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Blíži sa Karloveský majáles

Čaká nás majáles, 
Festival zvierat 
a po prvý raz 
aj Cirkul´art! 
Viac na s. 17, 20 a 21

ovej Vsi

Výhodný úver na opravu bazéna

Poslanci podporili 
financovanie opravy
bazéna v ZŠ A. Dubčeka
Viac na s. 4
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Oprava výtlkov pokračuje aj na jar

Ďalšie komunikácie 
sa zbavili výtlkov, 
dostali ucelené 
povrchy 
Viac na s. 3

Veľkú noc si folkloristi 
pripomenuli tradičnou 
šibačkou a kúpačkou

Folklórne tradície v Karlovej 
Vsi sú živé. Veľkonočné 
tradície a poriadnu šibačku 

i kúpačku si vo Veľkonočný pondelok 
užili dievčatá a chlapci z folklórne-
ho súboru Ekonóm. Mnohí z nich sú 
odchovancami detského folklórneho 
súboru (FS) Čečinka, ktorý pôsobí 
v Karlovej Vsi. Na tradície neza-
budli a za dievčatami sa vybrali 
oblečení v slovenských krojoch 
s vlastnoručne vyrobenými kor-
báčmi. Dobrú náladu im robila živá 
hudba. 

„Pánom domácim sme zavinšovali, 
dievčatá sme okúpali, vyšibali a vytan-
covali. Voda pôvodne symbolizova-
la čistotu a zdravie, korbáč upletený 
z mladých jarných prútov mal na 
dievčatá preniesť svoju mladosť, život 
a plodnosť,“ hovorí o veľkonočných 
tradíciách člen FS Ekonóm Matej 
Vaník. Dievčatá sa nenechali zahan-
biť, šibačov pohostili rôznymi dobro-
tami a odmenili maľovanými krasli-
cami. „Veríme, že naše dievčatá budú 
celý rok krásne a zdravé,“ praje folk-
loristkám Matej. 

K Veľkonočným sviatkom sa viaže 
veľa tradícií. Veľký význam majú 
pre kresťanov, ktorí si v tomto čase 
pripomínajú umučenie, ukrižovanie 
a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. 

Veľkonočné sviatky vždy boli ce-
lospoločenskou udalosťou a vrcholí 
nimi obdobie pôstu. Slávenie Veľkej 
noci sa v rôznych regiónoch líši 
a keďže sa časovo približne prekrýva 
s pohanskými oslavami jari, ľudové 
tradície prevzali z predkresťanských 
dôb viacero návykov a zvyklostí. 

V modernej dobe sa už mnohé 
z nich nedodržiavajú, šibanie a po-
lievanie dievčat však ostalo. „Kúpač-
ka bola tradičná pre východné Slo-
vensko, na západe sa zase šibalo. 
V Bratislave sa vplyv všetkých týchto 
tradícií akosi spojil, takže my chodíme 
šibať aj kúpať,“ hovorí folklorista 
Matej Vaník. Ako dodáva, folklór je 
predovšetkým ich koníček a najkraj-
šie sa prežíva v takejto živej podobe. 
„Folkloristami nie sme len na trénin-
goch v telocvični a na javisku, ale aj 
v bežnom živote. Skúsiť našu bohatú 
ľudovú kultúru na vlastnej koži má aj 
v súčasnosti svoj pôvab a každému to 
prajeme, či už je to Veľká noc alebo 
iná udalosť,“ uzatvára Matej Vaník.  
Folklórny súbor Ekonóm pôsobí 
v Bratislave už od roku 1969. Tvo-
ria ho vysokoškolskí študenti. Mnohí 
z nich sú Karlovešťania a k folklóru 
sa dostali prostredníctvom detského 
súboru Čečinka pod vedením pani 
Beáty Čečkovej.     -zč-; Foto: MiÚ

Karlova Ves bude mať vlastný kalendár na rok 2018. 
Keďže sa považujeme za jednu z najkrajších častí 

Bratislavy, ktorá ponúka množstvo pekných výhľadov 
a lokalít, rozhodli sme sa pripraviť vlastný kalendár 

Karlovej Vsi. Radi fotografujete? Obraciame sa aj na vás. 
Ak nám pošlete peknú fotografiu, máte šancu, že bude 
zaradená do kalendára aj s uvedením vášho autorstva. 

Hľadáme všetky typy záberov, fantázii sa medze nekladú. 
Tešíme sa na fotografie ranné, popoludňajšie, so západom

 slnka, pod mrakom, počas búrky, jarné, letné, jesenné aj zimné. 

Zaslaním vašej fotografie na adresu redakcia@karlovaves.sk 
vyjadríte súhlas s jej zverejnením v médiách Karlovej Vsi.

Pripravujeme kalendár 
na rok 2018

Folklórne tradície v Karlovej Vsi ožili aj na Veľkú noc. Chlapci symbolicky 
vyšibali karloveské dievčatá a veruže bolo veselo
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Správy z mestskej časti

Karlovešťanov pobúril obrovský 
bilbord pod Mostom Lafranconi

Viacerých obyvateľov, ktorí 
dennodenne cestujú okolo 
Mosta Lafranconi neprí-

jemne prekvapila ďalšia reklamná 
stavba, ktorá tam pribudla pred 
veľkonočnými sviatkami. S jej 
umiestnením súhlasila Univerzita 
Komenského, ktorá je vlastníkom 
pozemku, kde stavba stojí.

Na území hlavného mesta neexistu-
jú žiadne záväzné pravidlá, ktoré by 
regulovali umiestňovanie reklám. Ak 
žiadateľ predloží stavebnému úradu 
všetky potrebné dokumenty a súhlasy, 
stavebný úrad musí stavbu povoliť. 
Tak sa stalo aj v prípade bilbordu pri 
Moste Lafranconi. 

Pôvodne karloveský stavebný úrad 
viedol voči tejto reklamnej spoločnos-
ti konanie o odstránení nepovolenej 
stavby bilbordu, ktorý sa nachádzal na 
pozemku univerzity. Majiteľ pozemku 
však vlani s reklamnou spoločnosťou 
dodatočne uzavrel nájomnú zmluvu, 
ktorú neskôr dodatkom rozšíril. 

V minulom roku z karloveských ulíc 
zmizlo 25 reklamných plôch, ktoré boli 
umiestnené na pozemkoch mestskej 
časti. Postupne ubúdajú aj ďalšie. 
O ich odstránení rozhodol stavebný 
úrad, alebo po dohode ich majitelia 
či Asociácia vonkajšej reklamy. Je 
to však náročný a zdĺhavý proces. 
O to viac, ak ide o reklamné plochy na 
súkromných pozemkoch. Tu je staveb-
ný úrad prakticky bezmocný, keďže 
môže konať len v medziach zákona. 

Nekonečným príbehom je aj boj 
o odstránenie bilbordu na Botanickej 
ulici, len cez cestu od novovzniknutej 
reklamnej plochy. Stojí na pozemkoch 
Karlovej Vsi. Stavebný úrad rozho-
dol, že reklamná spoločnosť má bil-
bord odstrániť. Dodnes tam však stojí. 
Reklamná spoločnosť sa totiž proti 
rozhodnutiu stavebného úradu odvo-
lala a okresný úrad toto rozhodnutie 
zrušil. Mestská časť sa s rozhodnutím 
okresného úradu nestotožňuje a bude 
vo veci ďalej konať.  -zč-; Foto: MiÚ

máj 2017

Milí Karlovešťania,
dostalo sa do vašich rúk májové 

číslo mesačníka Karlova Ves. Okrem 
mnohých iných tém sa venujeme udalos-
ti, ktorá nás čaká 31. mája. Na kolesách 
proti rakovine je podujatie, ktorým 
chceme demonštrovať, že zdravý po-
hyb je primárnou prevenciou proti 
mnohým, dokonca aj onkologickým 
ochoreniam. Cieľom je počas tohto dňa 
zapojiť do športovania každého človeka 
bez rozdielu veku. Všetci, ktorí prídu 
31. mája na školské námestie na Ma-
jerníkovej ulici, budú vítaní. 

Môžete prísť na čomkoľvek, čo má 
kolesá, na bicykli, vozíku, kolobežke či 
stoličke s kolieskami. Súťaž bude mať 
aj ďalší rozmer, pretože spoločne so 
susednou mestskou časťou Dúbravka 
budeme súťažiť  v záujme dobrej veci. 
Ak navyše uznáte za vhodné, môžete 
prispieť aj finančne, a to do poklad-
ničiek, s ktorými budú počas tohto dňa 
chodiť dobrovoľníci. Výťažok zbierky 
sa použije na kúpu  laminárneho boxu, 
ktorý bude pomáhať zdravotníkom pri 
práci s nádorovými bunkami onko-
logicky chorých pacientov. Pravde-
podobne málokto z nás nemá vo svojom 
okolí človeka, ktorého by nepostihlo ne-
jaké onkologické ochorenie. Práve 31. 
mája im budeme chcieť pomôcť spolu 
s vami. 

Branislav Heldes, šéfredaktor

ŠKODA OCTAVIA si za tie roky vytvorila samostatnú triedu, preto je 
nadštandardný priestor z nej robia sebavedomú osobnos . Majte preh ad o así aj vozidle 

s

NOVÁ ŠKODA OCTAVIA.
NEPOROVNATE NÁ.

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu OCTAVIA: 3,9 – 6,6 l/100 km, 98 – 154 g/km. Ilustra né foto.

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

Inzercia

Nový bilbord pri Moste Lafranconi

Bilbord na Botanickej ulici
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Miestny úrad využil priaz-
nivé počasie bez dažďa 
na začiatku apríla na 

opravy výtlkov na niektorých kar-
loveských komunikáciách. Pra-
covníci dodávateľskej spoločnosti 
v rámci prvej etapy opráv vyrezali 
a vybrali poškodené časti asfal-
tového povrchu a potom na viaceré 
miesta v spodnej časti Karlovej Vsi 
položili nový asfalt. 

Na Segnerovej, Tománkovej, Pus-
tej, Sekulskej, Silvánskej, Kuklovskej, 

Karloveskej a ďalších sa tak obyvate-
lia po náročnej zime dočkali nového 
asfaltového povrchu na poškodených 
úsekoch. Oproti minulým rokom sa 
neopravovali len jednotlivé výtlky, 
ale celé súvislé časti komunikácií. 
Aj preto sa na opravy použilo 300 
ton materiálu. Práce zabezpečovala 
dodávateľská firma, ktorá uspela vo 
verejnom obstarávaní realizovanom 
pro stredníctvom elektronického trho-
viska.

-mš-; Foto: MiÚ

Niektoré komunikácie sa už zbavili výtlkov

Segnerova 2 – 9
Kuklovská 9 – 27 

Sekulská 
pred ZUŠ Iuventa

Karloveská 12 – 20 

S
p

Inzercia
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Správy z mestskej častimáj 2017

Hazard bude postupne 
miznúť aj z Karlovej Vsi

Na území mestskej časti sú 
výherné automaty zväčša 
umiestnené v pohostinských 

zariadeniach. Licencie, ktoré im 
udelilo hlavné mesto na jeden 
kalendárny rok, by mali uplynúť 
na konci roka 2017. V Karlovej 
Vsi je aj niekoľko herní,  z ktorých 
zmiznú výherné automaty povolené 
hlavným mestom na konci tohto 
roka. Môžu tam zostať len videohry 
či ruleta, tie totiž povoľuje Minister-
stvo financií SR a licencie sa vydá-
vajú zväčša na dva roky. 

Od mája tohto roka je v platnos-
ti všeobecne záväzné nariadenie, 
podľa ktorého už herne na území 
hlavného mesta pribúdať nesmú. 
Zakázané sú v hoteloch, moteloch, 
penziónoch, budovách pre obchod 
a služby, budovách pre kultúru a verej-
nú zábavu a tiež v bytových domoch. 
Miznúť však budú len pomaly, podľa 
toho, ako im budú končiť licencie. 
Hlavné mesto udelilo licencie len 
na výherné prístroje, teda herné au-
tomaty. Licencia sa udeľuje konkrét-
nemu prevádzkovateľovi na presne 
určený počet výherných prístrojov. 
Jej trvanie je jeden kalendárny rok. 

V Karlovej Vsi výherné prístroje 
prevádzkuje päť prevádzkovateľov 
v siedmich prevádzkach, z toho je len 
jedna herňa. Sú to zväčša pohostinské 
zariadenia – kaviarne, reštaurácie, 
bary. Ich licencie na prevádzku au-
tomatov platia do 31. decembra 2017. 
Potom by sme výherné automaty 
v týchto zariadeniach podľa hlavného 
mesta už nájsť nemali. Podľa zákona 
môže byť v prevádzke len jeden ale-
bo dva výherné automaty. Ak ich je 

Názov Umiestnenie Výherné video rulety herňa
prevádzky hracích prístrojov   

Cafe Konečná Majerníkova 13 1   
Cafe Eva Borská 1 2   
Espresso Fulda Segnerova 3/A 1   
Herňa – Long Pub Pribišova 2  2  
Herňa Excel club Pribišova 2  26 1 1
Herňa Coins Café Majerníkova 1  2  
Herňa Cubicon Staré Grunty 26  12  1
Herňa GO 4 GAMES Kempelenova 24  23 1 1
Herňa GO 4 GAMES Zohorská 4  30 1 1
Herňa Merkur spielo Pribišova 2 2 28 1 1
Maják Pub Jána Stanislava 8 2   
Palmyra Club Staré Grunty 51 1   
Pilula Pub Líščie údolie 57 1   
SPOLU Karlova Ves 10 123 4 5

viac ako päť, ide už o herňu, ktorá 
musí spĺňať zákonom jasne stanovené 
podmienky. Na ostatné druhy ha-
zardu (videohry, rulety, iné technické 
zariadenia, kasína) udeľuje licencie 
Ministerstvo financií SR na obdobie 
dvoch rokov.

Plošný zákaz hazardu schváli-
li bratislavskí mestskí poslanci 30. 
marca. Podarilo sa im to až na druhý 
pokus, vo februári k zákazu chýbal 
jeden poslanecký hlas. Rozhodova-
niu predchádzala masívna petícia za 
zákaz hazardu, ktorú podpísalo vyše 
136-tisíc Bratislavčanov. Boj o zákaz 
hazardu v Bratislave vlani v lete 
ohrozila strata časti petičných hárkov 
s vyše 3-tisíc podpismi. Nové na-

riadenie o zákaze hazardu ešte nemusí 
byť konečné. Zástupcovia prevádz-
kovateľov herní a kasín už vyzvali 
prokuratúru, aby v tejto veci konala. 
Ak mesto protestu prokurátora nevy-
hovie, celá vec môže mať súdnu do-
hru.                    -red-; Foto: ilustračné

Poslanecká anketa
Otázka: Aký je váš názor na po-

stupné ukončenie hazardu aj v Kar-
lovej Vsi?

Daniela 
Záhradníková

Podporila som zrušenie prevádzok 
hazardných hier v našej mestskej čas-
ti. Myslím si, je to veľmi dôležitý krok 
na ochranu rodín a najmä detí pred 
negatívnymi dôsledkami možných 
závislostí od hazardu. Verím, že tento 
zákaz prispeje aj k zlepšeniu poriadku 
a bezpečnosti nás všetkých.

Juraj Kmeťko 

Môj postoj ako občana, ale aj ako po-
slanca bol od začiatku úplne jasný. Bol 
som za úplný a celoplošný zákaz hazardu 
v Bratislave. Gemblerstvo je novodobá 
droga, pričom závislosť od nej je vyššia 
ako na heroíne.

Poslanci sú za financovanie 
opravy bazéna

Rekonštrukcia nefunkčného 
školského bazéna v ZŠ Ale-
xandra Dubčeka v Karlovej 

Vsi sa  priblížila k realite. Poslan-
ci mestskej časti (MČ) Bratisla-
va-Karlova Ves súhlasili s tým, aby 
sa rekonštrukčné práce na bazéne 
financovali prostredníctvom úveru 
do výšky 600-tisíc eur s výhodným 
úrokom 0,75 percenta. 

“Som veľmi rada, že náš zámer ob-
novenia prevádzky školského bazéna 
má takú silnú podporu medzi poslan-
cami, ktorí jednohlasne schválili aj 
dofinancovanie investície prostredníc-
tvom výhodného úveru. Jeho čerpanie 
nám umožní pokračovať v investíciách 
do ďalšich našich škôl a školských 
zariadení,” povedala starostka Kar-
lovej Vsi Dana Čahojová.

“Vďaka dobrému hospodáreniu 
mestskej časti a minimálnej zadlženos-
ti sa nám podarilo získať mimoriadne 
výhodné podmienky investičného úve-
ru. Investícia do školského bazéna 
bude jednou z najväčších investícií 
v tomto volebnom období. Očaká-
vame od nej zlepšenie podmienok pre 
deti v našich školských a športových 
zariadeniach,” doplnil vicestarosta 
Branislav Záhradník.

MČ Bratislava-Karlova Ves v uply-
nulom období intenzívne riešila fi-
nancovanie rozsiahlej rekonštrukcie 
bazéna. Začiatkom roka rozhodli kar-
loveskí poslanci o vyčlenení peňazí 
z rezervného fondu. Z vlastných zdro-
jov má Karlova Ves pripravených 
ďalších 600-tisíc eur. O konečnej cene 
rozhodne najvýhodnejšia ponuka vo 

verejnom obstarávaní.
 V prvej etape by sa mala vymeniť 

nefunkčná vzduchotechnika a elek-
troinštalácia, ktorá nespĺňala normy. 
Zmenou prejde bazénová technika na 
napúšťanie a vypúšťanie vody, filtrá-
cia a dezinfekcia vody. Nový povrch 
dostane nielen bazén, nové budú aj 
šatne, sprchy a toalety.

Školáci ani verejnosť nemôžu bazén 

využívať pre jeho zlý technický stav.  
Pre zastarané technologické vybave-
nie a nesystémové opravy z minulos-
ti bol nebezpečný a mestská časť ho 
musela zavrieť. Bazén v ZŠ A. Dubče-
ka bol otvorený pred vyše 20 rokmi. 
Spočiatku ho využívali najmä žiaci 
z karloveských škôl, neskôr i športové 
kluby a verejnosť.   

-bh-; Foto: MiÚ
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Informujeme

OD Centrum zaviedlo 
časovo obmedzené 
parkovanie na Borskej

Veľa motoristov pravde-
podobne zatiaľ nepostrehlo 
zmenu, ktorá sa týka par-

kovania pred obchodným domom 
(OD) Centrum na Borskej ulici. 
Na žiadosť majiteľa OD tu bola 
v čase od 8.00 do 17.00 h zave-
dená úprava parkovania v podobe 
maximálne dvojhodinového státia, 
ktoré je bezplatné. Parkovisko totiž 
slúžilo ako záchytné pre ľudí, ktorí 
cestovali do centra, a to aj pre mi-
mobratislavských vodičov, takže 
neslúžilo tým, ktorým je prioritne 
určené, teda Karlovešťanom. Podľa 
osadených dopravných značiek tu 
treba používať parkovací kotúč 
– hodiny. Tie dostať priamo v OD 
Centrum v predajni kľúčovej služ-
by.

Projekt zmeny organizácie dopravy 
dalo vypracovať samotné OD Cen-

trum na základe sťažností prevádzko-
vateľov jednotlivých prevádzok, ktoré 
sú v ňom umiestnené. Upozorňovali 
najmä na to, že zákazníci nemajú kde 
zaparkovať, keďže parkovacie miesta 
sú obsadené inými užívateľmi. Zave-
denie úpravy parkovania schválila ope-
ratívna komisia pre dopravné značky 
a dopravné značenie magistrátu 
hlavného mesta. Mestská časť vyjad-
rila s úpravou organizácie parkovania 
súhlas. Značky osadil OD vo vlastnej 
réžii. Tento systém časovej regulácie 
parkovania je bežný aj v zahraničí.

Keďže vodiči dopravné značky 
nerešpektovali, OD doplnil pod tie-
to značky dodatkové tabuľky, ktoré 
upozorňujú na povinnosť používať 
parkovacie hodiny. V tomto zmysle 
bola informovaná aj mestská polícia, 
ktorá bude vodičov nerešpektujúcich 
dopravné značenie spočiatku upo-

zorňovať a po čase pristúpi aj k posti-
hom za neoprávnené parkovanie.
Časovo obmedzené, bezplatné 

parkovanie platí len v pracovných 
dňoch v čase od 8.00 do 17.00 h. 
Parkovanie v noci je bez obmedzení. 
Keďže väčšina občanov prichádza 
z práce až podvečer, opatrenia z dielne 

OD Centrum by nemali výrazne ob-
medziť parkovanie Karlovešťanov, 
ktorí bývajú v okolí. Podobné úpravy 
parkovania v záujme zabezpečenia 
bezproblémového parkovania pre 
nakupujúcich a nakladania ťažších 
ná kupov má väčšina nákupných 
stredísk.                     -mš-; Foto: MiÚ

Autá, ktoré tam parkovali celý deň, bránili návštevníkom Centrumu 
a okolitých prevádzok krátkodobo zaparkovať

Sme oficiálnym servisným partnerom značiek Fiat Chrysler Automobiles.  Všetky servisné úkony vykonávame s extrémnou presnosťou pri zaistení 

vysokých štandardov kvality. Navštív te so svojím vozidlom naše autorizované servisy, kde pre vás zaistíme tú najlepšiu starostlivosť.

NA OBVYKLOM MIESTE?
O VAŠOM VOZIDLE VIEME VŠETKO, 

PRETOŽE SME SÚČASŤOU TÍMU, KTORÝ HO KONŠTRUOVAL. 
SME MOPAR®. NAŠE SKÚSENOSTI K VAŠIM SLUŽBÁM.

JARNÁ SERVISNÁ PREHLIADKA

12€

VŠETKY ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY

20 %   ZĽAVA

Ponuka platí  od 1. 4. do 31. 5. 2017. www.vernostsavyplaca.sk

Todos Italia s.r.o, 
Tel.: predaj.italia@todos.sk www.todos.sk

Inzercia
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Od roku 2019 budú zdravotne 
znevýhodnení parkovať na 
európsky preukaz 

Karlovešťania rozkrútia 
kolesá v boji proti rakovine

Prideľovanie vyhradených 
parkovacích miesť pre ťažko 
zdravotne postihnutých 

(ŤZP) občanov sa meniť nebude. Na 
nové pravidlá prejde Karlova Ves 
až od 1. júla 2019. Od tohto dátumu 
budú mať na vyhradené parkovacie 
miesto pre ŤZP nárok držitelia eu-
rópskeho parkovacieho preukazu. 
Schválili to karloveskí poslanci na 
aprílovom zasadnutí zastupiteľ-
stva, ktorí tak zjednotili pravidlá 
s ďalšími mestskými časťami. 

„Informujeme o tom už teraz, aby 
mali obyvatelia s nárokom na vyhra-
dené miesto na základe európskeho 
preukazu dostatok času na vybavenie 
potrebných náležitostí a aby o tom ve-
deli v dostatočnom časovom predstihu 
aj obyvatelia, ktorým tento nárok po 
nadobudnutí účinnosti nariadenia za-
nikne,“ vysvetlil vicestarosta Karlovej 
Vsi Branislav Záhradník. 

Zmenou pravidiel vydávania po-
volení na vyhradené parkovanie pre 
ŤZP chce mestská časť zosúladiť svo-
je predpisy s predpismi Európskej 
únie. Zároveň by sa tak malo predísť 
zneužívaniu statusu ťažko zdravotne 
postihnutých. Miesto tak dostane len 
ten, kto ho naozaj potrebuje. Úrady 
práce totiž parkovacie preukazy vydá-
vajú iba osobám s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktoré sú podľa lekárske-
ho posudku odkázané na individuálnu 
prepravu osobným autom alebo majú 
praktickú či úplnú slepotu. Parkovací 
preukaz je určený pre ľudí, ktorí pre 
svoj zdravotný stav nemôžu cestovať 
verejnou hromadnou dopravou či 
železničnou dopravou, majú prob-
lém sa k nej dostať či do prostriedkov 
verejnej dopravy nastúpiť alebo z nich 
vystúpiť.

Pravidlá parkovania pre ŤZP po-
stupne menia viaceré bratislavské 
mestské časti. Parkovací preukaz pri 
vydaní vyhradeného miesta pre ŤZP 
požaduje bratislavský magistrát, ale 
napríklad aj mestské časti Petržalka, 
Ružinov, Staré a Nové Mesto, Devín-
ska Nová Ves, Rača či Vrakuňa. Par-
kovací preukaz oprávňuje jeho držiteľa 
parkovať na mieste vyhradenom pre 
ŤZP. Na potrebný čas môže zastaviť 
aj v zákaze státia. V nevyhnutných 

Pri príležitosti Svetového dňa 
výziev sa 31. mája Karlova 
Ves zapojí do celoslovenskej 

kampane Na kolesách proti ra-
kovine. Organizátorom kampane 
je nadácia Výskum rakoviny. Jej 
cieľom je nielen upozorniť širokú 
verejnosť na problémy zdravotne 
postihnutých ľudí a onkologických 
pacientov, ale aj vyzbierať finančné 
prostriedky na zakúpenie labo-
ratórnych prístrojov, ktoré slúžia 
na výskum rakoviny.  Karlova Ves 
si v tento deň zmeria sily so sused-
nou Dúbravkou. Zapojí sa u nás 
viac obyvateľov?

V priebehu predpoludnia sa budú 
konať pohybové akcie na viacerých 
miestach Karlovej Vsi, pričom vyvr-
cholia popoludní od 16.00 h na Dl-
hých dieloch. Program na školskom 
námestí pri Základnej škole na Ma-
jerníkovej 60 otvorí hudobné duo 
Ricco a Claudia, potom veselo zahrá 
vojenská hudba a po nej sa predvedie 
bubnová šou Campana Batucada. 

Športovo-umeleckým vstupom bu-
de atraktívna prezentácia bojového 
umenia taekwondo a exhibícia cyk-
lotrialu v podaní Jána Kočiša. Naspäť 
k tanečnému uvoľneniu prispe-

prípadoch môže vojsť napríklad aj do 
pešej zóny. 

Parkovacím preukazom môže byť 
označené vozidlo, ktoré ŤZP osobu 
preváža, a aj to len v čase jej prepra-
vy, resp. počas parkovania v mieste 
bydliska, pri pracovisku, rôznych in-
štitúciách či spoločenských poduja-
tiach, na ktorých sa zdravotne ťažko 
postihnutá osoba zúčastňuje.         -zč-

je hudobná skupina Fruit me lite, 
ktorej posledné tóny ohlásia začia-
tok vyhlásenia výsledkov o 20.00 h. 
Dozvieme sa, koľko Karlovešťanov 
sa zapojilo do kampane a koľko fi-
nančných prostriedkov sa podarilo 
vyzbierať. 

Ak sa chcete zapojiť aj vy, nasad-
nite 31. mája na svoje bicykle, kolo-
bežky, skateboardy, dotlačte kočík, 
alebo si obujte kolieskové korčule a 
príďte na školské námestie pri Základ-
nej škole Majerníkova 62. 

Kolesá proti rakovine sa po prvý 
raz rozkrútili v roku 2003 pod zášti-
tou paralympijského víťaza v cyklis-
tickom šprinte (Sydney 2000), 
onkologického pacienta Radovana 
Kaufmana. Ten počas prvého ročníka 
podľahol rakovine, ale jeho meno sa 
stalo symbolom kampane. Patrónkou 
15. ročníka podujatia Na kolesách 
proti rakovine je slovenská paralym-
pijská športovkyňa - strelkyňa Veroni-
ka Vadovičová, držiteľka viacerých 
zlatých medailí a svetových rekor-
dov z paralympijských hier a iných 
súťaží. Kampaň podporujú aj cykli-
stickí re prezentanti Slovenska Juraj 
Sagan  (brat Petra Sagana, pozn. red.)
a Michael Kolář.                      -mš-

Názor poslancov

Rudolf Rosina

Som jeden z predkladateľov 
a iniciátorov tohto VZN. V procese 
schvaľovania sme postupne zapra-
covávali aj názory a pripomienky 
kolegov a verejnosti. Prijaté VZN by 
malo uľahčiť život osobám, ktoré sú 
odkázané na individuálnu automo-
bilovú dopravu po administratívnej 
(odpadá povinnosť prikladať k žiado-
sti overené kópie dokladov, nie je 
potrebné osobné vybavenie) i prak-
tickej stránke (parkovanie náhradného 
vozidla). Na druhej strane by sa mala 
výrazne sťažiť pozícia osôb, ktoré 
sa snažia hyenistickým spôsobom 
zneužívať vyhradené parkovanie pre 
ŤZP osoby. Je vytvorený dostatočne 
veľký časový priestor na to, aby si 
vše tky oprávnené osoby vybavili par-
kovací preukaz ŤZP.

Peter Buzáš  

Považujem za správne rozhodnutie 
zjednotiť pravidlá nároku na vyhradené 
parkovacie miesta pre ťažko zdravotne 
postihnutých spolu s ďalšími mestskými 
časťami, ako aj zosúladenie VZN s pred-
pismi Európskej únie. Zároveň dúfam, že 
sa nám podarí predchádzať zneužívaniu 
statusu ťažko zdravotne postihnutých. 
Posunutím účinnosti VZN sme chceli 
ponechať dostatok času na vybavenie po-
trebných náležitostí pre obyvateľov s náro-
kom na vyhradené parkovacie miesto.

Priestor pre váš inzerát
Info: 0940 634 111 • e-mail: inzercia@karlovaves.sk
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Ľudia bez domova už vyše roka
skrášľujú Karlovu Ves

Do projektu vstupovali bez 
práce a strechy nad hlavou, 
dnes už majú oboje. Takto 

sa podarilo vypracovať klientom 
nízkoprahového zariadenia Depaul 
Slovensko, ktorí sa zapojili do re-
integračného programu v spoluprá-
ci s karloveským miestnym úra-
dom. Spolu sa do projektu zapojilo 
30 ľudí bez domova, ôsmim z nich 
sa podarilo zamestnať a nájsť si 
bývanie. 

„Je potrebné, aby ľudia bez domova 
nestrácali pracovné návyky a sociálne 
kontakty. Preto sme ich začlenili do 
tej to všeobecne potrebnej a zmys-
luplnej činnosti, ktorá im môže pomôcť 
v náročnom procese návratu do plno-
hodnotného života,“ hovorí starostka 
Karlovej Vsi Dana Čahojová. 

Projekt spustila nezisková organizá-
cia Depaul Slovensko v spolupráci 
s Karlovou Vsou vo februári minulého 
roka. Najprv sa klienti nocľahárne 
zapájali do pracovných aktivít miest-
neho úradu raz alebo dvakrát do 

týždňa. Pomáhali zametať ulice či 
zbierať odpadky. Zo skupiny 30 po-
mocníkov sa neskôr vyprofilovala 
desiatka klientov, u ktorých sociál-
ni pracovníci videli najvyššiu mieru 
osvo jenia pracovných návykov a pra-
covnej disciplíny. Od vlaňajšieho ok-
tóbra pomáhajú pri upratovaní počas 
celého pracovného týždňa. „Títo 
klienti aktívne spolupracovali alebo 
spolupracujú so sociálnym pracovní-
kom na riešení svojej nepriaznivej 
situácie. Poskytli sme im dvojmesačný 
kurz kariérneho poradenstva v spo-
lupráci s dvoma skúsenými lektormi 
a aj iné výhody, ktoré sú z nášho 
pohľadu zásadné pre optimálny proces 
opätovného začlenenia,“ vysvetľuje 
sociálny pracovník Jakub Bartoš. Za 
hodinu práce každého klienta dostala 
organizácia Depaul Slovensko štyri 
eurá. Z nich mal klient zabezpečené 
celotýždňové ubytovanie v nocľahár-
ni, cestovné náklady, oblečenie, 
príspevok na stravu a ďalšie výdavky 
na riešenie jeho situácie (doklady, 

riešenie dlhov). 
Viacerým klientom, ktorí sa do 

projektu zapojili, sa podarilo nájsť 
zamestnanie. Do vlaňajšieho októbra 
si našlo prácu a ubytovanie lepšie ako 
nízkoprahová nocľaháreň päť z nich. 
Neskôr k nim pribudla ďalšia trojica, 
ktorá už tiež nepotrebuje využívať 
služby nocľahárne. Ďalším trom klien-
tom, ktorí sú stále zapojení do pro-
jektu, sa už tiež rysuje lepšia budúc-
nosť. “Faktom zostáva, že pracovný 
trh len do malej miery zohľadňuje 
reálne možnosti a kapacity ľudí bez 

domova, resp. dlhodobo nezamest-
naných a práve tento projekt nám 
všetkým dokázal, že pri správne zvo-
lenej stratégii a pri optimálne vybudo-
vanom vzťahu s klientom sa veci dajú 
posúvať k lepšiemu,” hovorí Jakub 
Bartoš.  Karlova Ves s organizáciou 
Depaul Slovensko plánujú v rozbeh-
nutej spolupráci pokračovať. 

„Depaul Slovensko vníma spo-
luprácu s miestnym úradom v Karlovej 
Vsi veľmi pozitívne, čo odzrkadľujú aj 
výsledky našej práce,“ dodáva Bartoš. 

-zč-; Foto: MiÚ

Vďaka projektu Karlovej Vsi pomáhame ľuďom bez prístrešia
  v náročnom procese návratu do plnohodnotného života

Po zaplatení dane za psa 
dostanete vrecká na exkrementy

Pracovník vonkajšej údržby
Hľadáme zodpovedných pracovníkov na zametanie a čistenie verejného 

priestranstva v Bratislave - časti Karlova Ves, Dúbravka, Patrónka.
Náplň práce: zametanie, dočisťovanie a umývanie podláh a stien, 

oprava náterov kovových konštrukcií.
Vhodné pre dôchodcov, študentov aj pre ľudí s ľahším zdravotným postihnutím

Forma: dohoda o vykonaní práce, trvalý pracovný pomer
Miesto výkonu práce: Bratislava
Možný termín nástupu: ihneď

Hrubá mzda: 3,0 €/hod + úkonové odmeny
Doba trvania: denne aj občasne na základe dohody

Požiadavky: vek minimálne 18 rokov, dobrý zdravotný stav, zodpovednosť
Výhoda – vodičský preukaz skupiny B (nie je podmienkou)

V prípade záujmu, prosíme poslať e-mail s kontaktnými údajmi
 na adresu: orsula@imm.sk

Telefonický kontakt : +421905403806 

Všetci majitelia psov v Kar-
lovej Vsi, ktorí sa prihlásili 
do evidencie a zaplatili daň, 

si môžu od pondelka 15. mája prísť 
prevziať 800 kusov plastových vre-
ciek na psie exkrementy. Budú sa 
vydávať v Centre služieb občanov 
vedľa miestneho úradu na základe 
predloženého dokladu o zaplatení 
dane za psa. 

„Chceli sme takýmto spôsobom 
odmeniť Karlovešťanov, ktorí si splni-
li svoju povinnosť. Z výnosu dane 
mestská časť financuje údržbu a sta-
rostlivosť o životné prostredie vrátane 
inštalácie košov na psie exkrementy 
a ich obsluhy, likvidácie a odvozu 
odpadu. Zároveň tým chceme motivo-
vať majiteľov psov, aby neprispievali 
k znečisteniu životného prostredia,“ 
povedala starostka Dana Čahojová.

Miestny úrad tým reaguje na pri-
pomienky psičkárov, ktorí poctivo 
zbierajú výkaly po svojich psoch, 
že na košoch často chýbajú vrecká. 
Keďže naše verejnoprospešné služby 

ich pravidelne dopĺňajú, je pravde-
podobné, že niektorí neohľaduplní 
jedinci si vytvárajú vlastné zásoby.

V Karlovej Vsi bolo k 1. marcu 
2017 evidovaných 1861 psov, sku-
točný počet je však oveľa vyšší. Daň 
za psa možno zaplatiť priamo v Cen-
tre služieb občanom, a to aj platob-
nou kartou. Po zaplatení dane majiteľ 
automaticky dostane balíček vreciek. 
Prihlásiť psa do evidencie a zaplatiť 
zaňho daň je možné v priebehu celého 
roka. Každý majiteľ psa je povinný 
prihlásiť ho do 30 dní  do evidencie. 
Psy sa registrujú na miestnom úrade 
v Centre služieb občanom. Kontakt: 
0940 634 119, e-mail: ilona.kraic@
karlovaves.sk. 

Pri prihlásení psa do evidencie tre-
ba osobne doručiť vyplnené tlačivo. 
Majitelia, ktorí dovŕšili vek 62 rokov, 
sú od platenia dane oslobodení, ak 
ich jediným príjmom v domácnosti je 
dôchodok. Splnenie tejto podmienky 
senior preukáže čestným vyhlásením.  

-mš-; Foto: MiÚ

Inzercia
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Zaznamenali smemáj 2017

V čase pred Veľkou nocou sa ľudia tradične venujú 
upratovaniu a skrášľovaniu svojho bezprostred-
ného okolia. Karlova Ves je naším spoločným do-

movom, a preto aj tento rok miestny úrad zorganizoval 
jarné upratovanie Karlovej Vsi. Zúčastnilo sa na ňom 
29 pracovných skupín, ktoré v sobotu 8. apríla vyzbie-
rali odpad, ktorý zaplnil osem veľkokapacitných kontaj-
nerov. 

Už tradične sa na podujatí zúčastnili žiaci, učitelia a rodičia 
zo ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova, komunity obyvateľov 
z viacerých ulíc, ale aj rodinné centrum Dlháčik. Karloveskí 
skauti upratovali okolie KCK a viacerí Dlhodielčania sa vy-
brali čistiť aj obľúbenú lokalitu Kráľova hora. „Každoročne 
sa na akcii zúčastní množstvo dobrovoľníkov, a to nás teší. 
Nie je nám ľahostajné, ako vyzerá naše prostredie. Navyše 
každý môže ihneď vidieť výsledok svojej práce, čo je vždy prí-
jemné. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka,“ povedala 
starostka Dana Čahojová.

O týždeň skôr sa k jarnému upratovaniu pridali aj kar-
loveské vodácke kluby, ktoré pozvali občanov upratovať 
dunajské brehy. Už po ôsmykrát sa upratovania v lokalite 
Karloveského ramena zúčastnili miestne vodácke kluby, 
dovedna vyše 30 dobrovoľníkov z Karlovej Vsi. Aj vďaka 
krásnemu počasiu bola výborná nálada, práca išla od ruky 
a odviezlo sa 20 kubíkov odpadu. Jeho odvoz zabezpečila 
mestská časť prostredníctvom Verejnoprospešných služieb. 
„Karloveská zátoka je pripravená pre návštevníkov. Zároveň 
by som chcel apelovať najmä na ľudí, ktorí chodia opekať 
k vode, aby po sebe vždy upratali a odpadky hádzali do smet-
ných košov, ktorých je tam dostatok,“ dodáva iniciátor akcie 
- vedúci Karloveského športového klubu Juraj Kadnár.                   

-mš-; Foto: MiÚ

Jarné upratovanie 
Karlovej Vsi

O S

Už tradične sa na 
jarnom upratovaní 

zúčastnili žiaci, 
učitelia 

a rodičia zo 
ZŠ A. Dubčeka

O týždeň skôr upratovali dunajské brehy karloveské vodácke kluby

Vodákom išla práca od ruky a vyzbierali 20 kubíkov odpadu
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Zaznamenali sme

Z okolia Kráľovej hory sa odviezlo niekoľko vriec odpadu

Ľudia vyčistili aj dráhu okolo ihriska

Aj vďaka jarnému upratovaniu máme krajšiu Karlovu Ves

Viacerí Dlhodielčania sa vybrali

čistiť aj obľúbenú lokalitu Kráľova hora

Upratovali malí aj veľkí Karlovešťania z MŠ Kolískova
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Karloveské centrum kultúry sa 
v pondelok 24. apríla opäť zaplnilo 
jubilantmi. Zišli sa oslávenci, ktorí 
svoje jubileá oslávili vo februári 
a v marci. Najstaršou bola 97-ročná 
Valéria Hamzová. Na podujatí sa 
zúčastnilo 67 jubilantov, ktorým 
osobne zablahoželali starostka Kar-
lovej Vsi Dana Čahojová, zástup-
ca starostky Branislav Záhradník 
a niektorí karloveskí poslanci. 
Kultúrny program pre seniorov pri-
pravili žiaci ZUŠ sv. Cecílie so síd-
lom na Spojenej škole sv. Františ-
ka z Assisi a členovia folklórneho 
súboru Dolina. Karlova Ves pozý-
va na stretnutia jubilantov Kar-
lovešťanov, ktorí oslávili v dvoch 
predchádzajúcich mesiacoch 75 
rokov a všetkých, ktorí oslávili 80 
a viac rokov. 

-mš-; Foto: MiÚ

V kultúrnom dome 
sme si znovu uctili jubilantov v
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sme si znovu uctili jubilantov

Starostka Dana Čahojová zablahoželala aj najstaršej oslávenkyni, 
97-ročnej Valérii Hamzovej

Stretnutie jubilantov prináša aj takéto milé momentky

Druhým najstarším oslávencom bol 92-ročný Víťazoslav Hájek

Kultúrny program pripravili žiaci ZUŠ sv. Cecílie so sídlom v Spojenej škole 

sv. Františka z Assisi

Na podujatí sa 

zúčastnilo 67 

jubilantov
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Naďa Čermáková: 
Náš folklór je 
jedinečný

Ako sama hovorí, ľudový 
tanec má v krvi. Vedúca 
folklórneho súboru Doli-

na Naďa Čermáková stála pri jeho 
zrode a tento rok spolu oslavujú 30. 
výročie založenia tohto detského 
a mládežníckeho umeleckého tele-
sa. Skúsená tanečná pedagogička 
a choreografka vedie deti a mládež 
dlhé roky k folklóru svojou zaniete-
nosťou a láskou. Propagácia ľudovej 
piesne a tanca jej dodáva nádej, že 
slovenskému folklóru a kultúrnej 
identite svitá na lepšie časy.

Kedy sa zrodilo vaše nadšenie pre 
folklór?

Moja maminka bola učiteľka a mala 
veľmi blízko k tanečnému a divadel-
nému  umeniu, čiže „javisko“ som 
dostala už do vienka. Vyrastala som 
s rodičmi a súrodencami v Trenčíne, 
kde som navštevovala základnú školu 
a potom gymnázium. Počas štúdia na 
gymnáziu ma očarilo vystúpenie folk-
lórneho súboru Trenčan. Takpovediac 
som bola v správny čas na správnom 
mieste. Stala som sa členkou veľkej 
folklórnej rodiny. V Trenčane som 
tancovala a spievala štyri roky. Naša 
pani profesorka, ako sme volali vedú-
cu súboru pani Kubalovú, nás ve-
dela pritiahnuť k folklóru. Z malého 
plamienka, ktorý horel v našich srd-
ciach, vedela vytvoriť veľkú neuha-
siteľnú folklórnu vatru a tradície, ku 
ktorým nás priviedla, sme si priniesli 
aj do svojich rodín.

Mali ste kde pokračovať aj po 
skončení strednej školy?

Moje kroky po maturite viedli do 
Bratislavy na Technickú univerzitu 
a tam do vysokoškolského  folklórne-
ho súboru Technik. Po dvoch rokoch 
v Techniku ma môj tanečný partner 
prehovoril, aby som prišla do Lúčnice. 
Úspešne som zvládla konkurz, 
a tak som do konca štúdia tancovala 
v Lúčnici.  Potom prišlo zamestnanie, 
deti.

Takže prišla odmlka?
Zosúladiť život rodiny s malými 

deťmi a folklórne pôsobenie nie je jed-
noduché. Žena si nemôže od malých 
detí „odskočiť“ kedykoľvek. Preto 

prišla krátka tanečná pauza. Po nej 
som tam začala pôsobiť ako tanečná 
pedagogička a vydržala som takmer 
10 rokov. V tom čase vo mne skrs-
la myšlienka založiť prípravku pre 
súbor, a tak vznikla tanečná skupi-
na Techniček. Z neho sa stal súbor 
Drienka, ktorý fungoval až do zruše-
nia Mestského domu detí a mládeže.

Opäť prišlo na rad sťahovanie?
Po krátkom pôsobení v Iuvente som 

prijala ponuku Parku kultúry a oddy-
chu (PKO). Súbor zmenil pôsobisko 
a premenoval sa na súčasnú Dolinu. 
Pätnásť rokov stála šťastena pri nás, 
PKO poskytol Doline ideálne záze-
mie. Súbor sa rozrástol o prípravku, 
ktorú navštevovali už detičky od 3 
rokov a dosiahol takmer 100 členov. 
Ale opäť prišiel tvrdý zásah. Pozemky 
pod PKO boli predané a neskôr PKO 
zrušený. Budovy, kde mnohé deti 
popoludní trávili čas, zmysluplným 
spôsobom zdokonaľovali svoje telá, 
rozvíjali charakter, lásku k hodnotám 
a tradíciám, budovy, ktoré poskytova-
li talentovaným deťom útočisko, boli 
zbúrané. Našli sme nové možnosti 
v Karloveskom centre kultúry. Do-
hodli sme sa, že súbor prijme mestská 
časť Bratislava-Karlova Ves do Kar-
loveského centra kultúry (KCK). 
Získali sme nové tréningové priestory 
aj miestnosť na uskladnenie krojov. 
Súbor navštevuje asi 80 detí, ktoré sú 
rozdelené do troch tanečných  skupín. 
Pomocnú ruku nám podal Karloveský 
športový klub, s ktorým súbor už dlhší 
čas spolupracuje. 

Na čom vám ako pedagogičke naj-
viac záleží?

Predovšetkým na vybudovaní vzťa-
hu dieťaťa k ľudovej piesni, k pohybu, 
na zvládnutí správneho držania tela 
a základnej pohybovej aktivity, ktorá 

je dôležitá pre dieťa v každom veku. 
Keď sa vyjadruje hudba pohybom, 
v dieťati to zanecháva emócie. 
Nerobíme rozdiel medzi talento-
vanými a menej talentovanými deťmi. 
Prijímame všetkých záujemcov 
a časom sa vykryštalizuje, ktoré dieťa 
má o tanec a folklór skutočný záujem.

Akým spôsobom sa dá dnešné dieťa 
zapáliť pre folklór?

Ak sa dieťa nepodchytí odmalička, 
vo veku okolo 10 rokov a neskôr je 
to už náročné. Častým problémom je 
prilákať chlapcov, ktorí v prevažnej 
väčšine inklinujú k športovým ak-
tivitám. V Doline je perfektná at-
mosféra a partia mladých ľudí. To je 
faktor, ktorý zohráva kľúčovú úlohu 
pri akomkoľvek kolektíve, či už ide 
o ľudový tanec alebo o šport.

V čom je podľa vás slovenský folk-
lór špecifický?
Ľudová pieseň či tanec odjakživa 

odzrkadľovali dušu človeka. Ľudia si 
vyspievali svoje žiale, radosti, emó-
cie. Lyrika sa strieda s dynamikou 
a temperamentom. Práve toto robí 
program našich folklórnych súborov 
takým špecifickým. V rámci vystúpe-
nia sa ku každému tancu prezliekame 
do iného kroja, čo má mimoriadny 
efekt a nezabudnuteľný vplyv na pub-
likum. Tlieskali nám diváci v rôz-
nych štátoch Európy, v Tunisku aj 
v USA, kde sme sa zúčastnili na medzi-
národnom folklórnom festivale spolu 
s tanečnicami z Lúčnice - seniorkami.

Ako máte zabezpečený servis 
a výrobu krojov?

Jednoduchšie kroje si šijeme svoj-
pomocne. Komplikovanejšie úpravy 
už riešime cez odbornú spoločnosť, 
ktorá sa venuje výrobe krojov. Nie je 
to lacná záležitosť. Obuv si dávame 

šiť, pretože dievčenské aj chlapčenské 
tanečné topánky a čižmy sa nedajú 
bežne kúpiť. 

Vystupujete radšej doma alebo 
v zahraničí?

Ak milujete folklór, s láskou ho 
odovzdáte akémukoľvek divákovi, 
nezávisle od jeho veku či miesta 
vystúpenia. Nám sa všade vystupuje 
dobre. V minulosti sme sa každoročne 
zúčastňovali medzinárodných folk-
lórnych festivalov v zahraničí. Tieto 
zážitky deťom priniesli cenné skúse-
nosti. Dnes je to so zahraničnými 
cestami oveľa komplikovanejšie. Sú-
bor si musí hradiť kompletné náklady 
za stravu, ubytovanie, dopravu. Aby 
sme odbremenili peňaženky rodičov, 
pokúšame sa zohnať sponzorské 
príspevky, posielame žiadosti o gran-
tové príspevky.   

Dolina oslavuje tento rok  30. 
výročie svojho vzniku. Pripravujete 
špeciálny program?

K tomuto jubileu pripravujeme gala-
program, v ktorom sa okrem terajších 
členov  predstavia aj bývalí tanečníci 
súboru a rodičia detí. Chceme vy-
zdvihnúť a poukázať na rodinné tradí-
cie. Láska k folklóru sa v niektorých 
rodinách dedí – „jablko nepadá ďaleko 
od stromu“.

Verím, že sa nám podarí osláviť 
toto krásne výročie tak, ako to máme 
najradšej – s radosťou, detskou bez-
prostrednosťou, zábavou a kvalit-
ným folklórnym programom. Plánu-
jeme dve vystúpenia – prvé 6. mája 
o 17.00 h v Karloveskom centre 
kultúry a druhé 13. mája o 18.00 h 
v Dome kultúry Zrkadlový háj. Tešíme 
sa na všetkých priateľov a priazniv-
cov folklóru, ktorí s nami prídu oslá-
viť 30. výročie založenia Doliny. 

-ab-; foto: archív N. Čermákovej

Naďa Čermáková 
(druhá zľava 

v hornom 
rade) so svojím 

súborom
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Dotácie na svoju činnosť či 
projekty dostanú od Kar-
lovej Vsi združenia pracu-

júce so zdravotne postihnutými, 
folklórne súbory, rodinné centrá, 
športovci i seniori. Rozhodli o tom 
na aprílovom zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva karloveskí poslanci. 

Na miestny úrad prišlo v urče-
nom termíne 52 žiadostí a celkový 
objem žiadaných finančných pro-
striedkov niekoľkonásobne prevyšoval 
vyčlenený balík peňazí. Dotácie 
posúdila dotačná komisia zriadená 
miestnym zastupiteľstvom. Mestská 
časť žiadateľom prispeje na činnosť or-
ganizácie alebo na konkrétny projekt. 

Karlova Ves v tomto roku vyčlenila 
na dotácie sumu 30 000 eur. Rozdeľo-
vanie týchto finančných príspevkov 
sa začalo riadiť novými transparent-
nými pravidlami, ktoré vlani v de-
cembri schválili karloveskí poslanci 
a v polovici januára nadobudli účin-
nosť. Ide o jasné a podrobné pra-
vidlá, ktoré sprevádzajú celý proces 
od vyhlásenia výzvy na prideľovanie 
dotácií, cez podávanie a posudzovanie 
žiadostí až po samotné poskytnutie 
príspevkov a kontrolu ich použitia. 

Peniaze z obecného rozpočtu popu-
tujú viacerým karloveským občian-
skym združeniam či rodinným cen-
trám Klbko a Dlháčik. 

Naprázdno neobišli ani karloveskí 
športovci. Miestni poslanci schváli-
li dotáciu napríklad aj na preteky 
v rýchlostnej kanoistike pre Klub 
rýchlostnej kanoistiky Vinohrady, na 
šachový turnaj Šachového klubu Do-

Ak ste prívržencom umenia ulice a chcete ukázať svoj výtvarný talent na 
verejne prístupnom mieste, miestny úrad vám ponúka výbornú príležitosť. Do 
20. mája sa prihláste na miestnom úrade. Napíšte nám svoju predstavu, ako 
by ste vymaľovali betónové plochy ihriska na Jamnického ulici. Pošlite nám 
svoj výtvarný návrh a uveďte e-mailový kontakt. Do konca mája vyberieme 
návrh, ktorý sa nám bude najviac páčiť a s vybraným účastníkom sa dohodneme 
na ďalšom postupe. Svoje návrhy posielajte na e-mail: doprava@karlovaves.sk 
a do predmetu správy napíšte „street art“.                     -mš-; Foto: MiÚ

Miestny úrad Karlova Ves v spolupráci so Základnou umeleckou školou sv. 
Cecílie a Jednotou dôchodcov Slovenska organizuje stretnutie pri príležitosti 
Dňa matiek. Uskutoční sa 15. mája o 16.30 h v Karloveskom centre kultúry. 
Vystúpia žiaci Základnej umeleckej školy sv. Cecílie. Účasť členov je vítaná 
a prajeme vám pekný umelecký zážitok. Počet miest je limitovaný. 

JDS oznamuje, že pobyt v hoteli Morava v Tatranskej Lomnici je už ob-
sadený. V záujme zabezpečenia podobných pobytov pre seniorov sa možno 
obrátiť na zariadenie Sorea na Odborárskom námestí, resp. na Májkovej ulici.

prastav Bratislava či na letné sústre-
denie mládežníckych družstiev Futba-
lového klubu mládeže Karlova Ves. 
Mestská časť dotáciou prispeje aj na 
prípravu 42. ročníka Behu Devínskou 
kobylou, ktorý organizuje DANUBI-
US – klub športov v prírode. 

Finančný príspevok od mestskej 
časti vo výške 2500 eur poputuje aj 
na vybudovanie nového športovis-
ka v areáli ZŠ A. Dubčeka, o ktorý 
sa uchádzalo Združenie rodičov 
a zástupcov žiakov pri ZŠ A. Dubče-
ka. Peniaze chcú využiť na vybudo-
vanie športovo-hracej plochy s mul-
tifunkčnými prvkami na gymnastiku 
a lezenie. 

Podporená bude aj činnosť Ligy 
proti rakovine SR, príspevky pomôžu 
aj Spojenej škole pre zrakovo po-
stihnutých na Svrčej ulici. Uspeli 
tiež seniori z Jednoty dôchodcov či 
speváckeho súboru Senioranka. Kar-
loveskí poslanci rozhodli tiež o pod-
pore projektu Bratislavského spolku 
nepočujúcich, ktorý na sociálno-re-
habilitačný projekt starostlivosti 
o nepočujúcich občanov Karlovej 
Vsi získal 500 eur. Mestská časť 
prispeje aj Združeniu zdravotne po-
stihnutých občanov SR so sídlom na 
Tilgnerovej ulici, ktoré chce dotáciu 
využiť na liečebné a rekondičné po-
byty či poznávacie výlety pre svojich 
klientov. Finančnú podporu dostanú 
aj tanečníci zo Slovenského zväzu 
tanečného športu na vozíčku, a to na 
letný integračno-tvorivý pobyt Tanec 
na kolesách v Ružomberku. 

-zč-

Karloveskí poslanci rozhodli 
o rozdelení dotácií

Ak máte záujem vymaľovať 
ihrisko, prihláste sa

Jednota dôchodcov Slovenska 
informuje

Karlova Ves je aj na Facebooku
Aktuálne dianie v mestskej časti Bratislava–Kar-

lova Ves môžete sledovať aj na oficiálnom pro-
file na Facebooku. Dozviete sa novinky zo života 
v Karlovej Vsi, informácie o aktuálnych opravách 
a rekonštrukciách, nechýba ani program kultúrnych 
akcií či fotografie z našich podujatí.

Prenajmem 
obchodný priestor 

na ul. Kresánkova 7/A, Bratislava 
Kontakt 0904 166 758

Inzercia

ŽELEZIARSTVO
DLHÉ DIELY, KOLÍSKOVA 1

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

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

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

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

Aj vy môžete navrhnúť, ako by ste vymaľovali tento múr na Jamnického ulici
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Váš bytový dom si môžete spravovať aj sami, 
prostredníctvom vlastného spoločenstva

Vlastníci si môžu spravo-
vať svoj bytový dom sami 
a založiť si za týmto účelom 

spoločenstvo vlastníkov bytov. Tre-
ba na to predovšetkým šikovných 
ľudí, ktorí majú záujem o dom sa 
starať a vedia sa pohybovať v prob-
lematike správy bytových domov. 

Spoločenstvo môže tiež znamenať 
nižšie náklady na správu domu, 
finančnú samostatnosť, úplnú kon-
trolu vlastných peňazí a napríklad aj 
svojpomocné odstraňovanie drob-
ných porúch. Pozná dom, obyvateľov 
i majiteľov bytov a hlavne je denne 
v dome, je pri zdroji informácií a ne-
dostáva ich “z druhej ruky”. Na druhej 
strane problémom môže byť nedosta-
tok času členov orgánov spoločenstva 
na plnohodnotný výkon funkcie, vznik 
konfliktov so spoluvlastníkmi pre ne-
profesionálny prístup a nedostupnosť 
informácií. Môžu sa objaviť podozre-
nia, že predseda a rada spoločenstva 
si robia, čo chcú a nekonzultujú to 
s vlastníkmi. 

„Spoločenstvo vlastníkov by-
tov sa zakladá schválením zmluvy 
o spoločenstve a zaregistrovaním na 
okresnom úrade, na odbore všeo-
becnej vnútornej správy. Zmluva 
o spoločenstve je záväzná pre všet-
kých vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v bytovom dome,“ infor-
muje Peter Cakl z regionálneho centra 
Združenia spoločenstiev vlastníkov 
bytov na Slovensku.

Základné orgány spoločenstva sú 
definované zákonom 

„Predseda spoločenstva sa dá sa 
prirovnať k riaditeľovi vo firme. Čo 
môže a nemôže robiť predseda či rada 
za vlastníkov bytov určuje zákon. Je 
veľmi dôležité jasne definovať právo-
moci volených orgánov spoločen-
stva ak idú nad rámec zákona, aby 
nedochádzalo k nedorozumeniam, 
prípadne k súdnym sporom pri ich 
prekročení,“ upozorňuje Peter Cakl.

Predsedu volí zhromaždenie vlast-
níkov bytov a nebytových priestorov 
nadpolovičnou väčšinou prítomných 
alebo môže byť zvolený písomným 
hlasovaním. Kandidát na predsedu 
musí byť majiteľ bytu alebo neby-
tového priestoru a musí pred volením 
predložiť výpis z registra trestov. Po 

zvolení sa musí nový predseda alebo 
potvrdený predseda zaregistrovať na 
okresnom úrade do 15 dní od zvole-
nia. Tu sa často robí chyba, keď skončí 
funkčné obdobie predsedu a opätovne 
sa zvolí, zabudne sa to oznámiť 
v registri. V prípade, že sa to neuro-
bí, predseda je síce zapísaný v regis-
tri, ale nemá už mandát konať v mene 
spoločenstva. Najväčšie problémy 
vznikajú potom pri úveroch, obnove 
domu a pod. 
Členovia rady dohliadajú na činnosť 

predsedu, či je v súlade so zákonom, 
so zmluvou o spoločenstve a inými 
internými predpismi a rozhodnutia-
mi zhromaždenia vlastníkov. Radu 
môžu vlastníci poveriť aj rozhodo-
vaním o použití finančných prostried-
kov v určenom rozsahu. Predseda 
môže vykonať investíciu do obnovy 
bytového domu do určitej výšky. 
Keby vznikla potreba investovať viac, 
muselo by sa zvolať zhromaždenie 
a na ňom schváliť investičný zámer. 
Je preto dobré, aby sa hranica pre 
schvaľovanie zhromaždením nastavi-
la tak, aby v jeho rámci mohla rada 
schváliť použitie finančných pro-
striedkov. Nebolo by tak nevyhnutné 
zvolávať každú chvíľu zhromaždenia, 
zároveň by ani predseda nemohol ro-
biť väčšie akcie svojvoľne. 
Členov rady je možné zvoliť na 

zhromaždení alebo písomným hlaso-
vaním. 

Zhromaždenie je najvyšším 
rozhodujúcim orgánom spoločen -
stva. Zhromaždenie tvoria všetci 
majitelia bytov alebo nebytových 
priestorov (NP) v dome. Na zasada-
niach zhromaždenia vlastníkov (vrá-
tane písomného hlasovania) sa každý 
majiteľ bytu môže nechať zastupovať 
v neprítomnosti poverenou osobou - 
na základe úradne overenej plnej moci 
(notár, matrika). 

Ako sa prijímajú rozhodnutia 
spoločenstva?

Zhromaždenie prijíma svoje 
rozhodnutia hlasovaním na zasada-
niach vlastníkov bytov a NP alebo 
písomným hlasovaním. Vlastník 
bytu alebo NP v dome má právo 
a povinnosť zúčastňovať sa na správe 
domu a na zhromaždení hlasovaním 
rozhodovať o všetkých veciach, ktoré 

sa týkajú správy domu, spoločných 
častí domu a spoločných zariadení 
domu, spoločných NP, príslušenstva 
a pozemku. „Oznámenie o zhro-
maždení vlastníkov spolu s progra -
mom musí byť v písomnej forme 
doručené každému vlastníkovi bytu 
alebo nebytového priestoru v dome 
minimálne päť pracovných dní pred 
dňom konania zhromaždenia. Pri 
oznámení sa niekedy robí základná 
chyba. Pozvánka s programom sa 
vhadzuje do schránok. Pri súdnom 
spore potom však nie je možné preu-
kázať jej doručenie. Preto odporúčam 
pozvánku doručiť osobne alebo 
poštou. Odporúčam oznam o konaní 
zasadnutia navyše vyvesiť na násten-
ku alebo ešte vhodiť oznam aj do 
schránky,“ upozorňuje Peter Cakl. 
V súčasnej modernej dobe internetu je 
možné uvažovať aj o doručovaní správ 
a pozvánok aj formou e-mailov, ale za 

predpokladu, že je takáto možnosť 
doručovania vyslovene uvedená 
v zmluve o spoločenstve, vrátane po-
vinnosti vlastníka v prípade záujmu 
o takýto spôsob doručovania nahlásiť 
spoločenstvu svoju aktuálnu e-mai-
lovú adresu, na ktorú chce dostávať in-
formácie. Napriek tomu sa odporúča 
pri právne osobitne dôležitých hlaso-
vaniach použiť klasický spôsob 
doručovania, aby ho nikto nemohol 
spochybniť pred súdom. Výsledok 
hlasovania oznamuje ten, kto zhro-
maždenie zvolal, a to do piatich pra-
covných dní. 

„Tiež neodporúčam doručovať 
zápisnicu vhodením do schránky. 
Nedá sa zabezpečiť, že sa k zápisnici 
dostane iba oprávnená osoba - majiteľ 
bytu alebo NP. Zápisnica je uložená 
v dokladoch spoločenstva a je k na-
hliadnutiu - nie na kopírovanie či 
fotenie. No ak sa na zhromaždení 

Na založenie spoločenstva treba urobiť nasledujúce kroky:
1. V bytovom dome sa musia nájsť minimálne štyria dobrovoľníci, 

ktorí budú zastupovať spoločenstvo. Ide o predsedu a troch členov rady 
spoločenstva.

2. Títo musia zorganizovať schôdzu alebo písomné hlasovanie, ktorým 
vlastníci rozhodnú o zmene formy správy. V tomto prípade sa rozhoduje 
dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov. O výsledku schôdze treba spísať zápisnicu a doručiť ju správ-
covi spolu s výpoveďou. Na schôdzi vlastníkov sa zvolí jeden z majiteľov, 
ktorý doručí výpoveď správcovi. Správcovi začne plynúť trojmesačná 
výpovedná lehota prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po 
doručení výpovede.

3. Je nutné vypracovať zmluvu o spoločenstve a schváliť ju na schôdzi 
vlastníkov bytov. Na tejto schôdzi je rovnako treba zvoliť predsedu a naj-
menej troch členov rady. Predseda a členovia rady sa volia nadpolovičnou 
väčšinou prítomných vlastníkov. Schôdza poverí novozvoleného predsedu 
vykonať zápis spoločenstva do registra spoločenstiev v lehote do 15 dní od 
konania zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

4. Súčasťou návrhu na zápis je zmluva o spoločenstve v dvoch vyhotove-
niach, doklad o bezúhonnosti predsedu (musí byť s dátumom pred začatím 
zhromaždenia, no nie starší ako tri mesiace), zápisnica a prezenčná listina 
zo schôdze vlastníkov bytov, výpis z listu vlastníctva a správny poplatok. 
Odporúča sa zápisnicu a prezentačnú listinu vyhotoviť v dvoch origináloch 
– jeden do registra a jeden do dokladov spoločenstva. V prípade zmeny 
formy správy je súčasťou návrhu aj výpoveď zmluvy o výkone správy 
správcovi. Za návrh na zápis spoločenstva do registra spoločenstiev zapla-
tia bytové domy správny poplatok vo výške 33 eur. 

5. Konanie sa začne dňom, keď je doručený návrh na zápis do registra. 
Správny orgán do troch dní po zápise do registra zašle spoločenstvu jed-
no vyhotovenie zmluvy o spoločenstve, na ktorom vyznačí deň vykonania 
zápisu do registra.
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rozhodne, že zápisnica sa bude 
vhadzovať do schránok, plnú zod-
povednosť za únik osobných údajov 
nesie spoločenstvo ako také, nie orga-
nizátor zhromaždenia,“ dopĺňa Peter 
Cakl. 

Za každý byt a nebytový priestor 
v dome má jeho vlastník jeden hlas 
pripadajúci na byt alebo nebytový 
priestor. Ak je byt alebo nebytový 
priestor vo vlastníctve viacerých osôb, 
môžu uplatniť svoje hlasovacie právo 
len ako celok. Ak ide o bezpodielové 
spoluvlastníctvo manželov, stačí ak sa 
zúčastní jeden z nich a zahlasuje za 
oboch. Ak sú podieloví spoluvlastní-
ci bytu alebo NP, mali by sa zúčast-
niť hlasovania všetci a jednomyseľne 
hlasovať. Ak jeden z majiteľov zahla-
suje inak, je to neplatný hlas za kon-
krétny byt. Ak sa jeden z majiteľov 
nezúčastní, ostatní sa môžu zúčastniť 
diskusie, navrhovať, byť volení, ale 
hlas pri hlasovaní bude neplatný. Aby 
sa predišlo strate hlasu, je nevyhnutné  
dať zúčastnenému majiteľovi úradne 
overenú plnú moc. 

Schôdza vlastníkov je uznášania-
schopná, ak sú prítomní vlastníci 
bytov a nebytových priestorov, ktorí 
majú aspoň dve tretiny právoplatných 
hlasov všetkých vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov. Prakticky 
však schôdza nikdy nebude uznášania-
schopná, čo má za dôsledok posunutie 
začiatku schôdze o hodinu. Tento čas 

je možné využiť na prediskutovanie 
všetkých problémov a po hodine sa 
prediskutované otázky hlasovaním 
schvália alebo nie. Na prijatie rozhod-
nutia na zhromaždení je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov 
prítomných vlastníkov. Ak zhro-
maždenie vlastníkov nie je ani ho di-
nu po oznámenom začatí uznášania-
schopné, stačí na prijatie rozhodnutia 
nadpolovičná väčšina hlasov prítom-
ných vlastníkov. Zákon podrobne 
uvádza, v ktorých prípadoch vlastníci 
prijímajú rozhodnutia na zhromaždení 
vlastníkov až dvojtretinovou väčši-
nou hlasov. Takto sa rozhoduje najmä 
pri hlasovaní o zmluvách o úvere, 
o zabezpečení úveru, o vstavbe alebo 
nadstavbe, o zmene účelu užívania 
spoločných častí a spoločných zaria-
dení domu, ale aj o zmene formy 
výkonu správy.

Ako sme už uviedli, vlastník môže 
v listinnej podobe s úradne overeným 
podpisom splnomocniť inú osobu, 
aby ho pri hlasovaní zastupovala. 
Súčasťou splnomocnenia musí byť 
aj príkaz, ako má splnomocnenec 
hlasovať pri konkrétnych otázkach, 
ak nejde o splnomocnenie na konanie 
v celom rozsahu práv a povinností 
vlastníka. Splnomocnená osoba sa 
originálom splnomocnenia preuka-
zuje na začiatku zhromaždenia rade 
alebo zástupcovi vlastníkov alebo na 
požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo 

nebytového priestoru v dome. Písom-
né hlasovanie môže vyhlásiť predseda, 
rada alebo štvrtina vlastníkov, ak na 
ich žiadosť nevyhlásil písomné hlaso-
vanie predseda alebo rada do 15 dní 
od doručenia žiadosti. O písomnom 
hlasovaní môžu rozhodnúť vlastníci aj 
hlasovaním. 

Ako postupovať, keď vlastníci nie 
sú spokojní s predsedom a chcú ho 
odvolať 

Predsedu odvoláva zhromaždenie 
nadpolovičnou väčšinou hlasov všet-
kých vlastníkov bytov a NP v dome. 
Ak je predseda odvolaný a nie je 
súčasne zvolený nový predseda, ak sa 
predseda vzdá funkcie alebo ju nie je 
schopný vykonávať z iných dôvodov 
najmenej počas troch po sebe nasledu-
júcich mesiacov, do zvolenia nového 
predsedu vykonáva funkciu predsedu 
člen rady určený radou. Na schôdzi 
rady sa zvolí jeden člen rady za za-
stupujúceho, potvrdí sa v zápisnici 
a rovnako ako pri predsedovi sa musí 
vykonať zápis do registra spoločen-
stiev.

Vlastníci, ktorí sú nespokojní 
s prácou predsedu, môžu požiadať 
radu o zvolanie zhromaždenia 
s progra mom, ktorého súčasťou je aj 
odvolanie predsedu. Ak to rada neu-
robí do 15 dní od doručenia žiadosti, 
môže štvrtina vlastníkov zvolať zhro-
maždenie sama.

Predpoklady na výkon funkcie 
predsedu spoločenstva

„Základným predpokladom na 
výkon funkcie predsedu spoločenstva 
je dobrá komunikácia s ľuďmi. Mal 
by to byť dobrý organizátor, manažér 
s technickým prehľadom. Dnes to 
musí byť zo zákona vlastník bytu ale-
bo nebytového priestoru v bytovom 
dome. Samozrejme je dôležité, aby ho 
ostatní vlastníci poznali aj po ľudskej 
a profesionálnej stránke. Predseda 
môže sám zabezpečiť všetky odborné 
činnosti, ktoré súvisia so správou by-
tového domu. Môže si ich ale zabez-
pečiť aj dodávateľsky, napr. prostred-
níctvom mandátnej zmluvy. Prakticky 
sa dajú delegovať právomoci na všet-
ky činnosti okrem kontrolnej činnosti 
rady, ako aj výkonu funkcie predsedu 
ako štatutára spoločenstva a právo-
mocí definovaných zákonom priamo 
predsedovi alebo členom rady,“ upo-
zorňuje Peter Cakl. 

Spravovanie bytových domov 
formou spoločenstiev vlastníkov 
je mimoriadne rozsiahla a náročná 
téma. Preto ani nebolo možné rozo-
brať v našom článku všetky možnosti 
a situácie. Odporúčame preto obrátiť 
sa so žiadosťou o radu na tie inštitúcie 
a združenia, ktoré sa tejto problema-
tike venujú, ako je napríklad Združe-
nie spoločenstiev vlastníkov bytov na 
Slovensku.   

  -mš-; Foto: MiÚ

Radíme
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Kríž má byť mementom, 
aby ľudia nezabudli

Susedská burza na Dlhých dieloch

Karlovešťania tento pamätník 
dôverne poznajú. Chodíme 
okolo neho, mnohí aj každý 

deň. Väčšina dokonca vie, po akej 
udalosti ho sem umiestnili. No asi 
len málokto tuší, že autorom kríža 
postaveného na mieste tragickej 
smrti Róberta Remiáša je výtvar-
ník Fero Guldan. Pri príležitosti  
21. výročia tragickej smrti Róberta 
Remiáša sme sa opýtali autora svoj-
rázneho pamätníka, čo ho viedlo 
k jeho vytvoreniu.

„V tom čase sme zvárali s dvoma 
architektmi sochy z kovu zo šroto-
viska na Prírodovedeckej fakulte. 
Chodili sme skoro každý deň okolo 
miesta, kde neskôr vybuchlo auto 
Róberta Remiáša. Na druhý deň po 
výbuchu sa tam povaľovalo množst-
vo vecí. Prirodzene na tento gauner-
ský čin sme zareagovali tým, že sme 
chce li postaviť kríž. Našiel som rúru, 
ktorá  mala osem metrov, takže sme 
z nej mohli urobiť vysoký kríž. Na 

Máte doma staré veci, ktoré už nepotrebujete? Máte pocit, že by 
sa mohli niekomu hodiť alebo mu urobia radosť?  Máte ideálnu 
príležitosť ponúknuť ich v sobotu 17. júna na prvej Burze starých 

vecí, ktorá sa uskutoční na Dlhých dieloch na školskom námestí od 10.00 do 
17.00 h. Burzu organizuje oddelenie kultúry miestneho úradu v spolupráci 
s internetovou skupinou Burza starých vecí, ktorej zakladateľkou je Kitty 
Jánošová. 

Najväčšia skupina s týmto zameraním na Slovensku má už 45 000 členov, 
ktorí sa zatiaľ poznali len cez virtuálny svet sociálnej siete. Preto jej zakla-
dateľka privítala iniciatívu vedúcej oddelenia kultúry Adriany Majky spojiť sily 
a prepojiť svet virtuálnych predávajúcich s reálnym prostredím. „Veľa Kar-
lovešťanov sa určite poteší, že budú môcť za susedskú cenu nakúpiť či predať 
nepotrebné veci a zaspomínať si na staré časy,“ povedala Kitty Jánošová. Pôjde 

o knihy, lampy, ale napríklad aj o drobné vybavenie domácností. Na burze nie 
je možné ponúkať domáce zvieratá ani lieky.

Podobné burzy sú veľmi obľúbené v zahraničí a navštevuje ich veľa ľudí. 
„Sama som členkou v rôznych podobných skupinách, ktoré  sa venujú preda-
ju rozmanitých retro vecí. Oslovila som Kitty Jánošovú a ona s tým nadšene 
súhlasila. Cieľom je vytvoriť milú akciu nielen lokálneho charakteru. Ako sa to 
nakoniec skončí? Sama som zvedavá. Budem veľmi rada, ak sa do nej zapojí, čo 
najviac Karlovešťanov. Robíme to najmä pre nich,“ vysvetľuje Adriana Majka.

Vstup pre záujemcov o kúpu je voľný. Pokiaľ chcete niečo ponúknuť na 
predaj, treba sa vopred zaregistrovať na e-mail: ilona.kraic@karlovaves.
sk. Registračný poplatok za predajné miesto je 3 eurá. Podrobnejšie in-
formácie o burze získate aj na telefónnom čísle 0940 634 125.         -mš-

Organizácia Verejnoprospešné služby 
Karlova Ves 

prijme do trvalého pracovného pomeru 
remeselníkov, vodičov 

a pomocných robotníkov. 
Bližšie informácie vám poskytneme 
telefonicky v pracovných dňoch

v čase 8.00 -15.00 h na čísle 0908 933 722. 

druhý deň sme z lodenice priniesli 
kábel, štyri kotvy a trochu to upravili. 
Trvalo to desať minút,“ spomína Fero 
Guldan.

Na kríži nie je ani meno za-
vraždeného, len dátum. Ako hovorí 
výtvarník, ani nebolo potrebné tam  
písať meno, každý vedel, aký zločin 
a komu sa tam stal. Na vrchole kríža 
je umiestnený motív slučky, ktorý 
má symbolizovať vraždu. Kríž mal 
byť mementom, aby ľudia nezabudli. 
Fakt, že už štyrikrát ho zničili vanda-
li, podľa neho hovorí o pokrytectve 
spoločnosti, ktorá sama seba označuje 
za kresťanskú. Zrušenie tzv. Mečiaro-
vých amnestií uvítal. Polemiku 
a udalosti, ktoré tomu predchádza-
li, však považuje za hanebné. „Ale 
dobre, že to nakoniec urobili, lebo 
inak sa nedá pokračovať. Uvidíme, 
čo bude nasledovať,“ myslí si autor 
Remiášovho kríža.

Maliar a sochár Fero Guldan pôso-
bil počas Nežnej revolúcie ako člen 

kooordinačného centra VPN a bol 
prvým porevolučným riaditeľom 
Slovenskej národnej galérie. Stavia 
neoficiálne pamätníky z recyklo-
vaného odpadu. Slovenskej verejnos-
ti  je známy aj ako autor sochárskych 
diel v múzeu Chatama Sofera, autor 
pomníka nenarodeným deťom pri 
Modrom kostolíku či pamätníka Kar-

la Kryla na jednom z bratislavských 
námestí. Vytvoril tiež výzdobu ka-
plnky umučenej a blahoslavenej ses-
try Zdenky, má dve stále expozície 
v bratislavských internetových ka-
viarňach na Obchodnej a Drevenej 
ulici, ale aj veľa ďalších diel po celom 
Slovensku.   

-mš-; Foto: MiÚ/internet

PONUKA PRÁCE 

Autor kríža na 
Molecovej, ktorý 

pripomína vraždu 
Roberta Remiáša, 

Fero Guldan

Lanovka na Kolibe
Pozrite sa na svet zhora!

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

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

Inzercia
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Kultúra

4. jún [ 11.30

MIGHTY MIKE (Kanada)

Futbalové ihrisko/Molecova

2. jún [ 9.30

Divadlo JAJA (Slovensko)

Školské námestie/Dlhé diely

2. jún [ 10.30

LUIGI CIOTTA (Taliansko)

Školské námestie/Dlhé diely

2. jún [ 20.00

CIA. RAMPANTE (Argentína)

Kamel klub/Molecova 2
pozor počet miest limitovaný – rezervujte si miesto 

cez rezervacie@karlovaves.sk/0940 634 126

5 maj 4 jun 2017BRATISLAVA
 mesiac noveho cirkusu

Festival Cirkuĺ art prichádza aj do Karlovej Vsi

Predstavenia v Karlovej Vsi 

sú zadarmo � vstup voľný

4. jún [ 9.30

DARKO GJURCINOVSKI (Macedónsko)

Futbalové ihrisko/Molecova

� viac na www.karlovaves.sk

vám prináša

Festival z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia

Mestská as  

Karlova Ves

CA2017_program_205x270_KARLOVnov.indd   1 25.4.2017   9:36
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Rodičia skrášlili okolie školy

Rodičia žiakov zo Základnej 
školy Alexandra Dubčeka 
na Majerníkovej ulici vedia, 

ako si spríjemniť čakanie na svoje 
ratolesti po skončení vyučovania. 

Napríklad aj takým posedením na 
lavičke s príjemným výhľadom. Práve 
o takéto skrášlenie okolia školy sa po-
starali svojou dobrovoľníckou aktivi-
tou miestni rodičia. Spojili sily a jeden 
z prvých jarných víkendov strávili 
osadením nových lavičiek v areáli 

školy. Dve lavičky majú svoje miesto 
pred budovou ZŠ A. Dubčeka, ďalšie 
dve v športovom areáli. „Inšpiroval 
ma výhľad na lesík s budúcou špor-
tovou plochou pre deti a výhľad do 
diaľav ponad Dunaj,“ hovorí Martin 
Gabaj zo Združenia  rodičov a zástup-
cov žiakov pri ZŠ A. Dubčeka, ktorý 
je iniciátorom tejto dobrovoľníckej 
aktivity. 

-zč-; Foto:  Združenie rodičov ZŠ 
A. Dubčeka

Harmonogram pristavenia 
veľkokapacitných kontajnerov
 Od Do Miesto
 2.  5. 2017  3.  5. 2017 Roh Suchohradská a Silvánska 
 2.  5. 2017  3.  5. 2017 Kuklovská – parkovisko pod múrom 
 2.  5. 2017  3.  5. 2017 Kolískova 12 – parkovisko vo dvore 
 2.  5. 2017  3.  5. 2017 Líščie údolie 14 
 9.  5. 2017 10. 5. 2017 Púpavová 1 
 9.  5. 2017 10. 5. 2017 Ľ. Fullu 3 
 9.  5. 2017 10. 5. 2017 Jurigovo nám. 5 
 9.  5. 2017 10. 5. 2017 Kempelenova ulica – parkovisko 
15. 5. 2017 16. 5. 2017 Roh Púpavová – Pernecká 
15. 5. 2017 16. 5. 2017 Nad Lúčkami 27 – roh Ferdiša Kostku 
15. 5. 2017 16. 5. 2017 Karloveská 30 
15. 5. 2017 16. 5. 2017 Sološnícka 10 – elipsa 
22. 5. 2017 23. 5. 2017 Majerníkova  34 
22. 5. 2017 23. 5. 2017 Hlaváčiková  27 
22. 5. 2017 23. 5. 2017 Adámiho  15 - roh Hodálova
22. 5. 2017 23. 5. 2017 Beniakova  34 
29. 5. 2017 30. 5. 2017 Janotova  2 – parkovisko 
29. 5. 2017 30. 5. 2017 Roh Dlhé diely III. – Nad ostrovom 
29. 5. 2017 30. 5. 2017 J. Stanislava  55 – zo zadnej strany 
29. 5. 2017 30. 5. 2017 Devínska cesta – vedľa garáží 
 5.  6. 2017   6. 6. 2017 Karloveská 55 – 57, vnútroblok 
 5.  6. 2017   6. 6. 2017 Sološnícka ulica – oproti  28 
 5.  6. 2017   6. 6. 2017 Staré grunty 192 
 5.  6. 2017   6. 6. 2017 Gabčíkova  8 

Svahy na Dlhých dieloch 
pokryjú trvalky a kríky

Zamestnanci Verejnopros-
pešných služieb Karlova Ves 
tu začiatkom marca vysadili 

na svahu pri vchodoch do obytných 
domov na Veternicovej 12 – 16 kry 
a trvalky. 

Tie zakvitnú už v priebehu prvého 
vegetačného obdobia, kríky sa po-
stupne rozrastú v priebehu dvoch 
až pia tich rokov podľa druhu tak, že 
súvisle pokryjú celú vysadenú plochu. 
Nasledovať bude vnútroblok medzi uli-
cami Jána Stanislava a Ľudovíta Fullu 
okolo schodiska a vytipovaných je nie-
koľko ďalších lokalít v Karlovej Vsi.

„Karlova Ves sa rozprestiera na 
veľmi zložitom teréne. Mnohé strmé 
svahy sú problematické na údržbu ko-

siacou technikou. Jedným z riešení je 
výsadba svahov kríkmi, ktoré svojím 
koreňovým systémom strmšie svahy 
ochraňujú proti vodnej a veternej 
erózii. Okrem toho chránia pôdu pred 
presychaním a pomáhajú udržiavať 
vodu v krajine. Celkovo výsad-
ba celistvých plôch krovín zlepšuje 
mikroklimatické podmienky, znižuje 
teplotu na sídlisku a svojím premenli-
vým pôsobením skrášľuje okolie,“ 
hovorí Lucia Ličková z referátu 
životného prostredia miestneho úra-
du. Na tento účel boli vybrané druhy 
nenáročné na pôdu a jej vlhkosť. Po-
stupom času bude treba raz za tri roky 
vykonávať udržiavací a zmladzovací 
rez.                     -mš-; Foto: MiÚ

Vysádzanie kvetov do 
adoptívnych kvetináčov 
je presunuté na 13. mája

Opustené a zanedbané kvetináče už 
čoskoro ožijú farebnými letničkami. 
Tie si tam v spolupráci s miestnym 
úradom Karlova Ves vysadia noví 
adoptívni majitelia v rámci projektu 
Adoptuj si kvetináč. Pri vysádzaní 
kvetov sa stretneme v sobotu 13. 
mája od 9.00 h. Pôvodne avizovaný 
aprílový termín sme museli pre ne-
priaznivé, chladné počasie a snehovú 
nádielku posunúť. 

Karlovešťania si mohli adoptovať 
kvetináč v blízkosti svojich obydlí, 
zamestnania, školy, senior klubu, 
obchodu či na miestach, kadiaľ často 
chodievajú. Zoznam lokalít je zverej-
nený na webstránke www.karlovaves.
sk v článku o projekte Adoptuj si 
kvetináč. Zeminu a sadenice do kve-
tináčov zabezpečuje miestny úrad. So 
sebou si treba priniesť vlastné náradie 
– lopatku, hrabličky, rukavice, kefu 
a metličku na vyčistenie kvetináča 
i krhlu s vodou na zalievanie. 

Do kvetináčov sa budú vysádzať 

rôzne druhy letničiek, pričom ich 
adoptívni majitelia si budú môcť sami 
vybrať z ponúkaných druhov podľa 
vlastného vkusu. Miestny úrad im 
vystaví adopčný list a v prípade súhla-
su do kvetináča osadí aj informačnú 
tabuľku s menom. Prihlasovanie záu-
jemcov o adoptované kvetináče je už 
ukončené a miestny úrad účastníkov 
projektu postupne kontaktuje.      

 -zč-; Foto: MiÚ
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Medzinárodný deň detí 
oslávime športom

Športové zápolenie, zábava 
s CirKus-Kus či maľovanie na 
tvár – aj taký bude Deň detí 

v Karlovej Vsi. 
Malí oslávenci si budú môcť zme-

rať sily v rôznych športových discip-
línach, za svoje výkony budú odme-
není medailami a diplomami. Nebude 
chýbať ani bohatý sprievodný prog-
ram. 

Cirkusové kúsky predvedú artisti 
zo združenia CirKus-Kus. Odvaha ne-
smie chýbať zdravotným záchranárom 
či dobrovoľným hasičom, ktorí deťom 

prídu ukázať, ako vyzerá ich práca. 
Strach hodia za hlavu aj tie deti, ktoré 
sa odhodlajú spustiť sa na detskej la-
novke. Ratolesti sa budú môcť dosýta 
vyšantiť v skákacom hrade. Stretneme 
sa v nedeľu 4. júna na futbalovom 
ihrisku Molecova 1/A (areál ZUŠ 
J. Kresánka) od 9.00 do 13.00 h. Prog-
ramom bude sprevádzať obľúbený 
moderátor a zabávač Richard Vrablec. 
Neprekvapí nás ani počasie. Ak bude 
škaredo, presunieme sa do školskej 
telocvične.           -zč-

Deň matiek

Druhú májovú nedeľu oslávime Deň matiek. Tí šťastnejší z nás mamu 
stále majú, sú však medzi nami mnohí, ktorí o mamu prišli. Aj keď 
raz každá mama odíde na večnosť, deťom zostávajú spomienky. 

Hrejú nás pri srdci aj po dlhých rokoch. Nasledujúci list mame do neba 
napísala Marína Juríčková a zverejňujeme ho pri príležitosti blížiaceho sa 
Dňa matiek. Môže byť pre veľa dnešných detí dôvodom na zamyslenie.

Milá mama,
píšem Ti do neba, lebo po živote tu na zemi, kde si ako mladá prežila bom-

bardovanie so mnou v náručí, putovanie za slobodou cez hory a doly, kruté 
päťdesiate roky, nádej v šesťdesiatych a potom dlhé spamätávanie, hľadanie 
možností ako slušne prežiť, musíš určite byť tam. Svoj očistec už máš za sebou. 
Dúfam, že Ti je tam dobre, bezbolestne a že Ťa už to choré staré telo netrápi. 
Iste si zvedavá, prečo Ti píšem po toľkom čase.

Chýbaš mi. Žijeme, ako sa dá, pokúšame sa nerobiť iným, čo nechceme, aby 
robili nám. Starneme, nevyhýbajú sa nám problémy so zrakom, sluchom, kĺb-
mi, žalúdkami, vysokým krvným tlakom. Navyše nás trápi spoločnosť, v ktorej 
žijeme. Panuje tu kult krásy a mladosti, my starší sme už len na príťaž, sme tí, 
čo stále niečo potrebujú, chcú, ale nič nedávajú. Ale to si predsa poznala aj Ty.  
Po všetkom, čo si prežila, vykonala, odpracovala, ako si sa o nás starala a vy-
tvárala nám dobrý domov, si sa musela uspokojiť s mizerným dôchodkom, lebo 
si bola tiež starodôchodkyňa, čiže druhá kategória. Ty, žena prvej triedy, pekná, 
šarmantná, pracovitá, dlhé roky neuveriteľne výkonná.

 Mama naša, bola si smutná, že sa ľudia po „Nežnej“, ako sa jemne nazýval 
prevrat, nezmenili k lepšiemu za päť rokov, ako sme naivne dúfali. My už vieme, 
že ani tých dvadsaťsedem rokov nestačilo. Vidíme, že svet je sebeckejší, krutejší, 
vypočítavejší, nemilosrdnejší, bezcitnejší. Keď si nám to predpovedala, neverili 
sme. Mnohému sme neverili, mnohé sme sa nenaučili a už sa nenaučíme.

     Chýbaš nám. Píšem Ti preto, že kým si tu bola, nenašli sme si čas, chvíľu, 
príležitosť, aby sme Ti povedali, ako Ťa máme radi, ako sa spoliehame, ako 
čakáme na Tvoje slovo a objatie. Boli sme netrpezliví, keď Ti zlyhávala pamäť, 
často ušomraní, keď si s nami už nevládala držať krok. Boli sme pri Tebe, ale 
boli sme aj s Tebou? Robili sme, čo sme vládali, ale bolo toho dosť? Odišla 
si a my sme z ničoho nič prestali byť deťmi. Ostalo po Tebe prázdno, ktoré 
bolo nepredstaviteľné, kým si tu bola. Prázdno, ktoré ako čierna diera pohlcuje 
všetko. Ostáva už len odovzdať to, čo vieme a máme našim deťom a vnukom. Byť 
a ostať dobrými mamami aj v zlých časoch.

 Tvoje zostarnuté deti 
Mgr. Marína Juríčková, bývalá členka Jednoty dôchodcov Slovenska

Učitelia dostali ocenenie 
za svoju prácu

Pri príležitosti Dňa učiteľov starostka Dana Čahojová ocenila deväť 
učiteliek z karloveských škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť.

Odovzdala im ich spolu so zástupcom starostky Branislavom 
Záhradníkom v pondelok 27. marca na miestnom úrade za prítomnosti pred-
sedu komisie školstva, mládeže a športu Richarda Savčinského. U ocenených 
pedagogičiek starostka okrem iného vyzdvihla aktívny a tvorivý prístup 
v oblasti predškolského vzdelávania, dlhoročné výborné výsledky vo výchove 
a vzdelávaní pri kreatívnej práci so žiakmi, dlhoročnú zodpovednú prácu 
v prospech žiakov, školy a Karlovej Vsi, aktívnu mimoškolskú činnosť a tiež 
pracovné úspechy nadregionálneho významu.

Starostka zdôraznila, že práca pedagóga v súčasnosti vôbec nie je jed-
noduchá. Zmenil sa vzťah spoločnosti aj rodičov k práci učiteľov. Vyjadrila ľú-
tosť nad tým, že postavenie učiteľov už nemá tú váhu v spoločnosti ako kedysi, 
a to aj napriek tomu, že učitelia svojou prácou výrazne formujú budúcnosť nás 
všetkých. „Verím, že nielen v mojich očiach ste skutočnou intelektuálnou elitou 
tohto národa. V neľahkých podmienkach odovzdávate maximum našim deťom 
a za to vám patrí veľká vďaka,“ vyjadrila poďakovanie Dana Čahojová. Na 
udeľovaní ocenení vystúpili žiaci ZŠ Karloveská 61.

Poďakovanie a uznanie pri príležitosti Dňa učiteľov si prevzali tieto učiteľky:
Helena Hudecová – riaditeľka MŠ Adámiho 1
Eva Škutová – učiteľka MŠ Kolískova 14
PaedDr. Zuzana Veľasová – učiteľka  matematiky v ZŠ Karloveská 61
Mgr. Iveta Harceková – učiteľka na 1. stupni v ZŠ Karloveská 61
Mgr. Želmíra Reguliová - učiteľka tretieho a štvrtého ročníka v Spojenej škole 
Tilgnerova 14
Mgr. Silvia Bodláková - učiteľka matematiky a informatiky v Spojenej škole 
Tilgnerova 14
Mgr. Ivana Reviliaková - učiteľka slovenského jazyka a dejepisu v Spojenej 
škole Tilgnerova 14
PaedDr. Darina Franková -  učiteľka na 1. stupni v ZŠ A. Dubčeka, 
Majerníkova 62
Mgr. Mária Jančová - učiteľka slovenského jazyka a literatúry, občianskej 
náuky a etickej výchovy v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62

-mš-; Foto: MiÚ

Poďakovanie a uznanie pri príležitosti
Dňa učiteľov si prevzalo týchto deväť pedagogičiek

Kamel klub je na Facebooku

Kamel
Klub

FILM
Buďte informovaní o všetkých podujatiach v Kar-

lovej Vsi. Kultúra, šport, akcie pre deti, fotografie 
z podujatí, rôzne súťaže a vaše komentáre. Sleduj-
te online najbližšie koncerty, filmové premietania, 
divadielka a festivaly.
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Hudba Deža Ursinyho zaznie 
v hudobnom klube Kamel

Priaznivci hudby Deža Ursiny-
ho si určite nenechajú ujsť 
príležitosť, ktorú im v piatok 

večer 26. mája ponúkne hudobný 
klub Kamel. Vo veľkej sále Kar-
loveského centra kultúry zaznejú 
piesne z muzikálu Peter a Lucia, 
ktorý je voľne inšpirovaný kla-
sickým dielom Romaina Rollanda. 

Korene projektu siahajú niekoľko 
desaťročí do minulosti. Hudbu k muzi-
kálu začal Dežo Ursiny komponovať 
ako konkurenciu k populárnemu die-
lu 70. rokov Cyrano z predmestia. 
Autorkou libreta je Alta Vášová a tex-
ty piesní napísal Ján Štrasser. Hudbu 
na pásku nahrali Dežo Ursiny a Jaro 
Filip. Projekt sa však v čase jeho vzni-
ku nepodarilo pretaviť do divadelnej 
podoby a páska s nahratou hudbou za-
padla prachom až do smrti Deža Ur-
sinyho, keď ju našiel jeho syn Jakub. 
Ten v koncertnej verzii muzikálu 
spieva party Petra, role Lucie sa ujala 
Dorota Nvotová a piesne z nahrávky 

nanovo aranžovala kapela Talent 
Transport. Koncertná verzia muzikálu 
Peter a Lucia sa s úspechom predstavi-
la na jeseň roku 2016 v niekoľkých 
slovenských a českých mestách. 

 Lístky v hodnote 8  / 6 
(zľavnené) si môžete kúpiť v predpre-
daji v sieti Ticketportal alebo hodi-
nu pred koncertom priamo v Kamel 
klube.                         -mš-

Kubo Ursiny a Dorota Nvotová
(Foto: archív Jakuba Ursinyho)

máj 2017

Karloveský majáles s pestrým 
programom

Po roku sa Karlovešťania 
môžu opäť tešiť na tradičný 
karloveský Majáles. Na so-

botu 20. mája je v Líščom údolí pri-
pravený bohatý kultúrny a sprie-
vodný program pre všetky vekové 
kategórie. 

Predpoludním sa predstavia deti 
z MŠ Borská a Kolískova. CirKus-Kus 
zasvätí malých aj veľkých divákov do 
tajov cirkusového umenia. Známy 
zabávač Braňo Jobus bude malým 
i väčším deťom čítať i hrať. Jeho 
vystúpenie bude spojené aj s auto-
gramiádou. Popoludňajší program 
otvoria FS Čečinka a Dolina. Aj po 
ich vystúpení sa bude program niesť 
vo folklórnom duchu. Predstaví sa 
Ľudová hudba A. Záhorca, ktorú 
sme mali možnosť vidieť aj v popu-
lárnej šou Zem spieva. Po krátkom 
vystúpení taekwondistov sa moderátor 
podujatia, ktorým bude mladý herec 
Juraj Bača, predstaví aj ako front-
man skupiny Party Beat. Po bohatej 
tombole príde vrchol večera, ktorým 
bude vystúpenie známeho rappera 

Ega spojené s autogramiádou. Zvyšok 
sobotňajšieho večera v Líščom údolí 
nám bude hrať do tanca DJ Funkyman 
a záverom bude ohnivá šou v podaní 
Dream Dancers. Tým však sobot-
ňajší majáles nekončí, ale sa presunie 
do Kamel klubu, kde bude zábava 
pokračovať afterparty s dídžejom Ju-
lom alias Pythonom z FUN rádia.

Počas celej soboty bude v Líščom 
údolí tradične bohatý sprievodný 
prog ram. K dispozícii budú kolotoče, 
stánky s občerstvením a pre deti ská-
kacie nafukovacie atrakcie. Nájdete 
tu aj tradičnú Karloveskú komunit-
nú uličku. V 15 stánkoch predstavia 
svoju činnosť okrem iného aj rodinné 
centrá Klbko a Dlháčik, karloveskí 
skauti, ZŠ A. Dubčeka, CirKus-Kus, 
klub Taekwondo a mnohí iní. Miestna 
knižnica opäť pripravila burzu kníh. 
Novinkou bude čítanie deťom, o ktoré 
sa postarajú miestni poslanci. Rodin-
né centrá pripravili pre najmenších 
tvorivé dielne. Polícia SR a dobro-
voľní hasiči z Dúbravky majú pri-
pravené ukážky svojej práce a vyba-

venia. Veríme, že pri ich stanovištiach 
nebude núdza o malých aj veľkých 
zvedavcov. Dá sa predpokladať, že 
veľa záujemcov sa pristaví aj pri zve-
rencoch Výcvikovej školy pre tera-
peutických asistenčných psov. No 
a svoje stanovištia bude mať, samo-
zrejme, aj miestny úrad, ktorý v stane 
mestskej časti predstaví prácu jednot-
livých oddelení. Zároveň tu budete 
mať možnosť stretnúť a porozprávať 
sa s poslancami a starostkou Danou 
Čahojovou. Príspevková organizá-
cia mestskej časti Verejnoprospešné 
služby Karlova Ves predstaví svoje 
motorové vozidlá a inú techniku, za 
pomoci ktorej zabezpečuje zimnú 
a letnú údržbu verejných priestorov 
v Karlovej Vsi.         -mš-; Foto: MiÚ

Otvorený úrad
To je názov prezentačného stánku miestne-

ho úradu na majálese. Bude pozostávať 
z prezentačných panelov, záhrady a ot-
vorenej domácej obývačky s jedálňou.
Zmyslom stánku je prezentácia práce 

miestneho úradu, jeho aktuálnych iniciatív a 
projektov, ale aj vytvorenie príjemného, 

až domáceho priestoru na rozhovory 
verejnosti so starostkou Danou Čahojovou, 

so zamestnancami úradu, ako aj 
s poslancami mestskej časti.

Program
11:00-12:00 a 14:00-15:00 stretnutie 

s odbornými pracovníkmi z jednotlivých 
oddelení a referátov

15:00-17:00 poslanecká kaviareň 
(stretnutie s poslancami)

15:00-16:00 kaviareň so starostkou 
Danou Čahojovou

v priebehu celého dňa od 10.00 do 17:00 
panelová prezentácia činnosti úradu

Na Majerníkovej ožil 
rozprávkový strom

Deti zo ZŠ A. Dubčeka na 
Majerníkovej sa počas 
celého marca čítaním roz-

právok pokúsili oživiť rozprávkový 
strom, ktorý začal vysychať. Ten 
vyschol, pretože deti prestali čítať 
rozprávky. 

Už ich nebavil svet fantázie, kde 
dob ro víťazí nad zlom, prestali ich lákať 
bájne tvory, kúzla i nadprirodzené 
bytosti. Učarovali im počítačové 
hry plné zloby a násilia. Knižky 
v detských izbách prikryl prach a roz-
právkové bytosti upadli do zabudnu-
tia. Preto strom chradol a vysychal. 

„Jedinou jeho záchranou bolo zno-
vu objaviť krásu rozprávok, a tak vrátiť 
život umierajúcemu stromu. S každou 
prečítanou rozprávkou pribudol na 
strome list. S rozprávkovými úlohami 
sa deti stretávali na hodinách slo-
venského jazyka, matematiky, infor-
matiky, hudobnej, telesnej a výtvarnej 
výchovy, ale aj na  prvouke a prírodo-
vede. Spolu s množstvom prečítaných 

strán, ktoré si každý deň svedomito 
značili do tabuľky čítania, pribúda-
li na strome letokruhy z plastelíny 
a do stromu sa začal symbolicky vra-
cať život,“ vysvetľuje triedna učiteľka 
2. A triedy Nadežda Michálková.

Koncom marca prišla dlho 
očakávaná rozprávková Noc s An-
dersenom. Deti sa mohli cítiť ako 
v rozprávke. V škole strávili noc. 
Privítali medzi sebou vzácneho hosťa, 
básnika a autora knižiek pre deti Da-
niela Heviera, ktorý zarapoval svoju 
básničku, za čo si vyslúžil búrlivé 
ovácie. Pre deti boli pri pravené 
športové súťaže, pred školou vypus-
tili lampióny šťastia, za svetla bate-
riek hľadali poklad. Prv než im pani 
učiteľky prečítali na dobrú noc roz-
právku, užili si aj pyžamovú párty, 
na ktorej sa naučili tancovať kačací 
tanec z rozprávky Škaredé káčatko. 
Len čo ráno otvorili oči, videli, že 
rozprávkový strom skutočne zakvitol. 

-mš-
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Predstavte svoje zvieratko 
na novom festivale

Líščie údolie sa premení na 
údolie plné zvierat. Na Fes-
tivale zvierat budeme hľadať 

najmilšieho domáceho maznáčika. 
Moderátora podujatia Richarda 
Vrableca sme sa spýtali, na čo sa 
môžu tešiť návštevníci podujatia, 
ktoré sa uskutoční 13. mája od 
10.00 h v Líščom údolí. 

V bohatom sprievodnom programe 
predstaví svoju činnosť aj Sloboda 
zvierat, vysvetlia čo robiť v prípade, 
keď stratíte alebo nájdete psíka, aký je 
význam čipovania a ponúknu psíkov 
na adopciu.

Čo ešte môžu zažiť návštevníci 
a súťažiaci na podujatí Festival 
zvierat? 

Je to rodinné podujatie určené 
pre všetkých, ktorí si vážia prírodu 
a všet ko živé. Človek je najinteligent-
nejší tvor na Zemi a jeho úlohou je 
ochraňovať slabších. K nim patria aj 
zvieratá. No a práve o týchto milých 
domácich miláčikoch je aj toto krásne 
podujatie. Majitelia sa môžu popýšiť 
svojimi zvieratkami a tí, ktorí uvažu-
jú, že si nejaké zaobstarajú, tu nájdu 
cenné rady. Podujatie isto poteší aj 
ľudí, ktorí domáce zviera nemôžu 
chovať, lebo na to nemajú podmienky. 
Prostredníctvom zvierat sa ľudia môžu 
navzájom zoznámiť a nadviazať nové 
priateľstvá.

Aké zvieratá si môžu ľudia priniesť? 
Čim viac zvierat, tým bude podu-

jatie atraktívnejšie. Na Festivale zvie-
rat máme rôzne druhy od hadov, ko-
rytnačiek, pavúkov, zajacov, fretiek, 
škrečkov a slimákov až po psy, mačky 
či dokonca mloky a chameleóny.  
Budeme radi, ak sa v Líščom údolí 
zhromaždí čo najviac druhov. Bez-
pečne a opatrne ich prineste a urobte 
radosť ostatným. Toto podujatie bude 
najkrajšie vtedy, ak nikomu nebude 
chýbať úsmev na tvári. Spomedzi 
zvierat budeme vyberať to najmilšie 
v Karlovej Vsi. Hodnotí sa vzťah 
človeka k zvieraťu a ich vzájomné 
zladenie.

-red-; Foto: archív R. Vrableca

Moderátor Richard Vrablec



22 Informujeme

www.karlovaves.sk KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

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

PONÚKAM lekcie Nordic Walkingu. 5,-/1,5 hodiny vrátane požičania 
palíc. Tel. 0907 549 896
DOUČÍM Angl. jaz. a matematiku – deti aj dospelých. Dlhoročné skúsenos-
ti. Andrea 0911 543 158
Klietky pre chov, prepelíc, králikov, činčíl, pasce na líšky a kuny, liahne 
na vajíčka, odchovne pre kuriatka, krmítka a napájačky, robíme rozvoz po 
celom Slovensku, viac na www.123nakup.eu, tel. 0907 181 800

Z policajného 
zápisníka 
marec - apríl 2017

• Neznámy páchateľ v čase od 5.00 h do 15.00 h dňa 27. 3. 2017 
v Bratislave na Majerníkovej ulici odcudzil tam zaparkované a riadne 
uzamknuté motorové vozidlo zn. Volkswagen Golf, čím spôsobil 
poškodenej 22-ročnej žene škodu vo výške 18 000 . Po odcudzenom 
motorovom vozidle bolo vyhlásené pátranie.
• Hliadka PZ v čase o 9.40 h dňa 30. 3. 2017 v Bratislave na Benia-
kovej  ulici obmedzila na osobnej slobode 36-ročného muža, ktorý 
prechovával zatavenú injekčnú striekačku s neznámou bielou kryšta-
lickou látkou a poskladaný papierik sivej farby, v ktorom sa nachádzala 
neznáma biela kryštalická látka. Muž bol podozrivý z prečinu nedovo-
lenej výroby omamných a psychotropných  látok,  jedov  alebo  prekur-
zorov, ich držania a obchodovania s nimi.
• Hliadka PZ v čase o 23.37 h dňa 31. 3. 2017 v Bratislave na Kar-
loveskej ulici zastavila vodiča motorového vozidla zn. Volkswagen 
Golf, ktorý jazdil neprimeranou rýchlosťou. Počas kontroly policajti 
tohto 29-ročného muža vyzvali, aby sa podrobil dychovej skúške, pri 
ktorej mu namerali 0,69mg/l alkoholu v dychu, opakovane 0,71mg/l. 
Vodič bol zaistený pre podozrenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom 
návykovej látky.
• Hliadka PZ v čase o 17.27 h dňa 1. 4. 2017 v Bratislave na Matejkovej 
ulici kontrolovala cyklistu, ktorý spadol na zem, pričom si spôsobil 
poranenie na hlave. Policajti privolali rýchlu zdravotnú službu, ktorá 
konštatovala, že  59-ročný cyklista je pravdepodobne pod vplyvom  al-
koholu.  Policajti cyklistu vyzvali, aby sa podrobil dychovej skúške, 
ktorá preukázala  hodnotu 0,88 mg/l alkoholu v dychu. Tento muž 
sa svojím konaním dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti  
cestnej premávky. 
• Neznámy páchateľ v čase od 17.00 h dňa 4. 4. 2017 do 7.30 h dňa 
5. 4. 2017 v Bratislave na Tilgnerovej ulici odcudzil zaparkované 
a riadne uzamknuté motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, čím spôsobil 
poškodenej 30-ročnej žene škodu vo výške 6000 . Po odcudzenom 
motorovom vozidle bolo vyhlásené pátranie.
• Hliadka PZ v čase o 22.18 h dňa 9. 4. 2017 na Botanickej ulici kon-
trolovala 69-ročného muža, ktorý ako chodec prechádzal mimo prie-
chodu pre chodcov, pričom s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy 
prichádzajúceho motorového vozidla prinútil vodiča zmeniť rýchlosť 
jazdy, čím porušil ustanovenia zákona o cestnej premávke a dopustil sa 
priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 
• Hliadka PZ v čase o 12.35 h dňa 15. 4. 2017 v Bratislave na ulici 
Dlhé diely I obmedzila na osobnej slobode 22-ročného muža, ktorý 
prechovával zatavenú injekčnú striekačku s neznámou bielou kryšta-
lickou látkou.  Zadržaný bol podozrivý z prečinu nedovolenej výroby 
omamných a psychotropných  látok, jedov alebo prekurzorov, ich drža-
nia a obchodovania s nimi. 
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Zmena telefónnych čísiel 
miestneho úradu a materských škôl 

od 1. mája 2017

Ing. JURAJ HILVERT
dlhoročný odborný motoristický 
novinár, autor viacerých publikácii 
a stoviek odborných článkov 
o automobiloch, predovšetkým však 
starostlivý manžel, otec, starý otec 
a dobrý priateľ sa dožil 23. 4. 2017 
krásneho jubilea 80-tich rokov.

Milý Juraj, do ďalších plodných rokov Ti prajeme veľa zdravia, šťastia, 
lásky, radosti zo života, mnoho dôvodov na úsmev, ale hlavne 
splnenie všetkých prianí,

manželka Betka, syn Robert s rodinou, dcéra Renatka s rodinou, 
priatelia a všetci, ktorí Ťa ako dlhoročného Karlovešťana poznajú.

Inzercia
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Po štyroch jarných kolách 
s plným ziskom

Karlovešťania môžu hrať 
tenis bezplatne

Priaznivci šachu sa 8. apríla stret-
li už po desiatykrát na Veľkonočnom 
šachovom turnaji. Na jubilejnom 10. 
ročníku o majstra Karlovej Vsi v ra pid 
šachu sa za šachovnice posadilo 24 
hráčov. Tempo hry bolo nastavené na 
2 x 15 minút a na každého účastníka 

čakalo meranie síl v siedmich kolách 
na základe počítačového žrebu. Pohár 
starostky za prvé miesto získal Pavel 
Čertek, druhú priečku obsadil Martin 
Nepraš a pomyselné pódium doplnil 
tretím miestom Jakub Suchánsky.

-ab-; Foto: Ján Marko

V marci sa začala pre 12 
družstiev FKM Karlova Ves jarná 
časť súťažného ročníka 2016/2017. 
Nadmieru úspešný štart zaznamena-
li všetky kategórie - od najmladších 
prípravkárov až po kategóriu mužov. 
Štyri víťazstvá starších žiakov (U-15) 
v prvých štyroch kolách v 1. žiackej 
lige znamenali posun na vynika-
júce priebežné 5. miesto pred kluby 
ako Spartak Trnava či DAC Dunaj-
ská Streda. Tento úspešný vstup už 
s predstihom znamená, že všetky žiac-
ke kategórie (U12 – U15) budú hrať 1. 
ligu aj v budúcej sezóne. FKM Karlo-
va Ves tak potvrdil svoje postavenie 
v slovenskom mládežníckom futbale 
a zaradil sa medzi slovenské veľkoklu-

Priebežná tabuľka - 1. liga starších žiakov
 Klub Z V R P Skóre B

  1 FK Senica 18 16 0 2 57:10 48

  2 ŠK Slovan Bratislava futbal 18 14 3 1 71:9 45

  3 FC Nitra 18 14 2 2 61:12 44

  4 AS Trenčín 18 12 2 4 56:20 38

  5 FKM Karlova Ves Bratislava 18 9 3 6 22:15 30

  6 FK DAC 1904 Dunajská Streda 18 9 2 7 41:29 29

  7 FC Spartak Trnava 18 9 1 8 31:26 28

  8 FC Petržalka akadémia 18 6 5 7 15:29 23

  9 FK Inter Bratislava 18 5 4 9 11:16 19

10 MŠK Púchov 18 4 4 10 22:38 16

11 FK Slovan Levice 18 4 4 10 18:34 16

12 FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble 18 4 1 13 13:53 13

13 Spartak Myjava 18 3 2 13 20:51 11

14 FC Baník HN Prievidza & Handlová 18 0 1 17 8:104 1

by s neporovnateľnými podmienkami 
a dlhšou tradíciou. 

Kvalitná zimná príprava sa pre-
javila aj na výkonoch najstaršej 
mládežníckej kategórie, staršieho 
dorastu (U-19). Cenné víťazstvo 
1 : 0 nad doposiaľ suverénne vedúcim 
družstvom Spartakom Myjava ich 
posunulo v II. lige po 23. kole na 4. 
miesto. Napriek tomu, že FKM KV je 
najmä mládežnícky klub, teší nás aj 
úspešný vstup našich mužov do jarnej 
časti. Tri víťazstvá priniesli zvýšenie 
náskoku na 1. mieste už na 6 bodov. 
A tak stále reálnejšie sa začína črtať 
možnosť postupu mužov do 4. ligy.  

-ab-

Máte športového ducha a baví vás 
tenis? Od 1. mája až do konca sep-
tembra si môžete prísť zašportovať na 
tenisové kurty na Botanickej ulici 35 
(pri študentskom domove Družba). 
Kurty sú Karlovešťanom bezplatne 
k dispozícii vždy v sobotu a v nedeľu 
od 14.00 do 16.00 h. Požičajú vám aj 
tenisové rakety a loptičky. V areáli sú 
k dispozícii šatne aj občerstvenie. Ak 
si chcete prísť na kurty zahrať, treba 
sa vopred ohlásiť na telefónnom čísle 
0902 887 763.          -zč-

Pohár starostky
v rukách Pavla Čerteka

Pavol Čertek s víťaznou trofejou

Inzercia
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ZMEŇ SVOJ ŽIVOT
Schudnite ZDRAVO – podľa vášho metabolizmu
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