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Ďalšie kultúrne podujatia

Blíži 
sa Deň detí.
Viac na s. 13 a 19

Pozor na premnožené diviaky

Diviaky sú už aj na síd-
liskách, nekŕmte ich
a radšej sa im vyhnite. 
Viac na s. 3
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Oprava lávky na Borskej

Karlova Ves hľadá 
riešenie zlého tech-
nického stavu lávky 
pri OD Centrum. 
Viac na s. 2

Milí Karlovešťania,
páčia sa vám kvety? Asi väčšine z nás áno. Niekomu sa páčia rezané, 

ktoré sa používajú v kyticiach, niekto má rád črepníkové, ktoré nám vydržia 
oveľa dlhšie. Len sa o ne treba dobre starať. Je vzácne, ak sa niekto rozhodne 
vyhrnúť si rukávy a pustí sa do skrášlenia verejného priestoru, ktorý slúži 
všetkým. Možno ste si všimli, že v jednu májovú sobotu sa netradične veľa ľudí 
pohybovalo okolo opustených kvetináčov. Do života sa uvádzala myšlienka 
ich adopcie.  

Chodíme okolo nich denne, väčšinou ich ani nevnímame. Sú smutnou 
súčasťou verejného priestoru, aj keď sú opustené, sivé a bez zelene. Treba 

oceniť, že karloveská poslankyňa Lívia Poláchová, známa ako ochrankyňa 
zelene, prišla s myšlienkou adopcie kvetináčov priamo Karlovešťanmi. 
Zohnala desiatky letničiek, niekoľko vriec hliny a množstvo kvetináčov 
v našej mestskej časti, o ktoré nikto nemal záujem, dostalo nový život. Naoko 
je to jednoduchá aktivita, no nespravil to známy „Samo Sato“. Bolo treba 
nájsť niekoľko dobrovoľníkov, poslancov aj ochotných adoptívnych rodičov. 
Všetkým patrí poďakovanie, že im záleží na krajšej a zelenšej Karlovej Vsi.  

Branislav Heldes
šéfredaktor

Titul najobľúbenejšieho 
učiteľa získal pedagóg 
z Karlovej Vsi

Zlatým Amosom Slovenskej 
republiky 2017 sa stal učiteľ 
občianskej náuky a etiky zo 

Základnej školy Karloveská 61 Pe-
ter Uhrín. Rozhodla o tom porota 
vo finále ankety, ktoré sa uskutočni-
lo 8. mája v Poprade. Zlatý Amos je 
zábavná forma súťaže učiteľov a ich 
žiakov, ktorí ich do ankety navrhli.  

„Na podnet členov Školského 
detského parlamentu sme zasla-
li prihlášku do ankety Zlatý Amos. 
Pán učiteľ Uhrín je zamestnancom 
našej školy od augusta 2016, ale 
jeho kvality som rozpoznala už v de-
jepisnom projekte, kde pôsobil ako 
lektor rok predtým. Angažuje sa 
v mnohých školských aktivitách. Je 
koordinátorom našich dvoch nových 
projektov Zelená škola a Príbehy 
našich susedov. Jeho silnou stránkou 

je bezprostrednosť, ústretovosť a lás-
ka k deťom. Oni ju cítia a vracajú mu 
ju späť. Aj to rozhodlo v popradskom 
finále, kde sa zúčastnilo desať žiakov, 
z toho piati účinkovali v programe 
s pánom učiteľom,“ povedala na adre-
su úspechu učiteľa riaditeľka školy 
Eva Horníková. 

Celoslovenská anketa Zlatý Amos 
je súťaž o najobľúbenejšieho učiteľa 
či učiteľku na Slovensku. Jej cieľom 
je najmä popularizácia učiteľov, ktorí 
podľa hodnotenia žiakov prispievajú 
k vytváraniu kvalitného vzťahu medzi 
žiakmi a učiteľmi. Organizátormi an-
kety boli tento rok Občianske združe-
nie ADEVYK, Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR a Košický 
samosprávny kraj. Podmienkou účasti 
v súťaži je, aby neformálna skupina 
žiakov, žiacka školská rada a sami 

žiaci navrhli svojho najobľúbenej-
šieho učiteľa a získali minimálne 25 
podpisov svojich spolužiakov. Okrem 
toho sa vyhlasuje napríklad aj Amos 
sympaťák a Zlatá škola. Už po piaty-
krát bol tvárou ankety Igor Timko zo 
skupiny No Name, ktorý je nielen 
spevák, ale aj učiteľ. Za uplynulých 

10 rokov ocenili v ankete viac ako 
67 učiteľov z celého Slovenska. Do 
ankety sa za toto obdobie zapojilo 36 
701 žiakov zo 479 základných a stred-
ných škôl.

Rozhovor s Petrom Uhrínom 
nájdete na strane 15.

-mš-; Foto: Zlatý Amos

Učiteľ Peter Uhrín získal celoslovenské ocenenie Zlatý Amos. 
Na fotografii so svojimi najväčšími fanúšikmi - vlastnými žiakmi
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Dopravné obmedzenia pri rekonštrukcii trate 
by malo verejnosti predstaviť mesto

Hľadá sa riešenie zlého 
technického stavu lávky 
pri OD Centrum

Očakávaná rekonštrukcia 
električkovej trate v Kar-
lovej Vsi so sebou prinesie 

výrazné dopravné obmedzenia. 
Opravy obyvateľom Karlovej Vsi 
i okolitých mestských častí na nie-
koľko mesiacov skomplikujú ces-
tovanie verejnou i automobilovou 
dopravou. Rozsah dopravných ob-
medzení ani plán náhradnej dopra-
vy však doteraz nie je známy. Podľa 
vedenia Karlovej Vsi by sa hlavné 
mesto malo postarať o informo-
vanie verejnosti.  

„Je nutné, aby hlavné mesto 
Bratislava pripravilo verejnú pre-
zentáciu. Občanov treba informovať 
o rozsahu dopravných obmedzení 
počas rekonštrukcie električkovej 
trate a o riešení náhradnej auto-
busovej dopravy,“ hovorí starostka 
Karlovej Vsi Dana Čahojová. 

Začiatkom mája sa na pôde 
bratislavského magistrátu uskutočni-
lo rokovanie starostov dotknutých 
mestských častí s primátorom. Hovo-

Problém nejasného vlastníctva 
pochôdznych terás sa pre-
javil aj pri obchodnom cen-

tre na Borskej ulici. Lávka, ktorá 
spája obchodný dom s bytovými 
domami je totiž v zlom technickom 
stave. Budúcu opravu komplikujú 
nejasné vlastnícke vzťahy. Karlova 
Ves totiž túto stavbu nemá v majet-
ku ani v správe. 

Oceľová konštrukcia lávky by po-
trebovala opravu aj nový náter. Na-
vyše na terase chýba systém odvod-
nenia do kanalizácie, a tak si dažďová 
voda sama hľadá cestu, kadiaľ odtiecť. 
Dlhodobé zatekanie stavu terasy tiež 
neprospieva. Mestská časť si necha-
la vypracovať odborný statický po-
sudok stavu terasového premoste-
nia. Podľa posudku statická funkcia 
nie je narušená, no lávka vyžaduje 
opravu. Karlova Ves preto oslovi-
la bratislavský magistrát i primátora 
hlavného mesta so žiadosťou o vyko-
nanie sanačných prác. Hlavné mesto 

však vo svojej odpovedi uviedlo, že 
lávka nepatrí do ich majetku a ani ju 
nespravujú. 

Problém s nejasným vlastníctvom 
pochôdznych terás, a teda aj zod-
povednosťou za ich stav a údržbu sa 
ťahá už dlhé roky, a to nielen v Kar-
lovej Vsi. Od ich výstavby uplynulo 
v mnohých prípadoch aj vyše 30 
rokov a za ten čas sa výraznejšie ne-
opravovali ani neudržiavali. Príčinou 
je najmä nedodržiavanie zákona pri 
prevode vlastníctva bytov a neby-
tových priestorov. To spôsobuje už 
viac rokov spory o to, kto je vlastní-
kom terás so zodpovednosťou za ich 
prevádzku, údržbu a opravy. Naj-
väčším zdrojom problémov bolo ne-
správne zameranie a zápis bytových 
domov do katastra nehnuteľnosti 
a nevysporiadanie sa s charakterom 
pochôdznych terás, bez ktorých nie 
je vstup do bytových domov možný. 
Stáva sa tak, že chýba projektová do-
kumentácia, z ktorej by bolo zrejmé, 

či je terasa súčasťou bytového domu, 
alebo pristavanej nebytovej budovy. 
Tejto problematike sme sa podrobne 
venovali v januárovom čísle mesační-
ka Karlova Ves. 

Zo strany starostov mestských časti 
pred časom vzišla iniciatíva, ktorá by 
mohla viesť k riešeniu neprehľadných 
vlastníckych vzťahov. Na to však tre-
ba preveriť technickú i právnu doku-

mentáciu každého domu, projektovú 
dokumentáciu i príslušné stavebné 
a kolaudačné rozhodnutia. Už začiat-
kom roka hlavné mesto avizovalo, že 
sa pustilo do zisťovania vlastníckych 
vzťahov. To však ešte môže byť beh 
na dlhú trať, keďže problematiku terás 
dlhé roky nikto koncepčne neriešil. 

-zč-; Foto: MiÚ

rilo sa o postupe prípravy moder-
nizácie Dúbravsko-karloveskej ra-
diály, ktorá je plánovaná na úseku 
od tunela pod hradom až po zastávku 
Damborského v Dúbravke. Aj napriek 
niekoľkým avizovaným termínom 
presný začiatok modernizácie elek-
tričkovej trate doteraz nie je známy. 
Bratislavská radnica tvrdí, že už má 
potrebné povolenia a po nadobud-
nutí ich právoplatnosti môže začať 
s verej ným obstarávaním na zho-
toviteľa stavby. Ako uvádza mesto 
Bratislava v tlačovej správe zverej-
nenej na svojom webe, začiatok 
výstavby zavisí od dĺžky verejného 
obstarávania. 

Modernizovať sa bude takmer 6,8 
kilometra dlhá trať. Zrekonštruuje sa 
pritom 26 nástupísk, 17 priecestí, 19 
priechodov pre chodcov a vymení 
sa vyše 360 stožiarov trakčného ve-
denia. Podľa bratislavskej radnice 
výsledkom má byť moderná trať eu-
rópskeho štandardu so zelenými plo-
chami – kríkmi, okrasnými trávami 

a rozchodníkmi. Rozsiahla moder-
nizácia si pravdepodobne vyžiada 
vysoké pracovné nasadenie. Hlavné 
mesto žiada mestskú časť Karlova Ves 
o spoluprácu a ústretovosť napríklad 
aj pri povoľovaní prác v dňoch pra-
covného pokoja či v noci. 

Mesto plánuje rekonštrukciu elek-

tričkovej trate rozdeliť na etapy. Elek-
tričková doprava bude v čase výluky 
nahradená autobusovou. Modernizá-
cia sa dotkne aj trolejbusovej dopra-
vy na Dlhé diely, ktorá bude počas 
rekonštrukcie križovatky Molecova 
a meniarne elektrického napätia tiež 
obmedzená.                -zč-; Foto: MiÚ

jún 2017

Hlavné mesto stále nepredstavilo rozsah dopravných obmedzení 
pri rekonštrukcii trate

Budúcu opravu lávky komplikujú nejasné vlastnícke vzťahy
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Diviaky na sídlisku pre-
kvapili obyvateľov Dlhých 
dielov. V polovici mája ich 

videli vykračovať si pod oknami 
napríklad na Hlaváčikovej ulici. 
Lesníci tvrdia, že to nie je bežný jav, 
no diviaky sú premnožené a do istej 
miery za to môže aj rozširovanie 
ľudských obydlí čoraz bližšie k lesu. 

Pri stretnutí s diviakmi treba zacho-
vať pokoj a k zvieratám sa nepri-
bližovať. „Odporúčame diviakov 
nekŕmiť a radšej sa im vyhnúť,“ radí 
Vlastimil Rezek zo štátneho podniku 
LESY SR. 

Do lesov radi chodíme na pre-
chádzky či zbierať huby, no ani si pri 
tom neuvedomujeme, že zver rušíme 
v jej prirodzenom prostredí. Tá po-
tom môže strácať plachosť a nebojí 
sa vybrať na prechádzku aj medzi 

plochách v Karlovej Vsi. Odstrel 
mimo poľovného revíra sa však môže 
uskutočniť len za určitých podmienok, 

ľu dské obydlia. Diviaky zväčša nema-
jú dôvod útočiť na ľudí a v pokoji odí-
du. Treba sa však pred nimi mať na 
pozore a radšej sa im oblúkom vyhnúť. 
Agresívnejšie totiž môžu byť samice 
s mláďatami alebo samci v období 
párenia. 

Mestská časť môže v prípade 
premnoženia diviakov a ich častých 
návštev na sídliskách požiadať 
o regulačný odstrel. Podobný sa usku-
točnil na Sitine v jesennom a zim-
nom období. Mimoriadny odstrel na 
nepoľovných plochách vo vlastníctve 
bratislavského magistrátu vtedy po-
volil okresný úrad. Diviaky potrápili  
obyvateľov Starých gruntov, ale aj 
záhradkárov a vinohradníkov z Líščie-
ho údolia. Mestské lesy Bratisla-
va požiadajú aj tento rok o mimo-
riadny lov diviakov na nepoľovných 

preto ho musí schváliť okresný úrad. 
Do 1. júla sa však na diviaky nesmie 
poľovať, majú totiž mladé. 

-zč-; Foto: Facebook 

Diviaky na sídliskách 
radšej nekŕmte

Premnožené diviaky sa objavili aj v Mlynskej doline pod 
budovou RTVS

KONEČNE SME TRAJA
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Starostka vyzvala mesto na väčšiu aktivitu 
pri odstraňovaní vonkajšej reklamy

Jedáleň v ZŠ Karloveská 61 prejde 
pod základnú školu

V   boji proti nelegálnej 
reklame hlavné mesto 
doteraz neprejavilo aktívny 

záujem a nevyužíva účinné do-
stupné nástroje. Správne konania 
o odstránení nepovolenej reklamy 
brzdia chýbajúce stanoviská magis -
trátu. V najurgentnejších deviatich 
prípadoch karloveský stavebný 
úrad oslovil priamo hlavné mesto 
s výzvou na vyjadrenie. Hlavné 
mesto však stanovisko k týmto 
nepovoleným reklamným stavbám 
do dnešného dňa nevydalo a v jed-
nom prípade neodpovedá ani na ur-
genciu. Upozornila na to starostka 
Karlovej Vsi Dana Čahojová.

„Ak sa mesto naozaj aktívne zao-
berá problematikou odstraňovania 
reklamných stavieb, má k dispozícii 
niekoľko účinných nástrojov, a to 
nielen v otázke ich odstraňovania  na 
vlastných pozemkoch, ale má páky aj 
na zákonnú reguláciu reklám na ce-
lom svojom území,“ myslí si starostka 
Dana Čahojová. Odpovedala tak na list 
primátora o odstraňovaní nelegálnych 
reklamných stavieb. V ňom primátor 
Bratislavy Ivo Nesrovnal informoval 

Školská jedáleň v Základnej 
škole Karloveská 61 bude od 1. 
septembra patriť pod základ-

nú školu. Rozhodli o tom karloveskí 
poslanci na májovom zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva. Doterajší 
súkromný prevádzkovateľ jedálne 
totiž nedodržiaval platné všeobecne 
záväzné nariadenie. Mestská časť sa 
preto rozhodla zmluvu vypovedať. 

Od nového školského roka bude 
zriaďovateľom jedálne v ZŠ Karlo-
veská 61 mestská časť. “Karlova 
Ves vyšla v ústrety rodičom, ktorí sa 
sťažovali na výšku režijného poplat-
ku. Veríme, že nové riešenie bude pre 
deti a rodičov lepšie,” povedal vice-
starosta Brani slav Záhradník. Rodičia 
detí, ktoré navštevujú školskú jedáleň, 
budú od septembra platiť rovnaké 
poplatky ako v ostatných školách 

starostov mestských častí, že hlavné 
mesto sa zaoberá problematikou 
odstraňovania nelegálnych reklam-
ných stavieb na svojich pozemkoch. 
Karlova Ves ponúka mestu spoluprá-
cu odborníkov - svojich urbanistov, 
právnikov a zástupcov stavebného 
úradu. 

Hlavné mesto nemá pre rozhodo-
vanie stavebných úradov záväzný 
predpis na reguláciu vonkajšej 
reklamy. Najefektívnejším nástro-
jom mesta je územný plán. „Jeho 
zmeny a doplnky, zamerané výlučne 
na reguláciu reklamných stavieb, by 
bolo možné podľa nášho odhadu pri 
skutočne aktívnom záujme zabezpečiť 
do pol roka,“ uviedla starostka Dana 
Čahojová. Hlavné mesto ako vlastník 
pozemkov pod nepovolenými stavba-
mi navyše môže podľa zákona ohlásiť 
stavebnému úradu odstránenie nepo-
volenej stavby a po doručení súhlasu 
stavebného úradu nelegálnu reklamu 
zo svojho pozemku odstrániť. 

Stavebný úrad rozhoduje aj v ko-
naniach o nepovolených stavbách 
z dávnejších období, kde sú reklamy 
postavené v nevhodných lokalitách 

zriaďovaných mestskou časťou. Výška 
poplatkov sa riadi nariadením o výške 
príspevku v školách a školských 
zariadeniach mestskej časti z roku 
2015. Poplatok za žiaka 1. stupňa, 
ktorý sa bude stravovať v školskej 
jedálni, bude 1,19 eura za obed, 
žiaci 2. stupňa budú platiť 1,26 eura. 
V sume je zarátaný aj poplatok na 
režijné náklady v sume 0,10 eura. 
Mestská časť prispieva na prevádz-
ku jedálne sumou najmenej 150 eur 
ročne na jedného žiaka. Karlova Ves 
investuje do kuchynského vybavenia 
30-tisíc eur zo svojho rozpočtu. 

Začleneniu školskej jedálne k ZŠ 
Karloveská 61 predchádza ešte za-
radenie stravovacieho zariadenia 
do siete škôl a školských zariadení 
SR. Mestská časť podala žiadosť na 
Minis terstvo školstva, vedy, výskumu 

a zhotovené v nevhodných formátoch. 
Ide o prípady ešte z obdobia pred 
januárom 2015. V týchto kona-
niach má hlavné mesto ako vlastník 
pozemku pod stavbou nezastupi-
teľné miesto. V rámci konania totiž 
vyjadruje súhlas alebo nesúhlas 
s dodatočným povolením reklamnej 
stavby. Stavebný úrad v Karlovej Vsi 

a športu SR, ktoré tieto rozhodnutia 
vydáva. Všeobecne záväzné nariade-
nie mestskej časti, ktorým sa zriaďuje 
školská jedáleň ako súčasť ZŠ Kar-
loveská 61, môže nadobudnúť účin-

rozhoduje v tomto prípade o takmer 
50 reklamných stavbách na pozem-
koch hlavného mesta. Na základe 
nesúhlasného stanoviska mesta mo-
hol rozhodnúť doteraz len o jednom 
odstránení nelegálnej reklamy. Ostat-
né konania brzdí chýbajúce stanovi-
sko bratislavskej radnice. 

-zč-; Foto: MiÚ

nosť až po zaradení jedálne do siete 
škôl a školských zariadení minister-
stvom školstva.    

-zč-; Foto: MiÚ

Mesto má možnosti na zákonnú reguláciu reklám na celom svojom území, 
no nevyužíva ich, upozorňuje starostka Dana Čahojová

Ceny za stravovanie detí sa zvyšovať nebudú ani v ZŠ Karloveská 61
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Centrum služieb občanom 
poskytuje služby už rok
    
Takmer 9000 ľudí využilo od 

1. júna minulého roka služ-
by Centra služieb občanom 

miestneho úradu. Viac ako 40 per-
cent z nich malo záujem o osvedče-
nie podpisu alebo listín. O služby 
ohlasovne pobytu a matriky malo 
záujem v oboch prípadoch asi 20 
percent klientov. Takmer 15 per-
cent návštevníkov si vybavovalo 
agendu súvisiacu s miestnymi daňa-
mi a poplatkami.

“Reakcie obyvateľov pri osobných 
stretnutiach alebo aj na sociálnych 
sieťach na zriadenie Centra služieb 
občanom a rozširovanie jeho služieb 
sú jednoznačne pozitívne. Občania 
oceňujú najmä našu snahu priblížiť 
najviac využívané služby tým, ktorým 
sú určené,” povedala starostka Dana 
Čahojová.

Centrum služieb občanom (CSO) 
otvorila mestská časť v stredu 1. júna 
2016. Je k dispozícií každý pracovný 
deň a ľudia tak nemusia pri vybavo-

vaní úradnej agendy premýšľať nad 
tým, či má miestny úrad v daný deň 
úradné hodiny, ani hľadať zamestnan-
cov úradu v rôznych kanceláriách.  
Najviac využívané služby môžu oby-
vatelia Karlovej Vsi vybaviť na jed-
nom mieste. Centrum sa nachádza 
hneď vedľa vchodu do budovy miest-
neho úradu na Nám. sv. Františka 6. 

V prvej etape sa do nového centra 
presunula ohlasovňa pobytov oby-
vateľov, kde je možné prihlásiť alebo 
odhlásiť sa z trvalého alebo prechod-
ného pobytu. Okrem toho je možné 
dať si tam osvedčiť podpis alebo fo-
tokópie dokumentov za výrazne nižšie 
poplatky ako inde. 

Od 20. júna 2016 pribudla v centre 
aj matrika, kde si Karlovešťania môžu 
vybaviť napríklad sobášny či úmrtný 
list. V novembri 2016 pribudol pla-
tobný kiosk, kde majú klienti možnosť 
platiť aj platobnou kartou. 

Od februára tohto roka si obča-
nia v CSO vybavia aj miestne dane 

a správne poplatky. No a napokon od 
4. marca 2017 si obyvatelia vybavia 
úradné dokumenty aj v sobotu od 
9.00 do 13.00 h.  Pracovníci centra sú 
k dispozícii obyvateľom nielen v so-
botu do 13.00 h, ale aj každú stredu 
do 19.00 h. Počas rozšírenych pra-
covných hodín slúži CSO aj ako po-
dateľňa. Rozšírenie pracovných hodín 

bolo zatiaľ zavedené na skúšobnú 
dobu do konca júna. 

Počas leta bude spustená služba 
IOMO (integrované obslužné miesto 
občana), vďaka čomu si občan bude 
môcť v CSO vybaviť výpis či odpis 
z registra trestov, výpis z listu vlast-
níctva aj výpis z obchodného registra.

-mš-; Foto: MiÚ

Centrum služieb občanom využili za rok fungovania tisíce ľudí

Začala sa náročná 
sezóna kosenia

S príchodom jarného vlhkého 
a teplého počasia sa pre zamest-
nancov Verejnoprospeš ných 

služieb (VPS) začala sezóna kose-
nia. Len pred niekoľkými dňami 
ukončili prvý cyklus kosenia a vďa-
ka počasiu, ktoré je pre rast trávy 
mimoriad ne priaznivé, sa okamžite 
začal aj druhý. Karlova Ves kosí 
počas pracovných dní. Kosenie 
v iných dňoch zabezpečujú jednot-
liví majitelia pozemkov, prípadne 
hlavné mesto.

Jeden cyklus kosenia trvá spra-
vidla 4 až 5 týždňov, v závislosti od 
klimatických podmienok. Keď prší, 
kosiť sa nedá. Takže vďaka daždivému 
počasiu v apríli sa aj tohtoročný prvý 
cyklus výrazne predĺžil. Ak sa pridá 
ešte aj vysoká teplota vzduchu, ktorú 
sme pocítili v druhej polovici mája, po 
skončení jedného cyklu sa začína hneď 
s ďalším. 

„Kosenie sa zabezpečuje podľa har-
monogramu, ktorý sme si vypracova-
li už v minulom roku a ktorý sa nám 

osvedčil. Cyklus kosenia sa začína vždy 
na Dlhých dieloch na Veternicovej 
a Hlaváčikovej ulici. Potom sa 
pokračuje smerom na školské námes-
tie, Majerníkovu, Jamnického, odtiaľ 
späť smerom na Kaskády, Ľ. Fullu, Be-
niakovu a Nad Lúčkami. Po ukončení 
kosenia na Dlhých dieloch sa presú-
vame do spodnej časti Karlovej Vsi, 
začíname v okolí Adámiho, pokraču-
jeme pozdĺž Karloveskej smerom na 
Tilgnerovu, Púpavovú, prechádzame 
na druhú stranu k Silvánskej, Lac kovej 
a končíme na Baníkovej,“ hovorí ria-
diteľ VPS Anton Horínek.  

Po skúsenostiach z minulého roka 
Anton Horínek upozorňuje Kar-
lovešťanov, ktorí si svojpomocne vy-
sadili rastliny,  aby výrazne označili 
takéto miesta, prípadne aby pokosili 
ich okolie, alebo tam dali mulčovaciu 
kôru, ktorá zabráni rastu trávy. Predí-
du tak ich neželanému pokoseniu. 

Kosci začínajú kosiť o 7.00 h. 
Ako vlani, tak aj tento rok si Karlo-
va Ves zabezpečí kosenie vo vlastnej 

réžii prostredníctvom príspevkovej 
organizácie mestskej časti Verejno-
prospešné služby Karlova Ves. Nie 
všetky plochy v Karlovej Vsi však ko-
sia pracovníci VPS. Niektoré pozem-

ky patria hlavnému mestu a iné zase 
súkromným vlastníkom. Tí by sa o ne 
mali starať, vrátane kosenia. 

-mš-; Foto: MiÚ

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

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

vedľajšie cesty Verejnoprospešné služby Tel: 02 707 11 230
3. a 4. triedy KarlovaVes

zeleň vo vnútroblokoch Verejnoprospešné služby Tel: 02 707 11 230
 Karlova Ves

Začína sa druhý cyklus kosenia
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Už rok u nás pôsobí 
pracovisko Sociálnej 
poisťovne

Od polovice mája minulého 
roka nemusíme cestovať za 
vybavením nemocenských 

dávok do iných častí Bratislavy. 
Môžeme to urobiť na pracovisku 
Sociálnej poisťovne, ktoré sa nachá-
dza na Perneckej ulici v zadnej časti 
budovy, kde sídli aj miestny úrad. 

Pracovisko najčastejšie navštevujú 
klienti za účelom spisovania žiadostí 
o dôchodok, žiadatelia o dávku 
v nezamestnanosti a rodičia, ktorí sa 
starajú o dieťa do veku 6 rokov. „So-
ciálna poisťovňa dlhodobo pracuje 
na zlepšovaní svojich služieb a snaží 
sa priblížiť svojim klientom, hlavne 
starším osobám a mamičkám s deťmi. 
S týmto cieľom vzniklo aj pracovisko 
v Karlovej Vsi,“ informuje riaditeľ 
odboru komunikácie s verejnosťou So-
ciálnej poisťovne Peter Višváder.

Vytvorenie pracoviska v Kar-

lovej Vsi umožnila dohoda vede-
nia mestskej časti so Sociálnou 
poisťovňou. “Chceli sme vyjsť 
v ústrety Karlovešťanom, aby nemuse-
li cestovať za vybavovaním sociálnej 
agendy až do centra mesta. Praco-
visko Sociálnej poisťovne uľahčilo 
vybavovanie sociálnej agendy priamo 
v mieste bydliska najmä starším oby-
vateľom,” povedala starostka Dana 
Čahojová. Lokalita je dobre dostupná 
aj električkovou dopravou. Pracovis-
ko Sociálnej poisťovne v Karlovej 
Vsi je otvorené každý pracovný deň 
od 8.00 h. Pre imobilných klientov je 
k dispozícií aj výťah.

Sociálna poisťovňa na tomto pra-
covisku rieši všetky otázky súvisiace 
s agendou poistenia v nezamest-
nanosti, preberá žiadosti o nemo-
censké dávky, vydáva potvrdenia 
o vyplatených nemocenských dáv-

kach. „Poskytujeme tu klientom 
základné informácie vo veci nárokov 
na nemocenské dávky zamestnancom, 
samostatne zárobkovo činným osobám 
a dobrovoľne nemocensky poisteným 
osobám. Okrem toho vybavujeme 
spisovanie žiadostí o dôchodok, okrem 
žiadostí o invalidný dôchodok (tie sa 
spisujú na pracovisku Záhradnícka 
153), poskytujeme poradenskú a kon-
zultačnú činnosť, vydávame potvrde-
nia o dávkach dôchodkového pois-

tenia, preberáme podania súvisiace 
s dôchodkovou agendou. Pracovníci 
pracoviska okrem toho vybavujú 
kompletnú agendu výberu poistného 
pre samostatne zárobkovo činné 
osoby (živnostníkov), zamestná-
vateľov, zamestnancov a poistencov 
štátu a zabezpečujú elektronickú 
komunikáciu klientov so Sociálnou 
poisťovňou,“ dodal Peter Višváder.

-mš-; Foto: MiÚ

Vstup do Sociálnej poisťovne na Perneckej ul.

Inzercia

Kraj rekonštruuje terasu 
pri poliklinike

Viacerí Karlovešťania si 
v marci a apríli všimli 
zvýšený pracovný ruch pri 

karloveskej poliklinike. V marci 
totiž Bratislavský kraj, ktorému 
poliklinika patrí, začal s opravou 
priľahlej terasy. 

„Dôvodom rekonštrukcie terasy pri 
poliklinike v Karlovej Vsi bol jej nevy-
hovujúci stav. Predpokladaný termín 
ukončenia stavebných prác je leto 
2017,“ informuje hovorkyňa kraja 
Lucia Formanová.

Stavebné práce zahŕňajú okrem 

iného aj demontáž jestvujúcej dlaž-
by, zábradlí, vybúranie podkladových 
betónov, demontáž hydroizolácie, 
zhotovenie podkladových betónov, 
novej hydroizolácie, spádového po-
teru, montáž novej dlažby a nového 
zábradlia. Okrem iného sa ráta 
s opravou nosných prvkov a strop-
nej dosky. Zhotovené budú aj nové 
omiet ky, nátery, osvetlenie terasy 
a pod terasou. Rovnako sa dočká 
opravy aj schodisko a rampy pre 
telesne postihnutých.  

-mš-; Foto: MiÚ

Terasa pri 
poliklinike by 

mala byť 
dokončená  

v lete
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O vyhradené parkovacie miesto 
sa jeho užívateľ musí starať

Užívanie vyhradeného par-
kovacieho miesta nesie so 
sebou okrem práva na par-

kovanie aj isté povinnosti. Majiteľ 
rezervovaného parkovacieho mies-
ta je totiž povinný svoje parkova-
cie miesto označiť zvislým aj vodo-
rovným dopravným značením a aj 
sa oň starať.

Zaväzuje ho k tomu rozhodnutie 
miestneho úradu o pridelení vyhra-
deného parkovacieho miesta, podľa 
ktorého je držiteľ miesta povinný za-
bezpečiť trvalú údržbu a aj prípadnú 
výmenu poškodeného, nečitateľného 

alebo zle vyznačeného dopravného 
značenia počas celého obdobia jeho 
užívania. Miestny úrad Karlova Ves 
užívateľov na zanedbané značenie 
na základe podnetov od obyvateľov 
upozorňuje. V prípade opakovaných 
porušení môže mestská časť držiteľovi 
miesto aj odobrať. 

Dopravné značenie, jeho rozmery, 
materiál, farba i písmo zvislých 
dopravných značiek musia spĺňať 
zákonom dané normy a predpisy. 
Zvislé dopravné značenie sa spra-
vidla pripevňuje na oceľové alebo 
hliníkové rúrky alebo stĺpiky osadené 

do betónových pätiek. Povrch značiek 
musí byť hladký, umývateľný a odol-
ný voči poveternostným vplyvom. 
Umiestnenie jednotlivých značiek 
a ich druh rieši projektová doku-
mentácia stavby. Na vodorovné do-
pravné značenie tiež možno použiť len 
predpismi určené farby a materiály. 
Tiež musia byť odolné voči počasiu 
či pôsobeniu chemických rozmra-
zovacích prostriedkov. Dopravné 
značenie vyhradeného miesta musí 
byť schválené operatívnou komisiou 
pre dopravné značky a dopravné znače-
nie bratislavského magistrátu. Re-

gulárnosť zvislého aj vodorovného 
značenia pred políciou garantuje 
mestská časť. Ak užívateľ nemá vyhra-
dené parkovacie miesto označené 
podľa platných noriem, mestská časť 
ho môže vyzvať na nápravu. 

Všetky vyhradené parkovacie 
miesta vrátane miesť pre ťažko zdravot-
né postihnuté osoby, ale aj ich platnosť 
si môžu obyvatelia skontrolovať na 
interaktívnej mape mestskej časti. In-
teraktívnu mapu možno nájsť na webe 
Karlovej Vsi v sekcii Voľný čas/Inter-
aktívna mapa alebo na adrese mapa.
karlovaves.sk.          -red-; Foto: MiÚ

Kolískova ul. - chýba označenie, že 
ide o vyhradené parkovanie pre ŤZP 

Kolískova ul. - vytlačené v nespráv-
nom formáte, navyše bez
dodržania 2 m nad zemou

Ul. Ľ. Fullu - nečitateľná dodatková 
tabuľa a starý formát tabule

Púpavová ul. - dodatková tabuľa je 
osadená na konzole a starý formát 
tabule IP16 

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

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

ZMEŇ SVOJ ŽIVOT
Schudnite ZDRAVO – podľa vášho metabolizmu
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Zaznamenali smejún 2017

Tento rok sa u nás konal premiérový ročník Kar-
loveského festivalu zvierat.  Milé rodinné podu-
jatie si získalo veľkú priazeň u Karlovešťanov 

a priateľov Karlovej Vsi. V domácnostiach v mestskom 
prostredí chováme rôzne zvieratá, ktoré sa stali našimi 
dôvernými priateľmi. Vystihujú našu osobnosť, povahu 
či zameranie. Hľadáme si priateľa, ktorý nás vie najviac 
inšpirovať, vyhovuje našej povahe a životnému štýlu. 

“Rozhodli sme sa urobiť festival všetkých zvierat, ktoré 
majú Karlovešťania doma. Zaujala nás nielen ich rozma-
nitosť, ale aj vzťah medzi nimi a ich majiteľmi. V tomto 
sme sa chceli odlíšiť od iných súťaží, ktoré sú zvyčajne len 
o najmilšom psovi a podobne,” povedala vedúca oddelenia 
kultúry v Karlovej Vsi Adriana Majka. 

Pozvanie na festival prijala napríklad Sloboda zvierat. 
Podujatie sa stalo miestom, kam neprišli majitelia zvierat len 
súťažiť a robiť prehliadku, ale Karlovešťania si mohli nového 
člena rodiny priamo z tohto podujatia odniesť domov. Slobo-
da zvierat predstavovala psov na adopciu, vysvetľovala vý-
znam čipovania, čo robiť, keď sa vám stratí pes alebo ako po-
stupovať, keď nejakého nájdete. Predstavil sa aj detský klub 
Slobodka bodka. V ňom sú zaregistrované deti, ktoré doma 
z rôznych dôvodov nemôžu mať psa, a tak príležitostne ich 
chodia do Slobody zvierat venčiť. Svoju rozsiahlu činnosť 
predstavil aj Kynologický klub Doggie, ktorý odprezentoval 
účinky kanisterapie a jeho členovia vysvetlili dôležitosť 
takejto pomoci napríklad pri strate člena rodiny. Predstavila 
sa aj výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy. 

-red-; Foto: MiÚ

Líščie údolie bolo 
plné zvierat

1. Kategória: malý pes
Sára - kríženec, majiteľ Iveta Ježeková

2. Kategória: veľký pes
Jonáš - portugalský vodný pes, majiteľka Alexandra Škublová

3. Kategória: hlodavce 
Nishiki - potkan, majiteľka Kristína Molitorisová

4. Kategória: ostatné (mačky, vtáky, exotické a iné)
Alex - korytnačka, majiteľ: Sofia Andhelmi

Hlavné ceny:
Najmilšie zvieratko Karlovej Vsi

Rocky - papagáj - klinochvost zelenolíci, majiteľka Dadka Biskupičová

Najexotickejšie zvieratko Karlovej Vsi:
škorpióny a tarantuly, majiteľ Martin Palka

Deti mali možnosť povoziť sa aj na takomto koňovi

Nezvyčajní priatelia. Mačka a potkan

Nechýbala korytnačka
Na festival zvierat prišiel aj škorpión
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Zaznamenali sme

Veľký pes sa tiež postaral o dobrú zábavu
Titul najmilšieho zvieratka získal tento papagáj

So zaujímavým programom sa predstavil 

aj Kynologický klub Doggie

Veľa pozornosti návštevníkov si vyslúžila aj červená koralová 

užovka Šarlota

Deti potešili nielen zvieratá, ale aj obľúbená maškrta - cukrová vata

V sprievodnom programe predstavila svoju činnosť Sloboda zvierat
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„Som veľmi rada, že Karlova Ves 
začala zamestnávať ľudí bez domova.“ 
O téme bezdomovectva a spolupráci mesta s jeho 
mestskými časťami v tejto veci sme sa zhovárali 
s Karlovešťankou Marcelou Gbelecovou, riaditeľkou 
sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu na 
magistráte hlavného mesta. 

Bývate v Karlovej Vsi. Ako dlho tu 
žijete a ako sa v Karlovej Vsi cítite?

Bývam v časti Dlhé diely už viac 
ako štvrťstoročie. Ak by bolo sídlis-
ko menej zahustené, cítila by som sa 
v ňom ešte komfortnejšie. Ale som tu 
spokojná.

Pôsobíte dlhé roky v sociálnej oblas-
ti, čo vás vôbec motivuje vykonávať 
takúto náročnú prácu?

Pracujem v samospráve skoro 30 
rokov, v sociálnej oblasti viac ako 
20 rokov. Je to práca, ktorá ma baví 
a je mi veľmi blízka. Rada pomáham 
ľuďom, rada pracujem s ľuďmi a rada 
hľadám spôsoby ako spájať sily pre 
pomoc. 

Keď idete do práce, je vyslovene 
niečo, na čo sa tešíte? Niekedy sa 
samozrejme treba prekonať, čo vás 
v ťažký deň pritiahne do práce?

Mojou hlavnou motiváciou  sú moje 
vízie a ciele, ktoré mám. Chcem, aby 
mesto poskytovalo a realizovalo dobrú 
sociálnu politiku. Vždy som tak robila 
aj na úrovni referenta, vedúcej oddele-
nia, alebo teraz, z pozície riaditeľky 
sekcie. Posmeľujú ma aj úspechy, 
ktoré som dosiahla. Toto všetko je pre 
mňa takým hnacím motorom, prečo 
do práce chodím stále rada.

Pokiaľ viem, vaša funkcia sa volá 
riaditeľka sekcie sociálnych vecí, 
kultúry, školstva a športu. Riešite aj 
otázky týkajúce sa ľudí, ktorí sú bez 
domova. Túto tému poznáme i my, 
ľudia v Karlovej Vsi. Akú stratégiu 
má magistrát a kto sú partneri pri 
jej tvorbe a realizácii?

Hlavné mesto sa pokúsilo  kon-
cepčne riešiť bezdomovectvo už 
v minulosti. Bola to prvá skúsenosť, 
za ktorú som s odstupom času vďačná. 
Koncepcia bola v zásade dobre vypra-
covaná, ale chýbalo jej finančné 
a personálne zabezpečenie a hlavne 
stratégia spolupráce. Vyplynulo 

z nej, že potrebujeme spolupracovať 
s mestskými časťami, s VÚC a s mi-
movládnymi organizáciami. V súčas-
nosti pracujeme na koncepcii pomoci 
ľuďom bez domova a v pracovnej 
skupine máme zástupcov mestských 
častí, mimovládnych organizácií 
a akademickej obce. Vedieme dialóg 
o formách, druhoch a spôsoboch po-
moci, o vzájomných očakávaniach. 
Som rada, že máme podporu a po-
chopenie zo strany vedenia mesta. 
Výsledkom našich pracovných stret-
nutí by mala byť koncepcia, ktorá 
vytvorí podmienky pre vybudovanie 
základnej siete krízovej interven-
cie. Tá je v súčasnosti nedostatočná 
a nerovnomerne zastúpená. Súčasne 
riešime „nadstavbové veci“, akou je 
napríklad integračný program mesta, 
ktorý podporuje zamestnávanie ľudí 
bez domova a iné.  Ďalšou témou  je 
sociálne bývanie, resp. „bývanie ako 
prvé“. Hľadáme riešenie ako tento 
návrh spracovať a integrovať ho do 
koncepcie.

Ktoré z týchto vecí sa už dnes reali-
zujú?

Je potrebné dobudovať funkčnú 
sieť krízovej intervencie. Služby typu 
nocľaháreň, nízkoprahové denné cen-
trum, terénna sociálna služba. Tretí 
rok realizujeme spomínané integračné 
projekty. Hlavné mesto finančne pod-
poruje mimovládne organizácie, ktoré 
poskytujú služby ľuďom bez domova. 
Má dve ubytovne s kapacitou 500 ľudí 
s možnosťou bývania päť rokov. Sú to 
ľudia v tzv. „neistom bývaní“, rodiny 
s deťmi, jednotlivci v zložitej životnej 
situácii, ľudia na ulici.  Každý z nich 
vyžaduje úplne iné sociálne služby. 

Spomenuli ste viacero rovín, 
v ktorých treba pomáhať. Dá sa 
v tejto problematike spojiť úloha 
mesta a mestskej časti? Akú rolu 
v tom môžete zohrať vy?

Téma bezdomovectva presahu-

je mestské časti. Úprimne sa veľmi 
teším, že Karlova Ves v spolupráci 
s organizáciou Depaul začala zamest-
návať ľudí bez domova. Je to dobrý 
príklad aj pre ostatné mestské časti. 
Viem si predstaviť, že aj mestská časť 
môže vybudovať zariadenie krízovej 
intervencie alebo podporiť terénnu 
službu. To sú všetko veci, ktoré sa 
dajú realizovať, keď je vôľa. Hlavné 
mesto by toto veľmi privítalo. 

Aké podnety majú priniesť mestské 
časti do vašich aktivít?

Oceňujeme, že niektoré mestské 
časti vytvorili pracovnú pozíciu terén-
neho sociálneho pracovníka. Vieme, 
že niektoré mestské časti finančne 
a aj nefinančne podporujú činnosť mi-
movládnych organizácií, ktoré pracu-
jú s ľuďmi bez domova. 

Z pohľadu spolupráce mesta 
a mestskej časti – kedy by sa dala 
podľa vás táto vzájomná spolupráca 
vyhodnotiť ako dobrá?

Príkladom takejto dobrej spo-
lupráce je uplynulá zima. V čase sil-
ných, dlhotrvajúcich mrazov sme spo-
jili sily. Mestské časti, mimovládne 
organizácie, mestská polícia ak-
tívne vyhľadávala ľudí bez domova. 
Nocľahárne, útulky, nízkoprahové 
denné centrá boli otvorené po celý 
deň. Organizácia mesta Mestské lesy 
dodala drevo pre ľudí, ktorí bývajú 
v rôznych príbytkoch.  Ochota a vzá-
jomná prepojenosť ukázali, že vieme 
byť spoločne veľmi akcie schopní 
a nemusíme v týchto prípadoch stavať 
drahé stanové tábory. 

Karlova Ves je miesto, kde žijete. 
Ako vnímate túto mestskú časť, keď 
hovoríme o možnostiach partner-
skej spolupráce s mestom?

Som veľmi rada, že Karlova Ves 
začala zamestnávať ľudí bez domova. 
Tomu sa veľmi teším. Uvítam ak-
tívnejší dialóg, lebo tak budeme ve-
dieť viac o sebe, ale aj o možnostiach 
spolupráce. 

Spomínali ste už, že prebehlo prvé 
rozsiahlejšie bratislavské zisťovanie 
o ľuďoch bez domova. Čo konkrétne 
a dôležité z vášho pohľadu sa tam 
objavilo?

Výsledky ukázali, že v hlavnom 
meste žije nižší počet ľudí bez domo-
va ako sme očakávali. Rešpektujem, 
že ide o dolnú hranicu počtu ľudí bez 
domova a v neistom bývaní, ktorých 
sa podarilo sčítať. Cenným prínosom  
výskumu, ktorý sa realizoval popri 
sčítaní, je zmapovanie skladby ľudí 
bez domova a ich potreby.  Prekvapilo 
ma, že väčšina sčítaných žije na ulici 
dlhodobo a predtým žili v rodinách. 

Čo všetko by podľa vás mala uro-
biť mestská časť Karlova Ves preto, 
aby bola táto téma v našej mestskej 
časti riešená odborne a systémovo?

Odporučila by som prijatie sociál-
neho pracovníka na mapovanie terénu 
a vyčlenenie vhodného priestoru na 
poskytovanie služieb pre ľudí bez do-
mova.

 Ďakujeme za príjemný rozhovor!
Autor: Martin Urbaník

Foto: archív M. Gbelecová

Karlovešťanka 
Marcela 

Gbelecová
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Inzercia

Objavte regionálnu televíziu 
pre svoju kampaň

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

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

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

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

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

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

Nájdete nás na: www.tvba.sk

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

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

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

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

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

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

pozornosť medzi divákmi.

• Efektívna cielená reklama bez strát z rozptylu.

• Optimalizácia rozpočtu, eliminovanie 
reklamného  plytvania.

• Kampaň umožní otestovať pôsobenie 
reklamného posolstva v malom rozsahu.

• Silné pokrytie, lojálne publikum a regionálna 
identita na jednom mieste. Buďte pri tom!
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Vysadiť rastliny, polievať a starať sa o ne – to je teraz úlohou 
adoptívnych majiteľov kvetináčov, ktorí sa druhú májovú sobotu 
zapojili do projektu Adoptuj si kvetináč. Akciu pripravil miest-

ny úrad. V spolupráci s občanmi vysadili letničky do vyše 50 kvetináčov 
v spodnej časti Karlovej Vsi aj na Dlhých dieloch. 

Počasie nadšeným adoptívnym majiteľom prialo a hoci s menším meškaním, 
ale o to väčším nasadením sa pustili do práce. Motýk, lopatiek či hrabličiek 
sa chopili veľkí i malí. Odviedli poriadny kus práce. Krajšie je okolie pešej 
zóny Pribišova, kde pribudli kvety v 25 kvetináčoch. Ruku k dielu priložili aj 
dospelí a deti z rodinného centra Dlháčik. Rozkvitlo okolie Gymnázia L. Sáru, 
kde aj vďaka aktívnej pomoci učiteliek vysadili letničky do približne dvadsiat-
ky dovtedy opustených kvetináčov. Vysádzalo sa aj na Lackovej ulici, pri OD 
Centrum či pozdĺž cesty na Kuklovskej ulici. Práve tam však niekomu zrejme 
upravené kvetináče prekážali. Dobrovoľníci tu vysadili dovedna šesť kvetináčov, 
no z niektorých už na druhý deň kvety zmizli.

Projekt Adoptuj si kvetináč je dobrovoľnícka aktivita. Obyvatelia si za po-
moci miestneho úradu mohli do kvetináčov vo svojom okolí vysadiť letničky. 
Medzi nimi boli begónie, papuľky, ageráty či kvety známe ako smraďušky. Sa-
denice i zeminu zabezpečil miestny úrad. Noví majitelia dostali adopčný list 
a tí, ktorí súhlasili, majú v adoptovanom kvetináči aj tabuľu so svojím menom.

Zaujala vás táto aktivita, no vysádzanie letničiek ste v máji nestihli? Nemusíte 
ľutovať. Miestny úrad po skončení akcie vysadil zostávajúce sadenice aj do 
ďalších opustených kvetináčov. Tie sú stále k dispozícii na adopciu, môžete sa 
tak o kvety starať. Ktoré to sú a kde sa nachádzajú sa môžete dozvedieť, ak 
napíšete na e-mailovú adresu kvetinac@karlovaves.sk.             -zč-; Foto: MiÚ

Desiatky opustených 
kvetináčov našli adoptívnych 
majiteľov

Jedna z obyvateliek, ktorej rovnako nie je ľahostajný osud prostredia

Krajšie je aj okolie Gymnázia Ladislava Sáru

Mamičky s deťmi a uprostred aj poslankyňa Karlovej Vsi Lívia 
Poláchová, ktorej srdcovou témou je najmä ochrana životného 

prostredia, v ktorom žijeme

Nových adoptívnych rodičov získali aj kvetináče pred OD Centrum

Radosť zo sadenia kvetov mali aj detiLetničky pribudli v opustenom kvetináči pri Karloveskej ulici
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Mamy mali svoj sviatok

Materské školy budú cez leto 
v upravenej prevádzke

Tréningy pamäti pre seniorov

Jednota dôchodcov informuje

V pondelok 15. mája patrila spoločenská sála Karloveského centra kultúry 
karloveským mamičkám a starým mamám. Kyticou pekných melódií ich ob-
darovali žiaci a pedagógovia ZUŠ sv. Cecílie, elokovaného pracoviska Spojenej 
školy sv. Františka z Assisi. Prítomným mamičkám sa vo svojom vystúpení 
poďakoval vicestarosta Branislav Záhradník.       -mš-; Foto: MiÚ

Prevádzka materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves bude počas letných prázd-
nin zabezpečená tak ako každý rok v upravenom režime. Od 1. do 

15. júla bude otvorená MŠ Borská 4. Počas celého júla budú otvorené MŠ 
Adámiho 11 a MŠ Suchohradská 3. V auguste budú otvorené MŠ Kolísko-
va 14 a MŠ Ľ. Fullu 12.  

Materské školy Ladislava Sáru 3, Majerníkova 11, Pod Rovnicami 1 a Ma-
jerníkova 60 budú počas júla a augusta mimo prevádzky.

Zákonní zástupcovia detí z materských škôl, v ktorých bude prevádzka počas 
letných prázdnin prerušená, môžu v prípade potreby umiestniť svoje dieťa do 
tých materských škôl, ktoré budú v prevádzke. Bližšie informácie poskytnú 
rodičom riaditeľky materských škôl, prípadne školské oddelenie miestneho úra-
du.                -mš-

Pribúdajúci vek so sebou čas-
to prináša aj zhoršovanie 
pamäti. Z času na čas zabud-

neme, kde sme dali okuliare, alebo 
si ťažšie spomíname na veci z minu-
losti. Nemôže za to len vek, ale aj 
spôsob života. 

Na našu pamäť vplýva aj zlý život-
ný štýl či nedostatočné podnety. Mo-
zog preto treba sústavne trénovať, 
vzdelávať a dávať mu dostatok pod-
netov. Pamäť si môžete precvičiť 
napríklad aj v denných centrách na 
Lackovej a Tilgnerovej ulici. 

Pre pamäť je najhoršia nečinnosť. 
Naopak, prospieva jej aktivita, vhod-
né je chodiť medzi ľudí, čítať, hrať 
sa spoločenské hry, vzdelávať sa 
a sledovať dianie okolo seba. “Na 
karloveských tréningoch pamäti sa 
venujeme komplexnému precvičova-

Jednota dôchodcov na Sloven-
sku (JDS) organizuje zájazd 
do Brna na prehliadku Tu-

gendhatovej vily a hradu Špilberg. 
Uskutoční sa v nedeľu 11. júna. 
Prihlasovanie je možné do 5. júna 
v kluboch dôchodcov, resp. v den-
ných centrách. Členovia JDS majú 
zľavu.

Pre priaznivcov poézie a prózy je 
pripravená Prehliadka poézie a prózy 
a vlastnej tvorby na úrovni Okresnej 
organizácie JDS. Uskutoční sa v pon-
delok 19. júna o 15.00 h v Karloves-
kom centre kultúry. Podujatie je orga-
nizované každoročne a stretáva sa so 
záujmom seniorov. Privítame účasť 
nových recitátorov, ktorí sa môžu 

niu pamäťových funkcií. Cvičenia sa 
začínajú rozcvičkou, pokračujú kon-
centračným a hlavným cvičením,” 
približuje certifikovaná lektorka Ale-
xandra Palkovičová, ktorá tréningy 
pamäti vedie. Pri precvičovaní sa 
účastníci s lektormi zameriavajú na 
krátkodobú i dlhodobú pamäť, logické 
uvažovanie a zapájajú aj kreativitu. 
Naučia sa rôzne mnemotechniky ako 
si lepšie pamätať a pospomínajú aj na 
mladé časy.

Tréningy pamäti sa konajú vo štvr-
tok od 13.30 do 15.00 h v dennom 
centre na Lackovej 4 a v piatok od 
9.00 do 10.30 h v dennom centre na 
Tilgnerovej 1/A. Na vybraný ter-
mín sa treba vopred prihlásiť buď na 
telefónnom čísle 0940 634 133, alebo 
e-mailom na dominika.datelinkova@
karlovaves.sk.    -zč-; Foto: MiÚ

prihlásiť na tel. č. 0903 731 467 do 
8. júna. Víťazi okresných prehliadok 
postúpia na krajskú a celoslovenskú 
prehliadku. Vstup je voľný aj pre 
verej nosť.
Členovia JDS - záhradkári - upo-

zorňujú, že na svahu medzi cestou 
Staré grunty a Líščím údolím sa opäť 
objavila diviačia a srnčia zver. Poško-
dzuje úrodu, ohrozuje obyvateľov, a to 
aj v širšom okolí. JDS opätovne žiada 
o naliehavé riešenie situácie. Občania 
môžu nahlasovať výskyt zveri miest-
nemu poslancovi Jaromírovi Šíblovi, 
ktorý má kontakty na vyššie orgány, 
ktoré sú kompetentné riešiť problema-
tiku životného prostredia.

-red-

Tréning pamäte v dennom centre na Lackovej 4

Harmonogram pristavenia 
veľkokapacitných kontajnerov
 Od Do Miesto
12. 6. 2017 13. 6. 2017 Šaštínska – pri 34 
12. 6. 2017 13. 6. 2017 Staré grunty 52/A – areál kynológie MsP
12. 6. 2017 13. 6. 2017 Devínska cesta – vedľa garáží 
12. 6. 2017 13. 6. 2017 Veternicová 24 
19. 6. 2017 20. 6. 2017 Karloveská 25 – parkovisko 
19. 6. 2017 20. 6. 2017 Púpavová 2 – roh chodníka 
19. 6. 2017 20. 6. 2017 Brodská 6 
19. 6. 2017 20. 6. 2017 Kuklovská  31 – 33, vnútroblok 
26. 6. 2017 27. 6. 2017 Beniakova 5 – parkovisko zozadu 
26. 6. 2017 27. 6. 2017 Líščie údolie – vedľa rodinného domu 182
26. 6. 2017 27. 6. 2017 Hany Meličkovej 15 
26. 6. 2017 27. 6. 2017 Lackova – pod 3 
  3. 7. 2017   4. 7. 2017 Tománkova  2 – ku stojisku 
  3. 7. 2017   4. 7. 2017 Hlaváčiková 4 – garážový dom 
  3. 7. 2017   4. 7. 2017 Levárska  11 
  3. 7. 2017   4. 7. 2017 Donnerova  17 – 21, zozadu trávnik
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Karloveský učiteľ získal 
celoslovenské ocenenie

Žiaci a študenti z Tilgnerky 
pomáhajú rovesníkom 
na Ukrajine

Zlatým Amosom Slovenskej 
republiky 2017 sa stal učiteľ 
občianskej náuky a etiky zo 

Základnej školy Karloveská 61 Pe-
ter Uhrín. Rozhodla o tom porota 
vo finále ankety, ktoré sa uskutočni-
lo v Poprade. Čo hovorí na svoj 
úspech Zlatý Amos z Karlovej Vsi 
Peter Uhrín? 

Čo vás viedlo k rozhodnutiu stať 
sa učiteľom v tejto pre pedagóga 
neľahkej dobe?

Ani neviem. Myslím, že to bola 
náhoda. Chcel som študovať niečo 
zaujímavé a humanistické, a tak som 
sa prihlásil na Pedagogickú fakul-
tu Univerzity Mateja Bela v Ban-
skej Bystrici, kde sa dala študovať 
psychológia v kombinácii s etickou 
a občianskou výchovou. Otec mi vždy 
hovoril, aby som nešiel za učiteľa (sám 
je učiteľ), že nezarobím, stratím nervy 
a tak ďalej. Že mám ísť radšej za poli-
cajta, ale to sa našťastie nestalo. Teraz 

som šťastný a veselý, lebo decká síce 
berú energiu, ale ju aj v neskutočnom 
množstve dávajú.

Aká je vaša predstava o práci 
učiteľa a ako ju realizujete?

Práca učiteľa je náročná a zodpoved-
ná. Najhoršie je bojovať s predsudka-
mi širokého okolia. Ani si nepamätám, 
kedy som išiel o 14.00 h domov. Mo-
jím cieľom je, aby decká radi chodili 
do školy, aby sa tešili na hodiny, aby 
pochopili, že škola nie je väzenie, ale 
priestor, kde sa učíme navzájom, kde 
každý ma právo na omyl (aj učiteľ). 
Snažím sa vytvárať si pozitívny vzťah 
so žiakmi, lebo bez neho sa učiť nedá.

Ako vnímate svoj úspech a čo podľa 
vás rozhodlo o vašom víťazstve?

Za úspech vďačím hlavne deckám, 
ktoré do toho vložili toľko energie, 
že som ich nemohol sklamať. Tiež 
vďačím ich rodičom, ktorí nás podrža-
li v najhoršom a verili nám, učiteľom. 

A v neposlednom rade pani učiteľke 
Márii Rothensteinovej, ktorá zvládla 
neskutočnú organizáciu okolo celej 
súťaže. Tiež škole a pani riaditeľke za 
poskytnutý čas a priestor na nacvičo-
vanie krátkej divadelnej inscenácie.

Aký máte vzťah ku Karlovej Vsi, 
bývate tu?

Ku Karlovej Vsi mám veľmi 
pozitívny vzťah. Páči sa mi tu a s dec-

kami chodíme často do lesa (je tu 
všade naokolo), kde staviame bunker. 
Bývam v Ružinove, ale jazdím na bi-
cykli a som v škole niekedy skôr ako 
električkou. V závere by som chcel 
povedať, že by som si veľmi želal, aby 
si politici, bežní ľudia, ale aj žiaci viac 
vážili svojich učiteľov. Naozaj máme 
veľa dobrých učiteľov, ktorí stoja za 
to, aby boli rešpektovaní. 

-mš-, Foto: Zlatý Amos

Žiaci aj starší študenti zo 
Spojenej školy Tilgnerova 
v Bratislave pomáhajú svo-

jim rovesníkom v štyroch školách 
na Ukrajine. Priamo do konfliktom 
ohrozených škôl na východe kra-
jiny poslali knihy, ktoré zozbierali. 

V piatok 19. mája mali deti na 
Tilg nerke možnosť vidieť dokumen-
ty Detského fondu Organizácie spo-
jených národov (UNICEF) o situácii 
svojich rovesníkov, ktorí žijú v tejto 
oblasti. 

„Počas projektu bolo možné 
darovať knihy na výučbu anglického 
a nemeckého jazyka a anglickú 
a nemeckú beletriu pre deti zo  šty-
roch vybraných škôl na Ukrajine, kde 
je chuť učiť sa cudzie jazyky veľká, ale 
možnosti malé,“ informovala riaditeľ-

ka školy Alena Turčanová.
Deti diskutovali aj s tanečníkom 

a vyslancom dobrej vôle UNICEF 
Jarom Bekrom, Samuelom Maj-
dekom z Refresher.sk, ktorí vlani 
spoločne navštívili východ Ukrajiny 
a s predsedom Slovenského výbo-
ru pre UNICEF Jurajom Mišurom. 
Projekt bol zakončený symbolickým 
pôstnym obedom.

Na Ukrajine stále pokračuje kon-
flikt, ktorý zničil veľa škôl a donútil tak 
tisíce detí zostať doma. „Cieľom pro-
jektu je, aby si slovenskí študenti uve-
domili, že za našimi hranicami nema-
jú ich rovesníci možnosť vzdelávať sa 
a ohrozené sú aj miesta, kde by sa 
práve mladí ľudia mali cítiť bez-
pečne,“ povedal predseda UNICEF 
Slovensko Juraj Mišura.        -mš-

Zaznamenali sme / Informujeme 

Otca neposlúchol, policajtom sa nestal, no ako učiteľ je najobľúbenejší

Súťaž o obraz od výtvarníka 
Fera Guldana

Otázky:
1) Baroková kaplnka sv. archanjela Michala sa stala svätyňou väčšieho kosto-
la. Viete, v ktorom roku bol postavený?
2) Moderný kostol minoritov s kláštorom na Nám. sv. Františka projek-
toval svetoznámy architekt Justus Dahinden z Zürichu. Viete, komu je kostol 
zasvätený?
Vyberte správnu kombináciu odpovedí a zakrúžkujte ju:
a) Kostol sv. archanjela Michala bol postavený v r. 1946 a kostol minoritov 
na Nám. sv. Františka je zasvätený sv. Františkovi.
b) Kostol sv. archanjela Michala bol postavený v r. 1940 a kostol minoritov 
na Nám. sv. Františka je zasvätený Panne Márii.
c) Kostol sv. archanjela Michala bol postavený v r. 1940 a kostol minoritov 
na Nám. sv. Františka je zasvätený sv. Františkovi.
Správnu odpoveď nám pošlite na adresu: 
Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves
redakcia mesačníka Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
alebo vhoďte do schránky, ktorá je označená Odkaz pre redakciu v podateľni 
miestneho úradu na Nám. sv. Františka.
Podmienkou účasti v súťaži je trvalé bydlisko v MČ Bratislava-Karlova Ves.
Svoju odpoveď pošlite do 15. júna 2017.            -mš-

Autor pamätníka tragickej smrti Róberta Remiáša na Botanickej ulici vý-
tvarník Fero Guldan sa pri svojej ostatnej návšteve Karlovej Vsi, spojenej 
s údržbou jeho diela, rozhodol venovať svoj obraz tomu obyvateľovi Karlovej 
Vsi, ktorý správne odpovie na dve súťažné otázky.

Vaše kontaktné údaje:
Meno a priezvisko:  ............................................................................................
Adresa:  ..............................................................................................................
Telefónny kontakt:  ............................................................................................

 

Priestor pre váš inzerát
Info: 0940 634 111 • e-mail: inzercia@karlovaves.sk
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Majáles

Majáles aj tento rok prilákal množstvo návštevníkov

Do tanca aj do spevu zahrala Ľudová hudba Andreja Záhorca

Taekwondisti predviedli svoje umenie

Majáles otvorili deti z MŠ Kolískova

Braňo Jobus čítal deťom aj maminám

jún 2017

Majáles otvorili deti z MŠ Kolískova

Braňo Jobus čítal deťom aj maminám

DoDo ttanancaca aajj dodo sspepevuvu zzahahraralala ĽĽududováá hhudbdba AAnddr jj ZáZáhh

Taekwondisti predviedli svoje umenie

Majáles aj tento rok prilákal množstvo návštevníkov

Karloveský majáles -
zábava pre všetkých

Bohatý kultúrny, športový a sprievodný program tradičného Kar-
loveského majálesu aj napriek nepriaznivému počasiu prilákal 
v sobotu 20. mája do Líščieho údolia tisíce návštevníkov. 

Predpoludním sa predstavili naši najmenší z MŠ Borská a Kolískova. 
CirKus-Kus zasvätil malých aj veľkých do tajov cirkusového umenia. Známy 
zabávač Braňo Jobus čítal i hral malým i väčším deťom. Popoludňajší program 
otvorili karloveské folklórne súbory Čečinka a Dolina. Aj po ich vystúpení 
sa program niesol vo folklórnom duchu. Ľudová hudba A. Záhorca zabavi-
la divákov známymi ľudovými piesňami. Vedúci miestnej knižnice vyhlásil 
výhercov literárnej súťaže Dunajské duny 2017. No a potom zaujalo divákov 
vystúpenie taekwondistov rozličných vekových kategórií. Moderátor majálesu, 
mladý herec, spevák a hráč na gitaru Juraj Bača sa predstavil v úlohe frontmana 
skupiny Party Beat. 

Veľký záujem bol aj o žrebovanie cien z bohatej tomboly. To už prevažne 
mladšie publikum netrpezlivo čakalo na vystúpenie známeho rapera Ega. 
Zvyšok sobotňajšieho večera v Líščom údolí hral do tanca DJ Funkyman 
a množstvo podujatí v Líščom údolí ukončila ohňová šou v podaní Dream 
Dancers. Tým sa však sobotňajší majáles neskončil, len sa presunul do Kamel 
klubu, kde zábava pokračovala Afterparty s DJ Julom alias Pythonom z FUN 
rádia.

Počas celej soboty na návštevníkov podujatia v Líščom údolí čakal aj tradične 
bohatý sprievodný program. Nemohli chýbať kolotoče, stánky s občerstvením 
a pre deti skákacie nafukovacie atrakcie. V Karloveskej komunitnej uličke 
predstavili svoju činnosť rodinné centrá, skauti, Spojená škola Tilgnerova 14, 
CirKus-Kus, klub Taekwondo a iní. Novinkou bolo čítanie deťom, o ktoré sa 
postarali miestni poslanci. Polícia SR a dobrovoľní hasiči z Dúbravky mali pri-
pravené ukážky svojej činnosti a vybavenia. No a ako inak, svoje stanovištia tu 
mal aj miestny úrad, ktorý v stane mestskej časti predstavil prácu jednotlivých 
oddelení. Zároveň sa tu Karlovešťania mohli stretnúť a porozprávať s poslan-
cami, so starostkou Danou Čahojovou a v pohodlí stanu si vychutnať aj šálku 
dobrej kávy. 

Príspevková organizácia mestskej časti Verejnoprospešné služby Karlova 
Ves predstavila svoje motorové vozidlá a inú techniku, za pomocou ktorej za-
bezpečuje zimnú a letnú údržbu verejných priestranstiev Karlovej Vsi. Záujem 
povoziť sa na traktoroch a kosačkách bol zo strany malých Karlovešťanov opäť 
veľký.          -mš-; Foto: MiÚ
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Braňo Jobus číta deťom aj maminám

Majáles

Braňo Jobus číta deťom aj maminám

V stane mestskej časti sa predstavil miestny úrad so svojimi aktuálnymi 
iniciatívami a projektmi

Svoju činnosť predviedla aj polícia. Na obrázku pri zatýkaní malej Karlovešťanky, samozrejme, v rámci hry

Techniku, ktorou kosíme mestskú časť, si mohli 

vyskúšať najmenší Karlovešťania

Dievčatá z FS Dolina nás potešili peknými ľudovými piesňami

Na Majálese vystúpil aj moderátor Juraj Bača 
so svojou kapelou Party Beat

Obyvatelia využili aj burzu kníh, ktorú 
zorganizovala miestna knižnica v Karlovej Vsi

Kreatívne dielne odhalili niekoľko skrytých talentov 

medzi karloveskými deťmi 

Deti si vyskúšali aj to, ako sa sedí v hasičskom aute
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Karlova Ves bude priateľská 
k včelám aj naďalej

Dobrovoľníci pre krajšiu 
Karlovu Ves

Projekt na podporu včiel 
a ďalších opeľovačov, na 
ktorom Karlova Ves spo-

lupracuje s Centrom environ-
mentálnej a etickej výchovy Živica, 
pokračuje aj tento rok. 

Už v minulom roku mestská časť 
ponechala niektoré trávnaté plochy 
nepokosené, aby tam mohli včely 
náj sť útočisko.  Nekosené trávnaté 
kruhy pri Sumbalovej ulici a Nad 
lúčkami ľudia ocenili, mestská časť by 
preto chcela ďalšiu takúto plochu vy-
tvoriť aj na Hlaváčikovej. 

Snahou mestskej časti je tiež naďalej 
udržať kvetinový záhon na ulici Jána 

Viac ako 200 dobrovoľníkov 
vrátane zamestnancov 
miest neho úradu sa aj tento 

rok zapojí do projektu Naša krajšia 
Karlova Ves. Vyčistia a skrášlia 15 
verejných priestorov určených na 
relax a aktívny oddych, v rámci 
najväčšieho podujatia firemného 
dobrovoľníctva na Slovensku - Naše 
mesto. 

V piatok a v sobotu 9. a 10. júna 
tak oživia verejné parky a ihriská, 
okolie Karloveského centra kultúry, 
Karloveského športového klubu, in-
teriér miestnej knižnice, priestory 
materských škôl a denných centier, 
postarajú sa o nové stromčeky v Kar-
lovej Vsi. Finančné prostriedky vo 
výške 400 eur získala Karlova Ves 
z grantu Nadácie Pontis a ďalších 
3000 eur bolo vyčlenených na tento 
účel z rozpočtu mestskej časti.

Dobrovoľníci okrem iného na-
trú lavičky v parku pri rezidencii 
Kaskády, upracú areál, zabezpečia 
nový povrchový náter 30 lavičiek 
a kovových konštrukcií na pešej zóne 

Stanislava, ktorý vznikol zo semien 
divokých kvitnúcich rastlín a kvetov. 
Lúka plná kvetov by mohla pribudnúť 
aj pri vstupe do parku v Líščom údolí. 
Lúčne kvety plánuje Karlova Ves vy-
siať do súvislého trávnika a vznikne 
tak kontrast medzi lúčnymi kvetmi 
a monokultúrnym trávnikom. Takto 
vysiata lúka má potenciál aj v nasledu-
júcich rokoch pri zmene režimu ko-
senia sama vykvitnúť a vysemeniť sa. 
K jednotlivým plochám budú umiest-
nené informačné tabule s vysvetlením 
zmyslu nekosených plôch a podľa 
možností doplnené aj o hmyzie hote-
ly.            -zč-

na Pribišovej ulici. Zrevitalizujú tiež 
ihrisko a lavičky na školskom námestí 
pred ZŠ A. Dubčeka. Na detskom 
ihrisku na Segnerovej natrú drevené  
a kovové časti šmykľavky, kolotoča 
a hojdacieho koníka. Plot areálu 
Karloveského športového klubu na 
Janotovej 12 sa vďaka dob rovoľníkom 
zbaví nánosu hrdze a starej farby 
a dostane nový náter. V materskej 
škole na  Suchohradskej obnovia 
náter plota okolo škôlky a zveľadia 
aj školské dvory MŠ Majerníkova 11 
a MŠ Ľ. Fullu 12. Pracovité ruky dob-
rovoľníkov vyčistia športové ihris-
ko na Jamnického, natrú betónové 
múriky oplotenia, lezeckú stenu 
a športové prvky – basketbalové koše 
a futbalové bránky.  Revitalizácie sa 
vďaka dobrovoľníkom dočkajú aj prie-
story denných centier na Lackovej, 
Tilgnerovej a Pribišovej. V tieni stro-
mov pri Karloveskom centre kultúry 
dobrovoľníci pomôžu dotvoriť z re-
cyklovateľných materiálov príjemný 
kútik so záhradným sedením na letné 
využitie.                                                 -mš-

Žiaci zo Svrčej obhájili svoj projekt pred komisiou

Žiaci zo Svrčej získali grant 
na vybudovanie pocitového 
chodníka

Žiaci zo Spojenej školy in-
ternátnej na Svrčej ulici sa 
úspešne zapojili do pilotného 

ročníka vzdelávacieho programu 
pre mládež - Roots&Shoots. V škol-
skom parku ich školy z prírodných 
materiálov vytvoria pocitový chod-
ník, ktorý poslúži nielen ich škole, 
ale aj ostatným návštevníkom. 

Okrem toho zorganizujú menší trh, 
kde budú predávať vlastné produkty 
ako svojpomocne dopestovanú zele-
ninu, a pritom budú šíriť osvetu o ak-
tuálnych problémoch životného pros-
tredia. 

V priebehu niekoľkých mesiacov 
pracovali žiaci za pomoci učiteliek 
a vychovávateliek na vlastnom pro-
jekte, ktorý 20. apríla úspešne obhá-
jili pred odbornou komisiou. Členkou 
komisie bola aj starostka, ktorá deti 

pochválila, odmenila a povzbudi-
la do ďalších podobných aktivít. Po 
úspešnej obhajobe projektu bola pod-
písaná darovacia zmluva, na základe 
ktorej  nadácia Green Foundation 
poskytne žiakom zo Svrčej grant vo 
výške 400 eur na realizáciu navrh-
nutého projektu. Je to prvý verejno-
prospešný projekt žiakov druhého 
stupňa, do ktorého zapoja aj vedľa 
stojacu univerzitu, susedov, rodičov 
a ďalších. Ich úsilie vyvrcholí závereč-
nou slávnosťou, ktorá je naplánovaná 
na prvú polovicu júna. Keby ste chce-
li žiakov podporiť, či už materiálne, 
fyzickou prácou, umeleckou pro-
dukciou alebo voňavým koláčikom, 
každá šikovná ruka je srdečne vítaná. 

Organizátorom podujatia je nadácia 
Green Foundation, ktorej zakladateľ-
kou je známa biologička, ochranár-

ka prírody a vyslankyňa mieru Jane 
Goodall, ktorá nadšene podporuje 
mladú generáciu pri riešení prob-
lémov svojho okolia. Do úvodnej 
verzie programu bolo zapojených 
päť škôl z celého Slovenska. Jednou 
z nich bola práve Spojená škola in-
ternátna pre žiakov so zrakovým po-
stihnutím na Svrčej ulici v Karlovej 
Vsi. Nadácia Roots&Shoots bola 

založená v roku 1991 s cieľom zapo-
jiť mládež už od predškolského veku 
do štúdia životného prostredia a hu-
manitárnych otázok a do presadzova-
nia zmien v ich prospech vo vlastných 
komunitách. Má pobočky vo vyše 140 
krajinách a pôsobí v nich takmer 150 
000 detí a mladých ľudí. 

-mš-; Foto: Monika 
Miháliková

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.
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Medzinárodný festival 
detských folklórnych 
súborov aj v Karlovej Vsi

Na MDD príde aj Čestná stráž 
prezidenta SR

Domáce i zahraničné detské 
folklórne súbory sa už po 
jubilejný dvadsiaty raz 

stretnú v Bratislave na Medzi-
národnom festivale detských folk-
lórnych súborov. Uskutoční sa 8. až 
11. júna a súčasťou festivalu je aj 
Karlova Ves. Sme hrdí na domáce 
karloveské súbory Čečinka a Doli-
na, ale predvedú sa aj zahraniční 
hostia z Poľska, ktorí predstavia 
folklórne tradície školákom z Kar-
lovej Vsi v piatok 9. júna na vý-
chovnom koncerte v Karloveskom 
centre kultúry. 

Niekoľkodňový folklórny festi-
val sa bude odohrávať aj na ďalších 
miestach v Bratislave. Mladí tanečníci 
a hudobníci priblížia ľudové tradície 
krojovaným sprievodom (9. júna od 
16.30 h v Starom Meste) a vystúpením 
v centre Bratislavy (9. júna o 17.15 
h na Hlavnom  námestí). Víkendo-
vý program bude tiež plný folklóru 

z regiónov Slovenska i z rôznych kú-
tov sveta. Mladí folkloristi sa pred-
stavia nielen v hlavnom meste, ale aj 
v obciach Bratislavského kraja. Folk-
lórne slávnosti vyvrcholia nedeľným 
galaprogramom na Hlavnom námestí 
v Bratislave (11. júna o 16.00 h). 

Medzinárodný festival detských 
folklórnych súborov v Bratislave 
organizuje Cech detských folk-
lórnych súborov. Snahou organizáto-
rov je vybudovať a udržiavať tradí-
cie detského folklórneho festivalu 
v Bratislave, ktorým chcú poukázať na 
krásu slovenského folklóru a prispieť 
k udržiavaniu a šíreniu slovenských 
ľudových tradícií aj prostredníctvom 
detských súborov. Stretnutiami so 
zahraničnými účastníkmi festivalu 
deti spoznajú aj kultúru iných krajín, 
môžu sa naučiť tance a piesne iných 
národov, odbúrať jazykové bariéry či 
nadviazať nové priateľstvá. 

-zč-

Športové zápolenie, cirkusové 
čísla aj vojenská stráž potešia 
deti počas osláv Medzinárod-

ného dňa detí v Karlovej Vsi. Deň 
plný hier a zábavy sa bude konať 
v nedeľu 4. júna od 9.00 do 13.00 
h na futbalovom ihrisku Molecova 
1/A (areál ZUŠ J. Kresánka). 

Malí oslávenci si budú môcť zme-
rať sily v rôznych športových dis-
ciplínach a za svoje výkony budú 
odmenení. Popri športe ostane čas aj 
na zábavu. O tú sa v bohatom sprie-
vodnom programe postarajú artisti 
a svetoví cirkusanti v rámci festivalu 
Cirkul´art. 

Najmä chlapcom sa isto oči 
rozžiaria pri pohľade na váženú 

Čestnú stráž prezidenta SR. Diev-
čatká zase pri pohľade na zručnosti 
súboru Mažoretky Cordis Karlova 
Ves zatúžia zvládať toto umenie. 
Odvaha nesmie chýbať zdravot-
ným záchranárom či dobrovoľným 
hasičom, ktorí deťom prídu ukázať, 
ako vyzerá ich práca. Strach hodia 
za hlavu aj tie deti, ktoré sa odhod-
lajú spustiť sa na detskej lanovke. 
Ratolesti sa môžu do sýtosti vyšantiť 
v skákacom hrade a chýbať nebude 
ani maľovanie na tvár. Programom 
bude sprevádzať obľúbený moderátor 
a zabávač Richard Vrablec. Nezastaví 
nás ani počasie. Ak bude nepriaznivé, 
podujatie sa presunie do školskej 
telocvične.      -zč-; Foto: prezident.sk

Z malej Dominiky sa od 14. marca 
tešia v rodine Kubičkovcov. Fotku 
nám do redakcie poslala mamička 
Andrea. V druhý májový deň medzi 
Karlovešťanov pribudol Miško Ho-
lubec a 6. mája sa rodina Polákov-
cov rozrástla o malého Jakubka. Deti 
vítame na svete a prajeme im pevné 
zdravie, veľa šťastia a lásky. 

 Ak sa chcete aj vy so svojimi 
ratolesťami vidieť na stránkach me-
sačníka Karlova Ves, neváhajte 
a pošlite nám fotku s vašimi detička-
mi do 15. júna e-mailom na adresu 
redakcia@karlovaves.sk. Nezabud-
nite pripísať svoje meno a priezvisko 
a meno dieťaťa. V najbližšom čísle 
uvítame do života detičky narodené 
v apríli, máji a júni.         -zč-

Miško Holubec 
a šťastná rodinka

Jakubko Polák
Dominika 

Kubíčková

Vítame Dominiku, 
Kubka a Miška

Priestor pre váš inzerát
Info: 0940 634 111 • e-mail: inzercia@karlovaves.sk
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Malé karloveské mažoretky 
získali ocenenie 

Karloveské kadetky sa druhú májovú nedeľu zúčastnili na medzi-
národnej súťaži Mia festival v Dome kultúry Zrkadlový háj 
v Petržalke. Občianske združenie Deti fitness alebo športom pro-

ti drogám zorganizovalo súťaže pre deti v rôznych tanečných štýloch ako 
balet, gymnastika, show dance, cheer, majorettes. Karloveské mažoretky 
Cordis súťažili práve v posledných dvoch. 

Poctivý tréning sa odrazil aj v medailovej žatve. Mini formácia kadet baton, 
ktorú tvoria Laura Chlebová, Sofia Macíková, Bibiana Krajčovičová a Paulína 
Valentová sa umiestnila na 2. mieste, Paulina Valentová so svojím sólom baton 
kadet získala skvelé 1. miesto a Bibiana Krajčovičová so sólom pom-poms ka-
det sa tešila z 2. miesta.                  -bh-, Foto: archív M. Chlebová

Inzercia

Rodinné podujatie 
na Kráľovej hore

Ak máte radi pobyt v prírode, 
históriu a zároveň radi 
spoznávate komunitné 

aktivity, nenechajte si ujsť v so-
botu 24. júna podujatie s názvom 
Karlsdorf Platz na Kráľovej hore 
- obľúbenej lúke nad sídliskom 
Dlhé diely. Určené je pre všetkých 
Bratislavčanov, najmä však pre 
rodiny s deťmi, pre mládež a všet-
kých priaznivcov ochrany prírody 
a aktívneho oddychu. 

V čase o 8.30 h ráno vás CK Watch-
ing prevedie komentovanou vy-
chádzkou za spevom vtákov. Prihlásiť 
sa na vychádzku môžete na rezer-
vacie@karlovaves.sk. Od 10.00 do 
17.00 h je pripravený bohatý program. 
Okrem historického tábora mladých 
šermiarov privítame aj niekoľko 

re meselných stánkov od Združe-
nia cechu historických reme siel, 
zašportujeme si s 1. zborom skautov 
Baden-Powella a v Karloveskej ko-
munitnej uličke odprezentujeme Pro-
jekt PERFECT - zelená pre Karlovu 
Ves, ZŠ Karloveskú 61 s projektami 
Zdravá škola & Zelená škola, občian-
ske združenia Lúka a BROZ a infor-
movať bude aj mestská časť Devín. 
Podujatie organizuje mestská časť 
Bratislava-Karlova Ves v spolupráci 
s Klubom vojenskej histórie Tem-
plári z hradu Bagras a občianskym 
združením Lúka, a to vďaka podpore 
Bratislavského kraja. Podujatie s tým-
to názvom malo premiéru na minu-
loročných karloveských hodoch a už 
vtedy bol oň veľký záujem.

  -mš-

Kamel
Klub

FILM
Kamel klub 
je na Facebooku

Zľava: Sofia Macíková, Paulína 
Valentová, Bibiana Kraj čovičová, 

Laura Chlebová



21

www.karlovaves.skKARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Zaznamenali sme / Informujeme

Dolina oslávila 30. narodeniny Vlčie hory v Karloveskej 
knižnici

V sobotu 6. mája sa v Kar-
loveskom centre kultúry 
(KCK) konala premiéra 

galaprogramu Folklórneho súboru 
Dolina pri príležitosti 30. výročia 
založenia súboru. 

Pred vypredanou sálou KCK sa na 
pódiu striedali malí i veľkí taneční-
ci Doliny. Tí najmladší, od štyroch 
rokov, potešili divákov tanečnými 
hrami, starší predviedli tanečne spra-
covanú výrobu ľanu, pranie na potoku, 
mlátenie cepmi a práce na poli. Svoju 
šikovnosť dokázali v tanci s košíčkami 
či klobúkmi. Temperamentné tance 
z Myjavy zatancovali bývalí taneční-

Miestna knižnica 11. mája 
privítala ochranárov zo 
združenia Vlk, ktorí sem 

prišli až z ďalekých Polonín. Žiakom 
z neďalekého gymnázia a verejnosti 
predstavili jeden z najzaujímavej  -
ších ekologických projektov, aké 
na Slovensku máme. Hovorili 
o takzvaných Vlčích horách a o tom, 
ako by sa dali u nás obnoviť lesy bez 
zásahu do prirodzeného prírodného 
procesu. 

“Prežitie ľudstva v najbližšej 
budúcnosti závisí od správneho fun-
govania prirodzených ekosystémov 
vrátane lesov. Lesy poskytujú domov 
väčšine druhového evolučného dedič-
stva Zeme. Záchrana tohto dedičstva 
je jediná cesta, ktorá umožní ľuďom 
dôstojnú budúcnosť,” hovorí Juraj 
Lukáč z lesoochranárskeho zoskupe-
nia Vlk. 

Pôvodný plán bol pozrieť si film 
Vlčie hory a po ňom zapojiť študentov 

ci súboru, ktorí už prezentujú svoje 
tanečné umenie vo vysokoškolských 
folklórnych súboroch.

V samostatnej časti programu 
dostali priestor aj rodičia, ktorí sa 
v minulosti venovali folklóru a teraz 
v Doline účinkujú ich deti. 
V tanečných miniatúrach ukáza-
li, že rodinná tradícia je stále živá 
a jablko nepadlo ďaleko od stromu. 
K umeleckému jubileu blahoželáme 
mladým umelcom aj ich rodičom, 
pedagógom a umeleckej vedúcej pani 
Nadi Čermákovej.  

-mš-, Foto: archív FS Dolina

do diskusie. Nakoniec sa však podu-
jatie zmenilo na diskusný klub. Ho-
vorilo sa o tom, čo môžeme urobiť pre 
zmenu sveta, ako to vyzerá s výrubom 
v národných parkoch a polemizovalo 
sa aj o tom, či vysádzať lesy. 

„V tomto duchu chce Karloveská 
knižnica pokračovať vo svojich aktivi-
tách určených pre študentov. Chceme 
i naďalej prinášať otvorené disku-
sie, kde môžeme spolu prichádzať na 
riešenia, učiť sa o svete kriticky mys-
lieť a zároveň si to celkom užiť,“ ho-
vorí vedúci miestnej knižnice Tomáš 
Prištiak.

Vlčie hory je staré, dnes už neznáme 
pomenovanie krajiny na hranici Slo-
venska, Ukrajiny a Poľska. Nachádza-
lo sa tam, kde sa dnes rozprestiera 
slovenský Národný park Poloniny, 
poľský Bieszczadzki Park Narodowy 
a ukrajinský Užanskij nacionaľnij 
prirodnij park.       

 -mš-; Foto: MiÚ

Inzercia
Ochranári zo združenia VLK, Ochranári zo združenia VLK, 
Juraj Lukáč prvý zľava Juraj Lukáč prvý zľava 
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Zmena telefónnych čísel
Miestny úrad, škôlky aj Centrum služieb občanom majú od mája nové čísla, 

na staré sa od júna už nedovoláte. Aj preto vám prinášame prehľad nových čísel. 
Máte možnosť tento zoznam si vystrihnúť a odložiť na viditeľné miesto. Vola-
nia na nové čísla sú spoplatnené štandardnou tarifou, nebudete platiť žiadne 
zvýšené poplatky.

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

KÚPIM dopravnú značku – PARKOVANIE. Tel. 0904 144 814

VODOINŠTALATÉR 40 rokov prax. Tel. č. 0908 178 851

Z policajného 
zápisníka 
apríl - máj 2017

•  Neznámy páchateľ v čase od 14.00 h do 14.10 h dňa 26. 4. 2017 
v Bratislave na ulici Staré grunty na parkovisku pred obchodným domom 
vnikol do neuzamknutého motorového vozidla  zn. Hyundai a odcu-
dzil zo sedadla spolujazdca tašku, v ktorej sa nachádzal tablet zn. Leno-
vo, dioptrické okuliare, osobné doklady, doklady od motorového vozid-
la, bankomatová karta, kreditná karta, finančná hotovosť vo výške 362  
a inzulínové pero. Poškodenému 58-ročnému mužovi tým spôsobil škodu 
krádežou vo výške 602 .
•  Neznámy páchateľ v čase od 16.45 h do 17.00 h dňa 26. 4. 2017 
v Bratislave na Pribišovej ulici v predajni odcudzil z nákupnej tašky 
peňaženku, v ktorej sa nachádzali dve bankomatové karty, osobné doklady 
a finančná hotovosť vo výške 22 , čím spôsobil poškodenej 38-ročnej žene 
škodu krádežou vo výške 100 .
•  Neznámy páchateľ v čase od 20.00 h dňa 27. 4. 2017 do 6.00 h dňa 28. 4. 
2017 v Bratislave na ulici Staré grunty odcudzil z garáže rodinného domu 
biely pánsky horský bicykel zn. BTWIN Rockrider s držiakom na fľašu, 
šedý pánsky horský bicykel zn. BTWIN Rockrider 540 GR, sivý pánsky 
horský bicykel zn. BTWIN Rockrider 540 GR, potom z neuzamknutého 
motorového vozidla  odcudzil  stravné lístky v hodnote 50  a ovládač na 
bránu, čím spôsobil poškodenému 43-ročnému mužovi škodu krádežou vo 
výške 1616,96 .
•  Neznámy páchateľ v čase od 22.30 h dňa 4. 5. 2017 do 10.10 h dňa 5. 
5. 2017 v Bratislave na Botanickej ulici poškodil lak na pravých predných 
dverách motorového vozidla zn. BMW, ktoré tam bolo zaparkované, čím 
spôsobil poškodenej 24-ročnej žene škodu vo výške 260 .
•  Neznámy páchateľ v čase od 15.40 h do 16.00 h dňa 12. 5. 2017 
v Bratislave na Ulici Hany Meličkovej si z bankomatu  prisvojil hotovosť 
vo výške 400 , čím spôsobil poškodenému 53-ročnému mužovi škodu vo 
výške 400 .
•  Neznámy páchateľ v čase od 18.30 h dňa 11. 5. 2017 do 7.00 h dňa 
12. 5. 2017 v Bratislave na Kempelenovej ulici v predajni odcudzil voľne 
odložený batoh, v ktorom sa nachádzal tablet zn. Asus, doklady od moto-
rového vozidla, rôzne dokumenty, čím spôsobil poškodenému 40-ročnému 
mužovi škodu vo výške 250 .
•  Hliadka PZ v čase o 3.45 h dňa 17. 5. 2017 v Bratislave na ulici Staré 
grunty obmedzila na osobnej slobode 25-ročného muža, ktorý precho-
vával igelitové vrecúško s neznámou bielou kryštalickou látkou, keďže 
bol podozrivý z prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných 
látok,  jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.
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Bratislavský MTB maratón 
s výhodnou online registráciou

Vrbikovci a Jerguš Palaj 
na pódiu v domácom prostredí

Basketbalisti  nepostúpili 
do vyraďovacích bojov

Výcvik 
kanoistiky
pre 
verejnosť

V sobotu 17. júna odštartuje 
v Líščom údolí Bratislavský 
MTB maratón, jediný 

cyk listický maratón na území 
Bratislavy. Organizátori sľubujú 
nielen poriadnu športovú výzvu, ale 
aj deň, ktorý si môžu užiť aj rodiny.

Kondíciu i technické schopnosti 
cyklistov preveria dve trate vedúce 
unikátnym prostredím Devínskej Ko-
byly. Jazdiť sa bude po cyklistických 
trasách, aby sa pretekári v maximál-
nej možnej miere vyhli kolíziám 
s pešími turistami. Elektrobicykle 
sa stávajú čoraz populárnejšími, 
a preto prirodzene nesmú chýbať ani 
na Bratislavskom MTB maratóne, 
kde štartujú v dvoch kategóriách: 
PEDELEC a OPEN. 

Aby sa v Líščom údolí stretlo čo 

Okrem tradičného Majále-
su, bola v sobotu 20. mája 
v Líščom údolí prítomná 

aj horská cyklistika. Predpolud-
ním boli na programe preteky 
Slove nského pohára, ktorých sa 
v de siatich kategóriách zúčastnilo 
dohromady 154 detí a mládeže od 8 
do 18 rokov.  

Domácim pretekárom sa naj-
viac darilo v kategóriách mladších 
a starších žiakov, kde obsadili Juraj 
a Adam Vrbikovci druhé miesta a Jer-
guš Palaj s Tomášom Sivokom tretie 
miesta. V oboch kategóriách boli nad 
sily našich pretekárov cyklisti z Pod-

Z basketbalového VŠEMvs 
Karlovka Bratislava sa po 
troch rokoch v extralige 

stáva klub, ktorý si všímajú nielen 
športovci. Týmito slovami otvo-
ril posezónne stretnutie s hráčmi 
prezident klubu Ľuboš Cibák. 

Tím mužov prvý raz nepostúpil do 
vyraďovacích bojov, šéf klubu napriek 
tomu sršal spokojnosťou. „Celkový 
dojem je dobrý. Všetci sme sa cítili na 
zápasoch dobre, tešili sme sa z dob-

Klub vodných športov Karlova Ves pozýva na každoročný jarný výcvik 
kanoistiky na zátoke v Karlovej Vsi. Výcviky pre záujemcov o vodácky šport sa 
konajú každý utorok a štvrtok od 17.00 h do konca júna. Končia sa záverečným 
splavom pre absolventov výcviku. Priestory lodenice nájdete na Botanickej 
59. Vodáci privítajú každého vo veku od 10 do 99 rokov s podmienkou, že 
záujemca musí byť plavec. Pre deti a mládež je určený najmä štvrtkový termín. 
Odporúčame priniesť si oblečenie a obuv, ktoré sa môže namočiť. V lodenici je 
možnosť prezliecť sa. Záujem nahlasujte vopred na adresu vybor@lodenicakvs.
sk alebo volajte 0907 236 703. Stránka lodenice: www.lodenicakvs.sk.

najviac priaznivcov cyklistiky, každý 
online registrovaný pretekár získa 
kávovar. „Naším cieľom je vytiahnuť 
na bicykel čo najviac Bratislavča-
nov a motivovať ich k jazdeniu sme 
sa rozhodli aj hodnotným darčekom 
k štartovnému,“ hovorí Robo Hošták 
z organizačného tímu. Pre všetkých, 
ktorí prídu do Parku SNP v Líščom 
údolí povzbudiť pretekárov, bude pri-
pravený sprievodný program a zóna 
s detskými pretekmi.

ŠTARTOVNÉ
Pri registrácii vopred cez internet 

15  a na mieste 20 .
TRATE
Veľký okruh: 40 km, prevýšenie 

1590 metrov
Stredný okruh: 21 km, prevýše-

nie 810 metrov. -ab-

brezovej Schwarzbacher a Kunštár. 
Veľkú radosť nám spravil Marek Trn-
ka, ktorý zvíťazil v kategórií kadetov 
a upevnil si po piatich kolách Slo-
venského pohára vedúce postavenie 
v celkovej klasifikácií.

Pestrý športový program pokračoval 
popoludní tretím kolom Župného 
pohára, ktorého sa v jedenástich 
kategóriách zúčastnilo dohromady 
71 pretekárok a pretekárov. Na štart 
hlavnej kategórie mužov od 19 do 
39 rokov sa postavilo 35 pretekárov 
a s nástrahami trate sa najlepšie vyspo-
riadal Tomáš Salák z CK Banská 
Bystrica.     -ab-; Foto: MiÚ

rej hry, viackrát nám len tesne ušiel 
výsledok,” povedal hráčom.

Karlovka si zvolila na slovenské 
pomery unikátny model fungovania, 
nenakupuje zahraničných hráčov, 
ale stavia na slovenských hráčoch 
a ideálne na odchovancoch. Fanúšiko-
via sa na zápasoch Karlovky cítia 
akoby patrili do jednej basketbalovej 
rodiny. Hráčov poznajú dokonca aj tí 
najmladší, sú pre nich vzormi.     

-ab-

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

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

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

CENNÍK INZERCIE – základné ceny
Plošná inzercia 

Inzerujte a dajte o sebe vedieť 
v našom mesačníku

Mesačník Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov vychádza v 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, prevádz-
ky a služby, ako za primerané náklady inzerovať v celej Karlovej Vsi. Pri 
viacnásobnom opakovaní inzercie redakcia poskytuje zľavu. 

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

V prípade záujmu o umiestnenie vašej riadkovej alebo plošnej 
inzercie nás kontaktujte na tel. čísle 0940 634 111, alebo cez 
e-mail: inzercia@karlovaves.sk
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