-
vosť. Nie je to klinec v železiarstve, 
ktorý vám dnes padne na zem a zajtra 
ho tam v rovnakom stave nájdete. 
Mäso treba ošetrovať a kontrolovať. 

Je práve prístup k zákazníkovi 
kľúčom k úspechu?

Práca s ľuďmi nie je vždy jed-
noduchá. Samozrejme, zákazník regis-
truje aj obyčajný pozdrav a naozaj to 
veľa spraví. Ústretovým prístupom 
si môžete zákazníka udržať, a ten sa 
k vám potom rád vracia. Dá sa pove-

dať, že v Karlovej Vsi sme si vytvorili 
až rodinné prostredie.

Sú „farmárske“ mäsové produk-
ty hodné vyššej ceny v porovnaní 
s bežnými produktmi?

Je to dobrý marketingový ťah. 
Nálepka farmárskeho alebo bio pro-
duktu sa dnes dobre nosí. Pritom 
rovnako kvalitný produkt bez tohto 
označenia môžete kúpiť aj o polovi-
cu lacnejšie. Na toto by si mali spot-
rebitelia dávať pozor. Niekde totiž 
zaplatia za rovnaký produkt rovnakej 
značky o sto metrov ďalej úplne inú 
sumu. To neplatí iba o mäse, ale aj 
o inom sortimente. Však to nie je žiad-
na novinka. Sám spotrebiteľ si musí 
v praxi overiť, ktorému produktu bude 
dôverovať a pravidelne konzumovať.

Ako teda rozoznať napríklad kva-
litnú hydinu od menej kvalitnej?

Hydinu z domáceho chovu by ste 
mali piecť minimálne dve hodiny. 
Svalovina domácej hydiny je vybe-
haná a pevnejšia. Iný prípad je veľko-
chov, keď to kura stojí za svoj krátky 
život na dvadsiatich centimetroch. 
Svalovina rastie aj v tomto prípade, 
ale nie je taká pevná. Kosť kurčaťa 
musí byť tvrdá, to musí cinkať, nie že 
sa do nej zahryznete a hneď sa láme. 
Slová o kvalite na papieri ešte nič 
neznamenajú, veď papier znesie všet-
ko. Zákazník až pri konzumácii zistí, 
či je produkt kvalitný alebo nie.

Získava sa označenie domáceho 
chovu na základe splnenia kritérií, 
alebo sa dá k tomuto označeniu do-
stať jednoduchšie?

Na získanie certifikátu s týmto 
označením musia produkty spĺňať 
určité parametre. Garancia toho, že 
aj ďalšie produkty sa budú vyrábať 
s dodržiavaním kvality, ktorá sa 
deklarovala pri získavaní označenia, 
je už vecou pravidelnej kontroly.

V ostatných rokoch ľudia začali 

mäso vyraďovať zo svojho jedálnič-
ka. Poznačil vegetariánsky, resp. 
vegánsky trend predaj mäsa?

Nedá sa povedať, že by sa mäso 
vo všeobecnosti predávalo menej. 
Poznám ľudí, ktorí mäso istý čas ne-
jedli, ale vrátili sa k nemu. Neodsu-
dzujem ničie stravovacie návyky 
a sám som zástancom toho, nech 
každý konzumuje to, čo mu chutí. 
Mäso však má v slovenskej kuchyni 

svoju významnú rolu a chute sa ľuďom 
zrejme tak ľahko nezmenia.

Máte obľúbenú mäsovú špecialitu?
Tradičné výrobky ako tlačenka, 

jaternica, údená slanina, klobása, 
párky nie sú cudzie asi žiadnemu mä-
siarovi.

-ab-; Foto: súkromný archív 
I. Jurištu
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Rozhovor

Imrich Jurišta

Karlova Ves 
hľadá 
kronikára

Predstavte si, že sa píše napríklad rok 2130 a niekto si otvorí starú kroniku 
Karlovej Vsi, aby sa dozvedel, čím žila, aké ťažkosti jej spôsobovali dávne 
roky a naopak, čo ľudí tešilo. Práve hľadáme človeka, ktorý by chcel za-
znamenávať súčasný sled udalostí v Karlovej Vsi. Pracovný pomer kronikára 
bude formou dohody, s vyplácaním mesačného honorára. Keby ste mali 
záujem, ozvite sa na e-mailovú adresu redakcia@karlovaves.sk Táto práca 
je ideálna pre starších Karlovešťanov, prípadne pre učiteľky v karloveských 
materských a základných školách.       -ab-
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Jednodňový zájazd predstaví 
Mikulov ako mesto histórie, 
ale aj svetoznámeho vína. Je 

určený najmä nepracujúcim se-
niorom s trvalým pobytom v Kar-
lovej Vsi, ktorí zvládajú kopcovitý 
terén. 

Seniori navštívia jeden z najmaleb-
nejších moravských zámkov, ktorý je 
neprehliadnuteľnou dominantou Mi-
kulova. Silueta mohutného zámku je 
v krajine Pálavy viditeľná už z diaľky. 
Za jeho múrmi bývali viaceré známe 
osobnosti, medzi nimi aj cisár Napo-
leon.

Milovníci historických pamia-
tok ocenia i ďalšie skvosty Miku-
lova, ktoré pochádzajú z dôb dáv-
no minulých - Dietrichsteinská 
hrobka, synagóga či pravoslávny 
Chrám svätého Mikuláša. Nahliadnu 
do zámockej záhrady, ktorá je jednou 
z najväčších záhradných areálov hrad-
ného typu v Českej republike.

Jednodňový zájazd sa uskutoční 
26. apríla. Odchádza sa o 7.45 h spred 
Kostola sv. Františka (Námestie sv. 
Františka, Karlova Ves). Účastníci by 

Ďalší ateliér tvorby bude 
zameraný na tému Máj, 
lásky čas. Oddelenie so-

ciálnych vecí na miestnom úrade 
pozýva starších Karlovešťanov 
vytvoriť si praktický a v domác-
nosti využiteľný darček s motívom 
drôteného srdca pre seba či niekoho 
milého.

Srdce sa v našom folklórnom pre-
jave objavuje často. Veď prečo aj 
nie, symbolizuje lásku, blízkosť, 
spriaznenosť. Keď sa v drotárstve 
začalo dbať aj na estetiku drôtených 
výrobkov, majstri vytvorili množ stvo 
variácií tohto symbolu. Ak budete 
šikovní, môžete tvar srdca spojiť aj 
s užitočným vešiačikom, tak ako to 
vidíte na obrázku. Je z pozinkovaného 
drôtu, tvar tvorí kostra a ozdoba. Dajú 
sa naň zavesiť ľahšie úžitkové pred-
mety ako kľúče, obuvák či utierky. 

Ateliér bude v pondelok 23. apríla 
od 14.30 do 17.00 h v dennom centre 
na Pribišovej 8. Účastnícky poplatok 
je 3,50 eura pre všetkých nepracu-
júcich seniorov s trvalým pobytom 
v Karlovej Vsi, pre pracujúcich se-

Miestna organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska (JDS) oznamu-
je, že prehliadka umeleckého pred-
nesu poézie, prózy a vlastnej tvorby 
seniorov na okresnej úrovni bude 
v pondelok 30. apríla o 15.00 h v Kar-
loveskom centre kultúry na Moleco-
vej ulici. Vstup je voľný. 

Recitátori sa môžu prihlásiť do 15. 
apríla v denných centrách, kde dos-
tanú prihlášky, prípadne sa môžu in-
formovať na tel. čísle 0903 731 467. 
Víťazi okresných prehliadok postúpia 
na krajskú a potom na celoslovenskú 
prehliadku, ktorá sa tentoraz usku-

toční na Bratislavskom hrade zároveň 
s pripomienkou stého výročia vzniku 
prvej Československej republiky.

JDS informuje záujemcov o jesenný 
pobyt seniorov v hoteli Morava v Tat-
ranskej Lomnici v termíne 7. až 13. 
októbra, že sa môžu prihlásiť v Klube 
dôchodcov na Lackovej ulici 4, a to 
každý pondelok od 14.00 do 16.00 h. 
Počas pobytu je zabezpečená polpenzia 
a ubytovanie v dvojposteľových izbách 
za cenu 145 eur na osobu (izba bez 
balkóna) alebo 157 eur na osobu (izba 
s balkónom). Bližšie informácie získate 
aj na tel. čísle: 0915 066 726.        -bh-

si mali vopred zameniť eurá na české 
koruny. Návrat do Karlovej Vsi sa 
predpokladá okolo 18.45 h. 

Prihlásiť sa možno do 25. apríla 
u pracovníkov Oddelenia sociálnych 
vecí na tel. čísle 0940 634 198. 

Výška účastníckeho poplatku je 
odstupňovaná podľa výšky príjmu 
(zahŕňa cestovné a vstupné so sprie-
vodcom): 

Príjem do 199,48 eura - 0,5 eura; 
Príjem do 269,50 eura - 1 euro;  
Príjem do 539 eur  - 5 eur;  
Príjem do 808,5 eura - 7 eur; 
Príjem nad 808,5 – 9 eur.
Pracujúci seniori a seniori z iných 

MČ hradia plnú cenu zájazdu - 15 eur 
na osobu. Na uplatnenie zľavy tre-
ba do 25. apríla predložiť doklad zo 
Sociálnej poisťovne o výške dôchod-
ku a platný občiansky preukaz. 
V prípade veľkého záujmu uprednos-
t nia občanov Karlovej Vsi, ktorí sa 
na žiadnom výlete organizovanom 
mestskou časťou alebo klubmi senio-
rov ešte nezúčastnili.

-dď-; Foto: internet

niorov a tých, čo pochádzajú z iných 
mestských častí, je poplatok 6,50 eur. 

V prípade záujmu kontaktujte koor-
dinátorku denných centier Domini-
ku Ďatelinkovú na čísle 0940 634 
198 (Po, Str 9.00 – 16.00, Pia 9.00 
– 12.00), prípadne osobne po vopred 
dohodnutom termíne na miestnom 
úrade MČ Bratislava-Karlova Ves, 
oddelenie sociálnych vecí,  alebo 
prostredníctvom e-mailu dennecen-
tra@karlovaves.sk. Zúčastniť sa môže 
maximálne desať ľudí. Materiál bude 
k dispozícii.   -dď-; Foto: MiÚ

Naši dôchodcovia navštívia 
moravský Mikulov

Ateliér tvorby s drôtom

Jednota dôchodcov Slovenska 
(JDS) informuje

Mikulov patrí medzi turistické klenoty južnej Moravy

Bohatá história Karlovej 
Vsi si opäť našla cestu 
k ľuďom. Tentoraz v podobe 

prezentácie historických fotografií 
autora Viliama Klassu. Otvore-
nie vernisáže v priestoroch senior 
klubu na Tilgnerovej si nenechalo 
ujsť asi 80 prevažne karloveských 
rodákov. Malú dedinu, akou Kar-

lova Ves do polovice 20. storočia 
bola, poznačila hromadná výstav-
ba panelových bytoviek. Rodinné 
domy padli za obeť rozširovaniu 
cestnej infraštruktúry a budovaniu 
sídliska. 

V priebehu desaťročí získala obec 
obsiata vinohradmi úplne odlišný 
charakter a dobové fotografie pôsobia 

dojmom, akoby zachytávali iné úze-
mie. Fotografie Viliama Klassu z 50. 
a 60. rokov minulého storočia zvečni-
li karloveské hody, staré obratiská 
električiek, pohľady z vinohradov nad 
Líščím údolím, karloveskú školu, ro-
zostavané paneláky na Segnerovej, 
potok na konci Líščieho údolia 
a ďalšie miesta. 

Vzácna zbierka fotografií sa pre-
sunie aj do budovy miestneho úra-
du. Súčasťou majálesových osláv 18. 
mája bude prezentácia zatiaľ nezverej-
nených fotografií a videí zo starej 
Karlovej Vsi.  

      -ab-

Stará Karlova Ves objektívom Viliama Klassu
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Materská škola Kolískova pripravila pre svoje deti literárnu súťaž v rámci 
Mesiaca knihy. Deti nielenže súťažili v prednese poézie a prózy, ale zhotovili 
niekoľko pekných knižiek či časopisov. 

Text a foto: Ivana Obuchová, MŠ Kolískova

Náhle vážne zdravotné 
problémy, strata vedomia 
či zástava dýchania čas-

to prichádzajú nečakane a môžu 
mať ďalekosiahle následky. Práve 
v takýchto chvíľach je dôležité, aby 
bol na blízku niekto, kto je schop-
ný poskytnúť účinnú pomoc. Ako 
poskytnúť prvú pomoc kolegom 
či deťom bolo cieľom školenia, na 
ktorom sa vo februári zúčastnili 
všetci zamestnanci MŠ Kolískova 
14. 

Pedagogickí aj nepedagogickí 
zamestnanci mali možnosť prak-
ticky si overiť svoje znalosti zo 
základov poskytovania prvej pomoci 
v prípade potreby jej využitia u detí 
či dospelých. V kolektíve detí občas 
dochádza k rôznym pádom, drobným 
úrazom či alergiám napr. po uštipnutí 
hmyzom počas vonkajších aktivít. 
Deti prichádzajú do MŠ aj s rôznymi 

vrodenými či získanými ochore-
niami. Preto sa kolektív MŠ snažil 
získať čo najviac vedomostí o tom, 
ako postupovať napr. pri krvácaní, 
zlomeninách, bezvedomí, dusení či 
možnom aj náhlom vzplanutí choro-
by (febrilné, epileptické kŕče, hypo- 
či hyperglykémia, anafylaktický šok 
a pod.). 

Školenie viedla lekárka Michaela 
Šatková, ktorá pracuje na oddelení 
ARO. Tam  lieči vážne stavy pacien-
tov, hraničiace so smrťou. V mnohých 
prípadoch záchrana ľudského života 
závisí práve od podania včasnej prvej 
pomoci. Preto túto povinnosť treba 
aj takouto formou vštepovať nie len 
dos pelým, ale aj deťom. Kolektív 
MŠ poďakoval pani doktorke, ktorá 
dob rovoľne venovala svoj čas takejto 
osvete, a to bez nároku na honorár, 
s nadšením, zápalom a láskou k svojej 
profesii.      -mš-; Foto: MŠ Kolískova

Literárna súťaž detí

Školenie prvej pomoci 
v MŠ Kolískova

Prednáška o umení 20. 
storočia na Slovensku

Trend sociálnych pohrebov 
v Karlovej Vsi je stabilizovaný

Zamestnanci si mohli poskytovanie prvej pomoci aj vyskúšať

Začiatkom roka sa rodina Vavrovičov-
cov rozrástla o ďalšieho člena. Šťast-

ným rodičom Jane 
a Romanovi 3. januára bocian 
priniesol synčeka Filipka. 
Vítame ho na svete a prajeme 
mu pevné zdravie, veľa šťastia 
a lásky. 

Ak sa chcete vidieť 
v májových novinách s vašimi 

čerstvo narodenými deťmi, pošlite 
nám svoju fotografiu s novonaro-

deným dieťatkom (ideálne fotografiu 
rodičov s dieťaťom) do 18. apríla e-mailom 

na adresu redakcia@karlovaves.sk. Nezabudnite pripísať meno a priezvisko 
rodičov a dieťaťa. V najbližšom čísle uvítame do života deti narodené vo 
februári a marci.                         -mš-

Vitaj, Filipko!

Máte radi umenie 20. 
storočia na Slovensku? 
Môžete navštíviť pútavú 

prezentáciu. Dobová umelecká 
výpoveď sa zameriava na obdobie 
svetových vojen a vizuálne umenie, 
ktoré v tomto kontexte vznikalo na 
našom území. 

Prednáška účastníkov preve-
die naprieč doznievajúcim Rakús-
ko-Uhorskom, ČSR, vojnovou Slo-
venskou republikou až k umeleckým 
dielam totalitného režimu. Súčasťou 
budú spomienky na atmosféru zmien 

Súčasťou kolobehu života je 
nielen narodenie nového člove-
ka, ale aj úmrtie. V drvivej 

väčšine je úmrtie človeka záležitosťou 
najbližšej rodiny, ktorá sa postará 
o dôstojnú rozlúčku so zosnulým. 
To však nie je vždy možné, najmä 
v prípadoch, keď ide o osamelého 
človeka alebo človeka bez domova. 

V takom prípade túto povinnosť na 
seba preberá obec, kde mal zosnulý 
trvalý pobyt. Obec sa musí postarať aj 
o ľudí, ktorí v nej nemali trvalý pobyt, 
ale k ich úmrtiu došlo na jej území. 
V Karlovej Vsi to boli v posledných 
troch rokoch dva tzv. sociálne pohreby 
v každom roku. Ich počet sa v posled-
ných rokoch stabilizoval. 

v spoločnosti, ktoré dokáže umenie 
„konzervovať“. 

Prednáška bude v stredu 25. aprí-
la od 14.30 do 15.30 h v rokovacej 
sále Miestneho úradu Karlova Ves na 
Námestí sv. Františka 8 v Bratislave. 
Je určená pre širokú verejnosť. Počet 
miest v sále je limitovaný, preto sa 
treba prihlásiť u pracovníkov Od-
delenia sociálnych vecí na tel. čísle 
0940 634 198. Vstupné na prednášku 
pre prihlásených záujemcov je 50 
centov, priamo na mieste 1 euro.

-dď-

Karlova Ves, tak ako každá iná obec, 
je povinná vyčleniť na tento účel sumu 
vo svojom rozpočte. V rozpočte na rok 
2018 je na to vyčlenených 1200 eur. Za 
posledné tri roky stál sociálny pohreb 
obec v priemere 290 eur. 

Zamestnanci oddelenia sociálnych 
vecí miestneho úradu sa vždy snažia 
skontaktovať s príbuznými zosnulého, 
čo sa im zatiaľ vždy podarilo, ak exis-
tovali. Ak je to možné, snažia sa, aby 
pochovanie zabezpečili oni. Ak nie, tak 
sa s nimi mestská časť usiluje dohod-
núť, aby uhradili náklady, ktoré mala s 
pochovaním ich príbuzného. Ak sa ani 
to z nejakého dôvodu nedá, uplatňuje si 
Karlova Ves pohľadávku v dedičskom 
konaní.                          -mš-
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Zbavte sa starých 
elektrospotrebičov

Ako sa zbaviť nebezpečného 
odpadu?

Bezplatný zber starých nepo-
trebných elektrospotrebičov 
sa uskutoční v sobotu 21. 

apríla. Ak sa chcete zbaviť tohto 
typu odpadu aj vy, najneskôr do 
stredy 18. apríla kontaktujte miest-
ny úrad mestskej časti Bratisla-
va-Karlova Ves (MiÚ), a to počas 
úradných hodín na tel. čísle: 02/707 
11 281, 02/707 11 282, prípadne 
nonstop e-mailom na: halina.tru-
binyiova@karlovaves.sk alebo lu-
cia.gasparova@karlovaves.sk.

„Je nutné, aby nám obyvatelia 
nahlásili druh a počet spotrebičov, 
ktoré potrebujú odviezť, svoje meno 
a priezvisko, kontakt a presnú adre-
su,” informuje Halina Trubínyiová 
z oddelenia dopravy a životného pro-

Obyvatelia Karlovej Vsi, 
ktorí sa chcú zbaviť odpadu 
s obsahom nebezpečných 

látok, tak môžu urobiť v sobotu 14. 
apríla.  Magistrát hlavného mes-
ta v súčinnosti s mestskou časťou, 
spoločnosťami OLO a ARGUSS 
pristavia v tento deň od 8.00 do 
10.00 h na parkovisku na Kem-
pelenovej ulici vozidlo, pri ktorom 
budú pracovníci preberať nádoby 
s nebezpečným odpadom. 

Občania – fyzické osoby (nepod-
nikatelia) sem môžu priniesť staré 
náterové hmoty a iné odpady, napr. 
rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, far-
by, lepidlá a pod. Musia však byť 
uzavreté v pevných obaloch, z ktorých 

sa neuvoľňuje odpad. Pracovníci odo-
berú takýto odpad len v donesených 
uzavretých obaloch, a to do 5 kg od 
jednej osoby. Okrem toho sa môžete 
zbaviť batérií a akumulátorov, žiari-
viek a iného odpadu s obsahom ortuti. 
Priniesť môžete aj chladničky, mraz-
ničky a iné vyradené elektrospotre-
biče ako počítače, televízory, monito-
ry, žehličky, práčky či mixéry.

Komunálny odpad z domácností 
s obsahom škodlivých látok môžete 
bezplatne odovzdať aj v Zbernom 
dvore spoločnosti OLO na Starej 
Ivanskej ceste 2, a to v pracovných 
dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h, 
okrem sviatkov a dní pracovného voľ-
na.        -mš-

stredia MiÚ. V deň zberu, teda 21. 
apríla, je potrebné najneskôr do 8.00 
h ráno elektroodpad vyniesť z bytov, 
pivníc či povál a vyložiť ho do vcho-
du bytového domu, prípadne za bránu 
rodinného domu. 

„Prosíme Karlovešťanov, aby 
nevykladali spotrebiče na ulicu. 
Mohli by ich vziať neoprávnení zbe-
rači, neodborne ich rozobrať, nepre-
dajné súčasti vyhodiť a prispieť tak 
k vzniku čiernej skládky,” upozorňuje  
Halina Trubínyiová. Ak pracovníci 
neodvezú pripravený elektroodpad do 
14.00 h, treba ich kontaktovať v prie-
behu polhodiny na telefónnej linke 
zberu: 0907 434 303. 

-mš-; Foto: ilustračné
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 Od Do Miesto

  5. 4. 2018   6. 4. 2018 Hlaváčiková č. 4 – garážový dom 

  9. 4. 2018 10. 4. 2018 Levárska č. 11 

10. 4. 2018 11. 4. 2018 Donnerova č. 17 – 21, vedľa stojiska 

11. 4. 2018 12. 4. 2018 Ľ. Fullu 9 – pred vchodom od hlavnej cesty

12. 4. 2018 13. 4. 2018 Pribišova č. 2 – pred pasážou k Bille 

16. 4. 2018 17. 4. 2018 Líščie údolie č. 63 – zo zadnej strany 

17. 4. 2018 18. 4. 2018 Kuklovská – oproti č. 58 

18. 4. 2018 19. 4. 2018 Nad lúčkami 43 – nad parkovacími miestami

19. 4. 2018 20. 4. 2018 Karloveská č. 5 – zeleň vedľa detského ihriska

23. 4. 2018 24. 4. 2018 Púpavová č. 25 – parkovisko 

24. 4. 2018 25. 4. 2018 Jurigovo nám. č. 13 - Nábělkova 

25. 4. 2018 26. 4. 2018 Jamnického č. 8 

26. 4. 2018 27. 4. 2018 Pod Rovnicami č. 29 – zo zadnej strany

30. 4. 2018   1. 5. 2018 Veternicová č. 16 

Harmonogram pristavenia 
veľkokapacitných kontajnerov

KRITICKÝM OBJEKTÍVOM 
Naše noviny zavádzajú novú rubriku, v ktorej by sa 
asi nikto nechcel ocitnúť. Budeme v nej upozorňovať 
napríklad na znečisťovanie verejných priestorov.
Na fotografi i vidíte kontajnerové stojisko na 
Pribišovej ulici. Správca bytových domov by si mal 
uvedomiť, že ak ľudia produkujú viac odpadu, 
musia zaplatiť častejší odvoz smetí. Odpady 
z kontajnerových stojísk neodváža mestská časť, 
ale mestský podnik Odvoz a likvidácia odpadu.
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V máji si možno adoptovať 
ďalšie kvetináče

Ďalšie opustené a zanedbané 
kvetináče už onedlho oži-
jú kvetmi. Miestny úrad 

pripravuje druhý ročník úspešnej 
akcie Adoptuj si kvetináč. Ten svoj 
si môžete vyhliadnuť v blízkosti 
svojho obydlia, zamestnania, či se-
nior klubu, kadiaľ často chodievate. 
Kvetináč, o ktorý sa chcete starať, si 
vyberte zo zoznamu na webstránke 
Karlovej Vsi.

„Od obyvateľov uvítame tipy, kde 
by sa dali umiestniť ďalšie kve tináče, 
ktoré si sami vysadia a budú sa 
o ne starať a pravidelne ich polievať. 
Chceme tak nenáročným spôsobom 
prispieť k skrášleniu verejných prie-

storov Karlovej Vsi,“ informuje 
predsedníčka komisie pre životné 
prostredie, ochranu prírody a verejný 
poriadok Lívia Poláchová.

„Do vybraných kvetináčov budeme 
v sobotu 12. mája vysádzať kvitnúce 
trvalky. Ich kombinácie si môžu 
záujemcovia vybrať z ponúknutých 
druhov. Miestny úrad adoptívnym 
majiteľom kvetináčov vystaví adopčný 
list a v prípade súhlasu osadí do kve-
tináča aj informačnú tabuľku s ich 
menom,“ vysvetľuje Lucia Gašparová 
z referátu životného prostredia miest-
neho úradu.

Zeminu a sadenice do kvetináčov 
zabezpečuje miestny úrad. So se-

bou si treba priniesť vlastné náradie 
– lopatku, hrabličky, rukavice, kefu 
a metličku na vyčistenie kvetináča 
i krhlu s vodou na zalievanie. Záujem-
covia sa ešte môžu prihlasovať na tel. 
č.: 02/707 11 282 alebo e-mailom na 

kvetinac@karlovaves.sk. Kvetináče 
sa adoptujú na jeden rok. 

-mš-; Foto: internet

Informujeme / Kultúra

LISTÁREŇ
Ďakujem za vynikajúce prednášky o kvetoch. Najdôležitejšia bola ich pri-

daná hodnota v podobe nefalšovaného osobného záujmu, znalosť danej lokality 
a súvisiacich problémov. Potom nás i ťažká, časovo a finančne náročná práca 
v našich predzáhradkách baví a tešíme sa z nej. Našu prácu a jej výsledky, 
bohužiaľ, kazia niektorí neprispôsobiví spoluobčania, ktorí odhadzujú ohorky 
z cigariet, potravu a smeti do kvetov v predzáhradkách. Niektorí obyvatelia 
nám vysadené kvety a rastliny kradnú a ničia. Problémy nám záhradkárom 
spôsobujú aj niektorí nedbanliví a drzí psičkári, ktorí vedome nechávajú svoje 
psy plieniť a špiniť naše starostlivo pestované predzáhradky. Myslia si, že je to 
normálne, že všetky plochy sú prístupné pre psy a že je náš problém, keď sme si 
tam kúpili a vysadili kvety. Mali by vedieť, že to robíme v spolupráci s miestnym 
úradom, a teda neničia len náš súkromný majetok, ale i majetok verejný. 

S pozdravom Ištvančinová, Donnerova 19.

Premiéra opery v KCK

Spolupráca Štátneho konzer-
vatória v Bratislave a Kar-
loveského centra kultúry 

(KCK) priniesla do Karlovej Vsi 
tri alternácie absolventského pred-
stavenia Janko a Marienka alebo 
Perníková chalúpka. Rozprávkovú 
operu si vďaka viacerým termínom 
vychutnali školopovinné deti a vo 
večerných hodinách aj dospelí. 

Atmosféru inscenácie dotvárala 
atraktívna vizuálna a výtvarná pro-
dukcia. O hudobnú stránku sa po-
staral komorný orchester Classica 

s oktetom dychových nástrojov. Detské 
publikum pobavili najmä divadelné 
a pohybové gagy.

Štátne konzervatórium obohacuje 
kultúrne dianie v Karlovej Vsi už tretí 
rok, predovšetkým dramaturgiou pre 
miestne školy. V KCK mohli divá-
ci v podaní jeho zverencov sledovať 
činohru aj opery. 

Študenti v rámci praxe moderova-
li aj viaceré kultúrne akcie, alebo sa 
zúčastnili programu Noci divadiel 
v rokoch 2015 a 2016.

   -ab-; Foto: MiÚ

Ponúkané druhy trvaliek, určené na 
vysadenie v adoptovaných kvetináčoch

Absolventi 
Štátneho 

konzervatória 
priniesli do KCK 

rozprávkový 
príbeh 

perníkovej 
chalúpky 

v podobe opery
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Z policajného 
zápisníka 
február – marec 2018

• Neznámy páchateľ v Bratislave na Ulici Jamnického 2 na parkovisku 
v čase od 18.00 h dňa 14. 2. do  9.30 h dňa 15. 2. poškodil pravú prednú 
pneumatiku na tam zaparkovanom a uzamknutom motorovom vozidle zn. 
Fiat Punto, čím spôsobil  poškodenému 72-ročnému mužovi škodu po-
škodením vo výške 50 eur.
• Policajná hliadka o 3.44 h dňa 27. 2. v Bratislave na Devínskej ceste 
zastavila vodičku motorového vozidla zn. Citroen C3. Počas kontroly po-
licajti vyzvali 21-ročnú ženu, aby sa podrobila dychovej skúške, pričom 
jej namerali 1,03mg/l alkoholu v dychu. Vodička bola zaistená pre po-
dozrenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
• Poverený policajt začal trestné stíhanie pre prečin krádeže podľa § 212 
Trestného zákona, pretože neznámy páchateľ v čase o 11.15. h dňa 12. 3. 
na chodníku na Majerníkovej ulici pri podzemných garážach OD Billa 
odcudzil poškodenej 51-ročnej žene peňaženku tak, že ju zozadu predbe-
hol a vytrhol jej ju z ruky. Žena sa vracala z nákupu a peňaženku držala 
spolu s nákupnými taškami medzi dvoma prstami pravej ruky. Neznámy 
páchateľ poškodenej 51-ročnej žene uvedeným činom spôsobil škodu krá-
dežou vo  výške 110 eur.
• Hliadka Krajského dopravného inšpektorátu dňa 17. 3. v čase o 7.35 h 
v Bratislave na ulici Mlynská dolina smerom od Karloveskej zastavila vo-
diča motorového vozidla zn. Škoda Yeti. Počas kontroly policajti vyzvali 
51-ročného muža, aby sa podrobil dychovej skúške, pričom mu namera-
li 0,67mg/l alkoholu v dychu. Vodiča zaistili pre podozrenie z prečinu 
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
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RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO A TEPOVANIE. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov, 
hĺbkové čistenie kobercov a čalúneného nábytku. Doprava zabezpečená. Tel. 
0915 832 186.

VODOINŠTALATÉR. Tel. 0904 307 824.

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

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

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

OPLOTENIE, predzáhradky. Tel.: 0949 363 307.

KÚPIM staršie auto, aj nepojazdné. Tel.: 0948 141 985.

KÚPIM mince, medaily, dukáty – ČSR, ČSSR, R.U.  FJ.I. – desaťkorunáčky 
a dvadsaťkorunáčky. Kontakt: 0903 936 860, pteky@post.sk – Peter.

Klietky na chov prepelíc, pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka, viac na 
www.123nakup.eu. Tel.: 0907181800.

Zosobášili sa 24. 2. 2018  
Mgr. Ladislav Tolmáči -  Ing. Petra Truchla

Zosobášili sa 24. 3. 2018  
Ing. Milan Lučanský - Mgr. Alexandra Ganobčíková

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

Šport / Informujeme

Prešporská šnúra 
rozoskáče Dlhé diely

Beh Devín – Bratislava 
povedie aj cez Karlovu Ves

Skákanie cez švihadlo patrí 
k obľúbeným pohybovým aktivitám 
detí. Dospelí ho využívajú už spo-
radickejšie, zväčša iba ako doplnok 
k tréningu. Možno ste však nevedeli, 
že skákaniu cez švihadlo alebo „jump 
rope“ sa ľudia venujú ako samostat-
nému športu. Slovenský Jump Rope 
zväz organizuje prvú rope skippin-
govú sútaž v Bratislave. Uskutoční 
sa v sobotu 14. apríla v telocvični ZŠ 
A. Dubčeka na Majerníkovej 62. 

Najstaršie atletické podujatie 
Slovenska znova klope na 
dvere. Beh Devín – Bratisla-

va sa 15. apríla 2018 uskutoční už 
71. raz. Takmer 12-kilometrová 
trasa už desaťročia láka tisíce bež-
cov a je neodmysliteľnou súčasťou 
bežeckého kalendára jarnej časti 
sezóny. 

Trasa hlavného behu povedie spod 
hradu Devín po Devínskej ceste 
a z Karlovej Vsi popri električkovej 
trati na Rázusovo nábrežie s cieľom 

pri Propeleri. Malý Devín s dĺžkou 
trate 2800 m je vhodný pre deti do 15 
rokov, rekreačných bežcov a školské 
tímy. Viac informácií o behu nájdete 
na internetovej stránke organizátora 
www.devin-bratislava.eu. 

Ak ste cez zimu nelenili a máte čosi 
natrénované, môžete sa do 9. aprí-
la do 20.00 h registrovať online na 
www.behsity.sk, alebo 12. a 13. apríla 
v čase od 12.00 do 19.00 h na plavárni 
Pasienky na Junáckej 4.        

-ab-

Registrácia súťažiacich na podujatie 
je už uzavretá. Podujatie Prešporská 
šnúra sa začne o 10.00 h a počas ôs-
mich hodín sa predvedú jednotlivci 
a tímy v piatich vekových kate-
góriách. Program súťažného dňa or-
ganizátori priebežne aktualizujú na 
stránke jumpropesk.wixsite.com. 
Slovenská špička vám na Prešporskej 
šnúre predvedie, čo všetko sa so švi-
hadlom dá spraviť.

-ab- 
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TENISOVÉ DVORCE A HALA, 
BEACH VOLEJBALOVÉ DVORCE

FUTBALOVÉ IHRISKO

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. Michal VAVRO

 0905 240532
LETNÉ TENISOVÉ TÁBORY      w w w.miso.ofirme.sk    

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

Celoročné 
objednávky: 

0905 240532

Hodinové 
objednávky: 
0905 109378
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Mestská časť Bratislava-Karlova Ves podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona 
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 
1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov

vyhlasuje

v ý b e r o v é    k o n a n i a
1. na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy Tilgnerova 14, Bratislava 

s organizačnými zložkami Základná škola Tilgnerova 14, Bratislava 
a Gymnázium Tilgnerova 14, Bratislava s nástupom od 1. júla 2018,

2. na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Adámiho 11, 
Bratislava s nástupom od 1. júla 2018.

Požadované kvalifi kačné predpoklady a osobitné kvalifi kačné predpoklady, iné 
kritériá a požiadavky, požadované doklady k prihláške sú zverejnené na stránke 

www.karlovaves.sk, v časti Otvorený úrad - výberové konania.

    Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi žiadame 
doručiť do 10. apríla 2018 do 15:00 hodiny v uzatvorenej obálke s 

označením „VÝBEROVÉ KONANIE – SŠ TILGNEROVA 14 – NEOTVÁRAŤ“ 
alebo „VÝBEROVÉ KONANIE – MŠ Adámiho 11 – NEOTVÁRAŤ“ na adresu 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 

do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Prípadné ďalšie informácie k výberovému konaniu je možné získať na 
oddelení školstva miestneho úradu, na telefónnych číslach 02/70711222 alebo 

02/70711/223 alebo na e-mailovej adrese: elena.polakova@karlovaves.sk
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