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KARLOVA    VES
n o v i n y  v š e t k ý c h  K a r l o v e š ť a n o v

Kúpalisko Rosnička

Zrekonštruované
kúpalisko bude slúžiť
návštevníkom už
počas tohto leta
Viac na s. 19
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Kosí väčší počet pracovníkov aj mechanizmov

Vlhko a teplo priniesli so se-
bou v celej Bratislave rých-
ly rast trávy. Aj karloveskí 

kosci sú v teréne od rána do večera.
Prvý cyklus kosenia sa začal ešte 
pred Veľkou nocou a druhý nasle-
doval hneď po jeho ukončení, teda 
bez prerušenia.  

Vďaka novým mechanizmom 
dokážu Verejnoprospešné služby 

Karlova Ves pokosiť veľké plochy 
v kratšom čase, než sa to darilo minulý 
rok. Tento rok trvá jeden cyklus kose-
nia o 7 až 8 dní menej ako vlani. Jeden 
cyklus kosenia vychádza približne na 
23 dní. Ovplyvňujúcim faktorom je 
však počasie, keďže v daždi ani na 
mokrej pôde sa kosiť nedá.

Kosenie trávy v mestskej čas-
ti zabezpečuje organizácia Verej-

noprospešné služby Karlova Ves 
výlučne za pomoci vlastných zamest-
nancov, bez externých firiem. Na 
kosenie využíva sedem mechanizmov 
(dva traktory s kosačkami, štyri pro-
fesionálne kosačky a jednu svahovú 
kosačku). Okrem toho sa kosí aj 
ručnými krovinorezmi. 

Ako prvé sa kosia väčšie plochy 
mechanizmami, potom zamestnanci 

verejnoprospešných služieb doko-
sia tam, kam sa mechanizmy pre 
náročnosť terénu alebo iných prekážok 
nedostanú. Ide napríklad o ostrovčeky 
vyššej trávy okolo stĺpov, lavičiek, 
stromov a podobne. Vo veľmi kopco-
vitom teréne na Dlhých dieloch kosí 
špeciálna svahová kosačka.

-ab-; Foto: MiÚ

Inzercia

Adoptované kvetináče

Kvetináče našli 
adoptívnych 
rodičov, vrátil sa 
do nich život
Viac na s. 15

Tento traktor pomáha kosiť najmä v dolnej časti Karlovej Vsi

V Karlovej Vsi má trvalý pobyt asi 36-tisíc obyvateľov. Ďalšie štyri tisícky tvoria 
cudzinci a odhaduje sa, že asi 15-tisíc študentov žije vo vysokoškolských internátoch. 
Spolu je nás tu približne 55-tisíc. Zaujímavosťou je, že hoci sa Karlova Ves pokladá 
za stredne veľkú mestskú časť Bratislavy, dokázala si zachovať obraz pokojnejšej 
časti nášho hlavného mesta. 

Pravdepodobne sa zhodneme, že Karlova Ves je aj jednou z najkrajších častí 
Bratislavy. Pomáha tomu príkladná starostlivosť o zeleň, pravidelne upratované 
sídliská, čistejší vzduch a v ostatných rokoch nám pomáha robiť Karlovu Ves krajšou 
aj vzácna starostlivosť desiatok obyvateľov o záhony bytových domov.

Je obdivuhodné, že mnohí sú ochotní prispieť k nášmu celkovému obrazu  tým, 
že sa dobrovoľne starajú o zeleň a kvety vo svojom okolí. Všímam si, že v Karlovej 
Vsi máme čoraz viac krajších záhrad pred bytovými domami. Pohľad na ne teší oko 
viacerých.

Milou správou je, že spomedzi 17 mestských častí Bratislavy sa titul najkrajšej 
predzáhradky ušiel práve jednej z Karlovej Vsi. Viac sa o tom dočítate v tomto čísle 
mesačníka Karlova Ves. Ak ste si nestihli predzáhradku skrášliť túto jar, určite 
budete mať šancu aj na budúci rok.

Branislav Heldes, šéfredaktor

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

(kosenie a hrabanie) 
na trvalý pracovný pomer (plat 600 eur v hrubom), 

dohodu alebo dohodu o brigádnickej práci 
študentov (4 eurá/hod. v hrubom). 

Jedinou podmienkou je zdravotná 
spôsobilosť na výkon týchto prác. 

V prípade záujmu volajte 
na číslo 0908 933 722

Právna poradňa

Bezplatná právna 
poradňa bude pre 
ľudí otvorená aj 
počas leta
Viac na s. 2

OZNAM: Centrum služieb občanom bude počas júla a augusta v sobotu zatvorené 
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Viac nových aj opravených 
lavičiek

Na viacerých miestach môžu 
obyvatelia využívať nové 
alebo zrepasované lavičky. 

Pätnásť nových pribudlo na Veter-
nicovej, Hlaváčikovej, Kuklovskej, 
Matejkovej, Nad lúčkami, Pri-
bišovej, Majerníkovej, Lackovej či 
v Líščom údolí a v Parku Kaskády. 
Všetky sú z recyklovaného plastu, 
ktorý je výrazne odolnejší proti 
poveternostným vplyvom i van-
dalizmu. Navyše sa oveľa ľahšie 
udržiavajú. 

Umiestnenie nových lavičiek oce-
nili nielen starší Karlovešťania, ale 
napríklad aj pacienti z karloveskej 
polikliniky, ktorí využívajú autobus 

MHD číslo 139, smerujúci na Staré 
grunty. Z ďalších ôsmich starých 
lavičiek, ktoré sa nachádzajú na uli-
ciach Nad lúčkami, Jamnického a Ľ. 
Fullu, miestny úrad odstránil pôvodné 
drevené laty, ktoré takisto nahradil 
latami z recyklovaného plastu. Všet-
ky tieto lavičky sú zároveň obrúsené 
a natreté. 

Aj na betónovú obrubu troch 
pieskovísk na Ľ. Fullu, Hlaváčikovej 
a Ladislava Sáru boli namontované 
laty z recyklovaného plastu. Ne-
pochybne to ocenia nielen deti, ktoré 
trávia veľa času sedením na nich, ale 
aj ich rodičia.  

-mš-; Foto: MiÚ

Bezplatná právna poradňa 
pre obyvateľov Karlovej Vsi, 
ktorá funguje na miestnom 

úrade vždy v druhú stredu v me-
siaci, bude otvorená aj počas let-
ných prázdnin. 

„Rozhodli sme sa otvoriť poradňu 
aj v júli a auguste, keďže počet ľudí, 
ktorí ju navštevujú, stále narastá,“ 
povedal jej koordinátor vicestarosta 
Branislav Záhradník. „Teší nás dôve-
ra a záujem Karlovešťanov a v snahe 
vyhovieť a pomôcť im budeme k dis-
pozícii aj počas prázdnin.“ 

Právna poradňa bude otvorená 
v stredu 11. júla a 8. augusta v čase 
od 14.00 do 17.00 h v kancelá-
rii vi cestarostu na prvom poschodí 
miest neho úradu. Čas od 14.00 do 
15.30 h je určený vopred objed-
naným ob čanom. Objednať sa možno 
e-mailom na adrese poradna@kar-
lovaves.sk alebo branislav.zahrad-
nik@karlovaves.sk. V čase od 15.30 
do 17.00 h budú právnici k dispozícii 
všetkým občanom aj bez objednania 
podľa poradia, v akom prídu. 

„Ak sa občania vopred objed-
najú, ponúkneme im konkrétny čas 
a nebudú musieť čakať,” spresnil 
Branislav Zahradník. „Vtedy máme 
viac času, ale radi pomôžeme aj 
občanom bez objednania,“ dodal.

Bezplatná právna poradňa pre oby-
vateľov s trvalým pobytom v mestskej 
časti Karlova Ves funguje už tretí 
rok. Poskytuje právne poradenstvo 
najmä v oblasti občianskeho a ro-
dinného práva, problematiky dedenia, 
správy bytov, ochrany spotrebiteľa 
a v ďalších právnych odvetviach. 

Nie je určená pre oblasť obchodného 
a trestného práva. Nezastupuje obča-
nov v konaniach pred súdmi, nevypra-
cováva právne podania ani nenahrá-
dza služby notárov či advokátov. 

-bh-; Foto: MiÚ

Branislav Záhradník: 
„Bezplatná právna poradňa 
bude otvorená aj v lete.“

Vicestarosta 
Branislav 

Záhradník bude 
so svojím tímom 

poskytovať 
bezplatné právne 

poradenstvo 
aj počas leta

Nová lavička pri zastávke autobusov potešila najmä seniorov zo Starých 
gruntov, ktorí navštevujú polikliniku

Na Veternicovej pri detskom ihrisku pribudli posilňovacie stroje 
a aktuálne aj nová lavička

Poslanecká anketa
Otázka: Je podľa vás fungovanie 

bezplatnej právnej poradne dôležité? 
Ak áno/nie - prečo?

Juraj Kmeťko

Som jednoznačne za fungovanie 
bezplatnej právnej poradne. Je mno-
ho občanov, ktorí si nemôžu dovoliť 
platené služby. Viem, že tieto druhy 
pomoci občanom sú vyhľadávané. 

Musí mať ale pravidlá, aby služba 
nebola zneužívaná. 

Rudolf Rosina

Som technik. Preto sa riadim naj-
mä fyzikálnymi zákonmi. Tie sú 
Božím dielom a preto sú viac-menej 
nemenné. Právne predpisy sú produk-
tom ľudskej činnosti, preto ich treba 
opravovať, revidovať a novelizovať. 
Sledovať všetky procesy je náročné. 
Preto my, obyčajní smrteľníci, potre-
bujeme pomoc právnikov. Bezplatná 
právna poradňa je často jediným spô-
sobom získania právneho servisu. Pre-
to jej činnosti dávam veľké áno a pánu 
Záhradníkovi rovnako veľké ďakujem.
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Cestujete preplneným au-
tobusom číslo 32 na Dlhé 
diely, pravdepodobne sa 

potíte na celom tele, stojíte na jed-
nej nohe, aj to nie na svojej, a tešíte 
sa, že čoskoro vystúpite. Aj takto 
niekedy vyzerá bežné cestovanie 
bratislavskou MHD. Hoci by mnohí 
na tejto linke uvítali v lete klima-
tizované autobusy, realita je iná. 
Dôvodom je, že dopravný podnik 
nemá klimatizované vozidlá s dĺž-
kou 15 metrov. 

Práve 15-metrové vozidlá na-
sadzuje dopravca na linke 32 na 
základe výsledkov merania. DPB 
však ne disponuje klimatizovanými 
autobusmi v tejto kategórii, a preto 
nemôže vyhovieť ani požiadavke sta-
rostky Dany Čahojovej, ktorá upo-
zornila na potrebu klimatizovaných 
autobusov počas leta. Paradoxne 

však počas víkendov, keď ľudia väčši-
nou necestujú do práce, na tejto lin-
ke jazdia aj klimatizované autobusy 
s dĺžkou 18 m. 

„DPB sa neustále snaží inovovať 
svoj vozidlový park, aby sme mohli 
poskytnúť cestujúcim čo najväčší kom-
fort, a je možné do budúcna očakávať, 
že aj na linke 32 budú premávať kli-
matizované autobusy,“ uvádza sa 
v stanovisku generálneho riaditeľa 
DPB Milana Urbana. Dodal, že 
v súčasnosti má dopravný podnik 340 
plne klimatizovaných autobusov, čo 
predstavuje 62 percent vozidlového 
parku.

Linku 32, ktorá premáva z hlavnej 
stanice cez Kramáre na Dlhé diely, 
využíva veľa Karlovešťanov aj na 
cestu do nemocnice, prípadne na po-
likliniku na Kramároch. „Požiadala 
som DPB, aby kvalitnými autobusmi 

s klimatizáciou vyšiel v ústrety najmä 
cestujúcim so zdravotnými probléma-
mi, pre ktorých môže takéto cesto-
vanie znamenať aj vážne riziko. Je 
mi veľmi ľúto, že DPB nedisponuje 

dostatočným počtom klimatizovaných 
vozidiel. K našej žiadosti sa určite 
vrátime,“ povedala Dana Čahojová.

-mš-; Foto: MiÚ

Dopravný podnik nemá 
klimatizované 
autobusy pre linku 32

Inzercia

Dopravný podnik informoval, že na linke 32 budú aj toto leto premávať 
autobusy bez klimatizácie
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Od mája môže Karlova 
Ves organizovať akcie 
v Parku SNP v Líščom údolí 

s novými rozvádzačmi elektrickej 
energie s úpravou do vlhkého von-
kajšieho prostredia. Tie pôvodné už 
podľa revíznej správy nevyhovovali 
podmienkam bezpečnej prevádz-
ky. Rozvodné skrine úspešne prešli 
prvou zaťažkávacou skúškou počas 
Karloveského majálesu.

Pôvodné rozvodové skrine dodá-
vateľská spoločnosť v apríli odborne 
odpojila od siete elektrickej energie 

Sezóna posedení v prírode spo-
jených s opekaním je v plnom 
prúde. Stretnutie s priateľmi 

pri ohni alebo narodeninové oslavy 
v prírode sa v poslednom čase 
zaradili k obľúbeným aktivitám aj 
v Parku SNP v Líščom údolí. Pre 
zvýšený počet rodinných podujatí 
miestny úrad poskytuje možnosť 
sprístupnenia toaliet v parku. Ak 
plánujete dlhší pobyt so svojimi 
známymi v Líščom údolí, môžete 
túto službu využiť. 

Kľúče od toaliet vydáva organi-
začné oddelenie miestneho úradu. 
Môžete napísať na e-mailovú adresu 

a demontovala. Karloveské verejno-
prospešné služby po ich demontáži  
podľa požiadavky dodávateľa vybu-
dovali nové betónové základy. Na 
tie potom odborníci osadili nové roz-
vodové skrine a vykonali všetky po-
trebné merania a revízie. 

V čase, keď sa v Líščom údolí 
nekoná žiadna akcia organizovaná 
mestskou časťou, sú rozvádzače elek-
trickej energie odpojené od prívodu 
elektrickej energie, aby sa predišlo 
neodborným pripojeniam. 

-mš-; Foto: MiÚ

organizacne@karlovaves.sk. 
Aj na tomto mieste je vhodné upo-

zorniť na smutný fakt, že po víkende 
park často pripomína smetisko. Ničím 
výnimočným nie sú povaľujúce sa 
plechovky, fľaše a potravinové obaly. 
V parku sa pritom nachádza niekoľko 
smetných košov aj veľký kontajner na 
komunálny odpad. Nádoby na odpad 
nie sú v parku na okrasu. Poupratovať 
si po sebe by predsa malo byť samo-
zrejmé. Parky a lesy v konečnom 
dôsledku neznečisťuje nič iné iba ľa-
hostajnosť ich návštevníkov.

-ab-; Foto: MiÚ

Nové rozvádzače elektrickej 
energie v Líščom údolí

Sprístupnenie toaliet 
v Líščom údolí

jún 2018

Nové rozvádzače prešli prvou zaťažkávajúcou skúškou počas majálesu

Návštevníci budú môcť využívať toalety 
v Parku SNP v Líščom údolí

Veľkosť     Cena Veľkosť v mm 
strany         (šírka x výška)
1/1 600  205 x 270
1/2 300  205 x 134,  100 x 270
1/4 150    94 x 134,  205 x   66
1/8 75    48 x 134,  100 x   66
1/16 40    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)

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, 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
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Poznáte situáciu, keď si 
kúpite napríklad nanuk 
a po otvorení chcete cestou 

z obchodu vyhodiť obal do koša? 
Ten je však beznádejne preplnený 
a nezmestí sa doň už ani smietka. 
Ako prvé vám vtedy zíde na um, 
že kôš už dobre dávno nevysýpali. 
Tento scenár však vôbec nemusí byť 
pravdivý.

Smetné koše popri chodníkoch 
slúžia na drobný odpad, napríklad aj 
spomenuté obaly z nanukov. Ak sa 
kôš využíva tak ako má, trvá pomerne 
dlho, kým sa úplne zaplní. Prečo 
sú teda niektoré smetné koše stále 
preplnené? Odpoveď je prostá. Ľudia 
ich využívajú na vyhadzovanie ko-
munálneho odpadu zo svojich domác-
ností. Tento odpad však patrí do kon-
tajnerov pri bytových domoch.

Malé smetné koše nie sú na takéto 
využitie určené. Koše s úzkym ot-
vorom sa po vhodení  plného vreca 

takmer okamžite upchajú. „Chceli 
by sme poprosiť občanov, aby si ne-
zamieňali smetné koše s kontajnermi. 
Koše preplnené domácim komunál-
nym odpadom spôsobujú okrem ich 
nefunkčnosti aj znečistenie okolia. 
Silnejší vietor odpadky zvrchu koša 
často rozfúka po okolí,“ približuje ak-
tuálny problém Ján Krta z organizá-

cie Verejnoprospešné služby Karlova 
Ves. 

Zvýšené požiadavky na vysýpanie 
takto preplnených košov dáva potom 
poriadne zabrať personálnym kapa-

citám verejnoprospešných služieb. 
Riešením môžu byť jedine disciplino-
vaní obyvatelia a správne pochopený 
účel jednotlivých nádob na odpad.

-ab-; Foto: MiÚ

Odpad z domácností 
nepatrí do pouličných košov

Aj tieto plastové fľaše
mali skončiť v kontajneroch

Inzercia

www.5rokovpohody.sk

Balík 5 rokov pohody – presný obsah ponuky/balíka na vybraný model získate u autorizovaného predajcu zna ky ŠKODA. * Reklama od VWFS. 
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA a RAPID: 4,0 – 4,9 l/100 km, 101 – 115 g/km. Ilustra né foto. 

S.
o. 

Užívajte si pohodu s modelmi ŠKODA.
Využite najpohodovejšiu ponuku benefitov k ob úbeným vozidlám ŠKODA. 5 rokov pohody, to je 5 rokov Záruka, 5 rokov Servis, Bezúro né 
financovanie*, bohatá výbava Paket plus a k vybraným modelom vám pribalíme aj zimné komplety. S balíkom výhod 5 rokov pohody môžete 
ušetri  až 1 500 € a to je alší dobrý dôvod rozhodnú  sa pre niektorý z modelov ŠKODA.

O VAŠE AUTO SA 
 POSTARÁME 5 ROKOV

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

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

 Od Do Miesto
  4. 6. 2018   5. 6. 2018 Karloveská č. 30 
  5. 6. 2018   6. 6. 2018 Sološnícka č. 10 – elipsa 
  6. 6. 2018   7. 6. 2018 Majerníkova č. 34 
  7. 6. 2018   8. 6. 2018 Hlaváčiková č. 27 
11. 6. 2018 12. 6. 2018 Adámiho č. 15 – roh Hodálova 
12. 6. 2018 13. 6. 2018 Beniakova č. 34 
13. 6. 2018 14. 6. 2018 Janotova č. 2 – parkovisko 
14. 6. 2018 15. 6. 2018 Devínska cesta – Nad ostrovom 
18. 6. 2018 19. 6. 2018 J. Stanislava č. 55 – zo zadnej strany 
19. 6. 2018 20. 6. 2018 Devínska cesta – vedľa garáží 
20. 6. 2018 21. 6. 2018 Karloveská č. 55 – 57, vnútroblok
21. 6. 2018 22. 6. 2018 Sološnícka ulica – oproti č. 28 
25. 6. 2018 26. 6. 2018 Staré grunty č. 192 
26. 6. 2018 27. 6. 2018 Gabčíkova č. 8 
27. 6. 2018 28. 6. 2018 Veternicová č. 24 
28. 6. 2018 29. 6. 2018 Karloveská č. 25 – parkovisko 

Harmonogram pristavenia 
veľkokapacitných kontajnerov
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Tím karloveských opatrovateliek sa zúčastnil na školení
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Ako pracovať s klientmi, 
ktorí majú vážne poruchy 
pohyblivosti, neublížiť si 

pri tom, nepoškodiť si chrbticu, 
kĺby či svalový aparát? Práca opat-
rovateľky je mimoriadne náročná, 
a preto sa tridsať karloveských 
opatrovateliek počas druhého 
májového víkendu zdokonaľovalo 
v práci s klientom. Školenie vied-
li profesionálni zdravotníci, ktorí 
pôsobia aj v zahraničí. 

„Mnohé naše opatrovateľky trápia 
chrbát a kĺby, nepomáhajú ani 
osvedčené spôsoby regenerácie. 
V záujme čo najviac pomôcť klien-
tom často nemyslia na svoje zdravie. 
Preto ich takýto kurz zaujal,“ konšta-
tovala vedúca referátu opatrovateľskej 
služby a posudkovej činnosti Hana 
Štetinová. 

„Pripravili sme pre naše opatro-
vateľky semináre pre zabezpečenie 

kontinuálneho odborného rastu. Mali 
by to pocítiť naši klienti aj ich rodiny. 
A určite pomôžu k väčšej pracovnej 
pohode aj našim opatrovateľkám,“ 
zhrnula vedúca oddelenia sociálnych 
vecí Jana Lindenhillová.

Karloveské opatrovateľky budú 
vedieť poradiť príbuzným svojich 
klientov s polohovaním, hygienou 
či prebaľovaním. Môžu usmerniť 
blízkych, ako dobrou starostlivosťou 
predchádzať komplikáciám a ako 
komfortne vybaviť domácnosť pre 
staršieho človeka. Tento rok čakajú 
opatrovateľky ešte dva kurzy – validá-
cia alebo špecifické zásady komu-
nikácie s klientom s demenciou a do-
plňujúci kurz prvej pomoci. 

“Práca 30-členného tímu kar-
loveských opatrovateliek je náročná, 
ale aj krásna. Do rodín prichádzajú 
zväčša v zložitom období vážnejšej 
zdravotnej krízy. Často sú svedka-

mi zomknutia a spolupráce celej ro-
diny či inšpiratívneho úsilia starších 
nevzdať sa. Do svojej práce vkladajú 
veľa osobnej empatie. Odnášajú si 
spomienky, od milých a úsmevných až 
po tie plné dojatia či pocitu, že boli 
nápomocné, keď to bolo najviac tre-
ba,” uzatvára Hana Štetinová.

Keby ste chceli pracovať ako pro-
fesionálna opatrovateľka či opatro-

vateľ, môžete kontaktovať oddelenie 
sociálnych vecí na miestnom úrade 
v Karlovej Vsi. V prípade záujmu 
sa obráťte na Hanu Štetinovú tele-
fonicky na čísle 0940 634 129 alebo 
e-mail om: hanastetinova@karlova-
ves.sk. V nadchádzajúcom letnom 
období by sa mal tím opatrovateliek 
rozšíriť. 

-mš-; Foto: MiÚ

Naše opatrovateľky 
si zvyšujú kvalifikáciu 

Inzercia
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8 Majáles

Majáles sa vydaril

V sobotu 19. mája sa Líščie 
údolie opäť zaplnilo oby-
vateľmi a návštevník-

mi Karlovej Vsi, ktorí sa prišli 
zabaviť na tradičný Karloveský 
majáles. Niesol sa v znamení krás-
neho jarného počasia. Skvelý 
džezový spevák a skladateľ Peter 
Lipa, nestarnúce legendárne súro-
denecké duo Hečkovcov, world 
music kapela La3no Cubano či 
vystúpenia folklórnych súborov. 
To bola len časť z programu. Po 
celý deň sprevádzala návštevníkov 
moderátorka podujatia, herečka, 
stand-up komička a speváčka Luj-
za Garajová-Schrameková.

Predpoludnie patrilo najmä deťom. 
Svoje umenie predviedli malí folk-
loristi z MŠ Kolískova a po nich 
prezentovali svoje hudobno-pohy-
bové aktivity škôlkári z MŠ Borská. 
CirKus-Kus zabavil deti klauniádou. 
Najmenších návštevníkov určite po-
tešili aj obľúbení šmolkovia. 

Popoludňajší program tradične 
otvorili karloveské folklórne súbo-
ry Čečinka a Dolina. Na folklórnu 
nôtu zaspievali aj karloveskí senio-
ri zo súboru Senioranka. Ukážky 
spoločenských tancov predviedli 
tanečníci z Karloveského tanečného 
centra. Nasledovalo vystúpenie le-
gendárneho dua súrodencov Hečkov-
cov, po ktorých tanečná skupina 
Impressa návštevníkom majálesu pri-
pomenula časy spartakiád. Po bohatej 
tombole si návštevníci majálesu mohli 
vychutnať vystúpenie najznámejšieho 

slovenského džezového speváka Pet-
ra Lipu. Ukážky bojového umenia 
predviedli taekwondisti, no a po ich 
vystúpení už pódium patrilo skupine 
La3no Cubano, ktorá priniesla do 
Líščieho údolia skvelý mix world 
music s prvkami slovenského folk-
lóru. Zvyšok sobotňajšieho večera 
v Líščom údolí hrali návštevníkom DJ 
Funkyman a DJ Jump najlepšie hity 
z 80-tych rokov.

Počas celej soboty bol v Líščom 
údolí tradične aj bohatý sprievod-
ný program. Na hostí čakali kolo-
toče, stánky s občerstvením a pre 
deti skákacie či nafukovacie atrak-
cie. Návštevníci tu našli aj tradičnú 
Karloveskú komunitnú uličku. V jej 
stánkoch predstavili svoju činnosť 
rodinné centrá, skauti, základné školy, 
Karloveský športový klub, občianske 
združenia či drobní miestni tvorco-
via a výrobcovia. Dospelí si mohli 
vyskúšať náročnú jazdu s invalidným 
vozíkom po trase plnej bariér. Poc-
tivé slovenské výrobky od lokálnych 
farmárov sa dali kúpiť na farmárskych 
trhoch. Miestna knižnica opäť pri-
pravila burzu kníh, no a ako je zvy-
kom, miestny úrad v stane mestskej 
časti predstavil najvýznamnejšie 
projekty Karlovej Vsi. Návštevníci 
sa tu mohli stretnúť a porozprávať so 
starostkou Danou Čahojovou. Nechý-
bala ani obľúbená prezentácia moto-
rových vozidiel a inej techniky, za po-
moci ktorej Karlova Ves zabezpečuje 
zimnú a letnú údržbu verejných pries-
torov.     -mš-; Foto: MiÚ
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Popoludňajší program otvoril FS Čečinka

Už tradične návštevníkom zaspievala Senioranka

V komunitnej uličke sa mohli deti venovať aj kreatívnym dielňam

Popoludňajší program otvoril FS Čečinka

Už tradične návštevníkom zaspievala Senioranka

V komunitnej uličke sa mohli deti venovať aj kreatívnym dielňam

Vystúpili aj folkloristi z FS DolinaVystúpili aj folkloristi z FS Dolina

Hana Zemanová

Na majálese som strávila takmer celý 
deň. Bolo príjemné počasie a veľmi prí-
jemná atmosféra. Najviac oceňujem, že 
veľký priestor bol venovaný šikovným 
ľuďom z Karlovej Vsi, ktorí sa predstavili 
v Karloveskej komunitnej uličke. Orga-
nizátorom sa podarilo udržať rozumný 
pomer komerčných predajných stánkov či 
zábavy a prezentácií komunitných aktivít 
v programe i v stánkoch.v programe i v stánkoch.

Daniela 
Záhradníková

Karlovesky majáles je jedno z naj-

obľúbenejších podujatí celej našej rodiny. 
Martinko miluje divadielka pre deti a už 
aj mladší syn Jakubko absolvoval svoju 
majálesovskú premiéru. Užili sme si zau-
jímavý program, krásne slnečné počasie 
a mnohé stretnutia so vzácnymi ľuďmi, 
ktorí žijú v našej mestskej časti. 

Pavol Martinický

Majálesu som sa zúčastnil. Som 
rád, že bolo dobré počasie a pri-
šli návštevníci rôzneho veku od detí 
s rodičmi až po seniorov. Program 
bol myslím dosť pestrý a zdalo sa, že 
návštevníci boli spokojní a dobre sa 
bavili.

Poslanecká anketa
Otázka: Zúčastnili ste sa majálesu? Ako ho hodnotíte?
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Zatancovali aj deti z MŠ Borská Deti zabavila aj klauniáda v podaní súboru CirKus-Kus

Malí folkloristi z MŠ Kolískova vystúpili predpoludním
Zmes world music a slovenského folklóru priniesla 

kapela La3no Cubano

Svojimi nestarnúcimi hitmi potešili návštevníkov 

aj legendárni súrodenci Hečkovci

Vystúpenie džezovej legendy Petra Lipu prilákalo 
množstvo divákovSvojimi nestarnúcimi hitmi potešili návštevníkov 

Zmes world music a slovenského folklóru priniesla 

aj legendárni súrodenci Hečkovci

Zatancovali aj deti z MŠ Borská

Vystúpenie džezovej legendy Petra Lipu prilákalo 

Malí folkloristi z MŠ Kolískova vystúpili predpoludním

Deti zabavila aj klauniáda v podaní súboru CirKus-Kus

Deti aj ich rodičia sa mohli vyšantiť na kolotočochDeti aj ich rodičia sa mohli vyšantiť na kolotočoch
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V Materskej škole na Kolísko-
vej ulici zorganizovali dve 
brigády na školskom dvore. 

Keď sa deti zišli, nasadili si ochran-
né rukavice, vybrali pracovné 
náradie a za pomoci pani učiteliek 
sa pustili do práce. 

Vyhrabávali staré lístie, vytrhávali 
burinu v skalke, pri chodníkoch, za-
metali  a zbierali papiere. Takými-
to činnosťami si zároveň osvojujú 
pracovné návyky, vďaka ktorým sa 

Čo sa v mladosti naučíš, 
v starobe akoby si našiel. 
V materskej škole na 

Kolískovej 14 má kultúra svoje 
stále miesto. Predškolákom pripra-
vuje materská škola každý me siac 
vo vlastných priestoroch divadel-
né predstavenia, kúzelnícke šou, 
hudobné koncerty a iné kultúrne 
ladené podujatia. 

Okrem zábavy a tvorby kultúrneho 
povedomia u dieťaťa majú kultúrne 

V materskej škole L. Sáru 
vedú deti k tomu, aby 
mali knihy rady a aby 

sa stali ich celoživotnými par-
tnermi. „Vzdelávanie ide ruka 
v ruke s čítaním kníh. Ak dieťa získa 
pozitívny vzťah ku knihám už od det-
stva, lepšie si vytvára vzťah k učeniu 
ako takému,“ vysvetľuje riaditeľka 
školy Martina Horváthová.

Deti navštívili miestnu knižnicu 
v Karlovej Vsi, kde mali možnosť 
spoznať veľa nových kníh. Zisti-
li, že knihu si nemusia kúpiť, ale si 

upevňuje ich vzťah k blízkemu okoliu 
a prírode. 

Na druhej brigáde sa zúčastnili aj 
mnohí rodičia. Spoločne prestrihali 
rozrastené kríky, dosadili nové pri 
plote, vysadili kvetinové záhony, 
prekopali zatvrdnuté kusy zeme bez 
trávy, dosypali na ne čerstvú zeminu 
a zasiali novú trávu. 

Mgr. Monika Šuleková; Foto: MŠ 
Kolískova

podujatia aj edukačný a interaktívny 
charakter. „Deti sa na predstavenia 
vždy tešia, spolupracujú pri speve, 
zapájajú sa potleskom alebo tancom. 
Prehlbujeme prirodzenou cestou 
pozitívny vzťah detí k umeniu a ve-
dieme ich popri vlastných školských 
vzdelávacích aktivitách k záujmu 
o mediálnu výchovu,“ zhodnotila tieto 
aktivity pedagogička materskej školy 
Ivana Obuchová.

-ab-; Foto: MŠ Kolískova

ju môžu požičať. Dozvedeli sa, ako 
vzniká kniha, od začiatku až po jej 
finálnu podobu, a to vďaka Zdenke 
Pastorkovej z vydavateľstva Mladé 
letá. Netradičnou a zábavnou formou 
sa uskutočnilo stretnutie s Tiborom 
Hujdičom, alias pánom Mrkvičkom, 
ktorý je propagátorom detského číta-
nia. Zúčastnili sa na ňom aj rodičia či 
starí rodičia detí a spoločne strávené 
popoludnie sa pre nich stalo nezabud-
nuteľným zážitkom.

-mš-; Foto: MŠ L. Sáru

V MŠ Kolískova sa brigádovalo

U detí prehlbujú vzťah 
k umeniu

Kniha je môj kamarát, knihu 
ja mám veľmi rád

Deti z MŠ Ladislava Sáru majú vzťah ku knihám
Škôlkári z Kolískovej skrášľovali svoju záhradu 

Deti sa na kultúrne vystúpenia vždy tešia

Inzercia
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Páčia sa vám náušnice a náhr-
delníky? Keby ste si chceli 
vytvoriť vlastné alebo urobiť 

niekomu darček, môžete tak urobiť 
koncom júna. Postupne si vytvoríte 
originálny drôtený šperk, ktorý 
nadväzuje na drotárske techniky 
našich predkov. 

Počet miest v ateliéri je limitovaný, 
preto neváhajte a prihláste sa čo naj-
skôr. Vstupné na aktivitu je 3,50 eur 

Dnešná doba je poznačená 
nárastom trestných činov 
a podvodov namierených 

voči jednej z najzraniteľnejších 
skupín, ktorou sú seniori. Pácha-
telia využívajú najmä dôverčivosť 
starších ľudí a často aj ich osame-
losť. O to dôležitejšie je, aby sa 
naučili brániť trestným činom 
a predchádzať im. Jednu z možnos-
tí, ako získať tieto informácie, 
ponúkajú dve besedy, ktoré sa us-
kutočnia 11. júna o 14.00 h v pries-
toroch denného centra na Lackovej 
4 a 20. júna o 14.00 h v dennom cen-
tre na Tilgnerovej 1/A.  

Zamestnanci ministerstva vnútra 
oboznámia seniorov s konkrétnymi 
prípadmi trestných činov a podvodov 
v našom regióne a zároveň ich poučia 
o najvhodnejších spôsoboch ochrany 
pred nimi. Súčasťou besedy bude aj 
premietnutie krátkeho videa a disku-
sia k danej téme. Na záver zamestnan-
ci ministerstva vnútra poskytnú účast-
níkom besedy rady a odporúčania 
ako predísť trestným činom a nestať 
sa ich obeťou. Vstup na besedu je 
voľný. Besedy zorganizovalo oddele-
nie sociálnych vecí miestneho úradu 
v spolupráci s Ministerstvom vnútra 
Slovenskej republiky.         -mš-

pre nepracujúcich seniorov z Karlovej 
Vsi a 6,50 eur pre seniorov z iných 
mestských častí.

Ateliér drôtu sa uskutoční v utorok 
26. júna od 14.30 do 17.00 h v den-
nom centre na Tilgnerovej ulici. Pri-
hlásiť sa môžete na telefónnom čísle 
0940 634 198 (Po, Str. od 9.00 do 
16.00 h alebo v Pia od 9.00 do 12.00 
h).

-dď-; Foto: Jaroslava Malčeková

Ateliér drôtu už koncom júnaAko sa nestať obeťou podvodu

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. číslach:

0905 540 051 a  0940 601 575

Verejnoprospešné služby Karlova Ves poskytujú prepravu osôb autobusom.

Inzercia

V predvečer majálesu sa na miest-
nom úrade uskutočnila slávnostná 
vernisáž fotografií starej Karlovej 
Vsi, ktorých autorom je Viliam Klas-
sa. Fotografie znázorňujú Karlovu 
Ves tesne pred výstavbou sídliska 
či električkovej trate a zobrazujú 
autentické miesta pôvodnej dediny, 
Karloveského ramena, potoka či kar-
loveských vinohradov. Výstava je 
nainštalovaná na prízemí miestneho 
úradu a môžete si ju pozrieť v čase 
úradných hodín miestneho úradu do 
augusta.    -mš-; Foto: MiÚ

Výstava fotografií historickej 
Karlovej Vsi od Viliama Klassu

JDS pripravuje celoden-
ný zájazd do Rakúska na 
zámok Orth v Národnom 

parku Donau-Auen. Raritou je aj 
zámocký ostrov s jedinečnou po-
zorovateľňou vodných živočíchov 
pod vodou jazierka. Účastníci môžu 
navštíviť výstavu, vyhliadkovú vežu 
a iné zaujímavosti. 

Zájazd je plánovaný na sviatok sv. 
Cyrila a Metoda, teda 5. júla 2018, 
pretože počas slovenských štátnych 
sviatkov sú k dispozícii slovenskí 

Členovia Jednoty dôchodcov 
so smútkom prijali správu, že 
nečakane zomrela dlhoročná člen-
ka Žofia Lomnická. Celý svoj ži vot 
venovala výchove a vzdelávaniu 
detí predškolského veku. 

Po skončení aktívnej pedagogickej 
činnosti sa venovala seniorom. Bola 
zakladajúcou členkou Okresnej orga-
nizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 
Malacky a predsedníčkou Krajskej 
organizácie Jednoty dôchodcov Slo-
venska Bratislava. 

Zdroj: malacky.sk

sprievodcovia. Počas spiatočnej cesty 
sa núka možnosť navštíviť aj iné loka-
lity. Plánovaná je napríklad zastávka 
v Hainburgu. Orientačná cena zájazdu 
je 9 eur, pričom treba počítať so vstup-
mi na jednotlivé časti od 3 do 8 eur.

Záujemcovia sa môžu prihlasovať 
v denných centrách  do 22. júna. Pres-
né propozície sa dozvedia v denných 
centrách na Tilgnerovej, Lackovej 
a Pribišovej ul. v dňoch 25. a 26. júna. 
Informovať sa možno aj na tel. čísle: 
0903 731 467.        -bh-

Jednota dôchodcov 
Slovenska informuje

Zomrela Žofia Lomnická
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V nedeľu 13. mája v kul-
túrnom dome na Mole-
covej ulici vystúpili folk-

loristi z karloveského FS Dolina. 
V programe S hudbou, spevom 
a tancom po Slovensku predviedli 
krásu ľudovej piesne a rozmanitosť 

mája. Konal sa tam Koncert ku Dňu 
matiek, ktorý zorganizovala Karlova 
Ves v spolupráci s Jednotou dôchod-
cov Slovenska. 

Mamy a staré mamy osobne 
pozdravili starostka Dana Čahojová 
a vicestarosta Branislav Záhradník. 

ľudového odevu z celej našej do-
moviny. 

Účinkovali všetky tri vekové 
tanečné kategórie a ich umenie oce-
nila nabitá sála búrlivým potleskom. 

Prevažne staršie Karlovešťanky 
zaplnili kultúrny dom v pondelok 14. 

V programe vystúpili žiaci ZUŠ sv. 
Cecílie, Senioranka a prekrásnymi 
veršami sa prítomným mamám 
prihovoril precíteným prednesom 
Ľubomír Scherhaufer. 

-mš-; Foto: MiÚ a FS Dolina

Karlova Ves oslávila Deň matiek

METÓDA NATURHOUSE:

     konzultácie s lekárom ZDARMA
     pestré jedálničky na mieru 
     exkluzíane produkty na báze bylín
     vysoko profesionálny 
     a moti vujúci prístup
     fungujúca metóda overená 
     viac ako 6 500 000 spokojných 
     klientov

Najrýchlejšia cesta k ští hlej línii a zdravému 
telu vedie do novootvorenej výživovej 
poradne NATURHOUSE v OD Centrum

Borská 1, 841 04 Brati slava
tel.: 0919 202 830

Inzercia

Hlavné mesto vyhlásilo výzvu  
na podanie návrhu na cenu 
Senior roka, ktorú udelí na 

slávnostnom gala programe 16. ok-
tóbra v Zrkadlovej sieni Primaciál-
neho paláca. Ocenenie sa tradične 
udeľuje v októbri, ktorý je symbo-
lickým Mesiacom úcty k starším. 

Návrhy treba posielať v elektro-
nickej forme na e-mailovú adresu: 
senior@bratislava.sk alebo v písom-

nej forme poštou na adresu Magistrát 
hlavného mesta SR Bratislavy, odde-
lenie sociálnych vecí, Primaciálne 
nám. 1, 814 99 Bratislava, prípadne 
priniesť do podateľne magistrátu osob-
ne do 10. augusta.

V návrhu je potrebné uviesť meno 
a kontaktné údaje navrhovaného 
v seniorskom veku 60+ (dátum naro-
denia, adresu, telefón, e-mail), kon-
taktné údaje navrhovateľa a stručné 

odôvodnenie podania návrhu. Uveďte 
počiny navrhovanej osobnosti 
v kultúrnej, športovej, vo vedeckej, 
prípadne v spoločensko-občianskej 
oblasti s celomestským, celoštátnym, 
prípadne medzinárodným dosahom, 
čím aj reprezentuje hlavné mesto SR 
Bratislavu. Zároveň je príkladom, 
ako možno aktívne starnúť, teda aj vo 
vyššom seniorskom veku byť aktívny 
a nájsť uplatnenie.

 Cena Senior roka je jedným 
z naj vyšších samosprávnych ocenení. 
Udeľuje sa Bratislavčanom, ktorí 
sú v seniorskom veku aktívni buď 
v oblasti, ktorá bola ich profesiou, 
alebo v inej činnosti, v ktorej dosiahli 
preukázateľné výsledky. Návrh môže 
podať jednotlivec alebo organizácia, 
samospráva, kultúrne, športové, ve-
decké inštitúcie, občianske združenia 
či neziskové organizácie.       -bh-

Navrhnite laureáta ocenenia 
Senior roka

Prevažne staršie Karlovešťanky zaplnili kultúrny dom 
na koncerte ku Dňu matiek

FS Dolina si koncertom pripomenula sviatok všetkých mám
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Jednu zo štyroch 
najkrajších predzáhradiek 
Bratislavy môžete 
vidieť na Hlaváčikovej

Karlovešťanka Regina Grig-
láková získala ocenenie 
v súťaži Bratislavských 

novín o najkrajšiu predzáhradku 
a balkón. Ocenená bola 
predzáhradka, ktorú vytvorila pred 
obytným domom na Hlaváčikovej 
ulici. Zveľaďuje ju už  piaty rok. 
Ako nám sama povedala, vyrasta-
la v dome s veľkou záhradou a od 
detstva sa v nej hrávala. Preto jej 
v dospelosti chýbala záhrada 
a práca v nej. Zvažovala kúpu alebo 
prenájom záhrady, ale uvedomova-
la si, že by to nebolo ono, pretože 
by nemala čas chodiť tam denne. 
Navyše tešiť sa z nej sama jej nepri-
padalo uspokojujúce. 

„Chcela som niečo, čo by som 
mohla vídať denne a práve v tom čase 
sa v susednom dome rozhodli zriadiť 
si predzáhradku, tak som to po do-
hode so susedmi skúsila,“ vysvetľuje 
svoje pohnútky Regina Grigláková. 
„Beriem to ako kreatívno–športovú 
činnosť. Som v predzáhradke vždy keď 
mám chuť a čas.“

Veľkou motiváciou pre pôvodne 
vyštudovanú harfistku sú ľudia 

z domu, ktorí si veľmi cenia jej prá-
cu, ale aj okoloidúci, ktorí sa často 
pristavia a pochvália predzáhradku. 
Má to podľa nej zmysel, keď niekomu 
urobíte radosť. Dokonca jej niektorí 
obyvatelia povedali, že schválne cho-
dia tadiaľto, aby sa pokochali krásou 
jej výtvoru.

Na začiatku si nechala poradiť 
odborníkom zo záhradníctva a až 
neskôr si začala kupovať každé číslo 
časopisu pre záhradkárov, z ktorého 
sa učila o rastlinkách. Záhradka pre-
chádzala postupnou premenou. Zo 
začiatku uprednostňovala okrasné 
dreviny a kry. Teraz sa snaží, aby do 
nej zakomponovala rastlinky, ktoré 
by ocenili včely a užitočný hmyz, no 
aj deti a obyvatelia z ich domu. 

„Máme tu obľúbenú mätu, ktorú si 
každý môže natrhať, rozrástlo sa nám 
tu zopár jahôd, plánujem dokúpiť 
a dať medzi kvety čučoriedky a ríbez-
le. Keďže leto býva veľmi suché, tak 
som spravila napájačku pre zvierat-
ká, čo hneď v prvý deň ocenil smädný 
ježko. Milujem každý kvet, ktorý roz-
kvitne, hlavne si cením popínavú ružu, 
ktorá neuveriteľne krásne vonia,“ 

s očividným nadšením a radosťou opi-
suje svoju predzáhradku Regina Grig-
láková. 

Snaží sa, aby v predzáhradke od 
jari až do jesene niečo kvitlo a darí sa 
jej to. Necháva v záhradke aj kvety, 
čo samy narástli, ako sú divé maky, 
púpava, rebríček či skorocel. Pokiaľ 
nevytláčajú iné druhy, tak im dovolí 
v menšej miere zostať.

Myslí si, že ľudia, ktorí by chceli 
budovať predzáhradku, by mali ve-
dieť, čo to prináša. „Často sa niekto 
pristaví a pýta odo mňa rady. Ja sa 
niekedy čudujem, že taký základ, 
ako je kvalitný a správny substrát, 
aby mohla rastlina vôbec prežiť, je 
mnohým neznámy. Toto je aj moja 
najväčšia finančná položka. Zem je 
tu veľmi nekvalitná a často plytká, 
nedá sa hlbšie kopať, pretože sa pod 
ňou často nachádza stavebný odpad,“ 
vysvetľuje Regina Grigláková.

Keď začínala, najviac sa obávala 
vandalizmu, ale nič také sa nesta-
lo. Občas si niekto natrhá kvety, ale 
pokiaľ to rastlina prežije, nevadí. 
Aj psy niektorým rastlinám dávajú 
zabrať, ale snaží sa ich sadiť tak, aby 
neboli v popredí. „Tam je najmä 
trávnik, ktorého časti musím občas re-
vitalizovať, ale nemôžem sa sťažovať, 
keďže sama som psičkárka a chápem, 
že nie vždy sa dajú naši miláčikovia 
ustrážiť,“ hovorí o svojich skúsenos-
tiach Regina Grigláková.

Prácu v záhrade považuje za jedno 
z najzdravších povolaní, ktoré pri-
spieva aj k zdravým susedským vzťa-
hom. Vďaka práci v predzáhradke má 
možnosť lepšie spoznať svojich suse-
dov, ktorí ju v jej aktivite podporujú, 
a to aj finančne či materiálne. Má 
medzi nimi nových priateľov, naj-
mä medzi najmladšími, ktorí jej 
prídu porozprávať svoje zážitky či 
donesú vodu kvetinkám v detských 
krhličkách. Aj takto je možné viesť 
deti k starostlivosti a láske k prírode. 
„Odjakživa ma to ťahalo k zvieratám 
a prírode. Som rada, že môžem trochu 
prispieť ku skrášleniu zeme a zlepše-
niu života aj maličkým chrobáčikom 
v záhradke. Som vďačná aj ľuďom 
z nášho miestneho zastupiteľstva 
a miestneho úradu, ktorí myslia eko-
logicky a podporujú biodiverzitu 
uprostred sídliska. Teším sa z každého 
ježka, včielky a dážďovníka, ktorý tu 
s nami žije,“ uzatvára Regina Grig-
láková.

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku 
či balkón vyhlásili na svojom webe 
Bratislavské noviny a  stretla sa 
s veľkým záujmom čitateľov. Spo-
medzi prihlásených z celej Bratislavy 
a okolia vybrali napokon štyroch 
výhercov, medzi ktorými bola 
ocenená aj obyvateľka Karlovej Vsi 
Regina Grigláková.   

-mš-; Foto: MiÚ
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Fádne betónové kvetináče rozmiestnené takmer po celej Karlovej Vsi 
opäť rozkvitnú. Myšlienka prebudiť ich sa stretla minulý rok s mi-
moriadnym úspechom a pokračuje aj v tomto roku. Tentoraz bola 

väčšina kvetináčov adoptovaná už pár dní po spustení prihlasovania. 
Ruku k dielu priložilo 40 skupín, medzi nimi mamy s deťmi, obyvatelia 

priľahlých domov alebo študenti škôl, pred ktorými sa kvetináče nachádza-
jú. Autorkou myšlienky a garantkou projektu je karloveská poslankyňa Lívia 

Poláchová.
Po príprave a odstránení buriny boli do kvetináčov vysadené známe aj 

menej známe rastliny ako astry, krásnoočká, kostravy, kokardy alebo gaury. 
Adoptívni rodičia majú teraz milú povinnosť polievať kvety, aby boli ozdobou 
svojho okolia. Vďaka všetkým, ktorí starostlivosťou o zeleň robia Karlovu Ves 
krajším miestom.        

  -ab-; Foto: MiÚ

Kvetináče si našli 
adoptívnych rodičov

Mnoho kvetináčov si adoptovali malí Karlovešťania so svojimi maminami

Autorkou a garantkou akcie je poslankyňa Lívia Poláchová Adoptívni rodičia dostali aj potvrdenie 
o adoptovaní svojho kvetináča
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Staré príslovie hovorí: „Zlý je 
oheň, zlá je povodeň, zlé kru-
pobitie, ale horší planý sused.“ 

Už naši predkovia vedeli, ako je 
dôležité susedské spolunažívanie. 
O to viac to platí v našich sídlis-
kových podmienkach. Okrem pro-
blémov so susedmi, ktorí sú hluční, 
neporiadni alebo neznášanliví, sa 
čoraz častejšie stretávame s ďalším 
typom susedov, s ktorými nie je 
ľahké spolunažívať. Sú to tzv. cho-
vatelia. 

Typickí sú tým, že v bytoch chova-
jú väčšie počty rôznych zvierat. Ak 
tým neobťažujú susedov, nevznikajú 
ani nezhody. Čo si však počať, keď 
takýto chov spôsobuje nadmernú ne-
čistotu, smrad alebo hluk? Obrátili 
sme sa na viaceré inštitúcie a spoločne 
s nimi sme hľadali možnosti riešenia 
takýchto situácií.

Veľké množstvo zvierat v bytoch je 
zakázané

Všetky oslovené inštitúcie sa 
zhodli na tom, že najprv je potrebné 
upozorniť na nežiaduci stav správcu 
bytového domu. Správca a vlastní-
ci bytov môžu pri riešení problému 
postupovať podľa zákona o vlast-
níctve bytov a nebytových priesto-
rov (ďalej zákon). „Vlastníci bytov 
by mali mať vypracovaný domový po-

riadok, v ktorom vymedzia podmien-
ky bývania tak, aby nedochádzalo 
k negatívnemu ovplyvňovaniu oko-
litých bytov a spoločných priestorov. 
Vlastník dotknutého bytu by mal byť 
preukázateľne písomne vyzvaný, aby 
odstránil to, čo obmedzuje ostatných 
vlastníkov vo výkone ich vlastníckeho 
práva. Výzvu by mal podať správca 
objektu alebo spoločenstvo vlastníkov 
bytov. Zákon umožňuje vec postúpiť 
na súd aj s možnosťou uplatnenia 
požiadavky na predbežné opatrenie 
(napr. vyčistenie bytu). Kontrolu cho-
vu domácich zvierat môže na základe 
podnetu vykonať Regionálna veteri-
nárna a potravinová správa (ďalej 
RVPS),“ vysvetľuje hovorkyňa Re-
gionálneho úradu verejného zdravot-
níctva Bratislava Katarína Nosálová. 
Ak sú zvieratá choré, môžu v niek-
torých prípadoch (parazity, svrab, 
sezónne ochorenia - zoonózy a pod.) 
predstavovať zdravotné riziko pre 
obyvateľov dotknutého bytu. Ak nie 
sú obyvatelia so zvieratami v pria-
mom kontakte, nie je predpoklad 
zdravotného rizika. „Pri súčasnej epi-
demiologickej situácii nepredstavujú 
domáce zvieratá zdroj epidemických 
resp. infekčných ochorení,“ dodáva 
Katarína Nosálová.

Na úrad sa ročne obracajú viacerí 
obyvatelia Bratislavy, ich žiados-

ti však neriešia, pretože úrad nemá 
oprávnenie vstupovať do bytov a ani 
nariaďovať vykonanie opatrení v nich. 

Pomôže Regionálna veterinárna 
a potravinová správa

Aj Silvia Čaňová zo Slobody zvie-
rat potvrdzuje, že občania sa na nich 
obracajú v desiatkach prípadov ročne. 
Sloboda zvierat však ako neštátne 
občianske združenie nemá právomoc 
vstúpiť do bytu či domu a odobrať 
zvieratá. Môže to urobiť v odôvod-
nených prípadoch len polícia a RVPS. 
Často však asistujú RVPS počas akcie 
priamo v teréne. „Preberieme zvie-
ratá do útulku, kde im poskytneme 
ošetrenie, liečbu a kastráciu. Zväčša 
totiž ide o nezvládnutý chov, kde sa 
zvieratá spontánne premnožili a ne-
dostáva sa im potrebnej starostlivosti, 
takže bývajú choré, podvyživené, bez 
adekvátnej veterinárnej starostlivos-
ti, často žijú v špine, výkaloch. Na-
posledy v marci to bol prípad práve 
v Karlovej Vsi. Pani chcela pomôcť 
mačičkám, vymklo sa jej to však z rúk. 
Premnožili sa a žili v zlých podmien-
kach. Z bytu sme prevzali 11 mačiek, 
preliečili sme ich a vykastrovali. 
Väčšina je dnes adoptovaná v nových 
domovoch,“ informuje Silvia Čaňová. 

Aj v Karlovej Vsi sú premnožené 
chovy

Výskyt tohto prípadu v Karlovej 
Vsi na Donnerovej ulici potvrdzuje 
aj riaditeľ Regionálnej veterinárnej 
a potravinovej správy Bratislava-mes-
to Miloš Mašlej. Ako však dodáva, 
prípadov chovu veľkého množstva 
mačiek v bytových domoch stále 
pribúda. Za tri posledné roky riešili 

18 takýchto prípadov, pričom v ôs-
mich prípadoch veterinárny inšpektor 
nariadil zhabanie zvierat. „Pri podo-
zrení, že v chove zvierat je zanedbaná 
starostlivosť alebo dochádza k týraniu 
zvierat, môžu obyvatelia podať podnet 
na príslušnú regionálnu veterinárnu 
a potravinovú správu. Inšpektori vyko-
najú  v chove veterinárnu kontrolu 
a ak sa potvrdí porušenie niektorých 
ustanovení zákona o veterinárnej 
starostlivosti, nariadia opatrenia 
na odstránenie nedostatkov a začnú 
s chovateľom resp. držiteľom zvierat 
priestupkové konanie,“ vysvetľuje 
Miloš Mašlej.  Aj on potvrdzuje, že 
takýto chov môže za určitých okol-
ností predstavovať zdravotné riziko. 
Ide najmä o parazitárne, bakteriálne, 
ale aj vírusové ochorenia, ktoré sú 
prenosné na človeka. V závažných 
prípadoch týrania a v prípadoch, keď 
nie je možné očakávať, že chovateľ, 
resp. držiteľ zvierat nariadené opat-
renia splní, môže inšpektor zvieratá 
zhabať. Ako však Miloš Mašlej dodá-
va, pokiaľ v chove zvierat nie sú zis-
tené nedostatky, ale susedom i napriek 
tomu takýto chov prekáža, treba riešiť 
vec žalobou na príslušný súd, alebo so 
správcom bytového domu.

Ako upozorňuje Silvia Čaňová 
zo Slobody zvierat, veľa majiteľov 
zvierat zrejme ani netuší, že zákon 
každému majiteľovi zvieraťa pri-
kazuje zamedziť nežiaducemu roz-
množovaniu svojich zvierat. Preto 
sa Sloboda zvierat snaží verejnosť 
vzdelávať. Napríklad aj o tom, prečo 
sú kastrácie dôležité, že ide o jedinú 
humánnu metódu regulácie, a to nie-
len pouličných zvierat. 

-mš-; Foto: internet

Problém s premnoženým 
chovom zvierat u susedov
treba hlásiť najprv 
správcovi domu
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Informujeme / Zaznamenali sme

Začiatkom mája sa v holand-
skom meste Sneek a jeho 
okolí konal XIII. Európsky 

festival mladých hudobníkov Wa-
tergate. Zúčastnilo sa na ňom 180 
súborov z 20 krajín. Každý z nich 
mal tri vystúpenia – dva v centre 
Sneeku a jedno v blízkom okolí 
(Čečinka v meste Workum, Ko-
morný sláčikový orchester Junior 

v mestečku Ijlst). Oba súbory pôso-
bia pri ZUŠ J. Kresánka.

Až 6000 účastníkov festivalu sa 
stretlo na otváracom podujatí a na 
veľkolepom záverečnom koncerte. 
Festival sa konal pod záštitou Eu-
rópskej únie hudobných škôl EMU, 
ktorá združuje hudobné školy z 28 
krajín Európy.

-bh-; foto: Mgr. Ľubomír Današ

Dotácia na akustiku a podlahu 
pre kultúrny dom

Vo veľkej sále Karloveského 
centra kultúry (KCK) sa 
skvalitní akustika. Návrh 

na realizáciu vnútornej akus-
tiky podporilo zastupiteľstvo 
Bratislavského samosprávneho 
kraja (BSK) dotáciou vo výške 12 
500 eur. Na projekt revitalizácie 
podlahy sa podarilo získať dotáciu 
3 000 eur.

Sála spolu s pódiovou časťou sa 
využíva na množstvo kultúrnych 
podujatí. Napriek jej pomerne dob-
rému technickému stavu prirodzené 
akustické vlastnosti sály pri väčšine 
podujatí robia problémy so zrozu-
miteľnosťou a kvalitou zvukovej re-
produkcie. Na stenách sa nachádzajú 
štandardné omietky a tvrdé materiály, 
ktoré spôsobujú veľké množstvo odra-
zených vĺn. To má za následok dlhý 
čas dozvuku. Pomôcť by mohli prvky 
z akusticky tlmivých materiálov, 
ktorých je však v sále veľmi málo. 
Vhodnými akustickými materiálmi 
sú absorpčné a difúzne panely. Oba 
typy panelov je vhodné v záujme do-
siahnutia nízkeho času dozvuku kom-
binovať tak, aby zároveň vznikol pocit 
živého priestoru.

Po ukončenej rekonštrukcií elek-
troinštalácie, fasády budovy, so-
ciálnych zariadení a výmene dverí 
príde na rad aj podlaha. V súlade 
s myšlienkou zachovania ducha 
kultúrneho domu sa chystá obnova 
pôvodnej podlahy z liateho terra zza 

vyrobeného z prírodného kameňa 
so zaujímavým vizuálnym efektom. 
Zámerom revitalizácie je esteticky 
sfunkčniť priestor vo foyeri budovy, 
keďže podlaha je značne opotrebo-
vaná a na viacerých miestach poško-
dená, dokonca stratila svoj pôvodný 
lesk a štruktúru. Ošetrenie podlahy 
umožní zachovať unikátne geomet-
rické vzorce, ktoré charakterizujú 
funkcionalistickú budovu a sú jedným 
z jej charakteristických prvkov.

Projekty skvalitnenia akustiky 
a revitalizácie podlahy v kultúrnom 
dome zabrali aj na pôde zastupiteľ-
stva BSK, ktoré schválilo na ich 
realizáciu dotácie. „Projekt bol 
súčasťou obrovského balíka vyše 
1000 žiadostí, ktoré sme schvaľovali 
na zasadnutí zastupiteľstva. Keďže 
projekty boli výborne spracované, 
za čo patrí poďakovanie oddeleniu 
kultúry, dostali od odborných hod-
notiteľov dostatok bodov, aby sa nimi 
následne mohla zaoberať aj dotačná 
komisia BSK, ktorej členkou som aj 
ja. Kultúrny dom po rokoch stagnácie 
ožil, konajú sa v ňom zaujímavé akcie, 
hudobné a filmové predstavenia, kon-
certy, vystúpenia. Účinkujúci umelci 
a návštevníci kultúrneho domu isto 
ocenia, že v priestore zlepšíme akus-
tiku a opravíme podlahu vo vstupnej 
časti,“ zhodnotila schvaľovací proces 
krajská poslankyňa za Karlovu Ves 
Lívia Poláchová.   

 -ab-; Foto: MiÚ

Karloveský súbor Čečinka vystúpil na európskom festivale 
mladých hudobníkov
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Z policajného 
zápisníka 
apríl – máj 2018
• Neznámy páchateľ sa dopustil priestupku proti majetku tak, že v Bratislave na 
Veternicovej 3 od 17.00 h dňa 3. 4. do 17.30 h dňa 19. 4. rozbil sklenú výplň 
na dverách do kočikárne na zadnej strane budovy, čím spôsobil 71-ročnému 
mužovi škodu poškodením vo výške 200 eur.
• 84-ročná žena podala oznámenie o priestupku proti majetku na neznáme-
ho páchateľa, ktorý  v  Bratislave na ul. Slávičie  údolie v objekte cintorína 
v sektore č. 18 v čase okolo 11.30 h dňa 21. 4.  odcudzil voľne odloženú kabel-
ku čiernej farby s obsahom, čím takto neznámy páchateľ spôsobil oznamova-
teľke celkovú škodu krádežou vo výške 250 eur.
• 28-ročná žena podala oznámenie o priestupku proti majetku na neznámeho 
páchateľa, ktorý v Bratislave v lesnej časti Svíbová v presne nezistenom čase 
dňa 22. 4. odcudzil bez použitia násilia voľne položený plátenný vak červe-
no-bielo-modrej farby s obsahom, čím neznámy páchateľ spôsobil poškodenej 
celkovú škodu krádežou vo výške 150 eur.
• 44-ročná žena podala oznámenie o priestupku proti majetku na neznámeho 
páchateľa, ktorý v Bratislave na Lackovej ulici v predajni  potravín v čase 
o 19.44 h dňa 20. 4. odcudzil z pokladne hotovosť v hodnote 170 eur,  čím 
spôsobil poškodenej spoločnosti škodu krádežou vo výške 170 eur.
 • Poverený príslušník PZ SR začal trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzo-
vania cudzej veci, pretože  neznámy páchateľ od presne nezisteného času do 
3.53 h dňa 1. 5. v Bratislave na Donnerovej ul. podpálil smetné koše na zber 
separovaného odpadu, v dôsledku čoho došlo k poškodeniu pri nich zaparko-
vaného motorového vozidla zn. Kia Ceed, čím  spôsobil 41-ročnému mužovi 
škodu vo výške  viac ako 266 eur.
• Poverený príslušník PZ SR začal trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže, 
pretože neznámi páchatelia  dňa 2. 5. v čase okolo 2.00 h v Bratislave na 
Majerníkovej ul. medzi zastávkami Kuklovská a ZŠ Majerníkova na pravom 
chodníku pristúpili k 22-ročnému mužovi odzadu, pričom jeden z páchateľov 
poškodeného zastavil a druhý mu z pravého zadného vrecka riflí odcudzil 
peňaženku s obsahom, čím poškodenému spôsobili škodu vo výške 450 eur.
• 35-ročný muž podal oznámenie o priestupku proti majetku na neznámeho 
páchateľa, ktorý od presne nezisteného času dňa 20. 2. do dňa 1. 5. do 19.00 h 
v Bratislave na ul. Pustá na parkovisku pred  predajňou OD Centrum odcudzil 
z riadne zaparkovaného a uzamknutého motorového vozidla zn. VW TRANS-
PORTER 2 ks tabuliek s evidenčným číslom, čím spôsobil oznamovateľovi 
škodu krádežou vo výške 60 eur.
• 60-ročná žena ústne oznámila priestupok proti majetku, lebo neznámy pá-
chateľ v čase od 10.00 h dňa 29. 4. do 13.30 h dňa 2. 5. v Bratislave na ul. 
Majerníkova poškodil mrežu na pivničných priestoroch do pivnice, pričom 
mreže poškodil v oblasti upevnenia na stenu. Neznámy páchateľ tak spôsobil  
poškodenej škodu vo výške 100 eur.
• Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin krádeže, ktorého sa dopustil 
neznámy páchateľ v presne nezistenom čase od 17.30 h dňa 6. 5. do 5.30 h 
dňa 7. 5. v Bratislave na Karloveskej ul. 32 na budove kuchyne Spojenej školy 
vypáčil okno do priestorov kuchyne, odkiaľ sa dostal ku kancelárii vedúcej, 
kde poškodil zámku, pričom z kancelárie odcudzil 2 notebooky. Neznámy pá-
chateľ spôsobil škodu krádežou v celkovej výške 550 eur a škodu poškodením 
okna a dverí vo výške 150 eur.
• 42-ročný muž oznámil priestupok proti majetku, keď neznámy páchateľ 
v Bratislave na Pribišovej 12 na parkovisku pred vchodom v čase od 19.00 h 
dňa 9. 5. do 8.00 h dňa 10. 5. poškodil ľavý zadný blatník motorového vozidla 
značky AUDI Q7, čím spôsobil škodu vo výške 260 eur.
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RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO A TEPOVANIE. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov, 
hĺbkové čistenie kobercov a čalúneného nábytku. Doprava zabezpečená, tel. 
0915 832 186.

VODOINŠTALATÉR, tel. 0904 307 824.

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

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

TENISOVÝ TRÉNER, tel. 0944 916 503.

OPLOTENIE, predzáhradky. Tel. 0949 363 307.

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

KÚPIM mince, medaile, dukáty – ČSR, ČSSR, R.U.  FJ.I. – 10-, 20-koruny. 
Kontakt: 0903 936 860, pteky@post.sk – Peter.

PODNÁJOM. Ponúkam peknú samostatnú izbu v K. Vsi pre mladú ženu, 
ev. študentku. Ihneď, cena 175,- €. Tel.: 0910 125 801.

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 kontaktujte, prípadne pošlite CV. 
Tel. 0905 417 083, e-mail: petrovicova@adsinvest.sk.

Prijmeme upratovačky na upratovanie schodísk v panelákoch, živnos-
tenský list výhodou. Tel. 0903 794 697.

Hľadám zručného dôchodcu do predajne Železiarstva na Kolískovej ul., 
Bratislava-Karlova Ves. Tel. kontakt: 0903 461 473

BRIGÁDA - Prijmeme sympatickú kolegynku, na propagáciu Sveta zdravia 
v poliklinike Karlova Ves. Ideálne pre aktívnu dôchodkyňu alebo študentku. 
Ide o brigádu na cca 2 až 4 h doobeda. Prihláste sa na 0944 381 445.
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Spoločenská kronika
Uzavreli   5. 5. 2018   Marek Kovács a Michaela Petríková
manželstvo 19. 5. 2018   Róbert Laburda a Ľubomíra Ilavská
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„Kaktusáci“ s dvoma 
prvenstvami na domácom 
krose

Druhé kolo Slovenského 
pohára horskej cyklistiky 
v cross-country zavíta-

lo do Líščieho údolia a na okolité 
lesné cestičky. Kaktus Bike Kar-
loveský kros bol dejiskom súbojov 
v piatich kategóriách – mini, mladší 
žiaci, starší žiaci, kadeti a juniori, 
a to samozrejme aj v dievčenskej 
variácii. 

Radosť domácemu tímu priniesli 
pódiové umiestnenia Juraja Vrbika 
(2.) a Tomáša Sivoka (3.) v kategórii 
starších žiakov. Výhodu znalosti trate 
premenili na víťazstvo Matúš Jakub 
Koreň u kadetov a Marek Trnka v ju-
niorskej kategórii. 

-ab-
Foto: facebook.com/Kak-
tus-Bike-team-Bratislava

TENISOVÉ DVORCE A HALA, 
BEACH VOLEJBALOVÉ DVORCE

FUTBALOVÉ IHRISKO

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. Michal VAVRO

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

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

Celoročné 
objednávky: 

0905 240532

Hodinové 
objednávky: 
0905 109378

Š P O RTOV Ý  K LU B  T E N I S  C E N T RU M  D Ú B R AV K A

Celoročné 
objednávky:

0905 240532

Inzercia

Rosnička zrekonštruovala 
veľký bazén

Máločo je počas letných 
horúčav príjemnejšie ako 
schladiť sa vo vode. Kar-

lovešťania s obľubou trávia letné 
dni na kúpalisku Rosnička. Spravu-
je ho mestská organizácia STaRZ. 

Kúpalisko Rosnička vstúpi do let-
nej sezóny s viacerými novinkami. 
„Tou najväčšou bude nový veľký pla-
vecký bazén spolu s novými lavička-
mi a smetnými košmi. V tejto sezóne 

zároveň pripravujeme rozšírenú po-
nuku animačných programov pre deti 
a dospelých, a tiež službu bezplatného 
wi-fi pripojenia,“ prezradil riaditeľ 
organizácie Peter Vojtko.

„Ide o potrebnú investíciu do kúpa-
liska Rosnička. S obľubou ho využíva-
jú najmä obyvatelia Karlovej Vsi, pre 
ktorých sa tým opäť skvalitnia služby,“ 
povedal vicestarosta Karlovej Vsi 
Branislav Záhradník.  -ab-; Foto: MiÚ

www.lodenicakvs.sk
www.slnovratnadunaji.sk

DEŇ DETÍ  
V LODENICI
tematicky ladený na motívy MINIONS

 
 Kedy | 2. júna 2018 od 10:00 do 14:00 
 Kde | v areáli Lodenice na Botanickej 59
 Čo | zábava, súťaže aj člnkovanie

Klub vodných športov Karlova Ves 
srdečne pozýva všetky deti aj rodičov na podujatie

Obľúbené kúpalisko Rosnička sa pripravuje 
na slávnostné otvorenie sezóny 2. júna
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