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Oficiálny mesačník mestskej časti Bratislava–Karlova Ves

Oprava bazéna
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Vrecká pre psie výkaly

Karlova Ves
opraví bazén v ZŠ
A. Dubčeka
Viac na s. 4

Majáles 2018

Psičkári
dostanú
stovky vreciek
Viac na s. 6

České príslovie hovorí, že hlúposť a pýcha rastú na jednom strome. Tak by sa
dal jednou vetou opísať jav, s ktorým sa niekedy stretávame všetci, nevynímajúc
pracovníkov karloveských verejnoprospešných služieb. Sú to ľudia, ktorí sú v teréne
denne, vykonávajú ťažkú fyzickú prácu či je vonku príjemné jarné počasie, alebo
mráz, ktorý ide až pod kožu. Pracujú vonku preto, aby bola Karlova Ves čistejšia.
Viete, čo sa im stáva bežne?
Upratujú ulicu, vysýpajú koše, dvíhajú zo zeme či trávnikov papiere z keksov či
obaly z cigariet. Vzápätí za nimi niekto odhodí ďalší odpad. Nie do koša. Na zem.
Je to hlúposť daného jedinca, pýcha či arogancia? Ak si to títo pracovníci všimnú,
vrátia sa a zoberú zo zeme aj tento odpad. Ak si to nevšimnú, paradoxne, verejnosť
sa nepohoršuje nad pôvodcom odpadu, ale nad pracovníkmi verejnoprospešných
služieb, lebo nechali odpad na zemi. Niet sa čomu čudovať, keď im “ujde” neslušné
slovo na adresu nespratníkov. Sú to priami chlapi.

V Líščom údolí
bude v sobotu
19. mája Majáles
Viac na s. 15

Pred mesiacom som bol svedkom situácie, keď za miestnym úradom išlo po
Špieszovej ulici osobné auto. Mladý vodič pred “retardérom” zastavil, vysmrkal si
nos, otvoril dvere a použitú papierovú vreckovku odhodil z auta von na cestu. Zatvoril
dvere svojho vozidla a pokračoval v ceste. Ako mladí hovoria, dal to “na sedláka”.
Kedysi sa takíto jedinci “naprávali” ručne, lebo slušnému slovu nerozumeli.
Ako šťastie potom môžeme vnímať, že máme v Karlovej Vsi množstvo uvedomelých
ľudí, ktorým vzhľad vonkajšieho prostredia nie je ľahostajný. Vedia, že použitý obal
z cukroviniek či cigarety patrí do koša, nie na zem. Najvyššou úrovňou sú ľudia, ktorí
sú ochotní zbierať odpad po druhých, či už z vlastného podnetu, alebo v rámci veľkého
upratovania, o ktorom sa dočítate v týchto novinách. Slušným a poriadkumilovným
ľuďom patrí naše poďakovanie.
Branislav Heldes, šéfredaktor

Začala sa výstavba novej lodenice

K

arlova Ves úspešne ukončila proces verejného obstarávania
zhotoviteľa
tohto areálu, ktorý bude slúžiť
vodákom aj verejnosti. Nová lodenica by mala byť podľa zmluvných
podmienok postavená do 16 mesiacov.
„Verejnosť čaká na začiatok výstavby novej lodenice od roku 2007, keď
naši predchodcovia predali pozem-

ky v karloveskej zátoke súkromnému
investorovi. Úspešne sme zavŕšili
verejné obstarávanie. Máme dostatok
finančných prostriedkov, odovzdali
sme stavenisko a púšťame sa do tejto stavby. Tešíme sa, že športovcom
čoskoro odovzdáme nový dôstojný
športový stánok,“ povedala starostka
Karlovej Vsi Dana Čahojová. Stará
lodenica zostane zachovaná, nová
vyrastie v jej bezprostrednej blízkosti.

Novú lodenicu v bratislavskej Karlovej Vsi postaví spoločnosť Ligneus
z Krásna nad Kysucou. Vo verejnom obstarávaní s využitím elektronickej aukcie ponúkla spomedzi
troch uchádzačov najnižšiu cenu za
výstavbu. Karlova Ves si na tento účel
nebude brať žiadny úver. Na výstavbu
má dostatok finančných prostriedkov.
Súčasťou novej trojpodlažnej
lodenice budú spoločenské, hy-

gienické a skladovacie priestory.
Suterén bude slúžiť ako hangár na
uskladnenie lodí. Na dvoch nadzemných podlažiach vodáci, ale
aj návštevníci z radov verejnosti
budú môcť využiť napríklad predajňu či požičovňu vodáckych potrieb.
Spoločenská miestnosť poslúži na organizovanie rôznych podujatí.
-bh-; Vizualizácia: OFFICE110
architekti
Inzercia

Takto by mala vyzerať nová lodenica
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Dana Čahojová bude opäť
kandidovať na post starostky
Karlovej Vsi

S

tarostka Dana Čahojová
v novembrových komunálnych voľbách nebude kandidovať na funkciu primátorky
hlavného mesta. Oznámením sa
rozhodla uviesť na pravú mieru
informácie o svojej kandidatúre
na primátorský post. Bude sa však
opätovne uchádzať o dôveru Karlovešťanov.
„Je nesmierne dôležité, kto bude
ďalším primátorom Bratislavy, ale
moje miesto je v Karlovej Vsi. Zde-

dili sme ju v horšom stave, ako sme
čakali. Fungovanie úradu sme museli
meniť zásadne. Urobilo sa veľa dobrej
práce a verím, že pozitívne zmeny už
pociťujú aj naši obyvatelia. Rozbehli sme viacero dôležitých projektov,
ktoré chceme dokončiť. Zároveň by
som bola veľmi nerada, keby sa do
Karlovej Vsi vrátili staré spôsoby,“
povedala starostka Dana Čahojová.
Na post starostky bude kandidovať
ako nezávislá.
-bh-; Foto: MiÚ
Dana Čahojová bude na post starostky kandidovať opäť ako nezávislá

Ocenenia pre
karlovských
pedagógov

K

oncom marca starostka
Dana Čahojová pri príležitosti Dňa učiteľov ocenila
11 učiteliek z karloveských škôl
a škôlok. Ocenenia im odovzdala
spolu so svojím zástupcom Branislavom Záhradníkom. Na slávnostnom udeľovaní ocenení na
miestnom úrade sa zúčastnil aj
predseda komisie školstva, mládeže
a športu miestneho zastupiteľstva
Richard Savčinský.
Starostka vo svojom príhovore
ocenila, že drvivá väčšina učiteľov
vykonáva svoje povolanie vysoko
kvalitne a odborne aj napriek tomu,
že podmienky na ich prácu sa výrazne
zmenili. Zmenil sa najmä vzťah
spoločnosti a rodičov k práci učiteľov.
Upriamila pozornosť na skutočnosť,
že deti trávia so svojimi učiteľmi veľa
času, a tým ich aj výrazne formujú.
„Ďakujem vám za to, že i v neľahkých
podmienkach odovzdávate zo seba
maximum a prispievate tým k formovaniu detí, aby z nich raz vyrástli
múdri a zodpovední ľudia,“ vyjadrila
svoje poďakovanie Dana Čahojová.
Starostka udelila ocenenia za dlhoročný podiel na rozvoji školstva
v oblasti výchovy a vzdelávania,
www.karlovaves.sk

ďalej za humánny a tvorivý prístup vo
výchovno-vzdelávacom procese. Ocenila aj celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove
a vzdelávaní, výsledky regionálneho
a celoslovenského významu, ktoré
šíria dobré meno školstva v mestskej
časti, ale aj dlhoročný významný
podiel na rozvoji školstva v oblasti výchovy, humánneho a tvorivého
prístupu vo výchovno-vzdelávacom
procese. O dôstojný kultúrny program
sa postarali žiaci ZUŠ Jozefa Kresánka Filip Dinuš a Michal Pajtáš.
Poďakovanie a uznanie pri príležitosti Dňa učiteľov si prevzali tieto
učiteľky:
Ivana Eiseltová je učiteľka v MŠ
Adámiho 11 s 23-ročnou pedagogickou praxou.
Lenka Tamasi je učiteľka v MŠ na

Borskej ulici.
Martina Horváthová je dlhoročná
učiteľka materskej školy, v Karlovej
Vsi pôsobí 34 rokov a od roku 2017 je
riaditeľkou MŠ Ladislava Sáru.
Ľubica Viskupová je učiteľka v MŠ
Ľudovíta Fullu, v Karlovej Vsi pracuje 27 rokov.
Vlasta Chromeková pracuje v MŠ
Suchohradská, kde sa príkladne stará
o najmenšie deti.
Dana Chovanová je učiteľka dejepisu a anglického jazyka s 28-ročnou
pedagogickou praxou, pôsobí v ZŠ
Karloveská 61.
Simona Matuská je vychovávateľka
v školskom klube detí pri ZŠ Karloveská 61. Od roku 2017 je súčasťou
vedenia školy ako vedúca školského
klubu detí.
Mgr. Mária Kučiaková je učiteľka

predmetov slovenský jazyk, občianska náuka a etická výchova s 32-ročnou praxou. V ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62 pracuje 24 rokov.
Mgr. Daniela Čermáková je učiteľka
32 rokov a z toho 24 rokov učí v ZŠ
A. Dubčeka na Majerníkovej 62. Popri učiteľskom povolaní vykonáva na
škole i funkciu výchovnej poradkyne.
RNDr. Dana Ihnaťová je 28 rokov
učiteľka matematiky a matematickej
informatiky v Spojenej škole Tilgnerova 14. Od roku 2003 zastáva funkciu zástupkyne riaditeľky pre osemročné gymnaziálne štúdium.
PhDr. Alena Turčanová je riaditeľka Spojenej školy na Tilgnerovej 14
už piate volebné obdobie. Škola sa
pod jej vedením dostala medzi najúspešnejšie v Bratislave.
-mš-; Foto: MiÚ
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S upratovaním pomáhal rekordný počet
brigádnikov

T

ohtoročné jarné upratovanie
v Karlovej Vsi zaznamenalo
rekordnú účasť v počte prihlásených stanovíšť či zapojených
obyvateľov. Týždeň pred Veľkou
nocou, v sobotu 24. marca sa na
41 stanovištiach po celej Karlovej
Vsi zišlo niekoľko stoviek Karlovešťanov, ktorým nie je ľahostajné, v akom prostredí žijú, a sú
ochotní vlastnými rukami prispieť
k jeho zveľadeniu. Vysokú účasť
bezpochyby podporilo aj pekné
počasie.

Už tradične sa do jarného upratovania aktívne zapájajú žiaci, učitelia
i rodičia zo ZŠ Alexandra Dubčeka. „V piatom ročníku sme dosiahli
rekord. Do jarného upratovania sa
zapojilo 117 žiakov školy, 32 rodičov,
verejnosť i zamestnanci školy, dovedna 176 účastníkov. Zaplnili sme celý
kontajner. Zjedlo sa 110 obložených
žemlí, kopec koláčov od rodičov, vypilo sa niekoľko desiatok litrov čaju,
rozdalo 70 vecných odmien, výhry pre
tri najpočetnejšie triedy, ale aj dve
škatule sladkostí od vedenia mestskej

časti,“ informoval predseda Združenia rodičov a zástupcov žiakov ZŠ A.
Dubčeka Martin Gabaj.
„Takejto vysokej účasti Karlovešťanov sa nesmierne teším.
Z roka na rok pozorujeme rastúci záujem obyvateľov Karlovej Vsi
o veci verejné a ich ochotu aktívne
prispieť k zmene našej mestskej časti k lepšiemu. Snažili sme sa vytvoriť
pre účastníkov čo najlepšie podmienky. Zabezpečili sme vrecia na odpad,
rukavice, náradie a odpad postupne
odvážame,“ hovorí starostka Dana

Čahojová.
Upratalo sa všetko, čo bolo
naplánované. Vzhľadom na veľa
prihlásených lokalít a množstvo vyzbieraného odpadu ho karloveské
verejnoprospešné služby odvážali ešte niekoľko dní po upratovaní.
Ako nás informoval riaditeľ Anton
Horínek, zamestnanci odviezli 12
veľkokapacitných kontajnerov plných
odpadu.
-mš-; Foto: poslankyňa
Lívia Poláchová a Združenie rodičov
a zástupcov žiakov ZŠ A. Dubčeka

Dobrovoľníci čistili
Karlovu Ves na 41
sstanovištiach, venovali
ssa napríklad Kráľovej
hore, areálu ZŠ A.
Dubčeka a mnohým
iným častiam
sídliska
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Bazén v ZŠ A. Dubčeka čaká oprava

R

ekonštrukcia
bazéna v Základnej škole
A. Dubčeka ostáva jednou z tohtoročných priorít našej
mestskej časti. Po zrušení verejného obstarávania zhotoviteľa na
odstránenie havarijného stavu
bazéna sa medzi rodičmi žiakov
začali šíriť dezinformácie, že nové
verejné obstarávanie nebude vyhlásené. Pravdou je, že príprava
verejného obstarávania zhotoviteľa
rekonštrukcie bazéna je vo finálnej
fáze.
Pôvodné verejné obstarávanie bolo
zrušené, keďže sa zmenili okolnosti
oproti tým, za ktorých bolo vyhlásené.
Vyskytli sa objektívne dôvody na
zrušenie obstarávania v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní. Ide
totiž o zákazku veľkého rozsahu, ktorá
v rámci stavebných prác zahŕňa veľké
množstvo špecifických procesov.
Preto miestny úrad dal projektovú
dokumentáciu pre účely verejného

obstarávania dopracovať.
Plánovaná rekonštrukcia zahrnie
novú vzduchotechniku, elektroinštaláciu a svietidlá, vykurovacie
zariadenia, bazénovú techniku, fil-

tráciu a dezinfekciu vody, povrchy
bazénov a ich okolia. Mestská časť
využije na financovanie rekonštrukcie výhodný bankový úver, ktorý ešte
v roku 2017 schválilo miestne

zastupiteľstvo. Ministerstvo školstva
sa k financovaniu rekonštrukcie zatiaľ
nepripojilo.
-ab-; Vizualizácia:
ADM design, s.r.o..

Bazén v ZŠ A. Dubčeka po rekonštrukcii výrazne opeknie
Inzercia

www.karlovaves.sk
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Podporujeme cvičenie
na čerstvom vzduchu
Pre priaznivcov cvičenia na čerstvom vzduchu
Karlova Ves nainštalovala ďalšie cvičebné stroje. Čoraz populárnejšie cvičenie vonku (street
workout) si našlo svoje miesto v osvedčených,
a aj nových lokalitách. Túto sezónu pribudlo 12
rôznych fitnes strojov. Tri nové kusy doplnili
obľúbené miesto na športovanie v Líščom údolí.
Dve zariadenia umiestnila mestská časť i na plochu na ulici Hlaváčiková, kde je park, detské
prvky i športovo-oddychová zóna. Novinku
si môžu vyskúšať aj obyvatelia vnútrobloku
na Levárskej. Tri nové stroje na Veternicovej
a Nábělkovej postupne obohatíme ešte o street
workoutovú zostavu.
-ab-; Foto: MiÚ
Cvičiť môžu aj obyv

nie pribudol aj
Nový prvok na cviče
várskej
vo vnútrobloku na Le

atelia Nábělkovej

Tieto nové cvičebné prvky sú na Hlaváčikovej ulici

covej

pozícii aj na Veterni

Fitnes stroje sú k dis
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Nové tabuľky
upozorňujú na zákaz
vstupu so psom

N

a oploteniach okolo
detských ihrísk v Karlovej
Vsi pribudli tabuľky s piktogramom, ktorý vyjadruje zákaz
vstupu so psom do týchto priestorov. Nachádzajú sa na oplotení
všetkých materských a základných
škôl, a tiež detských ihrísk. Takto
oplotené ihriská nájdete napríklad
na Ľ. Fullu 10, Hlaváčikovej 15,
Beniakovej – Fullu, Pod Rovnicami, Levárskej či v Toro Parku.
Ich nainštalovanie si vyžiadala
platná legislatíva, podľa ktorej
tieto plochy musia byť označené.
Jasne upozorňujú majiteľov psov,
že nesmú vstupovať do oplotených
areálov škôl či detských ihrísk, a to
ani vtedy, keď majú svojich psov na

vôdzke.
„V minulom roku sme oplotili
viaceré detské ihriská, aby sme priestor, kde sa hrajú deti, chránili pred
pohybom psov a znečisťovaním.
I keď zdravý rozum hovorí, že nikto by
nemal vstupovať na detské ihrisko ani
do areálu školy so psom, žiaľ, nájdu
sa aj takí, čo to nerešpektujú. Vyhovárajú sa pritom aj na to, že žiadne
označenie, ktoré by zakazovalo vstup,
nevideli,“ hovorí Halina Trubínyiová
z referátu životného prostredia miestneho úradu.
Pre úplnosť pripomeňme, že všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov na území mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves zakazuje
vstup so psom na verejné priestran-

Tabuľka s takýmto piktogramom zakazuje vstup so psom
do ohradeného priestoru
stvá, verejne prístupné miesta alebo
priestory viditeľne označené vodorovným nápisom alebo informačnou
tabuľou „Vstup so psom zakázaný“,
alebo piktogramom označujúcim

zákaz vstupu so psom. Okrem iných
priestorov sú to najmä detské ihriská,
pieskoviská či areály predškolských
a školských zariadení.
-mš-; Foto: MiÚ
Inzercia

Vrecká na exkrementy
pre psičkárov

M

ajitelia psov, ktorí zaplatili daň za psa, si môžu
vyzdvihnúť vrecká na
psie exkrementy. Vrecká vydáva
Centrum služieb občanom. Platcovia dane majú nárok na 800 vreciek
ročne.
V ostatnom roku miestny úrad

odovzdal 75 000 kusov, čo sa podpísalo pod zlepšenie stavu verejných
priestorov a trávnikov. Z dvoch typov
vreciek, papierového a plastového,
sa väčšmi osvedčili plastové. Sú jednoduchšie na manipuláciu, zaberajú
menej skladového miesta a sú aj finančne úspornejšie.
-ab-; Foto: MiÚ

Veterinárna

klinika
Karloveská → Kempelenova 2

Ponúkame komplexnú
veterinárnu starostlivosť
Otváracie hodiny:
Po – Pia: 9.00 – 19.00
So:
9.00 – 15.00

Koše na psie výkaly sú vybavené aj plastovými vreckami
www.karlovaves.sk

Viac informácii nájdete na:
www.tvojaveterina.sk, Tvojaveterina.sk
t.č. 0915 390 806, info@tvojaveterina.sk
KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov
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Najväčším problémom zón sú
neoprávnene parkujúce vozidlá

O

byvatelia z rezidentských
parkovacích zón by pocítili úľavu pri hľadaní parkovacieho miesta, keby bol počet
neoprávnene parkujúcich vozidiel
nižší. To však v plnej miere závisí
od aktivity mestskej polície, ktorá
ako jediná môže „upratovať“ rezidentské parkovacie zóny.
Miestny úrad poskytol mestskej
polícii tablet s online databázou evidenčných čísiel vozidiel s pridelenou
rezidentskou kartou. Databáza ob-

sahuje aj zoznam vyhradených parkovacích miest a miest určených pre
zdravotne ťažko postihnutých motoristov. Databáza spĺňa svoj účel hlavne
pri kontrole rezidentských kariet. Nie
vždy sú umiestnené na viditeľnom
mieste.
Bežnou praxou sú karty zošuchnuté z palubnej dosky, ktoré sú ťažko
viditeľné. Hliadkujúci policajti majú
prehľad o automobiloch oprávnených
stáť v zóne aj z policajného auta.
-ab-; Foto: MiÚ

Mestskí
policajti
majú pri
kontrolách
k dispozícii
tablet
s online
databázou

Poslanecká anketa
Otázka: Považujete za prínosné, že mestská polícia kontroluje
neoprávnene parkujúce vozidlá za pomoci online databázy, ktorú jej
sprostredkoval miestny úrad?

Branislav
Záhradník

musí niekto aj zabezpečiť dohľad nad ich
dodržiavaním. Pri parkovaní je zo zákona
takýmto orgánom mestská polícia.
Online databáza prácu mestskej polície
zefektívňuje a uľahčuje. Jej použitie
je v prospech oprávnených držiteľov
rezidentských kariet. Preto palec hore!

Osobne väčšmi preferujem prevenciu
ako represiu. Za najlepšiu prevenciu
pokladám budovanie nových parkovacích
miest, ale keď už niet inej cesty ako ochrániť
parkovacie miesta pre našich občanov,
držiteľov rezidentských kariet, tak je
Peter Lenč
využitie mestskej polície nevyhnutné.
Rezidentské parkovanie má zmysel len
vtedy, keď sa pravidlá dodržiavajú, keď je
Samozrejme, online databáza je
v parkovaní poriadok a keď sa podporujú významná pomôcka, ktorá napomáha
a chránia záujmy obyvateľov s trvalým a urýchľuje prácu mestskej polície. Čím
pobytom v Karlovej Vsi.
viac automatizácie prinesieme do procesu
kontroly oprávnenosti parkovania
Rudolf Rosina v rezidentských zónach, tým lepšie. Čo
najväčšie odbúranie ľudského faktora by
Pri zavedení akýchkoľvek pravidiel prospelo objektivizácii celého procesu.
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Prvá etapa obnovy
električkovej radiály
sa možno začne v júli

V

yplýva to z projektovej dokumentácie. Ukončenie práce
na prvej etape sa očakáva v
septembri. S týmito odhadmi pracuje magistrát hlavného mesta, ktorý
je investorom a organizátorom rekonštrukcie. Zaujímalo nás, aké
budú obchádzkové trasy a náhradná hromadná doprava v čase výluky
električkovej dopravy. Na tieto otázky sme z magistrátu odpovede nedostali. Rovnako magistrát dodnes
verejnosti nepredstavil projekt rekonštrukcie tejto trate, hoci ho na to
Karlova Ves niekoľkokrát vyzvala
a ponúkla mu aj priestory kultúrneho domu na Molecovej ulici.
Hlavné mesto tvrdí, že etapy

výstavby, výluky a postup stavebných prác sú navrhované tak, aby prevádzka na priľahlých komunikáciách
bola obmedzená v minimálnom rozsahu.
Stavebné práce budú prebiehať
v štyroch etapách. Počas prvej
a druhej etapy bude pred zastávkou
Karlova Ves zriadená dočasná koľajová spojka, ktorá umožní obojstrannú
prevádzku električiek od tunela po
zastávku Karlova Ves po jestvujúcej
trati.
Podľa projektovej dokumentácie
by sa v prvej etape malo pracovať
na obratisku električiek na konci
Karlovej Vsi a na výhybke pri tuneli. Celkové trvanie rekonštrukcie

V rámci obnovy radiály by mali byť modernizované zastávky električiek
a modernizácie trate je plánované
na 16 mesiacov.
Primátor Ivo Nesrovnal pritom
pôvodne avizoval začiatok prác už
v priebehu minulého roka.
Hovorkyňa primátora Zuzana

Onufer nás informovala, že práve prebieha proces verejného obstarávania
zhotoviteľa modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi a vyhodnocovanie ponúk.
-mš-; Foto: MiÚ

Objavila sa kontroverzná petícia Hluk na Starých
anipulatívne spája par- jektom v dvoch listoch, ktoré adreso- gruntoch môže riešiť
kovisko pre obyvateľov vala primátorovi Ivovi Nesrovnalovi.
Hlaváčikovej ulice so
Parkovisko na Hlaváčikovej ulici len polícia

M

súkromným zámerom developera
SPV Dlhé diely. Tieto dva zámery
spolu nijako nesúvisia. Nie je
vylúčené, že organizátori petície už
oklamali niekoľko ľudí, ktorí podpísali petíciu. Mestská časť takéto
konanie odsudzuje.
Kým vybudovanie parkoviska
Karlova Ves podporuje, pretože
by pomohlo tamojším obyvateľom,
so súkromným projektom, ako
ho navrhuje developer, nesúhlasí.
Miestny úrad je znepokojený tým, že
primátor vydal kladné záväzné stanovisko k investičnej činnosti ešte
v januári 2017. Starostka Dana Čahojová vyjadrila nesúhlas s týmto pro-

Nové parkovisko na Hlaváčikovej by
pomohlo tamojším obyvateľom
www.karlovaves.sk

by malo rozšíriť kapacity parkovania v rezidentskej parkovacej zóne.
Mohlo by mať kapacitu do 99 vozidiel
a malo by doplniť počet parkovacích
miest. Podobná zmanipulovaná petícia už zastavila prípravu parkovacieho domu na Veternicovej.
Obyvatelia tejto lokality vybudovanie parkoviska na Hlaváčikovej ulici potrebujú. Pozemok
vytipovaný na parkovisko je
a zostane vo vlastníctve hlavného
mesta Bratislava. Mestská časť Karlova Ves môže parkovisko vybudovať
len vtedy, keď jej mesto prenajme časť
svojho pozemku.
-red-; Foto: MiÚ

T

eplejšie počasie vo večerných
hodinách
automaticky
otvára sezónu verejných
kultúrnych podujatí na vonkajších
priestranstvách. Nie všetci však
majú pre tento typ zábavy pochopenie, najmä ak ide o hlasnú večernú
či nočnú hudobnú produkciu. Karlova Ves zaznamenáva sťažnosti
najmä od obyvateľov z časti Staré
grunty, ktorým oprávnene prekážajú koncerty ku koncu semestra.
Decibely z reproduktorov sú pravdepodobne najviac počuť počas
podujatia Bažant na Mlynoch. Jeho
organizátor bol v ostatných rokoch
niekoľkokrát upozornený na rušenie
nočného pokoja. Výhrady k nadmernej hlučnosti písomne vyjadrila aj
starostka.
Podujatia tohto typu majú v blízkosti internátov na Starých gruntoch
25-ročnú tradíciu. „V minulosti sa na
Starých gruntoch každoročne organizovalo niekoľko hudobných openair akcií, ktoré zasahovali do nočných
hodín (Trafotéka v apríli, Back2school
v októbri, prípadne páROCK vlani).
Z týchto všetkých zostala len naša akcia, tento rok s názvom Život je skvelý.

Uvedomujeme si, že hudobný festival
je hlučný, a mrzí nás, ak obyvateľom
spôsobujeme diskomfort. Zároveň ich
však prosíme o toleranciu, keďže ide
o jedinú akciu v roku tohto rozsahu,
a len tri hodiny, ktorými zasahujeme
do nočného pokoja. Pritom je to jedno z najväčších a najstarších podujatí
na území hlavného mesta. Výhrady zo
strany pani starostky berieme veľmi
vážne. Aj z toho dôvodu sme minuloročnú dvojdňovú akciu zredukovali
na jeden deň a zároveň sme vymenili dodávateľa zvukovej techniky,
aby sme aspoň čiastočne obmedzili
hlučnosť,“ povedal organizátor podujatia Andrej Pagáč.
Organizátorovi verejného kultúrneho podujatia vyplýva zo zákona len
oznamovacia povinnosť. Obec môže
zakázať podujatie len na mieste, kde
by jeho účastníkom hrozilo závažné
nebezpečenstvo pre ich zdravie, alebo
kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu či zásobovanie
obyvateľstva. V prípade podozrenia
na porušenie zákona, napríklad pre
nadmerný hluk, sa občania môžu
obrátiť na štátnu políciu (158) alebo
mestskú políciu (159).
-ab-
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KRITICKÝM OBJEKTÍVOM
Nepovolený nočný ohňostroj
na Silvánskej je prejavom
ľudskej bezohľadnosti
Noc zo 4. na 5. apríla v lokalite okolo Silvánskej ulice
bola poriadne rušná. Neznámy bezohľadný človek tam
v čase nočného pokoja odpálil veľký ohňostroj. Nahneval
tým množstvo ľudí z okolia, ktorých hlučný rachot vyrušil
v spánku. Miestny úrad ohňostroj nepovolil a takéto
konanie odsúdil. V hlavnom meste platí celoročný zákaz
používania zábavnej pyrotechniky.
Viacerí obyvatelia Karlovej Vsi na sociálnej sieti kritizovali
nečinnosť mestskej polície, ktorá by mala dbať na
dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia. To zakazuje
používanie zábavnej pyrotechniky na území hlavného
mesta. Mestská polícia žiadny podnet nezaznamenala.
„Ak je občan svedkom nepovoleného použitia
pyrotechnických výrobkov, túto skutočnosť treba
bezodkladne nahlásiť mestskej polícii na telefónne číslo
159, prípadne kontaktovať Policajný zbor na linke 158.
Každý telefonát je zo strany mestskej polície preverený.

Organizátori nepovoleného ohňostroja po sebe zanechali
použitú pyrotechniku
Vždy sa však nepodarí priestupky súvisiace so zákazom
používania zábavnej pyrotechniky spoľahlivo odhaliť,
pretože od nahlásenia udalosti hliadkam v teréne plynie
istý čas a po príchode na miesto sa priestupca už na ňom
nemusí nachádzať,“ vysvetľuje hovorkyňa bratislavskej
mestskej polície Barbora Krajčovičová.
-mš-; Foto: ZŠ Karloveská 61
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i starostky
Najstaršia oslávenkyňa Valéria Hamzová v spoločnost
Dany Čahojovej a vicestarostu Branislava Záhradníka

Karloveské centrum kultúry
opäť zaplnili jubilanti
Oslávenci, ktorí svoje jubileá oslávili vo februári a marci, sa zišli
v pondelok 16. apríla v Karloveskom centre kultúry. Najstaršou oslávenkyňou bola 98-ročná Valéria Hamzová. Na podujatí sa zúčastnilo 68 jubilantov, ktorým osobne zablahoželali starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová, zástupca starostky Branislav Záhradník a viacerí karloveskí poslanci.
O kultúrny program pre seniorov sa postarali členovia detského folklórneho súboru Čečinka, ktorých sprevádzala cimbalová hudba.
Karlova Ves pozýva na stretnutia jubilantov Karlovešťanov, ktorí
oslávili v dvoch predchádzajúcich mesiacoch 75 rokov, a všetkých, čo
dovŕšili 80 a viac rokov. Karlovešťania, ktorí svoje jubileá oslávili v apríli
a máji, sa zídu 18. júna.
Text: -mš-; Foto: Ivan Baroňák

Stretnutia so starostkou sú

Jubilantom zablahoželali aj prítomní poslanci,
na fotografii vpravo hore Peter Lenč

pre jubilantov príležitosťou
na zaujímavé rozhovory

Aj tentokrát sa KCK zaplnilo jubilantmi a ich rodinnými príslušníkmi

Mladí
folkloristi
z DFS Čečinka
potešili
oslávencov
ľudovými
piesňami
a tancami

www.karlovaves.sk

KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Zaznamenali sme / Informujeme

11

Deti o význame prírody a vody

Súťaž v prednese poézie

V

M

Materskej škole Kolískova
14 od útleho veku rozvíjajú u detí záujem o prírodu, učia ich chápať jej dôležitosť
a význam pre život na Zemi.
V rámci environmentálneho projektu Chránime našu planétu pri
príležitosti Dňa vody pripravili
tematické predpoludnie s názvom
Tajomstvá vody.

Všetci prišli oblečení v modrom
a pustili sa do pútavých vzdelávacích
aktivít. Prostredníctvom metód zážitkového učenia sa oboznámili
s kolobehom vody v prírode, jej skupenstvami a pozorovali vzorky vody
z rôznych zdrojov. Zistili, aký je význam vody pre život, aj ako môžu
sami prispieť k ochrane vody a jej šetreniu.
-mš-; Foto: MŠ Kolískova

Deti i učitelia prišli symbolicky v modrom

arec Mesiac knihy vyvrcholil v MŠ L. Sáru
recitačnou súťažou Milúšikov hlások. Súťaže sa zúčastnili deti z MŠ L. Sáru a MŠ
Kolískova. Sedemnásty ročník
v prednese poézie a prózy bol opäť
spojený so zábavným programom.
Príjemným spestrením bolo interaktívne vystúpenie členov skupiny

Seal dance school.
Do poroty si tento rok sadli Anna
Labárová, Mária Zatkalíková, Ľudmila Hrdináková, Mária Molčányiová Zdravecká a za deti Zuzana Šumichrastová. Nechýbali diplomy,
maškrty a samozrejme dobrá nálada.
Víťazi boli ocenení peknou knihou.
-mš-; Foto:MŠ L. Sáru

Deti potešilo vystúpenie členov skupiny Seal dance school

Mesiac knihy si deti pripomenuli recitačnou súťažou
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Ateliér tvorby s drôtom

O

ddelenie sociálnych vecí
miestneho úradu pozýva dôchodcov do ateliéru drôtu, kde si môžu vytvoriť
originálne diela. Tentokrát sa
bude prepájať dvojdimenzionálny
obraz s drôteným objektom. Táto
technika vychádza z pôvodných
remeselných zručností, je nadčasová a vyhľadávaná. Každý si
odnesie niekoľko hotových obrázkov. Ateliér drôtu sa uskutoční
v dvoch termínoch, 15. a 29. mája
od 14.30 do 17.00 h v dennom centre

na Lackovej 4.
Účastnícky poplatok vo výške 3,50
eura platí pre všetkých nepracujúcich
seniorov s trvalým pobytom v Karlovej Vsi, pre seniorov pracujúcich
a pochádzajúcich z iných mestských
častí je poplatok 6,50 eur. V prípade
záujmu sa prihláste na čísle 0940 634
198 (Po, Str 9.00 –16.00, Pia 9.00 –
12.00), alebo prostredníctvom e-mailu dennecentra@karlovaves.sk. Na
podujatí sa môže zúčastniť maximálne
10 ľudí. Materiál a malé občerstvenie
bude k dispozícii. -dď-; Foto: MiÚ

Jednota dôchodcov informuje

M

iestny úrad Karlova Ves
v spolupráci s Miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS)
organizuje slávnostné stretnutie pri
príležitosti Dňa matiek. Uskutoční
sa v pondelok 14. mája o 16.00 h
v Karloveskom centre kultúry na
Molecovej ulici 2. Vystúpia žiaci
ZUŠ sv. Cecílie a Senioranka. Pozvané sú všetky ženy a matky.
JDS zároveň informuje, že kapacita jesenného pobytu seniorov v hoteli
Morava je už vyčerpaná. V záujme
individuálneho zabezpečenia podobných pobytov sa možno obrátiť na
zariadenia hotelovej spoločnosti

SOREA na Odborárskom námestí,
a tiež sa informovať o štátnej dotácii
na tieto pobyty.
-bh-

Doprajte si pravý trdelník
na Baťovom kanáli

K

Operná speváčka Rea Slawiski
o správnom dýchaní

D

ýchate správne? Zistíte to
na prednáške umelkyne
Rey Slawiski, ktorá Karlovešťanov príde naučiť techniky
správneho dýchania.
“Mojím cieľom je účastníkom
prednášky vrátiť zázrak dýchania.
Kyslík, ktorý vdychujeme vo vyššom
množstve, nám pomáha udržať sa
v zdraví. Zvýšeným prísunom kyslíka
vieme pomôcť k rýchlejšiemu uzdraveniu,” vysvetľuje Rea Slawiski.
Od roku 2005 vedie semináre
zamerané na rehabilitáciu hlasu, techniky dýchania, artikuláciu, hygienu
www.karlovaves.sk

arloveskí dôchodcovia si
môžu oddýchnuť a zažiť
pekný deň v krásnom prostredí prístavu Skalica na Baťovom
kanáli. Zažijú dobrodružnú plavbu, ochutnajú miestnu špecialitu
Skalický trdelník, vyrábanú originálnym spôsobom na otvorenom
ohni v prostredí rodinnej firmy
s dlhoročnou tradíciou. Po plavbe
sa môžu pokochať prehliadkou historických pamiatok Skalice spolu
so sprievodcom.
Jednodňový zájazd sa uskutoční
23. mája. Zraz je o 8.15 h pred Kostolom sv. Františka. Návrat do Karlovej
Vsi bude okolo 17.30 h. Prihlásiť sa
možno do 18. mája prostredníctvom
e-mailu dennecentra@karlovaves.sk,
telefonicky na čísle 0940 634 198 (Po,

Str 9.00 – 16.00 h, Pia 9.00 – 12.00
h) alebo osobne po vopred dohodnutom termíne na miestnom úrade MČ
Bratislava-Karlova Ves. Zájazd je
určený pre seniorov, ktorí zvládajú
dlhšiu pešiu chôdzu.
Výška účastníckeho poplatku je
odstupňovaná podľa výšky príjmu,
zahŕňa cestovné, plavbu na lodi
s lodivodom, výklad na lodi a ľahké
občerstvenie v prístave, obed v centre
mesta Skalica a prehliadku mesta so
sprievodcom. Príjem do 199,48 eura –
5 eur; príjem do 269,50 eura – 10 eur;
príjem do 539 eur – 13 eur; príjem do
808,50 eur – 16 eur, príjem nad 808,50
– 20 eur. Pracujúci seniori a seniori
z iných MČ hradia plnú cenu zájazdu,
teda 25 eur na 1 osobu.
-dď-; Foto: internet

hlasu a spevácku rétoriku, rétoriku
hlasových profesionálov, manažérov
i ostatnú verejnosť v Nemecku, Rakúsku a na Slovensku.
Prednáška sa uskutoční v stredu 30.
mája od 10.00 do 11.00 h v rokovacej sále miestneho úradu na Nám. sv.
Františka 8 v Bratislave. Prednáška
je určená pre seniorov. Počet miest
v sále je limitovaný, preto sa treba prihlásiť na tel. č. 0940 634 198. Vstupné
pre prihlásených záujemcov je 0,50
eura, priamo na mieste 1 euro.
-dďKARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Správy z mestskej časti

Dana Čahojová:
„Seniori potrebujú kvalitné
a dostupné zariadenie
sociálnej starostlivosti.“

N

ové zariadenie sociálnej starostlivosti by malo vyrásť
na mieste súčasnej budovy
bývalých jaslí na Borskej ulici.
Budovu 16 rokov využívala škola
scénického výtvarníctva, ktorá ju
po dohode s Bratislavským samosprávnym krajom vypratala až
tento rok v apríli. Na mieste starej
budovy, ktorá je v zlom stave, by
mohlo vyrásť kvalitné zariadenie
sociálnej starostlivosti, určené najmä pre dôchodcov s trvalým pobytom v Karlovej Vsi.
Budova bývalých jaslí v súčasnom stave budúcemu cieľu, ktorým

je vybudovanie kvalitného zariadenia sociálnych služieb, nevyhovuje.
Nevyhnutná by bola rekonštrukcia
tohto objektu, jeho nadstavba, dostavba či prístavba. Bývalé jasle stoja
na pozemku hlavného mesta, ktorý
spravuje Karlova Ves. Na akékoľvek
úpravy budovy je preto potrebný aj
súhlas hlavného mesta.
„Objekt na Borskej sme prevzali vo veľmi zlom technickom stave.
Žiaľ, nájomca sa o budovu celé roky
staral len minimálne, alebo takmer
vôbec. Zanedbanosť vonkajšieho
areálu sa stala terčom kritiky mnohých
obyvateľov z okolia Perneckej

Karlova Ves prevzala objekt bývalých jaslí na Borskej
v mimoriadne zlom stave

13
a Púpavovej ulice. Teraz, keď sme
areál ako mestská časť prevzali, začali sme v ňom robiť poriadok,“ povedal
vicestarosta Branislav Záhradník.
„Vysoký štandard poskytovania
sociálnych služieb sa efektívnejšie
dosiahne zbúraním starej budovy
a postavením novej. Tá by potom
plne vyhovovala poskytovaniu veľmi
špecifických služieb klientom zariadenia. Na základe týchto skutočností som preto požiadala primátora

hlavného mesta o súhlas s asanáciou
starej poškodenej budovy,“ informuje
starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.
Hlavné mesto SR Bratislava zverilo túto budovu Karlovej Vsi v roku
1991. Tá ju od roku 2002 prenajímala
Strednej umeleckej škole scénického
výtvarníctva. Potreba vzniku zariadenia sociálnej starostlivosti na území
Karlovej Vsi je čoraz naliehavejšia.
-mš-; Foto: MiÚ

Poslanecká anketa
Otázka: Súčasný stav objektu bývalých jaslí je zlý a Karlova Ves preto
odporúča tento objekt zbúrať a postaviť nové, kvalitné zariadenie
pre seniorov. Súhlasíte s týmto postupom?
areál na Borskej, je, podľa mňa jediným
riešením areál zbúrať a postaviť ho nanovo
Peter Lenč
podľa súčasných potrieb. Uvítala by som
aj podzemné parkovanie pre návštevníkov
Tento postup považujem za rozumný a obyvateľov okolitých domov.
vzhľadom na skutočnosť, že objekt bol
projektovaný pre detské jasle alebo
Juraj Kmeťko
materskú škôlku a dispozičné riešenie pre
sociálne zariadenie nevyhovuje. Ďalším
Ako člen sociálnej komisie som sa
argumentom podporujúcim zbúranie je
fyzický stav objektu, ktorý je po užívaní zúčastnil všetkých exkurzií, ktoré orgastrednou umeleckou školou v dezolátnom nizoval náš miestny úrad po zariadeniach
stave a vôbec by som sa nečudoval, pre seniorov.
Tie zariadenia, ktoré sa budovali
keby bola narušená aj statika nosných
systémom
prerábania a rekonštrukkonštrukcií.
cie existujúcich budov na zariadenia
pre seniorov boli nevhodné. Nebola
Lívia Poláchová možnosť vybudovať takú dispozíciu, aby
plne vyhovovala požiadavkám takéhoStarí a chorí ľudia potrebujú to zariadenia. Súčasný stav škôlky je
jednoznačne iné priestory než ponúkajú v dezolátnom stave a nevyhovuje ani
budovy bývalých škôlok a jaslí. Navyše dispozične. Lacnejšie riešenie - zbúrať
v takom dezolátnom stave, v akom je a postaviť nové.

Počítačové kurzy pre seniorov
pokračujú

O

tvárame počítačový kurz
pre seniorov, ktorí už
zvládajú základné zručnosti. Kurz bude zameraný na prácu
s internetom – používanie e-mailu,
aplikácií Google, sociálnych sietí,
webových prehliadačov a sťahovanie informácií z webu. Účastníci sa oboznámia s objednávaním
a nakupovaním cez internet, cestovaním za pomoci webu či užitočnými portálmi pri vybavovaní
úradných záležitostí.
Kurz sa bude konať v počítačovej
učebni na ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62 a záujemcov ním preve-

die lektorka Soňa Štancelová. Termín
PC kurzu je 21. 5., 23. 5. a 24. 5. 2018
od 14.30 do 17.30 h (9 hodín výuky).
Pri prihlásení treba doložiť potvrdenie o výške dôchodku a preukázať sa
platným občianskym preukazom.
Karlova Ves prispieva na kurz seniorom s nízkym príjmom. Kapacita
PC kurzu je limitovaná, preto sa treba
prihlásiť najneskôr do 18. mája, a to
prostredníctvom e-mailu dennecentra@karlovaves.sk alebo telefonicky
(Po, Str 9.00 – 16.00, Pia 9.00 – 12.00)
na čísle 0940 634 198. O poplatku za
kurz sa informujte na vyššie uvedenom čísle.
-dď-
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Na Tilgnerke starší učia
mladších

V areáli ZŠ A. Dubčeka sa črtá
nové ihrisko

Š

A

iestaci a štvrtáci zo Spojenej
školy Tilgnerova 14 už vedia,
prečo sa most na začiatku
Karlovej Vsi nevolá Lanfranconi.
Istý úradník, ktorý sa v minulosti
učil písať na písacom stroji, zabudol
napísať písmeno N v jeho názve,
a tak sa dnes most volá Lafranconi. Aj tak sa môže meniť história.
Vedia aj to, že to bol gróf, ktorý
postavil v Bratislave lanovku, ale
aj zábrany proti vyliatiu Dunaja
do mesta. Toto všetko sa dozvedeli
v rámci šiesteho ročníka projektu
s názvom Obec, v ktorej žijem.
V tomto školskom roku žiaci
6. B rozšírili vlastivedný obzor svojim mladším spolužiakom v štvrtom ročníku. Nielenže im ukázali
geografickú polohu Karlovej Vsi,
ale aj to, čo sa dozvedeli o histórii,
napríklad ako vznikal erb, kde stála
najstaršia budova, ktorú v roku 1972
zbúrali a na jej mieste dnes stojí budova poisťovne.
V rámci projektu žiaci vyhľadávajú

informácie podľa základnej osnovy
a spracovávajú ich do súvislého
článku. Musia si vyhľadať informácie na internete, ale aj čítať knihy
o mestskej časti. Skenujú si obrázky z knižiek miest, ktoré už nenájdeme, lebo boli zbúrané, alebo aj
staré fotografie dobových odevov
či pracovných nástrojov. Žiaci si
musia prejsť obec a vytvoriť vlastné
fotografie miest, o ktorých píšu vo
svojom článku. Niektorí zvyknú na
porovnanie použiť aj fotografie miest
z čias, keď boli malí.
Projekt je poňatý jednoducho
a v jeho závere žiaci prezentujú svoje
poznatky pred mladšími spolužiakmi
- štvrtákmi. Tí, čo sa nezúčastňujú na
prezentácii, vyrábajú rôzne doplnkové
materiály, ktoré majú prezentáciu
spolužiakov podporiť (napríklad
repliky mincí z konca 13. storočia,
ktoré sa našli v obci) alebo ponúkajú na ochutnanie čerešne vyšľachtené
v susednej obci. Silvia Bodláková;
Foto: SŠ Tilgnerova

ktívni dobrovoľníci, ktorým
záleží na vzhľade areálu ZŠ
A. Dubčeka na Majerníkovej ulici, sa stretli cez víkend po
Veľkej noci pred ihriskom s umelou
trávou. Za cieľ dvojdňovej brigády
si určili vyrovnanie pásu kostrbatej
trávnatej plochy. Časť zanedbaného
trávnika po odstránení konštrukcie
bránok využili na výstavbu ihriska
s umelou trávou. Vedľa neho vznikol priestor aj na umiestnenie športových prvkov.

Združenie rodičov a zástupcov
žiakov ZŠ A. Dubčeka získalo od
mestskej časti súhlas na úpravu športového areálu a pripravuje sa zmluva
o spolupráci. Po vyrovnaní trávnatého
povrchu bude priestor uprostred
bežeckej dráhy o krok bližšie k ihrisku
s bránkami a mobilnými mantinelmi.
Združenie chce za pomoci dobrovoľníkov a finančných grantov ešte
v priebehu tohto roka nainštalovať osvetlenie bežeckej dráhy.
-ab-; Foto: MiÚ

Na tejto ploche vznikne ihrisko
s bránkami a mobilnými mantinelmi

Chystáme kalendár na rok 2019

Šiestaci prezentujú svoje práce mladším spolužiakom

Radi fotografujete? Obraciame sa aj na vás. Ak nám pošlete peknú
fotografiu, máte šancu, že bude zaradená do kalendára na rok 2019 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. Z fotografie
by malo byť zrejmé, že ide o miesto v Karlovej Vsi.
Fotografie by mali byť vyhotovené v dostatočnej kvalite, nie vytvorené
mobilom. Po veľkej odozve zo strany Karlovešťanov pri zostavovaní kalendára
našej mestskej časti v minulom roku sme sa rozhodli vytvoriť si vlastný kalendár
aj na ten nasledujúci. Veríme, že aj tentokrát dostaneme veľa kvalitných
a krásnych fotografií. Zaslaním svojej fotografie na adresu redakcia@karlovaves.
sk zároveň vyjadríte súhlas s jej zverejnením v médiách Karlovej Vsi.
-mšInzercia

www.karlovaves.sk
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Revitalizácii parku
na Kempelenovej môže
pomôcť grant

P

ark medzi ulicami Kempelenova a Tilgnerova už dlhší
čas čaká na nový impulz.
Popíjajúce skupinky z tohto miesta
už síce viac-menej zmizli, ale takýto
priestor si priam pýta lepšie využitie. Výmenou lavičiek a osadením
hojdačiek sa park stal obľúbenou
zastávkou pre rodičov s deťmi po
nákupe v blízkom supermarkete.
Reorganizáciou parku by sa však
dala cieľová skupina rozšíriť. Rozpočet mestskej časti je obmedzený,
no časť revitalizácie by mohla byť
financovaná z grantu, ak sa ho podarí získať.
Zeleň v parku trpí v dôsledku menej
kvalitnej zeminy. Riešením by mohla
byť inštalácia vyvýšených záhonov,

ktoré by zabezpečili lepšie pôdne
podmienky. V rámci starostlivosti
o zeleň je nevyhnutná redukcia inváznych druhov drevín, ku ktorým
patrí aj rozšírený javorovec
jaseňolistý. Aktivity najmenších
návštevníkov by sa mohli sústrediť
na ihrisko s interaktívnymi hracími
prvkami. Teraz sa v parku nachádza
viacero betónových panelov. Prípadná rekonštrukcia by mala počítať aj
s logickým riešením pešieho komunikačného prepojenia.
V priloženej anketovej časti sa aj
vy môžete zapojiť do rozhodovania
o budúcej možnej podobe parku.
Zo všetkých hlasujúcich vyžrebujeme jedného, ktorý získa 20-eurovú
poukážku na nákup v Kauflande.
-ab-; Foto: MiÚ

Otázka:
Privítali by ste, aby v parku medzi Kempelenovou a Tilgnerovou miestny
úrad z dotácie (zakrúžkujte svoju odpoveď):
1.) zveľadil existujúcu zeleň
2.) vysadil novú zeleň
3.) doplnil túto lokalitu o kvetinovú výzdobu
3.) váš návrh: ...................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
........................................................................................................................
Vaše meno a priezvisko:
..........................................................................................................................
Adresa trvalého bydliska:
..........................................................................................................................
Váš hlasovací lístok vystrihnite a do 31. mája 2018 vhoďte do schránky
(nemusí byť v obálke), ktorá je označená ako Odkaz pre redakciu. Schránka je situovaná na prízemí miestneho úradu pri vstupe (bývalá podateľňa).
Svoj názor môžete vyjadriť aj e-mailom na lucia.gasparova@karlovaves.sk.

Revitalizáciou sa skrášli atraktívny priestor medzi Kempelenovou
a Tilgnerovou
www.karlovaves.sk

Kontajner
pre čistejšie
okolie lesa
Na Svíbovej ulici pribudol veľký
kontajner. Bude slúžiť návštevníkom
lesa a Kráľovej hory, aby doň mohli
hádzať odpad. Kontajner s kapacitou
1100 litrov tam mestská časť ponechá
až do októbra a mestská spoločnosť
OLO ho bude vysýpať raz týždenne,
vždy po víkende.
-bh-; Foto: MiÚ

Neporiadok okolo
kontajnerov bude
postupne ubúdať

J

ednou z možností ako riešiť
narastajúcu mieru znečistenia v okolí preplnených kontajnerových stojísk na komunálny zmesový a separovaný odpad
je budovanie polopodzemných
kontajnerov. S cieľom zefektívniť
odpadové hospodárstvo na území
hlavného mesta mestské zastupiteľstvo schválilo nenávratnú finančnú dotáciu do výšky 50 percent nákladov na vybudovanie
polopodzemných kontajnerových
stojísk.
Dotáciu zatiaľ dostane 20 až
25 takýchto stojísk v rámci celej
Bratislavy. V prípade záujmu zo
strany správcov bytových domov
treba urýchlene nájsť pozemok, cez
ktorý nevedú žiadne inžinierske siete,
vysporiadať majetkový vzťah k pozemku medzi žiadateľom a správcom
a získať súhlas hlavného mesta. Potom
možno pokračovať ohlásením drobnej
stavby a nadväznými krokmi.
Investícia do takéhoto stojiska je
síce o niečo vyššia, ale dá sa znížiť
spoluprácou niekoľkých správcov,
pričom obyvatelia by využívali
spoločné stojisko so všetkými jeho
výhodami. Tie spočívajú najmä
v úspore verejného priestoru, väčšom
poriadku v okolí, eliminácii zápachu, znížení frekvencie vývozu, čiže
znížení nákladov na odvoz a v neposlednom rade i v estetickom hľadisku.
Jeden polopodzemný kontajner
s objemom päť metrov kubických má
kapacitu päť- až šesťnásobku bežnej

nádoby. Pozitívom tohto riešenia je, že
doterajšie kontajnerové stojiská sa po
vybudovaní tohto polopodzemného
môžu odstrániť a získaný priestor sa
dá využiť na parkovanie. V prípade
záujmu o podrobnejšie informácie
možno kontaktovať oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
magistrátu hlavného mesta, tel.: 02/59
356 181.
Produkcia odpadu z domácnosti
v ostatných rokoch stále narastá.
Jeho odvoz a likvidácia sú náročnou
finančnou položkou. S nadprodukciou odpadov sa však zvyšuje najmä enviromentálna záťaž, ktorá má
nezanedbateľné dôsledky pre život
budúcich generácií. Jedným z riešení
by síce mohlo byť zvýšenie frekvencie vývozu odpadu, ale obyvateľov
by to finančne zaťažilo. Doplnením
ďalších kontajnerov zasa prichádzame
o cenné verejné priestory, ktoré by
mohli slúžiť na parkovanie. Ďalšou
možnosťou je uzatvorenie kontajnerových stojísk, ktoré sa v mnohých
prípadoch osvedčilo a ukázalo sa ako
dobrá voľba. Karlova Ves vychádza
v ústrety svojim obyvateľom aj vysokou periodicitou pristavovania kontajnerov na veľkorozmerný odpad,
a to štyri razy týždenne od marca
do decembra, v decembri počas tzv.
vianočného upratovania s ešte väčšou
periodicitou. Naša mestská časť sa intenzívne snaží aj o úspešné zavŕšenie
procesu realizácie zberného dvora
v Dúbravke, ktorý by slúžil i potrebám obyvateľov Karlovej Vsi. -mš-
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Starostlivosť o predzáhradky
prináša aj problémy

Z

vykne sa hovoriť, že ľudia sa
správajú nevšímavo k svojmu okoliu, našťastie to neplatí pre väčšinu. Mnohí sa snažia
skrášliť pre seba i pre ostatných
bezprostredné okolie svojich príbytkov a starajú sa o predzáhradky
pred bytovými domami.
Robia to často aj preto, že majú
vzťah k prírode, alebo sa presťahovali
z rodinného domu do paneláku a pociťujú nedostatok starostlivosti o pôdu
a kvety, najmä ak nemajú vlastnú
záhradu. Napriek tomu, že im venujú
nemálo svojho voľného času a často
i peňazí, nemajú to vôbec jednoduché.
Existuje totiž aj nemálo takých
ľudí, čo sa k svojmu okoliu správajú
nielen nevšímavo, ale až arogantne.
Nie je vylúčené, že niekto zničí alebo
poškodí prácu druhého len z nevšímavosti alebo nepozornosti. Ako však
posúdiť konanie niektorých nezodpovedných majiteľov psov, ktorí pustia svojho psa do vysadeného záhonu
v predzáhradke a nechajú ho, aby
polámal či omočil, a tým aj zničil
vysadené rastliny?

Ešte ťažšie to má ten, kto narazí na
arogantného majiteľa psa, ktorý po
upozornení utŕži nadávky či v lepšom
prípade označenie, že keď nemá rád
psov, nemá rád prírodu. Považujete
to za absurdné a nepochopiteľné? Nielen vy. A to nie sú jediné problémy,
s ktorými sa stretávajú tí, čo sa starajú o svoje predzáhradky. Arogancia
a bezohľadnosť niektorých vodičov
áut sa neprejavuje len na cestách, ale
napríklad aj tým, že bez zábran svojimi autami rozjazdia a zničia upravenú predzáhradku. A to nehovoriac
o takých prípadoch, keď niekto nie
je ochotný investovať zopár centov
do kúpy rastliny na svoj balkón, ale
ju radšej ukradne z predzáhradky niekoho iného. Zdajú sa vám opísané
situácie nepravdepodobné? Žiaľ,
nie sú. Často ich opisujú s trpkosťou
v hlase tí, čo venujú svoj čas a peniaze starostlivosti o spoločné priestory.
Napriek tomu sa nevzdávajú a venujú sa svojej záľube ďalej. Pomôcť im
môžeme všetci. Stačí, ak nebudeme
tolerantní k tým, čo znehodnocujú
prácu iných.
-mš-

Harmonogram pristavenia
veľkokapacitných kontajnerov
Od

Do

Miesto

2. 5. 2018

3. 5.2018

Dlhé diely I. - Nad Dunajom

3. 5. 2018

4. 5. 2018

Segnerova č. 5 - garáže

7. 5. 2018

8. 5. 2018

Matejkova č. 14

9. 5. 2018

10. 5. 2018

Pribišova č. 6

10. 5. 2018

11. 5. 2018

Adámiho č. 12

14. 5. 2018

15. 5. 2018

Devínska cesta – Dlhé diely III.

15. 5. 2018

16. 5. 2018

J. Stanislava č. 8

16. 5. 2018

17. 5. 2018

Roh Suchohradská a Silvánska

17. 5. 2018

18. 5. 2018

Kuklovská – parkovisko pod múrom

21. 5. 2018

22. 5. 2018

Kolískova č. 12 – parkovisko vo dvore

22. 5. 2018

23. 5. 2018

Líščie údolie č. 14

23. 5. 2018

24. 5. 2018

Púpavová č. 1

24. 5. 2018

25. 5. 2018

Ľ. Fullu č. 3

28. 5. 2018

29. 5. 2018

Jurigovo nám. č. 5

29. 5. 2018

30. 5. 2018

Kempelenova – parkovisko

30. 5. 2018

31. 5. 2018

Roh Púpavová – Pernecká

31. 5. 2018

1. 6.2018

Nad lúčkami č. 27 – roh Ferdiša Kostku
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Predzáhradky v novom šate

V

rámci
jarnej
úpravy
verejných
priestranstiev
sa vysádzali kvety do
predzáhradiek bytových domov.
Karlovešťania dostali voľnú ruku
pri výbere rastlín vhodných na
výsadbu, ktoré zabezpečila mestská

časť. Rozkvitnutá zeleň ozdobí
okolie ulíc: Líščie údolie 65, Karloveská 10 a 6, Donnerova 11 a 19,
Kresánkova 7, Jurigovo nám. 3,
Suchohradská 8, Nad lúčkami 49 a
Hlaváčiková 20.
-ab-; Foto: internet

Aj takto môže vyzerať predzáhradka pred bytovým domom

Posledná možnosť adoptovať
si kvetináč

A

k patríte medzi tých, ktorí
predzáhradku
nemajú,
ale láska ku kvetom vám
nechýba, ešte vždy máte možnosť
zapojiť sa do akcie Adoptuj si kvetináč.
Opustený kvetináč na chodníku sa
môže aj vďaka vašej starostlivosti stať
výstavným kusom plným pestrých
trvaliek. K dispozícii sú stále kvetináče na Pribišovej, Ulici Ladislava
Sáru alebo na Borskej. Záujemcovia
sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle
02/707 11 282 alebo e-mailom na
kvetinac@karlovaves.sk. Organizátori odporúčajú poponáhľať sa, pretože

termín sadenia 12. máj sa blíži.
V sobotu 12. mája sa organizačný
tím rozdelí na štyri skupiny a rozdelí
si Karlovu Ves na štyri lokality:
1. Lackova, Borská, Pustá,
Púpavová;
2. Jána Stanislava, pešia zóna Pribišova;
3. Karloveská, začiatok Starých
gruntov, L. Sáru a Jurigovo nám.;
4. Kuklovská 60, Veternicová,
Kolískova, Janotova.
Začnú o 9.00 h na Karloveskej pred
Tatra bankou, na Kuklovskej 60, na
Lackovej pri stánku s ovocím a na J.
Stanislava 19.
-abInzercia

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
na číslo 0908 933 722
www.karlovaves.sk
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Nádoba na zber dažďovej
vody má mnohostranné
využitie aj v meste

P

red vchodom do budovy
miestneho úradu na Nám. sv.
Františka sa po novom nachádza zberná nádoba na dažďovú
vodu s kvetináčom. Jej inštalácia
umožňuje použiť dažďovú vodu na
dodatočné zavlažovanie zelene na
priľahlom námestí.
Nádoba slúži ako ukážka jedného
zo spôsobov využitia dažďovej vody
na vylepšovanie mikroklímy na
území našej mestskej časti a prispeje k opätovnému vracaniu zrážkovej
vody do prirodzeného kolobehu vody
v prírode. Miestny úrad plánuje inštalovať podobné nádoby aj na iných
miestach.

„Inštalácia zbernej nádoby na
dažďovú vodu by mala Karlovešťanom
poslúžiť aj na vzdelávacie účely
a podporiť ich záujem o individuálne
budovanie drobnej ekologickej infraštruktúry vo svojom okolí. Nádoby tohto typu možno umiestniť aj
v súkromných záhradách a my chceme
občanov motivovať k podobným krokom,“ dokresľuje význam nainštalovanej nádoby Lenka Nemcová
z miestneho úradu.
Karlova Ves sa dlhodobo profiluje
aktívnym prístupom k ochrane životného prostredia a zveľaďovaním verejných priestranstiev s prihliadnutím
na prírode blízku údržbu zelene.

Vodu zo zbernej nádoby použijú na polievanie zelene v okolí

Jedným z prvkov takejto údržby je
aj vytváranie a podpora systémov na
využívanie povrchovej dažďovej vody
na zavlažovanie existujúcej zelene
v rámci medzinárodného projektu
PERFECT.

Nádoba bola zakúpená aj vďaka
finančnému príspevku na podporu malých projektov udržateľného
hospodárenia so zrážkovou vodou
Hlavného mesta SR Bratislavy.
-mš-; Foto: MiÚ

V Karlovej Vsi opäť rozkvitnú
lúky pre opeľovače

V

o viacerých lokalitách Karlovej Vsi pokračuje údržba nektárodajných kvetov
a plôch. Na svahu pod lesom
v Líščom údolí, na svahu s tvárnicami vo vnútrobloku J. Stanislava
či na svahu Nad lúčkami, a tiež
na Hlaváčikovej budú zrevitalizované nekosené trávnaté plochy so
špeciálnym režimom kosenia.
Pri vstupe do Líščieho údolia a na
Ulici F. Kostku miestny úrad bude
dosádzať kvitnúce zmesi. Na pešej
zóne na Pribišovej ulici pribudnú dve
kvetnaté lúky s kvitnúcimi zmesami
pre motýle. V športovom areáli pri ZŠ
A. Dubčeka a v okolí Karloveského
centra kultúry budú ošetrené vysadené
ovocné kríky.
„Karlova Ves sa už v roku 2016
zapojila do projektu Mestské včely.

Jeho snahou je vytvoriť alternatívne
miesta, ktoré v mestskom prostredí
opeľovačom pomáhajú prežiť. Takéto
miesta pribúdajú jednoduchými opatreniami, akými sú napríklad výsadba
či prírode blízka starostlivosť o zeleň.
Táto prináša úžitok v celom kontexte prírodného spoločenstva, pomáha
teda opeľovačom aj ľuďom,“ vysvetľuje Lenka Nemcová z miestneho úradu.
V spolupráci s organizáciou Živica
miestny úrad upravil na vybratých
plochách režim kosenia, osadil informačné tabule a tzv. hmyzie hotely. -mš-

Opäť sa zapojíme do akcie Naše mesto

K

arlova Ves sa už po štvrtý
krát zapojí do podujatia
Naše mesto. Miestny úrad
navrhol dobrovoľnícke aktivity
a priestranstvá, ktoré chce zveľadiť.
Najväčšie podujatie firemného
dobrovoľníctva v strednej Európe,
ktoré organizuje Nadácia Pontis,
bude tento rok v termíne 8. - 9. júna.
www.karlovaves.sk

Cieľom podujatia je zapájať dobrovoľníkov z radov firiem, miest a verejnosti, aby pomohli skrášliť, vyčistiť
a zlepšiť mesto, v ktorom žijú. Od
roku 2007 bolo v rámci podujatia viac
ako 788 firemných registrácií a viac
ako 54 000 dobrovoľníkov.
Vďaka dobrovoľníkom sú v mestách
upravené verejné priestranstvá

a opravené lavičky. Deti sa hrajú na
bezpečnejších preliezkach a krajších
ihriskách. Seniori a mladí znevýhodnení ľudia chodia s dobrovoľníkmi na
výlet.
Aktivity pre dobrovoľníkov navrhujú mestá, mestské časti, neziskové
organizácie, školy, škôlky či občianske iniciatívy. Organizátori dobro-

voľníckych aktivít získavajú na nákup
nevyhnutného materiálu a náradia pre
dobrovoľníkov menší grant od Nadácie Pontis. Firemní dobrovoľníci, ale
aj dobrovoľníci z radov verejnosti sa
na aktivity prihlasujú cez www.nasemesto.sk.
-red-

KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Informujeme

19

Do 15. mája treba vykonať
jarnú deratizáciu

R

egionálny úrad verejného
zdravotníctva
v Bratislave vyzval na
celoplošnú jarnú deratizáciu,
ktorá sa má vykonať do 15.
mája. Obyvatelia Karlovej Vsi
robia deratizáciu na pozemkoch
a v objektoch využívaných na chov
hospodárskych zvierat. V prípade
známok výskytu hlodavcov ju
treba vykonať aj v pivničných
a prízemných priestoroch rodinných domov a objektoch určených
na bývanie. Karlovešťania môžu
vykonať deratizáciu aj svojpomocne, s použitím dostupných
prípravkov, ktoré sú určené
a schválené na tento účel.
Karlova Ves vykoná deratizáciu
v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo majetku mestskej
časti. V rovnakom termíne majú de-

Väčšie a krajšie smetné koše

ratizáciu vykonať aj fyzické osoby
– podnikatelia – a právnické osoby
v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových
rozvodoch i v areáloch určených na
podnikanie a bývanie vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb,
bytových a polyfunkčných domov,
skladov a skládok odpadov. Môžu
to urobiť výlučne prostredníctvom
firiem oprávnených na profesionálne
vykonávanie deratizácie.
Myši a potkany sú škodcovia,
ktorí sa považujú za významných
prenášačov rôznych ochorení. Disponujú vysokou plodnosťou a za vhodných podmienok sa môžu premnožiť.
Pravidelná celoplošná deratizácia
sa preto vykonáva najmenej dvakrát
ročne – v jarných a jesenných mesiacoch.
-mš-; Foto: internet

V

iacero starých zelených
smetných košov nahradili po celej Karlovej Vsi
latkové. Nové koše sú pevnejšie,
objemnejšie, ale aj estetickejšie.
Zamestnanci karloveských verejnoprospešných služieb (VPS)
ich
na
najnavštevovanejších
miestach nainštalovali 40. Všimnete si ich tam, kde je najväčší
pohyb ľudí – na námestiach, pri
verejných budovách, obchodoch
alebo frekventovaných zastávkach
MHD. Prednostne boli vymenené aj
poškodené koše.
„Staré koše nielenže mali menší objem, ale boli menej stabilné a náchyl-

nejšie na poškodenie. Bohužiaľ, často
sa stávali terčom útokov vandalov,“
vysvetľuje riaditeľ VPS Anton
Horínek. Okrem toho sa vymenilo aj
vyše 30 košov na psie exkrementy.
„Niektoré koše boli vymenené za
nové už minulý rok a cieľom je postupne ich vymeniť čo najviac, pravdaže v závislosti od finančných
možností Karlovej Vsi,“ informuje
Halina Trubínyiová z referátu životného prostredia miestneho úradu.
Nazmar neprídu ani staré betónové
koše v Parku SNP v Líščom údolí.
Zamestnanci VPS ich premiestnili do
jednej línie a budú slúžiť ako kvetináče plné trvaliek. -mš-; Foto: MiÚ

Nové smetné
koše sú väčšie,
pevnejšie
a estetickejšie

Inzerujte a dajte o sebe vedieť
v našom mesačníku

Pravidelná plošná deratizácia bráni nežiaducemu premnoženiu hlodavcov
Inzercia

Autobusová
doprava
Verejnoprospešné
služby Karlova Ves
poskytujú prepravu osôb
autobusom.
V prípade záujmu nás
kontaktujte na tel. číslach:

0905 540 051 a 0940 601 575
KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Mesačník Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov vychádza v rozsahu
zvyčajne 24 strán, v náklade 19-tisíc kusov. Slovenská pošta ho distribuuje do
všetkých domácností aj firiem na území Karlovej Vsi.
Náš oficiálny mesačník ponúka priestor na prezentáciu a propagáciu
produktov a služieb. Inzercia je skvelou príležitosťou pre firmy, prevádzky a služby, ako za primerané náklady inzerovať v celej Karlovej Vsi. Pri
viacnásobnom opakovaní inzercie redakcia poskytuje zľavu.
Ponúkame aj riadkovú inzerciu pre občanov, v ktorej je možné inzerovať rôzne
služby, kúpu alebo predaj, prípadne iné aktivity a oznamy.
V prípade záujmu o umiestnenie vašej riadkovej alebo plošnej
inzercie nás kontaktujte na tel. čísle 0940 634 111, alebo cez
e-mail: inzercia@karlovaves.sk

CENNÍK INZERCIE – základné ceny
Plošná inzercia
Veľkosť
strany
1/1
1/2
1/4
1/8
1/16

Cena
600 
300 
150 
75 
40 

Veľkosť v mm
(šírka x výška)
205 x 270
205 x 134, 100 x 270
94 x 134, 205 x 66
48 x 134, 100 x 66
48 x 66, 100 x 32

Riadková inzercia (max. 300 znakov vrátane medzier):
Občianska inzercia: 1  / 50 znakov (aj začatých)
Podnikatelia, SZČO a právnické osoby: 5  / 50 znakov (aj začatých)
www.karlovaves.sk
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Riaditeľka ZUŠ Anna
Gondášová získala ocenenie
Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka Anna Gondášová
bola ocenená za celoživotnú pedagogickú prácu a mimoriadne výsledky
v umeleckej výchove a vzdelávaní. Ocenenie dostala za prácu a výsledky celoštátneho a medzinárodného významu v oblasti základného umeleckého školstva. Odovzdala jej ho ministerka školstva Martina Lubyová.
-bh-; Foto: ZUŠ J. Kresánka

Ministerka školstva Martina Lubyová (vľavo) a riaditeľka ZUŠ J. Kresánka
Anna Gondášová (vpravo)

Karloveský „blšák“

H

ľadáte doplnky do domácnosti, ktoré v sebe nosia
príbehy? Alebo ste zberateľom rôznych starožitných predmetov alebo kuriozít? A či sa len
chcete zbaviť starých veci, ktoré
máte doma?
Pozývame vás na karloveskú burzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 16.
júna na námestí pred ZŠ Majerníkova
62 na Dlhých dieloch v čase od 9.00

do 13.00 h. O autentickú hudobnú
atmosféru sa postará Jakub Ursíny,
ktorý pripravil hudobné vychytávky.
Zaznejú priamo z LP nosičov
a starých gramofónov. Čakať vás bude
aj štýlový stánok s občerstvením.
V prípade nepriaznivého počasia sa
podujatie ruší bez náhradného termínu.
“Podujatie organizujeme po
druhýkrát. Z prvého ročníka sme mali

veľmi dobré spätné väzby. Ľudia majú
radi podujatia komunitného charakteru a samotnú burzu by privítali
viackrát do roka. Žiaľ, z kapacitných
dôvodov a vyťaženosti oddelenia
kultúry to nie je možné. Radi by sme
privítali iniciatívu miestnych združení
a obyvateľov, ktorým je táto téma blízka. Tento rok by sme chceli osloviť
hlavne deti a mládež s podnikateľským
a kreatívnym duchom, ktorí by si vy-

skúšali na vlastnej koži predaj alebo
aj výmenu ich pokladov,” povedala
vedúca oddelenia kultúry Adriána
Majka.
Podmienky účasti sú veľmi jednoduché, napíšte na blsak@karlovaves.sk a čakajte na odpoveď
s inštrukciami a podmienkami. Je nutné sa vopred prihlásiť.
-redInzercia

www.karlovaves.sk
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Karlovešťania získali prestížne Srdcom Karlovešťan bol každý,
regionálne ocenenia
kto prišiel darovať krv

Ocenenej Beáte Čečkovej (v strede) vyjadrili úctu aj starostka
Dana Čahojová a vicestarosta Branislav Záhradník

T

ohtoročnú cenu primátora
hlavného mesta z pomedzi
11 jednotlivcov a jedného kolektívu získali aj dvaja
Karlovešťania. Za mimoriadnu
dlhoročnú pedagogicko-umeleckú
činnosť a rozvoj hudobného talentu
žiakov základných umeleckých škôl
ju získala Janka Spálová.
Druhým oceneným je Ján Hucko,
ktorý ju získal za príkladnú činnosť trénera mládeže a celoživotný
prínos pre slovenský futbal. Prestížne
odovzdávanie cien je tradičným
otváracím podujatím Bratislavských
mestských dní a tento rok sa už po
26. raz uskutočnilo v piatok 20. apríla.
Ocenení laureáti získali sošku rytiera
Rolanda, ochrancu mestských práv
a výsad, ktorá je miniatúrou sochy na
Hlavnom námestí.
Cena primátora Bratislavy je najvyššie samosprávne ocenenie, ktoré
sa udeľuje Bratislavčanom, ktorí sa
významným, ale nezištným spôsobom
zaslúžili o občiansky, kultúrny,

spoločenský či športový rozvoj
hlavného mesta a spoločnosti. Laureátov na ocenenie vyberá primátor
na základe návrhov, ktoré predkladajú neziskové organizácie, občianski
aktivisti, vedecké a vzdelávacie inštitúcie, ako aj samotní obyvatelia
Bratislavy.
Ďalšia
Karlovešťanka
Beáta
Čečková, dlhoročná vedúca DFS
Čečinka, prevzala od predsedu
Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraja Drobu Výročnú
cenu Samuela Zocha za rok 2017.
Ocenenia jej bolo udelené za dlhoročnú
pedagogickú
činnosť
v oblasti hudobného umenia. Laureátmi ceny sú osobnosti, ktoré svojou
prácou výrazne prispeli a zaslúžili sa
o spoločenský a ekonomický rozvoj
Bratislavského samosprávneho kraja.
Ceny Samuela Zocha a Pamätné listy
predsedu BSK si vo štvrtok 19. apríla
v priestoroch župného Divadla Aréna
prevzalo spolu 15 laureátov.
-mš-; Foto: MiÚ a bratislava.sk

Hlavné mesto ocenilo za vzácnu prácu aj dvoch Karlovešťanov
Janku Spálovú a Jána Hucka

K

Krv darovali aj študenti zo SŠ Tilgnerova

arlova Ves už po tretí raz
pozvala všetkých karloveských darcov krvi
priamo na miestny úrad, kde bol
v piatok 20. apríla mobilný odber krvi. Urobiť dobrý skutok
a prispieť svojou kvapkou krvi mohli
pravidelní darcovia, ale aj tí, ktorí
sa odhodlali k tomuto kroku po
prvýkrát. Zahanbiť sa nenechali ani
zamestnanci miestneho úradu. Do
zasadačky miestneho úradu prišlo
40 záujemcov, darovať krv mohli 20.
Prvodarcov prišlo tento rok až 18.
„Pri príprave tejto akcie sme sa
snažili vyjsť v ústrety najmä tým, pre
ktorých je z časových alebo iných
dôvodov náročné navštíviť vzdialené
odberové centrá či nemocnice,“ hovorí zástupkyňa vedúcej oddelenia
kultúry Iveta Konýčková.
Po odbere krv putuje do spracovateľského centra na Kramároch. Tam
sa podrobí laboratórnym vyšetreniam
na protilátky proti hepatitíde a iným
závažným infekčným ochoreniam.
Základným predpokladom pre
darovanie krvi je vek od 18 do 60
rokov a minimálna hmotnosť 50 kg.

V prípade pravidelných darcov krvi sa
horná hranica veku zvyšuje až na 65
rokov. Darca by sa mal cítiť zdravý,
nemal by mať žiadne zdravotné ťažkosti. Pracovníci Národnej transfúznej služby mu najprv odoberú
vzorku krvi, z ktorej mu môžu stanoviť aj krvnú skupinu. Zo vzorky
zisťujú či má dostatočnú hladinu železa a dobrý krvný obraz.
Darovať krv nemôžu ľudia, ktorí
trpia závažnými srdcovo-cievnymi
ochoreniami, sú po operácii srdca,
mozgovej príhode, ktorí užívajú lieky
na riedenie krvi, osoby užívajúce antidepresíva, ďalej tí, ktorí v čase odberu trpia na alergiu alebo berú na ňu
lieky. Rovnako nemôžete darovať krv
ak užívate antibiotiká a minimálne tri
týždne po tom. Dôvodom na vyradenie môže byť aj pobyt v niektorých
krajinách.
Odporúčajú sa ľahké sladké raňajky s pečivom, medom, džemom,
ovocnými šťavami. Nesmiete ale
jesť nič mastné, mliečne, vyprážané.
Je dôležité piť dostatočné množstvo
tekutín, priamo pred odberom minimálne pol litra.
-mš-; Foto: MiÚ

Vzácnu tekutinu darovali aj poslanci Anna
Zemanová a Juraj Kmeťko
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Z policajného
zápisníka
marec - apríl 2018

RIADKOVÁ INZERCIA

158

• Neznámy páchateľ sa dopustil priestupku proti majetku, a to tak že, na ul.
Hany Meličkovej v čase od 20.00 h dňa 17. 3. do 18.00 h dňa 27. 3. poškodil
spínaciu skrinku na zaparkovanom motorovom vozidle zn. VW Golf, čím
páchateľ spôsobil oznamovateľke škodu poškodením vo výške 250 eur.
• Poverený policajt začal trestné stíhanie pre prečin krádeže, pretože neznámy
páchateľ v čase od dňa 2. 1. do 25. 3. na ulici Pribišova z uzamknutej
podzemnej garáže odcudzil uložený bicykel Lectron, čím spôsobil poškodenému 49-ročnému mužovi celkovú škodu krádežou vo výške 2 783 eur.
• Poverený policajt začal trestné stíhanie pre prečin krádeže, pretože neznámy
páchateľ v čase od 21.00 h dňa 4. 4. do 08.00 h dňa 5. 4. na ul. Jána Stanislava z parkoviska, ktoré sa nachádza oproti vchodu cez cestu odcudzil zaparkované a uzamknuté osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, čím
34-ročnému mužovi spôsobil škodu krádežou vo výške 6000 eur.
• Neznámy páchateľ sa dopustil priestupku proti majetku, a to tak že, na ul.
Líščie údolie dňa 10. 4. v čase od 17.00 h do 18.30 h poškodil pravé zadné
dvere a pravý zadný blatník na riadne zaparkovanom a uzamknutom motorovom vozidle zn. BMW 520d, čím spôsobil 27-ročnému mužovi škodu
poškodením vo výške 250 eur.
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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,
tel. 0911 543 158.
TENISOVÝ TRÉNER, tel. 0944 916 503.
KÚPIM 3- a viacizbový byt v Karlovej Vsi. Nie som RK. Tel.: 0904 399
259.
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. – desať- 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. 0907 181 800.

PONUKA PRÁCE

Hľadám správcu a pani na upratovanie rodinného domu v Devíne. Ideálne
spoľahlivý manželský pár. Požiadavky na správcu: technické zručnosti
a vodičský preukaz. V prípade záujmu ma, prosím, kontaktujte, prípadne
pošlite CV. Telefón: 0905 417 083, e-mail: petrovicova@adsinvest.sk.
Hľadám spoľahlivú pani na výpomoc do domácnosti. Kontakt: 0911 233 852.
Prijmeme upratovačky na upratovanie schodísk v panelákoch, živnostenský list výhodou. Tel. 0903 794 697.
UK v BA, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, v Bratislave
prijme do pracovného pomeru upratovačky (práca vhodná aj pre dôchodkyne), tel. 0904 661 877.
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Karloveskí
športovci roka

R

ovnako ako v uplynulom
ročníku, aj teraz boli vyhlásené tri súťažné kategórie – najúspešnejší jednotlivci
do 23 rokov, kolektív do 23 rokov
a tréner/pedagóg – ocenenie za
celoživotnú prácu. Za svoje individuálne výsledky počas uplynulého
roka si prevzali ocenenie Richard
Németh, Ninka Darovcová, Marek
Doležaj, Marek Trnka, Katarína
Pecsuková, Katarína Klučariková,
Matúš Gewissler a Juraj Skákala, Viktória Reichová a Natália
Pivarčiová.
Medzi kolektívmi boli dekorované zostavy z dvoch najväčších
karloveských klubov – basketbalový
MBK Karlovka a Futbalový klub
mládeže Karlova Ves Bratislava.
Družstvo juniorov sa pod vedením
Branislava Brliťa prebojovalo do Final Four, kde obsadili konečné druhé
miesto. Futbalisti staršieho dorastu
U19 siahali v uplynulej sezóne na
postupové priečky do prvej slovenskej
dorasteneckej ligy. Aj tretie miesto
tímu trénera Petra Bullu jasne hovorí o koncepčnej práci s karloveskou
mládežou.

Skúsenosti z trénerského prostredia už roky odovzdáva mladším
ročníkom Gabriela Hochschornerová,
ktorá získala ocenenie za celoživotnú
trénerskú prácu. Trénerka vodného
slalomu a rýchlostnej kanoistiky
v Karloveskej zátoke vychovala zo
svojich dvoch synov Petra a Pavla klenoty slovenského vodného
slalomu. Jej rukami okrem toho prešli
desiatky talentovaných vodákov. Európske a svetové tituly slovenských
reprezentantov majú aj rukopis Gabriely Hochschornerovej. Aktuálne
trénuje v Športovom klube polície
oddiel vodného slalomu a zjazdu.
Vyhlasovanie výsledkov Najúspešnejší športovci Karlovej Vsi
nadviazalo na úspešný minuloročný
galavečer. Slávnostné odovzdávanie

Veľkonočný šachový turnaj
vyšiel Martinovi Neprašovi

Š

achoví nadšenci sa 7. apríla
stretli na 11. ročníku turnaja
o majstra Karlovej Vsi v Rapid
šachu. Dvadsať hráčov kráľovskej
hry si v senior klube na Lackovej
zmeralo sily podľa pravidiel FIDE
s tempom hry 2 x15 minút na partiu.
Hráčske dvojice podľa švajčiarskeho systému na šesť kôl vyžreboval

počítač. Rozhodcovskej funkcie sa
zhostil vedúci šachového klubu Ján
Marko. Víťazom Veľkonočného turnaja sa stal minulý rok druhý Martin
Nepraš. Pomyselné pódium doplnili
na druhom mieste Jozef Vaš a tretí
Boris Krajčovič.
-ab-; Foto: Ján Marko

cien okrem karloveskej športovej
špičky podporil aj olympionik Jozef
Gönci. Dvojnásobný bronzový
olympijský medailista prežil bohatú kariéru, počas ktorej vystrieľal
pod slovenskou vlajkou aj tituly
majstra Európy, prvenstvo vo svetovom pohári či honor najlepšieho
strelca sveta.
Podujatie organizované Karloveským športovým klubom a mies-

tnym úradom však nemalo výlučne
športový rozmer. Prestávky medzi
jednotlivými kategóriami rozhýbali
vystúpenia folklórneho súboru Dolina, hravá cirkusová škola Cirkus-Kus
a cyklošou Michala Pokorného. K slovu sa dostala aj história karloveského
športu, ktorú má zmapovanú miestny
pamätník Matúš Šrámek.
-ab-; Foto: KŠK

Vodácke výcviky pre verejnosť

V

Klube vodných športov
Karlova Ves sa už začal
každoročný vodácky výcvik
pre verejnosť. Výcviky sa konajú
každý utorok a štvrtok od 17.00 h.
Vodácky kurz sa končí záverečným
splavom absolventov.
Výcvik je určený pre všetky vekové
kategórie od 10 rokov. Podmienkou
je, aby bol účastník plavec. Pre deti
a mládež je určený najmä štvrtkový
termín. Treba si priniesť na oblečenie a prezutie veci, ktoré sa môžu
namočiť.
Záujemcovia, hláste sa vopred na
adrese: vybor@lodenicakvs.sk alebo

volajte 0907 236 703.
Klub vodného slalomu Karlova
Ves ponúka v Karloveskej zátoke pod
dohľadom kvalifikovaného trénera
vodácky výcvik pre deti, mládež, ale
aj dospelých. Deň tréningu si možno
dohodnúť na každý deň okrem utorka
a nedele v čase od 16.00 do 18.00 h
a v sobotu predpoludním. Základnú
výbavu klub zapožičiava. V utorok
klub ponúka možnosť plávania v bazéne Mokrohájska. Informácie na
tel. č. 0902 299 675, na www.kvskv.
sk alebo priamo v obecnej lodenici
v uvedených termínoch.
-bh-; Foto: Juraj Pucher

Najmenší kurzisti na Karloveskom ramene pod
drobnohľadom trénerky Ľubky Koprivovej

Inzercia

Víťazom turnaja sa stal Martin Nepraš (v strede)
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