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Kultúra počas leta

Čaká nás 
bohaté Kultúrne 
a športové leto.
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Investície do školstva

Karlova Ves 
vlani najviac
investovala 
do školstva. 
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Materské školy

MŠ Borská bude
mať od septembra 
sedem tried.
Viac na s. 3

Milí Karlovešťania, 
máme pred sebou leto. Tešíte sa naň? Deti ho prežijú pravdepodobne celodennými 

hrami, my dospelí, ako to už býva zvykom, štandardne v práci a skôr narodení 
Karlovešťania možno v tieni, aby sa ochránili pred horúcim slnkom. To, čo sa zrejme 
letu nedá uprieť, je jeho schopnosť navodiť príjemnú atmosféru v duši. Pre niekoho 
je balzamom obyčajný letný večer na terase s obľúbeným nápojom, prípadne pohľad 
na hviezdami posiatu nočnú oblohu. 
Čaká nás obdobie, keď na niekoľko dní veľa z nás vypne. Vymeníme všedné 

pracovné dni za nevšedné, pri mori, v horách, v zahraničí alebo doma. Ak vás 
trápi napríklad nedostatok finančných prostriedkov, je dôležité uvedomiť si, že nie 
je najdôležitejšie to, či dovolenkujete v stane pod šírym nebom alebo v luxusnom 

zahraničnom hoteli. Podstatné je, s kým trávite svoj voľný čas. V tomto období sa 
niektorí z nás pod vplyvom udalostí pobytu za hranicami obávajú. Možno je to ďalší 
dobrý dôvod, aby sme spoznávali to pekné, čo máme doma. Slovensko má veľa 
krásnych miest. Či už hovoríme o Horehroní a jeho srdečných ľuďoch, krásnych 
a upokojujúcich Donovaloch, Myjavských kopaniciach, Bošáckej doline s jej peknou 
prírodou alebo o Spiši s jeho výnimočným okolím. Miest na spoznávanie máme na 
Slovensku neúrekom. Nech už sa rozhodnete pre akýkoľvek typ dovolenky, prajeme 
vám, aby ste ju prežili v zdraví a pokoji.

S úctou Branislav Heldes
šéfredaktor

Rodinné centrum Klbko 
oslávilo 15. narodeniny

Súťažami a zábavou oslávilo 
rodinné centrum Klbko 24. 
mája svoje 15. narodeniny. Na 

svoje si prišli deti aj ich rodičia či 
starí rodičia. Pripravené boli rôzne 
detské súťaže, o zábavu sa postaral 
šašo Ľuboš s bublinovou šou a ako 
psy vedia liečiť prišli ukázať kanis-
terapeuti. 

Deti sa popri tom naučili, ako sa 
správne správať ku psom a dozvedeli 
sa aj to, čoho sa zvierací priatelia boja. 
Kým ratolesti súťažili, hrali a zabávali 
sa, mamičky, tety i babičky si mohli 
dopriať chvíľku oddychu v skrášľo-
vacom kútiku. Zlatým klincom prog-
ramu bola tombola s prekvapením. 
A ako sa na správnej narodeninovej 
oslave patrí, nechýbala ani torta. 
K 15. narodeninám prišli Klbku zabla-
hoželať aj starostka Dana Čahojová 

s vicestarostom Branislavom Záhrad-
níkom.  

Rodinné centrum vzniklo v roku 
2002 z iniciatívy rodičov, ktorí sa oň 
dodnes vo svojom voľnom čase ako 
dobrovoľníci starajú. „Našou odme-
nou sú spokojné mamičky a deti. Preto 
v našich aktivitách pokračujeme a sme 
ochotní venovať svoj voľný čas nielen 
rodine, ale aj nášmu centru – nášmu 
druhému domovu,“ hovorí Katarína 
Bugyiová z RC Klbko. Cieľom ro-
dinného centra je, aby Klbko bolo pre 
všetky deti bezpečným miestom, kde 
budú získavať a rozvíjať svoje sociálne 
zručnosti, nadanie a schopnosti. Pre 
rodičov je zase miestom, kde môžu 
relaxovať, získať nové kontakty či sa 
vzdelávať. 

-zč-; Foto: RC Klbko

OZNÁMENIE
Bezplatná právna poradňa, ktorú pre obyvateľov 
Karlovej Vsi poskytuje miestny úrad, bude opäť 

otvorená v stredu 13. septembra 2017

Deti oslávili 15. narodeniny Klbka súťažami a hrami
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Karlova Ves od nástupu 
nového vedenia postupne 
prešla na starostlivosť 

o verejné priestranstvá vo vlastnej 
réžii. Od roku 2015 nakúpila na 
údržbu verejných priestranstiev 
techniku za približne 172 000 eur. 
Išlo najmä o kosačky, komunálny 
traktor a jeho príslušenstvo či os-
tatnú techniku. Stále však chýba 
napríklad vhodné vozidlo na odvoz 
odpadkov z malých smetných košov 
a košov na psie exkrementy. Túto 
službu totiž miestny úrad tiež od 
začiatku tohto roka zabezpečuje 
svojpomocne prostredníctvom pod-
niku Verejnoprospešné služby Kar-
lova Ves (VPS). 

Zatiaľ odpadky vynáša pomocou 
vozidla s prívesným vozíkom, to 
však nepostačuje. Miestny úrad preto 

plánuje dokúpiť multifunkčné vozidlo, 
ktoré bude slúžiť na odvoz odpadkov 
z týchto košov a bude sa dať využiť 
v zimnom období aj na zimnú údržbu. 
Predpokladaná cena multifunkčného 
mechanizmu je 30 000 eur. Kým 
mestská časť zabezpečovala vynášanie 
odpadkových košov dodávateľsky, 
náklady sa vyšplhali každý mesiac na 
sumu približne 7000 eur.  

Pribudnúť by malo aj nákladné 
auto na odvoz veľkokapacitných kon-
tajnerov. Nádoby na nadrozmerný 
odpad mestská časť pravidelne vo 
vyhradených časoch umiestňuje na 
sídliskách, no na ich prepravu si 
musí objednávať firmu. Tieto nákla-
dy sa môžu pri plnom vyťažení za 
rok vyšplhať až na 75 000 eur. Pritom 
s vlastným mechanizmom je mestská 
časť pri práci flexibilnejšia a môže ho 

prípadne využiť aj na ďalšie činnosti, 
napríklad na zimnú údržbu. Pred-
pokladaná cena nákladného vozidla je 
70 000 eur. Mestská časť má v pláne 

kúpiť aj úžitkové vozidlá pre hos-
podársku správu a príspevkovú orga-
nizáciu VPS.

-zč-; Foto: MiÚ

Karlova Ves nakúpila napríklad kosačky aj traktor

Nakúpime techniku na 
vysýpanie košov i zimnú 
údržbu

Rezidentské parkovanie sa od septembra rozšíri

Domáci obyvatelia budú 
v parkovaní zvýhodnení aj 
na Dlhých dieloch. Zóna 

s rezidentskými parkovacími pra-
vidlami pribudne od 1. septembra 
2017 v lokalite ulíc Hlaváčiková 
a Veternicová. V letných mesiacoch 
mestská časť vyznačí zvislé a vodo-
rovné dopravné značenie. V zóne 
budú vyznačené všetky parkovacie 
miesta, väčšina bude určená pre 
rezidentov parkovacej zóny, desať 
percent bude voľne prístupných.

Rezidentské parkovacie karty si 
môžu obyvatelia zóny vybaviť bez-
platne od 10. júla na oddelení do-
pravy miestneho úradu. Rezidentské 
parkovanie sa bude riadiť rovnakými 
pra vidlami ako v pilotnej zóne Silván-
ska, ktorú Karlova Ves spustila vlani 
v októbri. Nárok na parkovaciu kartu 
tak má obyvateľ s trvalým pobytom 
v parkovacej zóne, ktorý je držiteľom 
vodičského preukazu a preukáže vlast-
nícky vzťah k motorovému vozidlu. 

Ruka v ruke so zavádzaním parko-
vacích pravidiel by malo ísť aj budo-
vanie parkovacích možností. Nedáv-
no miestny úrad predstavil štúdie 
a vizualizácie parkovacích domov, 
ktoré by sa mohli stať súčasťou rieše-

nia parkovacej politiky. Ide o parko-
vacie domy na Veternicovej, Pustej 
a Matejkovej ulici. Zámer mestskej 
časti pri budovaní parkovacích domov 
si mohli obyvatelia prezrieť v máji aj 
na Karloveskom majálese. “Priori-

tou parkovacej politiky v Karlovej Vsi 
naďalej zostáva postupné zavádza-
nie parkovacích zón so zvýhodneným 
spôsobom parkovania pre našich 
obyvateľov. Realizáciu štúdií a ich 
prezentáciu považujeme za povinnosť 

a plnenie jednej z úloh miestneho úra-
du,” uviedla starostka Karlovej Vsi 
Dana Čahojová.

-zč ; Foto: MiÚ

Rezidentské parkovacie karty si môžu obyvatelia zóny vybaviť bezplatne od 10. júla, ale aj v auguste či septembri
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Obyvatelia tejto lokality na 
Dlhých dieloch môžu od 1. 
júla parkovať už aj na mies-

tach, ktoré boli doteraz označené 
ako vyhradené. V lokalite totiž kon-
com júna skončilo vyhradené par-
kovanie a od 1. septembra tu bude 
zavedený rezidentský systém par-
kovania. Vyhradené ostávajú už len 
miesta rezervované pre zdravotne 
znevýhodnených obyvateľov, kto-
rí sú držiteľmi preukazu ťažko 
zdravotne postihnutého (ŤZP).

V lokalite sa nachádzalo 228 vyhra-

Materská škola (MŠ) na 
Borskej ulici otvorí od 
septembra sedem tried 

a jej kapacity budú naplnené tak-
mer na 100 percent. Miestny úrad 
v Karlovej Vsi tým vyvrátil dezin-
formácie o údajnom zatvorení alebo 
obmedzení prevádzky tejto škôlky. 
V polovici júna sa uskutočnilo stret-
nutie školskej rady rodičov detí 
z MŠ Borská 4 s vedením mestskej 
časti (MČ) Karlova Ves. 

Rodičia najskôr vyjadrili obavu 
o zabezpečenie riadneho chodu MŠ 
v budúcom školskom roku. Išlo naj-
mä o riešenie výpadku učiteľov. MŠ 
bude v budúcom školskom roku 
riadne pokračovať, kapacita škôlky 

Súvislá časť cesty na ulici Pod Rovnicami sa už v lete dočká rekonštrukcie. 
Vymení sa živicový povrch vozovky a opravia sa aj odtokové kanály, poklopy 
a obrubníky. Presný termín rekonštrukcie a výška nákladov použitých na ňu 
budú známe až po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa prác. Fi-
nančné prostriedky na rekonštrukciu, ktorú si vyžiadal dlhodobo zlý stav tejto 
komunikácie, budú použité z rozpočtu mestskej časti.     -mš-; Foto: MiÚ

Hlaváčiková – Veternicová. Zostáva 
tu aj ešte asi dvadsiatka obyvateľmi 
svojpomocne vybudovaných vyhra-

dených parkovacích miest, z toho 
bolo 110 na Hlaváčikovej a 118 na 
Veternicovej ulici. Ich držitelia ich 
mohli využívať do 30. júna. Držitelia 
vyhradeného parkovania majú 15 dní 
na odstránenie dopravného značenia. 
V platnosti zostávajú už len vyhra-
dené parkovacie miesta pre zdravotne 
znevýhodnených obyvateľov. Pre ľudí 
s ťažkým zdravotným postihnutím je 
k dispozícii 40 parkovacích miest. 
Tie, rovnako ako v pilotnej zóne Sil-
vánska, ostanú zachované aj po spus-
tení rezidentského parkovania v zóne 

150 detí je naplnená takmer na 100 
% a otvorených bude 7 tried. Mo-
mentálne miestny úrad intenzívne 
pracuje na riešení personálneho 
zabezpečenia chodu škôlky. Vice-
starosta Branislav Záhradník  infor-
moval rodičov o zámere MČ posilniť 
starostlivosť o areál a priestory škôlky. 
Vedenie MČ tiež prezentovalo svoje 
zámery pri rozvoji areálu MŠ, ale aj 
jej bezprostredného okolia. Starostka 
Dana Čahojová ubezpečila rodičov, 
že vedenie Karlovej Vsi a miestny 
úrad sú pripravení v prípade vzniku 
akýchkoľvek problémov hľadať rieše-
nia spolu s rodičmi v záujme detí.

-mš-; Foto: MiÚ

dených parkovacích miest, ktorým sa 
platnosť zmlúv ešte neskončila. 

-zč-; Foto: MiÚ

Vyhradené parkovanie v zóne 
Hlaváčiková a Veternicová sa 
skončilo

V MŠ Borská bude 
od septembra sedem tried

Vozovku Pod Rovnicami 
v lete zrekonštruujú

Obyvatelia Hlaváčikovej a Veternicovej môžu od júla využívať všetky pôvodne 
vyhradené miesta, s výnimkou miest pre osoby s preukazom ŤZP/ŤZP-S

Cesta na ulici Pod Rovnicami bude zrekonštruovaná

Informácie o údajnom obmedzení prevádzky v MŠ Borská sú nepravdivé

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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Karlova Ves vlani najviac investovala do školstva

Hospodárenie mestskej čas-
ti v roku 2016 sa skončilo 
s prebytkom 326-tisíc eur. 

Mestskej časti Karlova Ves na hos-
podárenie stačili tie zdroje, ktoré 
získala z príjmov, a nemusela 
predávať žiadny majetok. Najviac 
peňazí Karlova Ves vlani investova-
la do školstva. Na prevádzku ma-
terských a základných škôl išlo pri-
bližne 60 percent rozpočtu. 

Karlova Ves minulý rok investova-
la aj do niekoľkých významnejších 
projektov. Pustila sa do rekonštruk-
cie sociálnych zariadení v Základnej 
škole A. Dubčeka, na čo išlo 75-tisíc 
eur. Základná škola na Karloveskej 
61 má novú strechu, mestská časť do 
nej investovala 42-tisíc eur. Karlova 
Ves nakúpila aj novú techniku pre 
svoj podnik Verejnoprospešné služby, 
ktorý zabezpečuje údržbu mestskej 
časti. Na nákup techniky na údržbu ze-
lene a kosenie sa z rozpočtu investova-
lo 80-tisíc eur. Mestská časť dala vlani 
vypracovať aj štúdie pre riešenie 
dopravy a parkovania. „Išlo najmä 
o štúdie nových parkovacích domov 
na Veternicovej a Pustej ulici a štúdiu 
možností nadstavby garážového domu 

na Matejkovej,“ priblížil vicestaros-
ta Branislav Záhradník. „Uvedomu-
jeme si, že doprava a parkovanie sú 
problémom, ktorý trápi obyvateľov, 
a snažíme sa hľadať v tejto oblas-
ti riešenia ako zvýšiť parkovacie 
kapacity,“ dodal. Karlova Ves vlani 
investovala aj do údržby ciest a chod-
níkov (170-tisíc eur), údržby zelene 
(60-tisíc eur) či detských a športových 
ihrísk (27-tisíc eur). 

Prebytok minuloročného hos-
podárenia navrhuje mestská časť 
rozdeliť do rezervného fondu, na 
opravu škôl a do fondu zelene 
a ochrany prírody. Do rezervného 
fondu, ktorý slúži v prípade mimo-
riadnych udalostí alebo pri väčších 
investíciách, navrhuje mestská časť 
dať približne 170-tisíc eur. Ďalších 
150-tisíc eur má ísť do fondu opráv 
škôl a školských zariadení a 3500 
eur je navrhnutých do fondu zelene 
a ochrany prírody. Rozdelenie pre-
bytku schvaľujú karloveskí poslan-
ci. Miestna rada návrh schválila 
a definitívne poslanci rozhodli na 
rokovaní miestneho zastupiteľstva, 
ktoré sa konalo až po uzávierke novín. 

-zč-; Foto: MiÚ

Poslanecká anketa

Hospodárenie mestskej časti 
v roku 2016 sa skončilo prebytkom 
326-tisíc eur. Najviac prostriedkov 
Karlova Ves investovala do školstva. 
Považujete túto oblasť za prioritnú? 

Rudolf Rosina

Dlhodobé zanedbávanie základ-
nej údržby a starostlivosti o majetok 
mestskej časti – budovy, parkoviská, 
cesty, chodníky, zeleň atď. vytvorili 
takzvaný „vnútorný dlh“ v miliónoch, 
až desiatkach miliónov eur. Prebytok 
za minulý rok je výsledkom dobrého 
gazdovania mestskej časti. Je však len 
kvapôčkou v mori potrieb. 

Branislav 
Záhradník

Investície do vzdelávania detí sú naj-
lepšími investíciami do budúcnosti. Štát 
by mal však prispieť na riešenie prob-
lémov stavu školských budov a zariadení 
a na ich zveľadenie. Inak to musí finan-
covať mestská časť na úkor starostlivosti 
o cesty, chodníky, zeleň, ihriská, čistotu, 
poriadok a sociálne programy.

Juraj Kmeťko

Som veľmi rád, že sa rozumným 
hospodárením podarilo toľko ušetriť. 
Je veľkou škodou, že školské budovy 
sú vo veľmi zlom stave. Dlhé roky sa 
neinvestovalo do ich údržby. Teraz sa 
prostriedky, ktoré sa mohli investovať 
do vybavenia škôl a škôlok, investujú 
najmä do ich rekonštrukcie. 

Igor Bendík

Školstvo je určite prioritná oblasť, 
do ktorej sa oplatí investovať. Za-
tekajúce strechy, nefunkčné okná 
a podobné nedostatky školských 
budov sa musia stať minulosťou. Aj 
preto by som bol odvážnejší a do fon-
du na obnovu škôl a školských zaria-
dení by som previedol určite viacej 
peňazí, ako je dnes navrhnuté. Naše 
deti sa chcú učiť. Je našou povin-
nosťou zabezpečiť, aby sa mohli učiť 
v dôstojných podmienkach. j ýý p

Robert Krampl

Školstvo je najnákladnejšou 
položkou v rozpočte, preto opticky 
vyčnieva. Prioritou by školstvo mohlo 
byť iba na úkor inej oblasti a to by 
som považoval za chybu, prioritou je 
udržať kladné hospodárenie MČ, pri 
zlepšovaní všetkých oblastí, za ktoré 
MČ zodpovedá.pp

Vladimír Dulla

Podľa PHSR je školstvo dôležitou, 
ale nie prioritnou oblasťou, aj keď spo-
trebuje najväčší podiel rozpočtu, čo 
spôsobuje technika prevodu financií 
na školstvo zo štátneho rozpočtu 
v sume asi 3,5 mil. eur. Pomer defor-
muje dlhodobo nedostatočná starostli-
vosť o miestne komunikácie a verejné 
priestranstvá.

júl – august 2017

NOVOOTVORENÁ RODINNÁ CUKRÁREŇ

VLASTNÉ ZÁKUSKY

 TORTY NA OBJEDNÁVKU

 KVALITNÁ KÁVA

 DETSKÝ KÚTIK

PRIBIŠOVA 6, DLHÉ DIELY

0918 473 972

WWW.KUUTS.SK

Inzercia
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Výpis z listu vlastníctva 
si vybavíte už aj v Centre 
služieb občanom

Centrum služieb občanom 
(CSO) od júla rozširuje po-
nuku svojich služieb. Náj-

dete tu už aj Integrované obslužné 
miesto občana (IOMO), ktoré vám 
uľahčí vybavovanie ďalších úrad-
ných záležitostí. IOMO ponúka 
prístup k elektronickým službám 
štátu na jednom mieste. Vybavíte si 
tu výpis či odpis z registra trestov, 
výpis z listu vlastníctva alebo výpis 
z obchodného registra. Doteraz sa 
IOMO nachádzalo len na praco-
viskách Slovenskej pošty.

Výpis z registra trestov je listina, 
ktorá preukazuje, či osoba bola ale-
bo nebola odsúdená. Obsahuje len 
odsúdenia, ktoré neboli zahladené 
(vymazané). Register trestov je evi-
dencia spáchaných trestných činov 
fyzických osôb, ktorý vedie Generál-

na prokuratúra Slovenskej republiky. 
Pri vybavovaní výpisu z registra tres-
tov na pracovisku IOMO sa preuka-
zujete platným občianskym preuka-
zom alebo cestovným pasom. Žiadosť 
o vydanie výpisu z registra trestov sa 
vybavuje do 24 hodín.

List vlastníctva je záznam, ktorým 
preukazujete vlastnícke vzťahy 
k nehnuteľnosti. Obsahuje údaje 
o nehnuteľnosti, o vlastníkoch, 
ťarchy (záložné právo, vecné bre-
meno) a spôsob nadobudnutia ne-
hnuteľnosti (kúpa, darovanie, dede-
nie, súdne rozhodnutie). Výpis z listu 
vlastníctva je verejná listina, ktorá ob-
sahuje údaje zapísané v liste vlast-
níctva ku dňu vyhotovenia výpisu. 
O vydanie výpisu môžete požiadať na 
ktoromkoľvek IOMO kdekoľvek na 
Slovensku. Nie je potrebné navštíviť 

IOMO v mieste vášho trvalého byd-
liska. Na pracoviskách IOMO môžete 
získať úplný výpis z listu vlastníctva, 
ktorý obsahuje všetky údaje zapísané 
v liste vlastníctva, alebo čiastočný vý-
pis z listu vlastníctva, ktorý obsahu-
je iba časť údajov zapísaných v liste 
vlastníctva (len vybraných vlastníkov, 
nehnuteľnosti, stavby, parcely – ak 
ich je na liste vlastníctva uvedených 
viac). O výpis z listu vlastníctva môže 
požiadať ktokoľvek, aj keď nie je vlast-
níkom nehnuteľnosti. Pri vybavovaní 
výpisu z listu vlastníctva sa takisto 
preukazujete platným občianskym 
preukazom alebo cestovným pasom. 
Žiadosť o vydanie výpisu z listu vlast-
níctva sa vybavuje do 24 hodín alebo 
v ďalší pracovný deň v prípade poda-
nia žiadosti cez víkend alebo sviatok.

Výpis z obchodného registra je do-
kument, ktorý obsahuje údaje zapísané 
v obchodnom registri ku dňu vyhoto-
venia výpisu. Obchodný register je 
verejný zoznam, do ktorého sa zapi-
sujú údaje týkajúce sa podnikateľov. 

Obsahuje obchodné meno, sídlo, 
identifikačné číslo, predmet podnika-
nia, štatutárny orgán, spôsob konania 
a zoznam konateľov. Na pracoviskách 
IOMO môžete získať výpis z obchod-
ného registra použiteľný na právne 
účely. O výpis z obchodného registra 
môže požiadať ktokoľvek bez udania 
konkrétneho dôvodu. Pri vybavovaní 
výpisu z obchodného registra sa tiež 
preukazujete platným občianskym 
preukazom alebo cestovným pasom. 
Žiadosť o vydanie výpisu z obchod-
ného registra sa vybavuje do 24 hodín.

CSO bude poskytovať služby 
IOMO v júli a auguste zatiaľ v tes-
tovacom režime a len v pracovných 
dňoch. Cenník služieb poskytovaných 
na pracovisku IOMO Centra služieb 
občanom miestneho úradu nájdete na 
úradnej tabuli a internetovej stránke 
mestskej časti, alebo priamo v cen-
tre. So svojimi otázkami sa môžete 
obrátiť na pracovníkov Centra služieb 
občanom.    

-mš-

KONEČNE SME TRAJA

www.fiat.sk

FIAT TIPO. STAČÍ MÁLO, ABY STE ZÍSKALI VEĽA.

VÝBAVOU NABITÉ MODELY FIAT TIPO UŽ OD 10 990 €. VŠETKY VERZIE PONÚKAJÚ VÝNIMOČNE
KOMFORTNÝ INTERIÉR, VYSPELÉ TECHNOLÓGIE A NAJMODERNEJŠIE BEZPEČNOSTNÉ PRVKY.

wwwwwwwwwwwwwwwwwww fiatfiatfi tfiatfiafifiat skskskskssk

Todos Italia s.r.o, Lama ská cesta 109/A, Bratislava | Tel.: 02/69 203 511 | predaj.italia@todos.sk | www.todos.sk
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Jubilantom 
blahoželala 
starostka 
osobne

Nečakaným 
prekvapením 
bola aj 
oslávenkyňa 
Viera Gančová, 
ktorá učila 
napríklad aj 
vicestarostu 
Branislava 
Záhradníka

Niektorí 
oslávenci 
opätovali 

gratuláciu aj 
bozkom

Jedným 
z najstarších 

oslávencov 
bol 91-ročný 

Gašpar Michal

Narodeniny 
oslávila aj 

91-ročná Edita 
Gorejová (hore)

Na stretnutí 
sa zišlo 70 
jubilantov, 
pre ktorých 

bol pripravený 
kultúrny 
program

Uctili sme si jubilantov
V pondelok 5. júna sa karloveský kultúrny dom opäť zaplnil jubilantmi. Ten-

toraz sa zišli oslávenci, ktorí svoje jubileá oslávili v mesiacoch apríl a máj. Naj-
staršími boli 91-ročná Edita Gorejová a jej rovesník Gašpar Michal. Na podu-
jatí sa zúčastnilo 70 jubilantov, ktorým osobne zablahoželali starostka Karlovej 
Vsi Dana Čahojová, zástupca starostky Branislav Záhradník a poslankyňa 
Lívia Poláchová. Kultúrny program pre seniorov pripravil detský folklórny 
súbor Čečinka zo ZUŠ J. Kresánka v Karlovej Vsi pod vedením Beaty Čeč-
kovej. Mladým fokloristom i oslávencom zahrala aj cimbalová hudba súboru 
a pomohla tak vytvoriť príjemnú atmosféru oslavy. Karlova Ves pozýva na 
stretnutia jubilantov Karlovešťanov, ktorí počas dvoch predchádzajúcich me-
siacov dovŕšili 75 rokov a všetkých, ktorí oslávili 80 a viac rokov. 

-mš-; Foto: MiÚ, Peter Böhm, Lukáš Procházka

Listáreň
Na takejto akcii som bola prvýkrát, zažili sme pekné popoludnie, na ktorom 

sme sa cítili veľmi dobre, dôležito. Od samého vchodu sa ku každému z nás 
pracovníčky oddelenia sociálnych vecí venovali ako celebritám, čo bol veľko-
lepý pocit. Sála bola plná, do posledného miesta obsadená jubilantmi a ich do-
provodom. Všetci boli krásne oblečení, upravení a usmiati. Bolo prekvapujúce, 
koľko starých ľudí žije v našej mestskej časti, hoci sa stretli oslávenci len za dva 
mesiace. Koľko životnej múdrosti, skúsenosti, koľko osudov sa tu stretlo. Pani 
starostka Dana Čahojová o tom hovorila vo svojom príhovore. 

Vďaka patrí pracovníkom miestneho úradu za námahu a pozornosť, ktorých 
sa nám aj takouto formou dostáva, lebo nič sa nedeje samo od seba, za všet-
kým je veľký kus práce, profesionality, v neposlednom rade ochoty a finančných 
nákladov. Najmä vtedy, keď človek cíti, že je tam niečo navyše, že nejde iba 
o splnenie povinnosti. Pani starostka a vicestarosta Branislav Záhradník 
každému osobne venovali pozornosť a neformálne sa zaujímali o každého z nás.

Pri pohľade do našich radov mi v hlave skrsla myšlienka, že sa vlastne 
nemáme až tak zle. Je pravda, že s pribúdajúcimi rokmi prichádzajú rôzne 
diagnózy, ktoré kántria telo i ducha, stále viac liekov zhltne podstatnú časť 
z dôchodku, ale lekárska starostlivosť každého druhu je dostupná a neznamená 
finančné vykrvácanie.  

Naše stretnutie jubilantov bolo pekné. Veľké ďakujem za seba aj za všet-
kých zúčastnených. Sused pri stole, jeden z najstarších jubilantov, bol úprimne 
dojatý, no nebol sám. Ďakujeme za umelecký program žiakom zo Základnej 
umeleckej školy J. Kresánka, za vystúpenie folklórneho súboru Čečinka, za milé 
slová, ktoré odzneli z pódia, za občerstvenie, za všetko. 

Mgr. Viera Gančová (Karlovešťanka); -red-

júl – august 2017

Záhradníka
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Deň detí bol plný zábavy
a športových hier

Deti využili aj 
možnosť odviezť 

sa na lanovke

Kanadský žonglér 
Mighty Mike 

predviedol svoje svaly 
pri žonglovaní

O program sa 
postarali aj 

hostia 
v rámci 

festivalu 
pouličného 

umenia 
Cirkul´art

Svoje 
umenie 

predviedli aj 
Mažoretky

Cordis

Žongléri, mažoretky, ba 
dokonca aj Čestná stráž 
prezidenta SR prišli spolu 

s deťmi osláviť karloveský Deň detí, 
ktorý zorganizovalo Karloveské 
centrum kultúry spolu s Kar-
loveským športovým klubom. Niesol 
sa v športovom a zábavnom duchu. 
Slnečné počasie prilákalo v nedeľu 
4. júna na ihrisko na Molecovej 
ulici veľa detí, ktoré si zmerali sily 
v rôznych športových disciplínach. 
Súťažili v skoku vo vreci, behu cez 
prekážky či skoku do diaľky. Na 
stupne víťazov sa postavil každý, 
kto v tento deň zdolal pripravené 
prekážky. Za svoje výkony si deti 
odniesli domov medaily, diplomy 
i drobné odmeny.

Popri výdatnom športovaní nechý-
bala ani veselá zábava. Postarali sa 
o ňu zahraniční hostia, ktorí k nám 
zavítali v rámci festivalu pouličného 
umenia Cirkul´art. Macedónčan Dar-

ko Gjurcinovski nám ukázal, ako vie 
žonglovať s ostrými či horiacimi pred-
metmi. Veselo bolo aj s kanadským 
cirkusovým umelcom Mighty Mike-
om, ktorý nám predviedol svoje 
svaly. Veď žonglovať s niekoľkými 
bowlingovými guľami odrazu už 
chce poriadnu silu. Svoje umenie 
predviedli aj karloveské Mažoretky 
Cordis. Obdivovali sme i zohratosť 
členov Čestnej stráže prezidenta SR 
pri ich vystúpení. Dychvyrážajúce 
bojové scény ako z filmu predviedla 
vojenská stráž aj pri ukážkach boja 
zblízka. Ukázať sa prišli aj zdravot-
ní záchranári, deti si s ich pomocou 
mohli na pripravených figurínach vy-
skúšať ako podať prvú pomoc. Zástup 
odvážnych detí čakal aj na spustenie 
detskou lanovkou. O osvieženie počas 
horúceho dňa sa postarali dobrovoľní 
hasiči. Pod prúdmi vody z hasičskej 
striekačky sa neváhali ovlažiť malí ani 
veľkí.      -zč-; Foto: MiÚ

Deti oslavovali svoj deň 
na futbalovom ihrisku

Prišla aj Čestná stráž prezidenta SR

Pre deti boli pripravené rôzne hry

Aj týchto vojakov sme mali možnosť vidieť v akcii

Deti sa vyšantili 
pri skákaní cez prekážky
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OZNAM
Vážení čitatelia, držíte v ruke letné dvojčíslo mesačníka 

Karlova Ves. Dovoľte, aby sme vás informovali, že nasledujúce 

septembrové číslo bude do domácností distribuované na 

prelome augusta a septembra.

júl – august 2017

Obyvateľov rušil hluk 
z koncertu v Mlynskej 
doline, riešiť to môže polícia

Koncom mája prekvapil 
obyvateľov hluk z hudob-
ného podujatia, ktoré 

sa konalo v Mlynskej doline. Na 
miestny úrad smerovali sťažnosti na 
rušenie nočného pokoja a otázky, 
kto podujatie až do hlbokej noci po-
volil? Niektorí sa mylne nazdávali, 
že povolenie na konanie podujatia 
vydala mestská časť. Samosprá-
va však takúto právomoc nemá. 
Usporiadateľ verejného podujatia 
má totiž podľa zákona len oznamo-
vaciu povinnosť. Tú si organizátori 
podujatia v Mlynskej doline splnili. 

„Zaznamenali sme niekoľko 
sťažností od občanov na hluk počas 
tejto akcie. Požiadali sme o stanovis-
ko políciu a budeme sa snažiť s poli-
cajnými orgánmi nájsť také riešenie, 
aby sa podobné situácie  neopakova-
li,“ upresnil vicestarosta Branislav 
Záhradník.  

Organizátor je podľa zákona po-
vinný oznámiť konanie verejného 
podujatia najneskôr sedem dní pred 
jeho uskutočnením. Mestská časť 
takéto oznámenie berie na vedomie, 
za eviduje ho a oznámi konanie podu-
jatia polícii. Za organizáciu poduja-
tia, dodržiavanie právnych predpisov 
a noriem vrátane nočného pokoja 
zodpovedá usporiadateľ podujatia.  
„Mestská časť nemá dostatok kompe-
tencií a právomocí, ktorými by mohla 
zákonným spôsobom účinne zasi-
ahnuť. Odporúčame obyvateľom, aby 
sa v takýchto prípadoch vždy obráti-
li na príslušné policajné orgány,“ 
vysvetlil Branislav Záhradník.  Obec 
môže kultúrne podujatie prerušiť iba v 
ojedinelých prípadoch, a to ak si uspo-
riadateľ nesplnil ozna movaciu povin-
nosť alebo účastníkom hrozí závažné 
nebezpečenstvo, či ak sa na podujatí 
porušujú ľudské práva a slobody.  -zč-

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

Inzercia

Detské ihrisko na Adámiho 
má nové osvetlenie

Najväčšie detské ihrisko 
v Karlovej Vsi už budú môcť 
mamičky s deťmi využívať 

aj v období, keď sa skôr stmieva. 
Osvetľujú ho totiž tri nové lampy 
verejného osvetlenia.

 „Sme radi, že sa nám podarilo 
zlepšiť kvalitu tohto ihriska. Bude naj-
mä bezpečnejšie a lepšie chránené,“ 
povedal vicestarosta Karlovej Vsi 
Branislav Záhradník. Moderné LED 
osvetlenie na päťmetrových stožia-
roch osvetľuje symetricky celú plo-
chu ihriska. Jedna lampa sa nachá-
dza pri vstupe na ihrisko, ďalšia pri 
preliezačkách a viac svetla už je po 
zo tmení aj pri pieskovisku. Nové 

lampy na detskom ihrisku osadila 
spoločnosť Siemens, ktorá zabez-
pečuje verejné osvetlenie v hlavnom 
meste. Miestny úrad prostredníctvom 
svojho podniku Verejnoprospešné 
služby Karlova Ves zabezpečil 
výkopové práce potrebné na 
umies tnenie elektrických káblov 
a osadenie stĺpov verejného osvetle-
nia.      -zč-; Foto: MiÚ

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!

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

ZMEŇ SVOJ ŽIVOT
Schudnite ZDRAVO – podľa vášho metabolizmu
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Marcel má asi 40 rokov. 
Predtým mal dobré 
zamestnanie, dokonca 

robil manažéra v jednej väčšej 
firme. Cez kamaráta sa však dostal 
k drogám. O zamestnanie prišiel, 
skončil na ulici a pre drogy bol 
dvakrát vo väzení.  Útočiskom sa 
mu stala nocľaháreň sv. Vincenta 
de Paul. Medzi ostatnými ľuďmi bez 
domova si uvedomil, že takto nechce 
skončiť. Podarilo sa mu skoncovať 
s drogami a vykročiť na novú cestu. 
Keď sa v Depaul Slovensko začali 
prvé brigády pri upratovaní ulíc, 
hneď sa do nich zapojil. Neskôr sa 
zapájal do všetkých brigád a kur-
zov kariérneho poradenstva, ktoré 
v Depaul organizovali. Popri tom 
si hľadal trvalé zamestnanie. Dnes 
už takmer rok býva v podnájme 
a rozváža tovar pre jednu firmu. 
Je to jeden z mnohých príbehov, 
s ktorými sa v Depaule denne stretá-
vajú.

V minulom roku bolo v programe 
pracovnej terapie zapojených 61 ľudí 
bez domova. Z tejto skupiny postupne 
odišlo 15 z nich, ktorí si buď sami, ale-
bo s pomocou Depaul Slovensko našli 

nové zamestnanie a nové bývanie.  
Ďalším trom klientom, ktorí sú stále 
zapojení v projekte, sa už tiež rysuje 
lepšia budúcnosť.  

Depaul Slovensko sa venuje ľuďom 
bez domova. Pomáhajú tam, kde je 
potreba najväčšia. Prevádzkujú veľ-
kokapacitnú nízkoprahovú nocľaháreň 
s 200 posteľami, kam môže prísť 
každý, ľudia bez dokladov a financií, 
pod vplyvom alkoholu či drog, v zlom 
zdravotnom alebo psychickom stave. 
Prvým krokom pomoci je naplnenie 
tých najzákladnejších existenčných 
potrieb, ako sú bývanie a bezpečnosť, 
jedlo, ošatenie, hygiena alebo rieše-
nie akútnych zdravotných problémov, 
prípadne zabezpečenie doliečenia po 
chorobách.
Ďalším krokom je vybavovanie 

chýbajúcich dokladov, prihlasovanie 
do poisťovní, vybavovanie vyšetrení, 
sprevádzanie k lekárovi, vybavovanie 
dávok sociálnej pomoci, hľadanie 
práce, bývania alebo vybavenie po-
bytu v ďalších sociálnych zariade-
niach. Veľkú skupinu problémov 
tvorí vysporiadanie s minulosťou 
(riešenie dlhov a exekúcií, nadväzo-
vanie kontaktov s rodinou a podobne). 

V prípade záujmu v ďalšom kroku 
klienta čakajú programy zamerané 
na individuálny rozvoj a integráciu. 
Pomocou nich sa snažia vytvoriť pod-
mienky na úspešný prechod človeka 
z ulice do bežnej spoločnosti.

Niektorí z nich sa zapojili aj do 
prog ramu, ktorý organizuje Depaul 
Slo vensko v spolupráci s karloveským 
miestnym úradom. „Našu súčasnú 
spoluprácu s Karlovou Vsou do veľkej 
miery určuje porozumenie a podpo-
ra zo strany miestneho úradu. Táto 
spolupráca sa rozvíjala postupne. Po 
tom, čo mestská časť prevzala na seba 
zodpovednosť za čistenie verejného 
priestoru, prišlo sociálne oddelenie 
s myšlienkou dať možnosť ľuďom bez 
domova získať späť pracovné návyky 
a zorganizovať skupinu, ktorá pomôže 
pri upratovaní ulíc. Zorganizovali sme 
pravidelné brigády. V praxi sa ukáza-
lo, že boli zbytočné počiatočné obavy 
z toho, či budú mať ľudia bez domova 
o takúto prácu záujem, či budú praco-
vať zodpovedne a či splnia očakávané 
nároky. Ľudia bez domova sa takejto 
príležitosti veľmi potešili a brigády sú 
medzi nimi veľmi obľúbené. Táto spo-
lupráca je taká úspešná, že zaujala 
aj ďalšie mestské časti v Bratislave, 
ktoré sa na nás obrátili so žiadosťou 
o podobný projekt,“ hovorí Miroslav 
Jurík z neziskovej organizácie Depaul 
Slovensko.    

   -mš-; Foto: MiÚ

Pracovná terapia pomohla 
štvrtine ľudí bez domova nájsť 
si prácu alebo bývanie

Poslanecká anketa

Do programu pracovnej terapie 

bolo zapojených 61 ľudí bez domova, 

z nich 15 postupne odišlo, pretože 

si našli nové zamestnanie a nové 

bývanie. Ako to vnímate? 

Daniela 
Záhradníková

Považujem túto aktivitu za veľmi 

užitočnú. Mestská časť podáva po-

mocnú ruku ľuďom v núdzi. Ak sa po-

darí pomôcť čo len jednému človeku, 

má to veľký význam a treba v projekte 

pokračovať.  

Petra Nagyová-
-Džerengová

Určite to vnímam ako úspech, je skvelé, 

že MČ dáva takúto príležitosť ľuďom bez 

domova. Verím, že do budúcna sa aj vďa-

ka programu pracovnej terapie bude toto 

číslo postupne znižovať.

Juraj Kmeťko

Viem, že oddelenie sociálnych vecí 

veľmi aktívne spolupracuje s Depaul. Je 

to zásluha vedúcej oddelenia vrátane jej 

spolupracovníkov a hlavne pani starostky, 

ktorá sa nebojí v týchto prípadoch riskovať 

a ponúknuť nezištnú pomoc. Začiatky boli 

ťažké a je potešujúce, keď sa podarí zaradiť 

takéhoto človeka do pracovného prostre-

dia. Mnohí majú exekúcie za cestovanie 

načierno, rôzne dlhy a pod. Ak však vy-

držia a zaradia sa do života, je to odmena 

pre všetkých.

Ján Labuda

Určite to vnímam ako úspech, je skvelé, 

že MČ dáva takúto príležitosť ľuďom bez 

domova. Verím, že do budúcna sa aj vďa-

ka programu pracovnej terapie bude toto 

číslo postupne znižovať.

Aj títo klienti nocľahárne sv. 
Vincenta de Paul pomáhali 

čistiť Karlovu Ves
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Podujatie Na kolesách proti 
rakovine pomôže chorým

Takmer 3800 ľudí vyjadrilo solidaritu s tými, ktorých postih-
lo onkologické ochorenie. To všetko v posledný májový deň 
v rámci podujatia Na kolesách proti rakovine. Karlovešťa-

nia v dobrovoľnej zbierke prispeli sumou vyše 700 eur na nákup 
laminárneho boxu na sterilnú prácu pri analýze zmien v nádorových 
bunkách. Cena jedného zariadenia je 12-tisíc eur. 

V stredu 31. mája sa v priateľskom súboji stretli obyvatelia mestských 
častí Dúbravka a Karlova Ves. Cieľom bolo zistiť, v ktorej časti sa 
počas 15 minút rozhýbe viac obyvateľov. Akcia sa uskutočnila v rámci 
Svetového dňa výziev. 

Organizátori zaregistrovali všetkých účastníkov, ktorí splnili podmien-
ky aspoň 15-minútových športových aktivít na kolesách, napríklad na 
bicykli či kolobežke. 

Karlova Ves bola 31. mája v pohybe od ranných hodín. Hýbal sa každý, 
kto mohol. Solidaritu s ľuďmi, ktorých postihlo onkologické ochorenie, 
vyjadrovali od rána najskôr deti v deviatich karloveských materských 
školách. Hýbali sa deti od 3 rokov až do predškolského veku. Pripravené 
boli pretekárske dráhy, lezenie cez tunel aj spúšťanie po šmykľavke. 
V rovnakom čase sa hýbali žiaci na všetkých základných školách, deti 
zo špeciálnej školy pre žiakov s telesným postihnutím aj spojená škola 
internátna pre deti so zrakovým postihnutím na Svrčej ulici. Poriadnu 
dávku solidarity vyjadrili aj žiaci Spojenej školy na Tilgnerovej ulici. Do 
podujatia Na kolesách proti rakovine sa tam zapojilo takmer 800 žiakov 
a študentov! Hýbala sa aj mládež počas turnaja na Molecovej a o tom, že 
vek nie je prekážkou, presvedčili aj karloveskí seniori, ktorí si zacvičili 
jogu.                       -bh-; foto: Facebook nakolesach.sk

júl – august 2017

Obedňajšiu prestávku využili 
aj pracovníci miestneho úradu 

a zapojili sa sa do podujatia

Podporu Karlovej Vsi vyjadrili aj milí 
hostia z neďalekého Lamača, prišiel aj 

starosta Peter Šramko (vľavo)

Šou majstra sveta v triale Jána Kočiša. Pri 

skákaní cez osoby sa ani nedýchalo

Cvičili aj deti zo ZŠ Karloveská 61

Dobrá nálada bola aj v špeciálnej škole na Dúbravskej ulici
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Skôr narodené Karlovešťanky sa nenechali zahanbiť a za aktivitu si 

zvolili jogu

Solidaritu s chorými vyjadrila aj mládež na 
Molecovej ulici

Hýbali sa aj deti v MŠ Kolískova 14

Poriadnu dávku solidarity vyjadrili aj žiaci Spojenej školy na 

Tilgnerovej ulici. Do podujatia Na kolesách proti rakovine sa tam 

zapojilo takmer 800 žiakov a študentov!

Od rána sa hýbali 
deti v MŠ 

Pod Rovnicami 1
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Adriána Majka: 
„Ak má byť kultúra žitá, musí 
vznikať priamo u ľudí.“ 

Tento rok prinieslo oddelenie 
kultúry miestneho úradu 
novinky pri organizovaní 

rozmanitých festivalov. Na svoje si 
prišli majitelia domácich miláčikov, 
milovníci starých vecí, ale aj oby-
vatelia inklinujúci k histórii. S blí-
žiacim sa kultúrnym letom sme sa 
s vedúcou karloveskej kultúry 
Adriánou Majkou porozprávali 
o atmosfére a motívoch, v ktorých 
sa budú niesť letné mesiace.

Na čo sa môžu Karlovešťania tešiť 
počas kultúrneho a športového leta?

V rámci Karlovej Vsi ide už 
o tretí ročník kultúrneho a športového 
leta. Otvoríme ho netradične 1. júla 
na Hlavnom námestí podujatím Kar-
lovešťania v Starom Meste. Novinkou 
v tohtoročnej dramaturgii bude päť 
folkových koncertov v karloveskej 
zátoke u Marka Twaina. Z minulých 
ročníkov vieme, že záujem o hudbu 
v plenéri je veľký. Preto sme sa rozhod-
li podporiť ďalší hudobný žáner - folk. 
Jeho priaznivci sa môžu tešiť na Petra 
Janků, Nanyho Hudáka, Aďa Juráč-
ka a iných. Na námestí na Pribišovej 
a Námestí sv. Františka sa budú strie-
dať rozprávky s tvorivými dielňami pre 
celé rodiny, odkiaľ si deti vždy odnesú 
svoje výtvory. V botanickej záhrade 
nadviažeme na úspešné komorné kon-
certy v spolupráci s Bratislavským 
kultúrnym a informačným stredis-
kom. No a samozrejme, Karlovešťania 
a priatelia Karlovej Vsi sa môžu opäť 
tešiť na divácky najúspešnejšie filmo-
vé leto v Líščom údolí. Pripravené 
sú pre nich ľahké letné komédie. 
V spolupráci s Asociáciou slo v  en-
ských filmových klubov prinesieme 
čerstvo odpremiérovaný film Baba 
z ľadu a minuloročný hit Trabantom do 
posledného dychu. Pre návštevníkov 
sú už tradične pripravené deky, re-
pelenty a občerstvenie. 

Športovať sa bude v záhrade 
Vodárenského múzea od pondelka 
do štvrtka vždy so začiatkom o 18.00 
h. Cvičiť sa nebude len v prípade 
nepriaznivého počasia. Paleta špor-
tov bude pestrá -  od zumby až po 
jogu. Karloveské kultúrne a športové 
leto by som charakterizovala nielen 
ako pestrú zmes žánrov, ale aj pre-

hliadku unikátnych priestorov a reálií, 
ktorými Karlova Ves ako jedna z mála 
mestských častí disponuje. 

Karlovešťania mohli v júni vidieť 
v akcii aj Cirkul´art. Čo sem umel-
cov priviedlo?

Tento rok sa snažíme priniesť do 
Karlovej Vsi nové vonkajšie podu-
jatia, nové umelecké smery a žánre, 
ktoré budú atraktívne pre rôzne sku-
piny obyvateľov s rozmanitými zá-
ujmami. O tom, že v Karlovej Vsi 
sa kultúre na profesionálnej úrovni 
darí, svedčí aj fakt, že umelci a rôzne 
sku piny tvorcov majú záujem o spo-
luprácu či o spoluorganizáciu podu-
jatí. Jedným z takýchto podujatí bol 
aj Cirkul´art. V Líščom údolí sme 
pripravili prvý ročník Karloveského 
festivalu zvierat, ktorý sa tešil veľkej 
priazni a zaznamenali sme pozitívne 
ohlasy. O týždeň neskôr bol tradičný 
majáles, ďalej podujatie Na kolesách 
proti rakovine, Medzinárodný deň 
detí a Burza starých vecí. Mo-
mentálne je za nami prvý ročník 
Karlsdorf Platzu, ktorý z verejných 
zdrojov podporil Bratislavský samo-
správny kraj. Karlsdorf v nemčine 
znamená Karlova Ves. Rozhodli 
sme sa spojiť históriu so súčasnosťou 
a vytvoriť atraktívne podujatie. Je to 
jednodňový festival na počesť záchra-
ny Kráľovej hory pred developermi. 
Myslím si, že je veľmi dôležité chrániť 
nielen kultúrne hodnoty, ale aj život-
né prostredie a tento odkaz zanechať 
aj pre ďalšie generácie. V sprievod-
nom programe sa predstavili šermiari 
z klubu vojenskej histórie Templári 
z hradu Bagras, Združenie cechov his-
torických remesiel a iní. 

Aké sú podľa vás najväčšie zmeny 
v karloveskej kultúre za ostatných 
dva a pol roka?

Začala by som Karloveským cen-
trom kultúry (KCK), ktorý je stán-
kom kultúry v našej mestskej časti. 
Po desaťročiach sa dočkalo konceptu 
a dramaturgie, ktorá zastrešuje dra-
maturgiu pre školy, divadlá, multižán-
rové predstavenia a s tým spojené fes-
tivaly. Spolupracujeme s Asociáciou 
slovenských filmových klubov, štát-
nym konzervatóriom, vysokými ško-

lami a s rozličnými umelcami. KCK 
momentálne navštevujú rôznorodé 
skupiny ľudí, ktoré dotvárajú celkovú 
mozaiku kultúry. V programovej 
činnosti KCK spomeniem Filmový 
a Hudobný klub Kamel. Tieto dva 
kluby sú platformou KCK a tešia sa 
veľkej obľube. Zabezpečujeme aj tré-
ningové priestory pre CirKus-Kus, 
folklórny súbor Dolina, Karloveské 
tanečné centrum a mažoretky. Kar-
loveské deti tak majú priestor, kde 
sa môžu venovať umeleckej činnosti. 
Okrem týchto činností pripravujeme 
všetky kultúrne a spoločenské podu-
jatia organizované mestskou časťou.

Nosíte v hlave nejaký kultúrny pro-
jekt, ktorý by ste chceli zrealizovať?

Jednou vecou je myšlienka a pred-
stavy, čo všetko by sa dalo priniesť, 
druhou, veľmi podstatnou vecou sú 
rozpočet a personálne kapacity. Tento 
rok sme si naozaj siahli na limit tým, 
že zabezpečujeme KCK v rámci náj-
mov, krúžkov, programovej činnos-
ti, rôznych spoluprác s občian skymi 
združeniami. Všetkým chceme vy-
chádzať v ústrety, aby sa u nás dobre 
cítili, a to stojí veľa energie. Pláno-
vanie kvalitných programov je tiež 
náročné na výdaj energie. Chce to 
aj veľa odvahy, pretože KCK nie je 
v interiéri ani v exteriéri nijako fan-
tasticky vybavené. Koncipovať pro-
gram tak, aby bol vypredaný, nie je 
jednoduché, ale odvaha a chuť nám 
nechýbajú. Pre mňa je najhoršie, keď 
mám v septembri tvoriť, predložiť 
rozpočet na nasledujúci rok a už v no-
vembri viem, že za mnou prídu rôzni 
kreatívni ľudia s množstvom ponúk, 
a potom musíme finančne improvi-

zovať. Aj napriek tomu si myslím, že 
v porovnaní s ostatnými mestskými 
časťami ponúkame kultúru finančne 
veľmi šetrne, a pritom atraktívne.

Sú v Karlovej Vsi okrem KCK 
a Parku SNP miesta, ktoré žijú 
kultúrou, resp. zaslúžili by si ožiť?

Práveže Karlova Ves má veľa 
takýchto priestorov, len neviem, či je 
využitý ich potenciál. V botanickej 
záhrade usporadúvame komorné kon-
certy, takisto tam však majú vlast-
né výstavy a vernisáže. Vodárenské 
múzeum a záhrada pripravujú vlastné 
aktivity. Mrzí ma, že sa tento rok ne-
dohodli s občianskym združením Brak 
a tak sa tento festival u nás neusku-
točnil. Priestorov na kultúrnu tvorbu 
a prezentáciu je podľa mňa dosť. 

Prezradíte, čo je pre vás zdrojom 
inšpirácie?

Sú to hlavne ľudia. Ak s nimi chcete 
pracovať, potrebujete ich počúvať, vedieť, 
čo ich zaujíma, ako reagujú na podujatie, 
ako a kde sa o ňom dozvedeli. Ak má byť 
kultúra žitá, musí vznikať priamo u ľudí.

Práci venujete veľa času aj na úkor 
materskej dovolenky. Aké aktivity 
vypĺňajú váš voľný čas?
Človek potrebuje psychickú rege-

neráciu a mentálne očistenie. Chodím 
na keramiku, rada vyšívam, vyhľadá-
vam folklórne a multižánrové festi-
valy. A najväčšie hobby je chalupa. 
Som aktívny človek, ktorý potrebuje 
aktívny oddych. Poďakovanie patrí 
však aj mojim blízkym spolupracovní-
kom, ktorí ideu karloveskej kultúry 
neúnavne napĺňajú. 

-ab-; Foto: MiÚ

Vedúca karloveskej kultúry 
Adriána Majka so synčekom
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Informujeme

Nové športovisko 
pre ZŠ A. Dubčeka

Spojená škola Svrčia hľadala 
Superstar

Študenti z Gymnázia L. Sáru 
navštívili miestny úrad

V areáli Základnej školy A. 
Dubčeka na Majerníko-
vej ulici pribudne vďaka 

rodičom zo Združenia rodičov 
a zástupcov žiakov ZŠ A. Dubčeka 
nové športovisko. Školáci budú mať 
k dispozícii dva multifunkčné gym-
nastické prvky a lavičku na cviče-
nie. Na nich budú môcť trénovať 
posilňovanie tela, šplhanie či leze-
nie. Cvičisko bude slúžiť školákom 
nielen počas telesnej výchovy, ale 
aj počas činnosti školského klubu či 
pri voľnočasových aktivitách. 

Nové športovisko v školskom areá-
li je výsledkom úsilia rodičov, ktorí 
do jeho vybudovania investovali 
dlhé hodiny dobrovoľníckej práce. 
S výstavbou začali v polovici mája 
a športovisko by malo byť hotové 
v júni. „Predpokladaná celková výška 
ceny projektu so zahrnutím dobro-
voľníckych prác v objeme minimálne 
600 hodín je 9580 eur,“ vysvetľuje 

Medzinárodný deň detí 
v Spojenej škole in-
ternátnej pre žiakov so 

zrakovým postihnutím sa niesol 
v znamení spevu. Už po trinástykrát 
tu hľadali spevácku Superstar. O ti-
tul sa uchádzalo 27 talentovaných 
detských spevákov, ktorí súťažili 
v dvoch kategóriách – mladší 
a starší žiaci. Svoj talent predviedli 
so slovenskými, anglickými i róm-
skymi piesňami. 

Vo štvrtok 8. júna navštívi-
li miestny úrad žiaci sexty 
z Gymnázia L. Sáru, aby sa 

dozvedeli niečo o tom, ako fungu-
je samospráva. Na úvod sa stretli 
so starostkou Danou Čahojovou, 
ktorá im bližšie osvetlila právomoci 
a spôsob prijímania rozhodnutí na 
úrovni miestnej samosprávy. 

Gymnazistov zaujímalo napríklad 
aj to, aký je vzťah medzi mestskou 
časťou a hlavným mestom, či ako je 
možné stať sa starostom. Starostka 
podrobne odpovedala na všetky ich 
otázky. „Ak chcete zmeniť niečo na 
veciach okolo vás, s ktorými nie ste 
spokojní, musíte sa aktívne zapojiť. 
Ak sa tak rozhodnete, musíte rátať aj 
s tým, že sa budete musieť zriecť svoj-
ho pohodlia a možno aj časti svojich 

voľnočasových aktivít a prípadne bu-
dovania kariéry,“ uviedla Dana Čaho-
jová, ktorá zároveň ocenila angažova-
nosť študentov.

Potom sa už študenti rozišli po 
mies tnom úrade, aby navštívili nimi 
vybrané oddelenia a dozvedeli sa viac 
o ich činnosti a problémoch, ktoré mu-
sia riešiť. Navštívili aj redakciu nášho 
mesačníka, kde ich zaujímal proces 
prípravy jeho jednotlivých vydaní. 
„Získali sme lepšiu predstavu o práci 
samosprávy. Mňa osobne napríklad 
prekvapilo, že vzťah medzi mestom 
a mestskou časťou nie je vzťahom 
nadriadeného s podriadeným, ale že 
sú rovnocennými partnermi, čo som 
nevedel,“ zhodnotil na záver svoje 
dojmy jeden zo študentov Kristián 
Haulik.     -mš-; Foto: MiÚ

Martin Gabaj zo Združenia rodičov 
a zástupcov žiakov ZŠ A. Dubčeka. 
Dotáciou vo výške 2500 eur na pro-
jekt s názvom Športovisko pre všet-
kých prispela aj mestská časť Karlova 
Ves. Ďalšie zdroje združenie získa-
lo zo štátnej finančnej podpory pre 
prevenciu kriminality a z vlastných 
zdrojov. Športovisko vybudujú vlast-
nými rukami. „Keby bol projekt rea-
lizovaný dodávateľsky, tzv. na kľúč, 
celková cena by sa vyšplhala na 18 
500 eur,“ dodáva Gabaj. 

V športovom areáli na ploche 110 
metrov štvorcových budú umiestnené 
športové prvky na gymnastiku a leze-
nie, vhodné pre deti od 7 do 12 rokov. 
Pribudne tu aj lavička na cvičenie. 
Všetky športové prvky i dopadová 
plocha budú po dobudovaní spĺňať 
požadované platné normy pre danú 
vekovú skupinu detí. 

-zč-; Foto: vizualizácia

Porota, ktorej stálicou je aj známa 
moderátorka Adela Banášová, mala 
veru pri rozhodovaní ťažkú úlohu. 
Najlepší speváci si odniesli vecné 
ceny a diplomy, sladká odmena sa 
ušla každému súťažiacemu. Spevácku 
súťaž podporila finančnou dotáciou aj 
Karlova Ves. Spevácku súťaž zorga-
nizovala vychovávateľka zo spojenej 
školy Alena Erbová. 

-zč-

Vizualizácia nového športoviska v areáli ZŠ A. Dubčeka

Starostka ocenila najlepších žiakov z Karlovej Vsi

Starostka Dana Čahojová pri 
príležitosti blížiaceho sa kon-
ca školského roka v piatok 

16. júna  ocenila najlepších žiakov 
z Karlovej Vsi. Ocenenie sa udeľu-
je za výborné študijné výsledky, 
príkladné správanie, zapájanie do 
mimoškolských aktivít, ako aj za 
vzornú reprezentáciu svojej školy 
a Karlovej Vsi. Každá z troch kar-
loveských základných škôl, ktoré 
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti, nominuje na ocene-
nie jedného zo svojich žiakov. 

Ocenení boli Zuzana Králiková, 
žiačka Septimy A Spojenej školy Til-
gnerova 14, Tomáš Hrabovčin, žiak 9. 

B Základnej školy A. Dubčeka na Ma-
jerníkovej 62 a Júlia Roblová, žiačka 
9. C Základnej školy Karloveská 61. 
Starostka mestskej časti Dana Čahojo-
vá poďakovala žiakom za dosiahnuté 
výsledky a reprezentáciu školy, 
a tým aj celej mestskej časti. Vyzva-
la ich, aby pracovali ďalej na svojom 
osobnom rozvoji a v budúcnosti aby 
využili svoje nadanie a vedomosti 
v prospech ostatných. Ocenených žia-
kov a ich pedagógov potešili svojím 
vystúpením deti z MŠ Kolískova 14 
pod vedením učiteľky Jany Šestáko-
vej.     -mš-; Foto: MiÚ

Ocenení žiaci s riaditeľmi 
a pedagógmi
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Viac ako 230 dobrovoľníkov 
sa zapojilo do projektu Naša 
krajšia Karlova Ves

Projekt Naša krajšia Karlova Ves je súčasťou najväčšieho 
podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku – Naše 
mesto. 

Dobrovoľníci v piatok a v sobotu 9. a 10. júna natierali lavičky 
v parku pri rezidencii Kaskády i na pešej zóne Pribišova. Nový náter 
dos tali hracie prvky na detskom ihrisku na Segnerovej ulici, dobrovoľní-
ci revitalizovali aj ihrisko a lavičky pred ZŠ A. Dubčeka. Plot areálu 
Karloveského športového klubu na Janotovej sa vďaka dobrovoľníkom 
zbavil nánosu hrdze a starej farby a dostal nový náter. Pomáhali aj 
v areáloch materských škôl na Suchohradskej, Majerníkovej 11 a Ľ. 
Fullu 12, v denných centrách na Lackovej, Tilgnerovej a Pribišovej 
ulici. V tesnej blízkosti Karloveského centra kultúry pomohli vytvoriť 
z recyklovateľných materiálov kútik so záhradným sedením pre letné 
využitie. Pracovité ruky dobrovoľníkov vyčistili športové ihrisko na 
Jamnického, natreli betónové múry oplotenia, lezeckú stenu a športové 
prvky. Finančné prostriedky vo výške 400 eur získala Karlova Ves 
z grantu Nadácie Pontis a ďalších 2100 eur bolo vyčlenených na tento 
účel z rozpočtu Karlovej Vsi. 

„Vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli s prípravou a organizáciou. Bez 
nich by sa nič nemohlo udiať. Rovnako vďaka firmám, ktoré umožnili 
svojim zamestnancom, aby sa zapojili do spoločného diela, do zveľaďo-
vania nášho mesta. Počasie krásne vyšlo a na miestach, ktoré sa nám 
podarilo navštíviť, vládla výborná nálada a chuť fyzicky pracovať. 
Verím, že každý z dobrovoľníkov odchádzal s príjemným pocitom únavy 
a dobre vykonanej práce,“ povedala starostka Dana Čahojová.

Do podujatia Naše mesto sa zapojil miestny úrad s podaním projek-
tu s 15 aktivitami, okrem toho však bolo na území Karlovej Vsi rea-
lizovaných ďalších 49 podujatí prostredníctvom občianskych združení, 
nadácií, škôl a klubov. Celkovo teda v Karlovej Vsi pomáhalo viac ako 
800 dobrovoľníkov. Všetým patrí veľká vďaka.

“Boli by sme radi, keby sa komunitné dobrovoľníctvo stalo prirodze-
nou súčasťou života v našej mestskej časti. V príprave preto máme kon-
cepciu podpory dobrovoľníckych aktivít pre obyvateľov Karlovej Vsi,” 
povedala koordinátorka projektu z kancelárie prednostu miestneho úra-
du v Karlovej Vsi Lenka Nemcová.       -mš-; Foto: MiÚ, RC Dlháčik

V rámci  projektu sa natrelo viac ako 125 lavičiek 

po celej Karlovej Vsi

Skrášlili sa hracie prvky na štyroch detských ihriskách

Spolu sa natrelo viac ako 600 metrov plotov okolo materských škôl a Karloveského 
športového klubuGrafitov sa zbavili aj denné centrá v Karlovej Vsi

G fitov sa zbavili aj denné centrá v Karlovej Vsi

Skrášlili sa hracie prvky na štyroch detských ihriskách

Spolu sa natrelo viac ako 600 metrov plotov okolo materských škôl a Karlo kéh
športového klubu

V rámci  projektu sa natrelo viac ako 125 lavičiek 

l j K l vej Vsi
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Jedným zo samostatných projektov bol projekt OZ rodičov a zástupcov žiakov na ZŠ A. Dubčeka, ktorí zveľaďovali verejný športový areál pri škole

Aj tieto pestré netradičné prvky budú súčasťou novej oddychovej 

zóny pri Karloveskom centre kultúry

Generálnym upratovaním prešli aj priestory miestnej knižnice

Dobrovoľníci ošetrili  viac ako 30 mladých stromčekov po celej Karlovej  Vsi

Ihrisko na Jamnického dostalo skrášľovaciu kúru 

Dobrovoľníci ošetrili vyše 30 mladých stromčekov po celej Karlovej  Vsi

Jedným zo samostatných p j kt b l j

Na pešej zóne na Dlhých Dieloch sa natierali kovové konštrukcie

Samostatné projekty realizovali aj rodinné centrá 

Dlháčik a Klbko

j  Vsi

N pešej zóne na Dlhých Dieloch sa natierali kovové konštrukcie

J d ýj k li li aj rodinné centrá

Jamnického dostalo skrášľovaciu kúru 

Dobrovoľníci ošetrili vyše 30 mladých stromčekov po celej Karlovej Vsi

Ihrisk J i kIhrisko na Jamnického dostalo skrášľovaciu kú

Aj tieto pestré netradičné prvky budú súčasťou novej oddychovej 

ál t í rešli aj priestory miestnej knižnice
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Ako si chrániť srdce?
Krvný tlak je dôležitý parameter

Bolí vás chrbát?

Mnohé ochorenia sú spôso-
bené vysokým krvným 
tlakom, ktorý sa označuje 

za tichého zabijaka. Nebolí a spo-
čiatku nemusí mať žiadne príznaky. 
Napriek tomu spôsobuje poško-
denie tepien a dôležitých orgánov 
v tele. Nebezpečný je v tom, že sa 
začne prejavovať, až keď je zvyčajne 
neskoro. Preto je meranie krvného 
tlaku aj u zdravých ľudí nesmierne 
dôležité. Pri prvých zvýšených hod-
notách ho treba liečiť a nastaviť sa 
na zdravší režim. Podľa doc. Róber-
ta Hatalu až v 80 percentách máme 
manažment liečby hypertenzie vo 
svojich rukách.

Prvé príznaky sa prejavujú bolesťa-
mi v oblasti čela a spodiny lebečnej, 
búšením srdca, zrýchleným srdcovým 
tepom, potením, únavou, nespavosťou 
i poruchami vedomia. Nemali by sme 
ich podceňovať. Vysoký krvný tlak je 
totiž najsilnejším rizikovým faktorom 
pre rozvoj srdcovocievnych chorôb. 
Až 45 percent prípadov cievnej 
mozgovej príhody a 47 percent 
srdcových infarktov vzniká ako dôsle-
dok hypertenzie. Spomedzi orgánov 
zaťažuje najmä srdce, mozog, cievy, 
obličky i oči, hrozí 2,5-krát vyššie 
riziko vzniku cukrovky.

Je vhodné osvojiť si asertivitu, 
schop nosť konštruktívne a hlavne 
v pokoji riešiť problémy, správnym 
spôsobom ventilovať agresiu, podľa 
možnosti sa vyhýbať stresom. Ne-
prechádzať chorobami, ale včas sa 
liečiť. Vysoký tlak postihuje mužov 

v skoršom veku, pretože ženy sú 
chránené pohlavnými hormónmi. 
Počas menopauzy ženy začnú mužov 
v priemere dobiehať.

Treba byť disciplinovaný
Ako ďalej uviedol doc. Hatala, 

diabetes a hypertenzia sú doživotné 
diagnózy, ale dajú sa kontrolovať. 
Ak je pacient disciplinovaný, môže 
žiť plnohodnotným životom. Horná 
hranica krvného tlaku v sede a poko-
ji má byť do 140 (systolický) a do 90 
(diastolický). Optimálny je menej ako 
120 a menej ako 80. Ťažká hyper-
tenzia má hodnoty 180 a viac a 110 
a viac.

Ak niektorá hodnota náhodou vy-
skočí, netreba panikáriť. Môžu za to 
mnohé okolnosti, napríklad prechod-
ný stres, emócie, prostredie, zmena 
teploty, nedostatočný pitný režim, veľa 
soli či aktuálna pohybová aktivita.

Väčšie riziko hypertenzie majú 
ľudia s nadváhou, fajčiari a alkoholici. 
Vysoký krvný tlak však spôsobuje aj 
užívanie hormonálnej antikoncepcie, 
nadmerné užívanie liekov a drog, hoj-
né solenie a chronický stres. Na otáz-
ku, ako si človek môže čo najľahšie 
pomôcť sám, kardiologička Slavomíra 
Filipová odpovedala takto: „Naj-
väčšmi záleží na strave. Treba zmeniť 
stravovacie návyky, vyhýbať sa prie-
myselne spracovaným potravinám, 
najmä konzervovaným, v ktorých je 
vysoký obsah soli, a uprednostňovať 
čerstvé potraviny. Pravidelný pohyb 
a pobyt na čerstvom vzduchu sú 
nevyhnutnosťou.“ -kč, int-

Pozývame vás na cvičenia 
pre seniorov, ktoré obsa-
hujú cviky na posilnenie 

chrbtového svalstva. Silné chrbtové 
svalstvo by malo byť prvoradé. Pre 
pekný chrbát a správne držanie tela 
nestačí iba beh alebo iné aeróbne 
aktivity. Musíte začať chrbát sys-
tematicky precvičovať, aby ste 
získali pevné svaly. Vybudovaním 
svalstva si zrýchlite metabolizmus 
a budete spaľovať viac kalórií. Pri 
cvičení chrbta sa zameriavame na 
viaceré svaly.

Trapézový sval zabezpečuje po-
trebnú svalovú hĺbku chrbta. Pomáha 
správnemu fungovaniu pľúc a lopat-
ky pri rotačných pohyboch. Koso-
štvorcový sval pomáha správnemu 
fungovaniu lopatky.

Latissimus dorsi, najširší sval chrb-
ta, zabezpečuje jeho šírku a je aktívny 
pri priťahovaní predmetov a taktiež 
zabezpečuje správnu vnútornú rotáciu 
ramenných kĺbov.

Cvičíme cviky na bedrové kĺby, 

uvoľňovacie a naťahovacie cviky na 
rozhýbanie, prekrvenie, prehriatie 
kĺbov a kĺbných spojení, stavcov 
a medzistavcových platničiek. Pre-
cvičujeme svaly okolo kĺbov, na-
tiahnutie skrátených svalov.

Naťahovacie cvičenia sú na obno-
venie pôvodnej fyziologickej dĺžky 
svalov, prekrvenie svalstva a šliach, 
vyrovnanie nepomeru medzi nad-
merne používanými, skrátenými 
a ochabnutými svalmi. Sú prevenciou 
voči zraneniam, blokádam stavcov 
a kĺbov. Skrátené svaly majú tenden-
ciu preťahovať stavce a kĺby na svoju 
stranu, a tým spôsobovať blokády.

Vypracované chrbtové svalstvo 
je nielen pekné, ale drží vzpriamene 
celé telo. Ak po ňom túžite, pridajte 
sa k nám. Cvičenia sa konajú v pon-
delok od 9.30 do 10.30 h. V prípade 
záujmu sa prihláste na čísle 0940 634 
198, kapacita tanečného štúdia je ob-
medzená.    

Dominika Ďatelinková; Foto: MiÚ

Nové auto zefektívni donášku 
stravy do domácností

Karlova Ves získala dotáciu 
na zakúpenie osobného 
motorového vozidla, ktoré 

pomôže zefektívniť prácu oddele-
nia sociálnych vecí pri poskytovaní 
služieb klientom v domácnosti. 
Bude sa používať najmä na donášku 
stravy do vzdialenejších domácnos-
tí, ktoré sú na Dlhých dieloch či na 
Starých gruntoch. 

„Zlepšia sa tým aj pracovné pod-
mienky opatrovateliek, ktoré nebudú 
musieť nosiť v rukách ťažké veci 

a odbudnú im aj namáhavé presuny 
do vzdialených lokalít,“ hovorí vedú-
ca oddelenia Jana Mózešová. Dotáciu 
vo výške 11 000 eur získala mestská 
časť od Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR na základe pred-
loženého projektu, zameraného na 
zabezpečenie efektívnej donášky stra-
vy do domácností klientov v rámci 
poskytovania opatrovateľskej služby. 
Projekt spolufinancuje Karlova Ves 
sumou 9940 eur z rozpočtu mestskej 
časti.         -mš-

Opatrovateľská služba Miestneho úradu
mestskej časti BA-Karlova Ves

hľadá do svojho tímu nových šikovných kolegov a kolegyne,

ktorí radi pracujú s ľudmi a chcú pracovať v sociálnych službách.
Ponúkame rôzne formy pracovných úväzkov – plný pracovný 
úväzok, čiastočný úväzok aj dohodu o vykonaní práce resp. 

pracovnej činnosti.

Príjmeme opatrovateľov/opatrovateľky 
(podmienkou je zdravotnícke vzdelanie alebo 220 hod. 

opatrovateľský kurz). Služby poskytujeme prevažne seniorom.

Príjmeme pracovníkov/pracovníčky 
na službu rozvozu stravy 

(podmienkou je vodičský preukaz a aktívne šoférovanie po 
Bratislave). Rozvoz sa robí služobným autom.

Viac informácií môžete dostať v úradných hodinách Miestneho 
úradu Bratislava-Karlova Ves, telefonicky na čísle 02/707 11 299

alebo osobne na Referáte opatrovateľskej služby.

Inzercia



21

www.karlovaves.skKARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Informujeme

Stlačené plastové fľaše či krabice ušetria 
v kontajneroch miesto

Triedenie odpadu sa začína 
postupne stávať samozrej-
mou súčasťou našich životov. 

Kontajnery na separovaný odpad 
už nájdeme na väčšine sídlisk, 
nádoby na triedený odpad už nie sú 
zriedkavosťou ani v domácnostiach. 
Nie vždy však končí v kontajne-
roch práve ten odpad, na ktorý sú 
určené. 

Podľa štatistiky mestského podniku 
Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) sa 
vlani v rámci Bratislavy vyzbieralo 
157 217 ton odpadu. Najväčší podiel 
z toho tvoril zmesový komunálny 
odpad (116 935 t), papier a lepenka (8 
348 t), sklo (6 312) a plasty (4 786 t). 
V mnohých prípadoch však v kontaj-

neroch na separovaný odpad končia 
aj smeti, ktoré tam nepatria. Podľa 
zistení spoločnosti OLO tak napríklad 
zmesový odpad v čiernom kontajneri 
na komunálny odpad tvorí 70 percent. 
Zvyšok je sklo, papier, plasty a odpad, 
ktorý patrí do zberného dvora. 

V žltej odpadovej nádobe na plas-
ty sa našli napríklad aj vedrá, menší 
stavebný odpad či plastové stoličky, 
ktoré už patria do zberného dvora. 
Inak to nie je ani v prípade modrého 
kontajnera na papier, kde končia 
napríklad aj sklené či plastové fľaše, 
igelity či plastové tašky. „Všetok 
takýto odpad zaberá v kontajneroch 
zbytočne miesto,“ vysvetľuje hovor-
kyňa spoločnosti OLO Beáta Hu-

meníková. Preto vždy treba uvážiť, či 
odpad, ktorý do separovaného kontaj-
nera dávame, tam aj skutočne patrí. 
Nesprávnym separovaním totiž nielen 
že nepomáhame k ekologickejšiemu 
prostrediu, ale zbytočne prepĺňame 
kontajnery. 

Úspore miesta v nádobách na 
separovaný odpad by výrazne po-
mohlo aj to, keby sa ľudia naučili 
vyhadzovať stlačené plastové fľaše 
či kartónové krabice. Stále je totiž 
v odpade oveľa viac nestlačených pet 
fliaš ako stlačených. „Pokiaľ by oby-
vatelia dodržiavali zásady správneho 
triedenia odpadu a umiestňovali do 
jednotlivých kontajnerov na triedený 
odpad len to, čo tam patrí, a plastové 

fľaše či krabice stláčali, určite by sa 
do kontajnerov zmestilo viac odpadu 
a predchádzali by tak ich preplne-
niu,“ uzatvára hovorkyňa OLO. 

-zč-; Foto: internet

Jurigovo námestie nesie názov 
po dlhoročnom obyvateľovi 
Karlovej Vsi

Pomenovanie Jurigovo ná-
mestie sa iste mnohým z nás 
spája s miestnou knižnicou, 

ktorá tu sídli. Viete však, po kom 
je ulica pomenovaná? Nesie názov 
po slovenskom katolíckom kňazovi, 
národnom buditeľovi a svojráznom 
predstaviteľovi slovenského národ-
ného hnutia v Uhorsku Ferdinan-
dovi (Ferdišovi) Jurigovi, ktorý 
takmer 30 rokov žil v Karlovej Vsi. 

Ferdinand Juriga sa narodil 12. ok-
tóbra 1874 v Gbeloch v rodine roľníka 
a pochádzal zo štyroch súrodencov. 
Známy je ako katolícky kňaz, národ-
ný buditeľ, publicista a politik. Po 
maturite študoval teológiu vo Viedni. 
Po skončení štúdií bol v roku 1898 
v Ostrihome vysvätený za kňaza. Ako 
kaplán pôsobil na viacerých miestach, 
až kým sa v roku 1905 nestal farárom 
vo Vajnoroch, kde pôsobil 13 rokov. 
Zaslúžil sa o povznesenie obce v hos-
podárskej, sociálnej a kultúrnej oblas-
ti, úsilie venoval aj výstavbe obecnej 
školy, kde sa vyučovalo aj po sloven-
sky, a propagácii miestneho folklóru. 

Do vysokej politiky Juriga vstúpil 
v roku 1905. Patril k spoluzakla-
dateľom a tvorcom programu Sloven-
skej ľudovej strany, ktorá bola vtedy 
formálne súčasťou Slovenskej národ-
nej strany ako jej katolícke krídlo. 

Do uhorského parlamentu bol zvo-
lený v roku 1906. Poslancom bol do 
roku 1918. Juriga na pôde parlamentu 
obhajoval práva slovenského národa 
a bojoval proti maďarizácii. Za svoje 
národnobuditeľské články si odsedel 
dva roky vo väzení vo Vacove. 
V roku 1910 bol opäť zvolený za po-
slanca. Po vypuknutí prvej svetovej 
vojny bol jediným aktívnym slo-
venským poslancom v Uhorskom 
sneme. Začiatkom roka 1918 ako 
prvý obnovil myšlienku znovuzrode-
nia Slovenskej národnej strany, ktorá 
by reprezentovala slovenské záujmy 
bez ohľadu na rôznorodosť politickej 
orientácie jednotlivých skupín. Ako 
spoluautor a signatár Deklarácie 
slovenského národa sa zúčastnil na 
deklaračnom stretnutí v Martine, ktoré 
rozhodlo o začlenení Slovenska do 
spoločného štátu Čechov a Slovákov. 
Bol vymenovaný za jedného zo 40 
slovenských poslancov revolučného 
Národného zhromaždenia a v Prahe 
presadzoval uzákonenie autonómie 
Slovenska, ktorú Slovákom zaručova-
la Pittsburská dohoda z mája 1918. Po 
obnovení činnosti Slovenskej ľudovej 
strany sa stal jej podpredsedom. Často 
sa však dostával do sporu s predse-
dom strany Andrejom Hlinkom. Na 
rozdiel od neho bol Juriga zástancom 

roz siahlejších reforiem v katolíckej 
cirkvi a nechcel pripustiť, aby stra-
na prijala ľudí, ktorí sa pred 28. ok-
tóbrom 1918 neangažovali v prospech 
Slovákov. Nakrátko zo strany odišiel, 
aby sa do nej v roku 1920 opäť vrátil 
a bol za ňu zvolený do pražského 
parlamentu. Po konflikte s Vojte-
chom Tukom, ktorého považoval za 
maďaróna, a silnejúcich sporoch s An-
drejom  Hlinkom, bol nakoniec Juriga 
v roku 1929 z Hlinkovej slovenskej 
ľudovej strany vylúčený. Neuspel ani 
na cirkevnom poli. Jeho modernizačné 
požiadavky odluky cirkvi od štátu, 
nahradenie latinčiny slovenčinou ako 
bohoslužobným jazykom či zdobro-
voľnenie alebo zrušenie celibátu sa 
nestretli s pochopením. 

Po strate politického vplyvu bol 
Juriga suspendovaný a od roku 1930 
žil v Karlovej Vsi ako predčasne 
penzionovaný rímskokatolícky farár. 

Stia hol sa z politického života a ne-
skôr sa pustil do písania pamätí. Zo-
mrel ako 76-ročný 23. novembra 1950 
v Bratislave. Bol pochovaný v Kar-
lovej Vsi, no jeho telesné pozostatky 
aj s pomníkom Matica slovenská bez 
vedomia jeho príbuzných a pred-
staviteľov obce v roku 1996 premiest-
nila na Národný cintorín v Martine. 

Karlova Ves plánuje v priestore 
zelene medzi čerpacou stanicou Shell 
a poisťovňou Allianz umiestniť pamät-
né miesto Ferdiša Jurigu.

Zdroj: Matúš Šrámek: Burlivák 
v sutane - ThDr. Ferdiš Juriga 1874 – 
1950, Karloveské noviny 10/2008; 

Štefan Papp: Významný muž Mar-
tinskej deklarácie Ferdinand Juri-
ga, Záhorie – vlastivedný časopis 
venovaný dejinám, tradíciám, prírode 
a kultúre na Záhorí 5/2008

-zč-; Foto: MiÚ a internet
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Augustová odstávka teplej 
vody na Dlhých dieloch

Nedoručovanie novín
Viacerí obyvatelia sa na našu redakciu obrátili s tým, že im do schránky neprišiel 

mesačník Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov. Radi by sme vás in-
formovali, že náš mesačník roznášajú pracovníci Slovenskej pošty a že úlohou 
vašej poštárky je hodiť naše noviny priamo do vašej schránky, nie do priestoru na 
reklamné letáky. V prípade, že neprišli noviny vám, spýtajte sa aj svojich susedov, 
či majú podobný problém. Budeme tak vedieť, či ide o ojedinelý prípad, alebo sa 
týka celého vchodu. Nedoručovanie novín Karlova Ves – noviny všetkých Kar-
lovešťanov nám, prosím, nahláste na telefónnom čísle 02/707 11 153 prípadne na 
e-mailovú adresu redakcia@karlovaves.sk a uveďte aj vaše meno a telefónne číslo, 
aby sme si pri nasledujúcom čísle vedeli overiť, či sa situácia zlepšila. Ďakujeme.

Letné mesiace bývajú zvyčaj-
ne spojené s rôznymi 
údržbovými činnosťami 

a odstávkami. Inak to nebude ani 
tento rok. Na týždňovú odstávku 
teplej vody sa budú musieť v au-
guste pripraviť obyvatelia Dlhých 
dielov. Spoločnosť Bratislavská 
teplárenská totiž každoročne mimo 
vykurovacej sezóny vykonáva 
pravidelné opravy a údržbu roz-
vodných sietí. Netreba sa obávať 
odstávky pitnej vody, pretože 
Bratislavská vodárenská spoločnosť 
výpadok v dodávke pitnej vody 
verejným vodovodom neplánuje. 
Výnimkou môže byť iba porucha na 
potrubí. 

Na odstávku teplej vody sa budú 
musieť obyvatelia Dlhých dielov pri-
praviť v termíne od 14. do 20. augusta. 
Hoci odstávka teplej vody predstavu-
je pre obyvateľov isté nepohodlie, 
spoločnosť Bratislavská teplárenská 
je zo zákona povinná zabezpečovať 
technickú prehliadku tepelných 
za riadení. „Kontrola sa vykoná-

va najmä z dôvodu overenia stavu 
prevádzkyschopnosti (bezpečnosti) te-
pelno-technických zariadení a z dôvo-
du predchádzania škodám, ktoré môžu 
vzniknúť poruchou nielen u vlastníka 
alebo prevádzkovateľa zariadení, ale 
nadväzne aj v celej sústave centrál-
neho zásobovania teplom,“ vysvetlila 
hovorkyňa Bratislavskej teplárenskej 
Jarmila Galandáková. Ako dodáva, 
teplárenská spoločnosť pri plánovaní 
odstávok a opráv komunikuje aj so 
zástupcami správcovských bytových 
spoločenstiev, aby boli obyvatelia 
včas informovaní. 

Bratislavská teplárenská plánuje 
v letnom období aj údržbu technolo-
gických zariadení. Tá si však vyžiada 
asi iba jednodňové lokálne obmedze-
nie dodávok teplej vody. Termíny 
odstávok budú oznámené v zákonnej 
lehote 15 dní pred plánovaným ob-
medzením. Všetky oznamy a termíny 
o odstávkach tepla možno sledovať aj 
na webstránke Bratislavskej tepláren-
skej www.batas.sk. 

-zč-; Foto: MiÚ

BSK podporil aj 
karloveské projekty 

Miestny úrad sa dlhodobo 
snaží získavať financie na 
rozvoj mestskej časti aj z in-

ých zdrojov ako z vlastného rozpočtu. 
Takto získané prostriedky nielenže 
napomáhajú rozvoju Karlovej Vsi, 
ale zároveň ušetria časť prostriedkov 
z rozpočtu, ktoré sa môžu použiť na 
iné verej noprospešné účely. Karlovej 
Vsi  sa takto podarilo získať podporu 
z Bratislavskej regionálnej dotačnej 
schémy na realizáciu štyroch projek-
tov v oblasti kultúry a športu. 

Miestna knižnica bola podporená 
sumou 2000 eur na celoročný prog ram 
besied, tvorivých workshopov, podujatí 
zameraných na vzdelávanie v oblasti 
prevencie voči extrémizmu, diskusií s 
najlepšími slovenskými autormi, hudob-
né a literárne dielne, stretnutia zam-
erané na rozvoj kritic kého myslenia. 
Celkovým zámerom projektu je priniesť 
Karlovešťanom aj hosťom kvalitný ne-
komerčný program vo verejnej knižnici. 

Sumu 3000 eur a podporu kraja získal 
aj projekt súťažnej prehliadky lokálnych 
„garážových“ kapiel s náz  vom Hudob-
ný klub Kamel - Garage band contest. 
Ambíciou projektu je podporiť lokálne 
kapely a potom s nimi spolupracovať pri 
rôznych podujat iach mestskej časti, ako 
sú Karloveské hody, majáles, festivaly, 
podujatia pre deti a seniorov či kultúrne 
leto. 

Sumou 900 eur kraj podporil aj pro-
jekt revitalizácie a dobudovania špor-
tového náčinia v športovo-rekreačnej 
zóne v Líščom údolí. V rámci ob-
novy vybavenia Karlova Ves plánuje 
opraviť zničené a poškodené prvky 
na cvičenie, ponatierať drevené čas-
ti, zrenovovať lezeckú stenu pre deti 
a postaviť pre návštevníkov parku  zabu-
dovaný stôl na stolný tenis. Podporu vo 
výške 1000 eur získal od kraja aj projekt 
Karlsdorf Platz – historický festival na 
podporu Kráľovej hory.        

-mš-

Jednota dôchodcov 
informuje

V druhej polovici júna sa 
v Kultúrnom centre na Mole-
covej ulici konal 8. ročník Pre-

hliadky prednesu umeleckej poézie, 
prózy a vlastnej tvorby za účasti de-
viatich recitátorov a dvoch účastníkov 
prednášajúcich vlastnú tvorbu. Výber 
ukážok sa dotýkal nadčasových hod-
nôt, ako láska, vzťahy a príležitostná 
poézia. Výber autorov obsahoval diela 
klasikov slovenskej a českej literatúry. 

Je dobrou správou, že seniori nestrá-
cajú záujem o umenie a literatúru, ktorá 
obohacuje denne náš život, čo v danej 
hektickej dobe znamená stíšenie, jem-

nocit a vnútorné úvahy. Popoludnie 
bolo silným umeleckým zážitkom pre 
všetkých prítomných.Veľkú zásluhu na 
tom mala moderátorka podujatia Jarmila 
Opatíková, ktorá aj sama predniesla svo-
ju báseň, navodila dôstojnú atmosféru 
prehliadky.  

Vďaka patrí všetkým recitátorom, ako 
aj Senioranke, ktorá popoludnie svojím 
optimistickým vystúpením ukončila. 
Jednota dôchodcov praje všetkým svo-
jim členom pokojné “prázdniny”, keďže 
do septembra nebude organizovať žiadne 
akcie. Prežite pekné leto so svojimi rodi-
nami a priateľmi.

Žiaci ZUŠ J. Kresánka 
mali vystúpenie

Tanečné dvojhodinové defilé ako sa 
patrí. Mimoriadne pestrý program pri-
pravilo až 50 absolventov tanečného 
odboru všetkých stupňov vzdelania so 
svojimi pedagógmi. 

Začiatkom júna sa v DK Dúbrav-
ka konalo Tanečné defilé žiakov 
tanečného odboru. Návštevníci podu-
jatia mali možnosť vidieť konkurz 
na muzikál, elegantný valčík, časti 

baletných predstavení interpretované 
najtalentovanejšími žiačkami. Ukázali 
aj folklór v temperamentných tan coch, 
nežnej lyrike, džeze a modernom tanci 
v náročných choreografiách. Hostia sa 
do rozprávok vrátili s Levím kráľom 
a Pomádou aj s Charlestonom do 
druhej polovice minulého storočia. 

Jana Scheinerová; Foto: MiÚ
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Karloveská miestna knižnica 
naberá nový dych

Kultúrne poukazy platia aj 
na karloveských podujatiach

Miestna knižnica v Kar-
lovej Vsi má ambíciu stať 
sa viac ako len knižnicou, 

chce byť styčným bodom kvalitnej 
kultúry a dobrých kníh. Pomôcť 
v tejto snahe by jej mali aj pros-
triedky vo výške 6000 eur, ktoré 
získala z fondu na podporu ume-
nia  na dva projekty. Tieto majú 
pri niesť kultúrno-osvetové aktivity 
s cieľom viesť najmä deti a mládež 
ku kritickému prístupu k dianiu 
v spoločnosti a viesť ich k budo-
vaniu vzťahu ku kvalitnej knižnej 
kultúre a umeniu. 

Karlova Ves prispeje na realizáciu 
projektov sumou 2180 eur. „Chceme 
vytvoriť kultúrny priestor pre deti 
a mládež s programom na každý me-
siac počas celého roku. Radi by sme 
najmä mladých návštevníkov knižnice 
viedli ku kvalitnej literatúre, k roz-
voju kritického myslenia v súvislosti 
s aktuálnymi spoločenskými témami, 
rozvíjali kreativitu detí a mladých, 
podnecovali ich k rozmýšľaniu 

Karlova Ves môže vďa-
ka úspešnému projektu 
oddelenia kultúry zbierať 

kultúrne poukazy žiakov základ-
ných a stredných škôl. 

Tí ich môžu využiť pri návšteve 
kultúrnych podujatí organizovaných 
mestskou časťou v Karloveskom 
centre kultúry a v miestnej knižnici. 
„Vďaka tomu už nebudú musieť ces-
tovať za výchovnými a vzdelávacími 
kultúrnymi aktivitami do iných častí 
Bratislavy, ale budú sa môcť zapojiť 

o spoločnosti v širších súvislostiach,“ 
vysvetľuje ciele projektu vedúci miest-
nej knižnice Tomáš Prištiak. Dodáva , 
že chcú organizovať stretnutia so zau-
jímavými aktérmi spoločenského dia-
nia či pamätníkmi holokaustu. 

Súčasťou pripravovaných pro-
jektov budú okrem modernizácie 
interiéru aj tvorivé dielne s popred-
nými umelcami, akcie zamerané na 
zlepšenie vzťahu k nevidiacim a inak 
hendikepovaným ľuďom, historické 
a literárne prednášky, čítačky, 
semináre o korupcii pre stre-
doškolákov, ale aj prednášky o botani-
ke či workshopy o reštaurovaní kníh.

V minulom roku získala naša 
miestna knižnica približne 3000 kníh 
z osobnej zbierky Fedora Gála. Začal 
sa tiež cyklus akustických koncertov 
popredných slovenských hudobníkov. 
V letných mesiacoch sa opäť rozbehne 
čítanie deťom, a chystá sa aj pokračo-
vanie úspešného literárneho programu 
Do slova zaľúbení.

-mš-; Foto: MiÚ

do kultúrno-spoločenského diania 
v Karlovej Vsi,“ hovorí vedúca odde-
lenia kultúry Adriána Majka.

Žiaci základných a stredných škôl 
môžu kultúrnymi poukazmi, ktoré 
majú hodnotu 1 euro, zaplatiť pri 
návšteve hraných či audiovizuálnych 
kultúrnych podujatí organizovaných 
mestskou časťou. Dotáciu v hodnote 
1 euro za 1 poukaz poskytlo Minister-
stvo kultúry SR bez potreby spolufi-
nancovania zo strany Karlovej Vsi.

-mš-

Karloveské súbory otvoria 
Kultúrne leto v Starom Meste

Tohtoročné kultúrne leto 
odštartuje Karlova Ves 
netradične. V spolupráci 

s Bratislavským kultúrnym a infor-
mačným strediskom predstaví 1. 
júla popoludní na Hlavnom námestí 
to najlepšie, čo doma máme. 

Karlovešťanov, ale aj ostatných 
Bratislavčanov a návštevníkov 
hlavného mesta tu od 14.00 h čaká 
bohatý kultúrny a športový program 
s množstvom sprievodných podu-

jatí, ako sú tvorivé dielne či tanečný 
workshop. V centre hlavného mesta 
sa predstavia folklórne súbory Dolina 
a Čečinka, Základná umelecká škola 
Jozefa Kresánka, Karloveský športový 
klub, Karloveské tanečné centrum, 
rodinné centrá a ďalší. Moderátorom 
programu bude CirKus-Kus. Vrcho-
lom podujatia bude večerné vystúpenie 
stálice slo venskej nezávislej hudobnej 
scény - skupiny Longital.           -mš-

Blíži sa výročie SNP
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pozýva na spomienku pri príleži-

tosti 73. výročia Slovenského národného povstania. Spomienkové zhromažde-
nie sa uskutoční v piatok 25. augusta od 16.30 h v Parku SNP v Líščom údolí 
v Karlovej Vsi. Po príhovoroch, kladení kvetov a vencov bude pripravené malé 
občerstvenie pri ohni. Vítané sú aj deti a mládež.          -red-

Priestor pre váš inzerát

Info: 0940 634 111 
e-mail: inzercia@karlovaves.sk
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Mestské lesy chcú regulovať 
premnožené diviaky

Mestské lesy v Bratislave 
požiadali o povolenie 
vykonať regulačný odlov 

diviakov vo viacerých lokalitách 
v oblasti Líščieho údolia a Starých 
gruntov. V posledných mesia-
coch občania upozorňujú na čoraz 
častejší výskyt diviakov najmä 
v okrajových častiach Karlovej 
Vsi. V Líščom údolí, v oblasti Siti-
ny a Starých gruntov pravidelne 
vchádzajú do oplotených záhrad. 

Veľký rešpekt a obavy vzbudzuje 
najmä veľká bachyňa s malými pra-
siatkami. Ľudia sa pýtajú, či sa di-
viaky nepremnožili. „Karlova Ves má 
to šťastie, že sa v jej bezprostrednom 
okolí zachovali veľké plochy lesov. 
Diviaky patria k typickým lesným 
živočíchom a lesy na území Karlovej 
Vsi sú ich prirodzeným prostredím. 
Sú veľmi inteligentné a vynachádza-
vé pri zdolávaní prekážok. Do záhrad 
prichádzajú za potravou. Väčšina 
plodín, ktoré si tam pestujeme, im 
totiž veľmi chutí. Prekonať pritom 
obyčajný plot z drôteného pletiva je 
pre ne hračka,“ vysvetľuje ochranár 
a poslanec v Karlovej Vsi Jaromír 
Šíbl.

Poľovníci, do značnej miery aj 
z obavy pred nežiaducimi konfliktmi 
s verejnosťou, chodia v rámci le-
soparku poľovať do odľahlejších lo-
kalít. V tesnej blízkosti obytných 
zón tak vznikajú síce neoficiálne, ale 
zato rozsiahle „nepoľovné plochy“, 
kde zver nemá dôvod  človeka sa báť. 
Prirodzený predátor diviakov – vlk - 
bol v okolí Bratislavy vyhubený už 
dávno.

Karloveské pošty budú počas dovolenkového obdobia otvorené 
v nasledujúcom režime:
Pošta Bratislava 43, Borská 1/A
                      Po, Str, Pia   7.00 – 13.00 h
                      Ut, Št.         13.00 – 19.00 h
Pošta Bratislava 44, Ľ. Fullu 3
                      Po, Str, Pia  13.00 – 19.00 h
                      Ut, Št             8.00 – 13.00 h
                      So: zatvorené
Pošta Bratislava 4, Karloveská 34 je otvorená bezo zmeny
                      Po - Pia          8.00 – 19.00 h
                      So:                 8.00 – 12.00 h

Ak stretnete diviaka, najlepšie 
je zachovať pokoj, nepribližovať sa 
k nemu, nerobiť prudké pohyby. Di-
viaky sú všežravce, no preferujú ras-
tlinnú potravu. 

Na otvorenom priestranstve býva-
jú stretnutia takmer vždy bezprob-
lémové. Diviak zhodnotí situáciu 
a buď sa rozhodne pokračovať v pre-
chádzke, alebo utečie. Pri stretnutí 
v oplotenej záhrade treba diviakovi 
v prvom rade umožniť bezproblémový 
ústup pre prípad, že by sa rozhodol 
utiecť. Neodporúča sa preto postaviť 
sa mu rovno do cesty, napríklad 
pred dieru v plote, ktorou vás prišiel 
navštíviť. „Niežeby vám chcel ublížiť, 
ale pri úniku z nepríjemnej situá-
cie vás môže nechtiac zvaliť na zem, 
čo vám tiež môže spôsobiť nejaké to 
menšie zranenie, nehovoriac o po-
riadnom šoku. Ak sa diviak rozhodne 
zostať, neodporúča sa ho vyháňať, 
múdrejšie je ustúpiť a radšej privolať 
odbornú pomoc – zamestnancov 
Mestských lesov v Bratislave,“ dodá-
va Jaromír Šíbl.

Na území Sitiny, ktoré je súčasťou 
poľovného revíru Lesopark, vykoná-
vajú zamestnanci Mestských lesov 
v Bratislave regulačný odlov diviakov 
už od začiatku tohto roka. Odborní-
ci však odporúčajú, že treba aspoň 
z času na čas loviť diviaky aj v lokali-
tách mimo poľovného revíru, aby sa aj 
tu ich výskyt obmedzil aspoň na pri-
jateľnú mieru. Lov zveri na takýchto 
nepoľovných plochách je však možné 
vykonávať len s osobitným povolením 
od okresného úradu.

-mš-

Obyvatelia poslali úradu 
niekoľko návrhov na zlepšenie 
životného prostredia

Pokryť veľké oporné betónové 
múry na Dlhých dieloch 
popínavým brečtanom, 

ochrana a údržba existujúcej ze-
lene, vyvedenie malého potoka po 
celej pravej strane Líščieho údo-
lia, ktorý sa dnes stráca v kanáli, 
prípadne vytvorenie malého jazera 
v jeho strede ako nástroj prevencie 
pred následkami globálneho otepľo-
vania. To sú len niektoré z desiatok 
návrhov, ktoré poslali obyvatelia 
Karlovej Vsi miestnemu úradu 
v rámci dotazníkového prieskumu. 

Od apríla do konca mája sa mali 
obyvatelia Karlovej Vsi možnosť 
zapojiť do dotazníkového prieskumu 
v rámci projektu PERFECT, ktorý je 
zameraný na problematiku ochrany 
zelene, prírody a jej rozmanitosti. Na 
dotazník odpovedalo 158 responden-
tov, z toho až 156 cez internet.  

Cieľom dotazníka bolo zistiť okrem 
iného aj to, či majú obyvatelia záujem 
o tematicky organizované vychádz-

ky, zamerané na spoznávanie zelene 
a prírody v Karlovej Vsi, ale aj o ko-
munitné záhradkarčenie a o oblasť 
ochrany prírody a zelene vo všeobec-
nosti.  

„Za veľmi podnetnú považujeme aj 
ochotu zapojiť sa do dobrovoľníckych 
prác, ktorú potvrdilo až 128 respon-
dentov.  Respondenti dostali v rámci 
dotazníka príležitosť  aj na vyjadrenie 
svojich názorov, celkovo sme dostali 
28 námetov.  Viaceré z nich sú nielen 
povzbudzujúce, ale aj veľmi podnetné, 
a budeme sa nimi postupne zaobe rať,“ 
informovala projektová manažérka 
PERFECT Zuzana Hudeková.

Všetci respondenti, ktorí sa chce-
li zapojiť do komunitných záhrad, či 
zúčastňovať sa vychádzok do príro-
dy, nechali na seba kontakt, čím 
vznikla cielená databáza aktívnych 
obyvateľov. Prieskum je pripravený 
v rámci projektu PERFECT, ktorý je 
financovaný z prostriedkov Európskej 
komisie.          -red-

Pošta v lete obmedzí 
otváracie hodiny

Obmedzenie platí od 16. 5. 2017 
do 30. 9. 2017

Obmedzenie platí od 17. 7. 2017 
do 18. 8. 2017

Popínavý brečtan na múre na Ul. Ľ. Fullu 
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Viac kvetov a zelene 
pre Karlovu Ves

Výrub stromov pred bytovými 
domami treba vždy dôsledne 
zvážiť

Zoberte psa z útulku
na prechádzku

Reč je aj o odkvitnutých tohtoročných cibuľkách nar  cisov a hya-
cintov, ktoré Karlovešťania namiesto vyhodenia do odpadkového 
koša, darovali miestnemu úradu a dali im tak druhú šancu na život. 

Mestská časť ich začiatkom jesene vysadí v parku na Karloveskej ulici. 
V Karlovej Vsi v tomto roku pribudlo viac kvetov a kvitnúcich lúk. Naša 

mestská časť tak pokračuje v snahe vytvárať prostredie priateľské k včelám 
a iným opeľovačom. Pilotne sme tiež zmenili režim kosenia na vybratých 
plochách, nainštalovali na viacerých miestach hmyzie hotely. Bratislava-Kar-
lova Ves chce aj naďalej intenzívne pracovať na zlepšeniach v oblasti správy 
a údržby zelene. Od januára sa totiž stala partnerom medzinárodného 5-ročného 
projektu s názvom – Perfect (Planning for Environmental Resource eFficiency 
in European Cities and Towns), ktorý sa zaoberá dôležitosťou zelených plôch 
a prvkov v mestskom prostredí. Projekt je podporený v rámci Operačného pro-
gramu INTERREG IVC, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálne-
ho rozvoja (ERDF).                        -pv-; Foto: MiÚ

Zeleň v okolí našich domov sa 
spravidla snažíme chrániť 
a zachovávať. Sú však aj 

prípady, keď obyvatelia žiadajú 
o odstránenie stromov pred by-
tovými domami. Odôvodňujú to 
tým, že stromy im tienia a zasahu-
jú do okien. Všetko má však svoj 
zákonný postup, v ktorom treba 
dôsledne zvážiť, či je žiadosť o výrub 
skutočne opodstatnená. 

Vyrúbať stromy na sídlisku možno 
len z niekoľkých dôvodov. Opod-
statnené je to vtedy, ak je strom už 
 v zlom zdravotnom stave alebo svojimi 
koreňmi zasahuje do základov domu 
a narúša stabilitu stavby. Kompetentní 
sa možnosťou výrubu môžu zaoberať 
aj vtedy, ak strom spôsobuje nevhod-
né hygienické podmienky v bytových 
a nebytových priestoroch. Takúto 
skutočnosť však treba doložiť svet-
lotechnickým (hygienickým) posud-
kom. Ak vám strom  tieni či zasahuje 
do okien, treba sa obrátiť na správcu 
bytového domu. Výrub stromov totiž 
musia vlastníci bytov a nebytových 
priestorov v dome najprv prebrať na 
domovej schôdzi. Ak ho schváli nad-
polovičná väčšina vlastníkov, správ-
ca bytového domu môže požiadať 
o výrub na miestnom úrade. Potom 
sa uskutoční správne konanie, kde 

sa bude posudzovať, či je predmetný 
výrub opodstatnený. Miestny úrad za 
posledný rok a pol eviduje takmer 60 
podnetov na stromy, ktoré tienia či 
zasahujú do okien. Z toho trinásť oby-
vateľov požiadalo o výrub dreviny. 

Šetrnejším riešením je konáre 
stromu, ktoré tienia, orezať. Aj to 
však treba nechať na skúsených a cer-
tifikovaných arboristov. Platí to najmä 
o ihličnatých stromoch, na ktorých sa 
živé vetvy nesmú neodborne orezávať. 
Nerobte to preto svojpomocne, ale 
nechajte to na odborníkov. „Na 
stromy, ktoré neprodukujú ovocie, 
neplatia postupy ako na ovocné stro-
my. Strom by sa mohol poškodiť 
a oslabiť, čo by sa mu mohlo stať o-
sudným,“ vysvetľuje škodlivosť neod-
borných a svojpomocných zásahov 
do ihličnatých stromov pracovníčka 
oddelenia zelene v miestnom úrade 
Lucia Ličková. Za posledný rok 
odde lenie životného prostredia evi-
duje deväť prípadov neodborného 
zásahu na drevinách v rôznom roz-
sahu, ďalšie tri prípady sa riešia. 
V prípade otázok, ktoré sa týkajú 
výrubu drevín, žiadostí či posúdenia 
údržby drevín môžete kontaktovať 
oddelenie životného prostredia na tel. 
č. 02/707 11 282 alebo e-mailom na 
lucia.lickova@karlovaves.sk.   

-zč-; Foto: MiÚ

Máte radi zvieratá a chcete 
spraviť dobrý skutok? 
Potešte psov z útulku 

a vezmite ich na prechádzku. Von 
s „útulkáčom“ zo Slobody zvierat 
na Poliankach môžete ísť každý deň 
vrátane víkendov, a to od 12.00 do 
16.30 h, v lete do 17.30 h. Stačí na 
to preukaz, ktorý záujemcom za 
2 eurá vystavia priamo v útulku. 
Fotografiu nepotrebujete. 

Venčiť psov môžu prísť dospelí 
i deti, tie však k vydaniu preuka-
zu potrebujú písomný súhlas rodiča 
s telefónnym kontaktom naňho. 
Potom sa už stačí preukázať tzv. 
„venčiarskym“ preukazom, ošetro-
vateľ vyberie psíka podľa schopností 
a veku dobrovoľníka a ide sa von. 
Deti či začiatočníci dostanú menších 
a ľahšie zvládnuteľných psov. Zviera-
tá majú obojky a vôdzku záujemcom 

požičajú v útulku. Prechádzke sa po-
tešia nielen psíkovia, ale aj ošetro-
vatelia, pretože pri takmer 200 oby-
vateľoch útulku je nad ich sily vziať 
každého denne na vychádzku. 

Prechádzka, pozornosť a pohlade-
nie sú pre psov z útulku najkrajšími 
chvíľami dňa. „Útulkáči“ sú zvyčaj-
ne nenároční a vďační, no aj pri vy-
chádzke so psíkom treba dodržiavať 
pravidlá a zásady bezpečnosti. 
Požičaného psa treba mať vždy na 
vôdzke, v areáli útulku i mimo neho. 
Je to pre bezpečnosť psa i samého do-
brovoľníka. Ošetrovatelia už svojich 
zverencov poznajú a vedia, ktoré psy 
sú ľahšie zvládnuteľné a ktoré majú 
viac temperamentu. Tie potom berú 
na prechádzky skúsení dobrovoľní-
ci. Viac informácií o útulku Slobody 
zvierat je na internetovej stránke 
www.slobodazvierat.sk.         -zč-
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Tradícia Bratislavského MTB 
maratónu pokračuje

Radi športujete? Prihláste sa 
na turnaje!

Do práce sme v máji jazdili 
na bicykloch

Športservis Bratislavský 
MTB Maratón nadväzuje 
na tradíciu jediného cyklis-

tického maratónu na území 
Bratislavy. Tento rok sa prihlásilo 
až 443 pretekárov.

V sobotu 17. júna Devínska Ko-
byla preverila kondíciu aj technické 
schop nosti cyklistov na dvoch tra-
tiach. Účastníci si mohli vybrať 
z dvoch okruhov. Ako prvý odštartoval 
veľký okruh, ktorý meral necelých 40 
kilometrov. Cyklisti na ňom nastúpali 
až 1590 výškových metrov. Tí, ktorí 
si netrúfli na takúto dĺžku, sa mohli 

Počas Karloveských hodov, 
ktoré budú na prelome sep-
tembra a októbra, bude 

okrem bohatého programu pri-
pravených aj niekoľko športových 
lahôdok. 

V sobotu 30. septembra bude na 
ihrisku na Molecovej 1/A niekoľko 
družstiev hrať Karloveský hodový tur-
naj vo futbale. Môže sa prihlásiť každé 
futbalové družstvo, ktorého hráči 

Auto za bicykel vymenili 
v máji aj niektorí zamest-
nanci miestneho úradu. 

Zapojili sa totiž do celonárodnej 
súťaže Do práce na bicykli, ktorú 
každoročne vyhlasuje národný cyk-
lokoordinátor.

 Karlovu Ves reprezentovali štyri 
tímy, ktoré spolu najazdili vyše 2154 
kilometrov. Spolu uskutočnili 156 
jázd a životnému prostrediu pomohli 
ušetrením viac ako 574 kilogramov 
CO

2
. Karlova Ves je jednou zo 74 sa-

mospráv, ktoré sa do kampane pridali.
Celoslovenská súťaž Do práce na 

bicykli je určená pre samosprávy, ale 
aj pre zamestnávateľov a ich zamest-
nancov. Cieľom súťaže je podporiť 
rozvoj trvalo udržateľnej mobility 

zúčastniť kratšieho, 21-kilometrového 
okruhu s prevýšením 810 metrov. 
Na trati v kategóriách PEDELEC 
a OPEN zabojovali aj čoraz popu-
lárnejšie elektrobiky.

Zatiaľ čo na Devínskej Kobyle bo-
jovali cyklisti o prvé miesta, v Parku 
SNP v Líščom údolí bol pripravený 
program pre celé rodiny. Návštevní-
ci si mohli vyskúšať jazdu na kolo-
bežkách a tí najmenší si zasúťažili 
v troch kategóriách na detských prete-
koch.        -red-; Foto: SPORTMEDIA

dovŕšia k termínu turnaja 18 rokov 
a to prostredníctvom e-mailu ksk@
ksk.sk alebo osobne v Karloveskom 
športovom klube na Janotovej 12. 

V nedeľu 1. októbra sa bude pri in-
ternáte Družba na Botanickej 35 hrať 
Karloveský hodový turnaj v tenise. 
Pôjde o štvorhry. Dvojice sa môžu 
prihlásiť na tel. čísle 0902 887 763, 
alebo cez e-mail stefanpjontek@
gmail.com Tešíme sa na vás.      -red-

v mestách a motivovať samosprávy, 
aby na svojom území vytvárali 
kvali tné a bezpečné podmienky pre 
cyklistov. Snahou organizátorov je 
tiež motivovať zamestnávateľov, aby 
vytvárali v sídlach firiem podmien-
ky na bezpečné odloženie bicykla, 
priestor na prezlečenie či prípadnými 
bonusmi motivovali zamestnancov, 
aby namiesto auta jazdili do práce 
radšej na bicykli. Kampaň do práce 
na bicykli má za sebou najúspešnejší 
ročník. Do súťaže sa tento rok zapo-
jilo 2565 tímov z celého Slovenska 
a do vedna súťažilo 8532 účastníkov. 
Spolu na bicykloch najazdili 1 107 
643 kilometrov počas 175 930 jázd 
a ušetrili tým 314 780 kg CO

2
.       -zč-

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 minimálne 20 strán, v náklade 19-tisíc kusov. Slovenská 
pošta ho distribuuje do všetkých domácností aj firiem na území Kar-
lovej 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 inze-
rovať 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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Naše akvabely mieria 
na majstrovstvá sveta

Deti hľadali stratenú Atlantídu

Stretnutie volejbalistov 
v karloveskej „Sokolovni“

Synchronizované plávanie 
je náročný šport a výkon si 
môžete predstaviť ako šprint, 

pri ktorom máte zadržaný dych 
a na tvári úsmev, hovorí Nora 
Szauder, trénerka reprezentačnej 
dvojice Petry Ďurišovej (na fo-
tografii vpravo) a Diany Miške-
chovej, ktoré sa v júli predstavia 
na majstrovstvách sveta v synchro-
nizovanom plávaní v Budapešti. 

Tréning na súťažné vystúpenie nie 
je záležitosťou dní, ale mesiacov. 
Príprava „na suchu“ tvorí podstatnú 
časť tréningového procesu, v ktorom 
nechýbajú balet, beh, gymnastika 
a posilňovanie. Niekoľkohodinový 
denný dril zahŕňa tréning výrazu 
tváre a akrobatických prvkov, medzi 
ktorými sa vyníma vývrtka. „S via-
cerými technickými  obmenami je 
tento prvok zakomponovaný do našej 
technickej, ale aj voľnej zostavy. 
Počas zostavy v niektorých partiách 
strávime pod vodou bez dychu 
a samozrejme pohybu nohami nad 
hladinou aj 35 sekúnd. Na to, aby 
sme to zvládli, je potrebný dlhodobý 
tréning. Dôležité je naučiť sa základ-
né polohy ako ležanie na hladine, 

Deň detí v karloveskej obec-
nej lodenici bol 27. mája 
ladený na motívy stratenej 

Atlantídy. Deti súťažili a zabávali 
sa na deviatich stanoviskách. 

S lodným lístkom na ceste do At-
lantídy postupovali od jednej hry 
k druhej, skladali mapu, prekonávali 
prekážky, lovili poklady zo studne 
a získavali body pri ďalších špor-
tových trikoch. Napokon ich v magic-
kom obchode U vodníka vymieňali za 
rôzne sladkosti. Sprevádzali ich aj ar-
cheológ a víla. Zároveň si deti mohli 

Volejbaloví nadšenci z bývalého 
volejbalového oddielu Karlova Ves, 
neskôr Tesla a BAZ, zorganizovali 
3. júna stretnutie bývalých hráčok, 
hráčov a funkcionárov v „Sokolovni“ 
na bývalých antukových volejba-
lových ihriskách TJ Karlova Ves 
pri Riviére. Zišlo sa ich viac ako 23 
a zaspomínali si na výbornú volejba-
lovú rodinu od žiačok a žiakov cez 
dorastenky a dorastencov až po ženy 
a mužov vtedajšieho volejbalového 
oddielu „Karlovky“. Všetci zúčast-
není pri vstupe symbolicky prešli 

kotúľ, neskôr stojka bez pomoci rúk, 
rotácie a v neposlednom rade zohrá 
rolu fantázia,“ hovorí trénerka Nora 
Szauder. Okrem fyzickej pripravenos-
ti je dôležité umelecké prevedenie 
a samotný zovňajšok pretekárok. Pred 
zrkadlom sa ladia detaily, ktoré takis-
to rozhodujú o celkovom dojme. 
Členky klubu IUVENTA 

AQUATIX majú pred sebou ďalšiu 
možnosť ukázať sa na vrcholovom 
medzinárodnom podujatí. Silnej 
konkurencie sa však neboja. „Určite 
to nebude jednoduché pre nás, ktoré 
sa venujeme tomuto športu vo svojom 
voľnom čase a prispôsobujeme všet-
ky svoje aktivity tak, aby sme mohli 
trénovať čo najviac. V konkurencii 
s pretekárkami z plaveckých veľmocí, 
ktoré sa tomuto športu venujú 
viac-menej profesionálne, to bude pre 
nás veľká výzva. Aj napriek tomu naša 
snaha je obstáť čo najlepšie a podať 
v tejto sezóne maximálny výkon. 
Naším cieľom je umiestniť sa v prvej 
dvadsiatke najlepších pretekárok 
z celého sveta,“ prezradila ambície na 
MS Petra Ďurišová  

-ab-; archív P. Ďurišovej

zaskákať v nafukovacom hrade. Ku 
Dňu detí v lodenici neodmysliteľne 
patrilo aj člnkovanie na Karloveskom 
ramene. Lodníci z Klubu vodných 
športov previezli na vode všetkých 
60 zúčastnených detí aj niektorých 
rodičov. Po vode k deťom doplávala 
korytnačka, takže mali o zážitok viac. 
Okrem členov Klubu vodných špor-
tov súťaže pre karloveské deti zabez-
pečovali aj skauti z 11. zboru Biele 
delfíny.

-red-; Foto: Klub vodných športov

popod volejbalovú sieť a odbili bielu 
volejbalovú loptu, s ktorou kedysi 
hrávali. Po slávnostnom privítaní si 
všetci uctili minútou ticha svojich 
volejbalových priateľov a priateľky, 
ktorí odišli do volejbalového neba. 
Po prípitku a krátkom kultúrnom pro-
grame si zúčastnení prezreli nástenky 
z volejbalovej minulosti a veľa fo-
tografií, na ktorých sa hľadali. Neskôr 
sa účastníci presunuli na večeru, kde 
pokračovali v družných a veselých de-
batách a  spomínali na svoju volejba-
lovú mladosť a volejbalovú históriu. 

Miroslav Mičian; Foto: autor

Členky klubu majú ďalšiu
možnosť ukázať sa na medzinárodnom podujatí

Stretnutia bývalých hráčov sa zúčastnilo viac ako 23 volejbalistov

Kamel klub je na Facebooku

Kamel
Klub

FILM
Buďte informovaní o všetkých podujatiach v Kar-

lovej Vsi. Kultúra, šport, akcie pre deti, fotografie 
z podujatí, rôzne súťaže a vaše komentáre. Sleduj-
te online najbližšie koncerty, filmové premietania, 
divadielka a festivaly.
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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 h vrátane požičania palíc. 
Tel.: 0907 549 896

VODOINŠTALATÉR, 40 rokov prax. Tel.:  0908 178 851

PREDÁM 1-izbový byt s výmerou 32,14 m² Silvánska č. 11, 7. poschodie, 
Karlova Ves – BA. V prípade záujmu volajte: 421 904 178 567.

Predám 1-izbový byt po rekonštrukcii v Karlovej Vsi. Tel. 0950 340 414.

PRENAJMEM zubnú ambulanciu v Karlovej Vsi, zazmluvnenú so všet-
kými ZP. Tel. 02/654 20 094, 0905 110 209

Z policajného 
zápisníka 
máj - jún 2017

•  Hliadka PZ v čase o 2.37 h dňa 20. 5. 2017 v Bratislave na Majerní-
kovej ulici zastavila vodiča motorové vozidla zn. Honda Accord, ktorý 
nedal znamenie o zmene smeru jazdy. Počas kontroly policajti vyzvali 
20-ročného muža, aby sa podrobil dychovej skúške, pričom mužovi name-
rali 0,76mg/l alkoholu v dychu, opakovane 0,77mg/l. 20-ročný vodič bol 
zaistený pre podozrenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
•  Neznámy páchateľ v čase od 12.00 h dňa 23. 5. 2017 do 20.10 h dňa 25. 
5. 2017 v Bratislave na Ulici Ľudovíta Fullu odcudzil tam zaparkované 
a riadne uzamknuté motorové vozidlo zn. Peugeot 206, čím spôsobil poško-
denej 27-ročnej žene škodu vo výške 1400 . Po odcudzenom motorovom 
vozidle bolo vyhlásené pátranie.
•  Neznámy páchateľ v čase o 1.00h dňa 26.05.2017 v Bratislave v Mlynskej 
doline na autobusovej zástavke Zoologická záhrada odcudzil poškodenému 
26-ročnému mužovi mobilný telefón zn. Iphone 7 Gold 32 Gb, čím mu 
spôsobil škodu vo výške 260 .
•  Hliadka PZ v čase o 21.30 h dňa 27. 5. 2017 v Bratislave na ulici Staré 
grunty obmedzila na osobnej slobode 26-ročného muža, ktorý prechovával 
igelitové vrecúško s neznámou zelenou sušenou rastlinou a bol podozrivý 
z prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných  látok,  jedov  
alebo prekurzorov, ich  držania a obchodovania s nimi.
•  Neznámy páchateľ v čase o 14.15 h dňa 2. 6. 2017 v Bratislave na Kar-
loveskej ulici v predajni  odcudzil peňaženku, v ktorej sa nachádzali osobné 
doklady, doklady od motorového vozidla a motocykla, dve bankomatové 
karty a finančná hotovosť, čím spôsobil poškodenému 44-ročnému mužovi 
škodu krádežou vo výške 150 .
•  Neznámy  páchateľ v presne nezistenom čase dňa 7. 6. 2017 do rána  dňa 
8. 6.2017 v Bratislave  na Silvánskej ulici poškodil na vchodových dverách 
obytného domu kábel, ktorý smeroval k magnetickému čipu dverí, čím 
spôsobil spoločenstvu vlastníkov bytov škodu poškodením vo výške 250 .
•  Neznámy páchateľ v čase od 13.45 h do 14.10 h dňa 13. 6. 2017 
v Bratislave na  ulici Staré grunty na parkovisku pred obchodným domom 
vnikol do neuzamknutého motorového vozidla  zn. VW Touran a odcudzil 
z neho tašku, v ktorej sa nachádzali osobné doklady, doklady od moto-
rového vozidla, dve bankomatové karty, finančná hotovosť vo výške 50 
, čím spôsobil poškodenému 65-ročnému mužovi škodu vo výške 80 .
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Harmonogram pristavenia 
veľkokapacitných kontajnerov

  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 

10. 7. 2017 11. 7. 2017 Ľ. Fullu 9 – výklenok od hlavnej cesty

10. 7. 2017 11. 7. 2017 Pribišova  2 – pred pasážou k Bille

10. 7. 2017 11. 7. 2017 Líščie údolie 63 – zo zadnej strany

10. 7. 2017 11. 7. 2017 Kuklovská – oproti 58 

17. 7. 2017 18. 7. 2017 Nad Lúčkami 43

17. 7. 2017 18. 7. 2017 Karloveská 5 – vedľa ihriska

  7. 7. 2017 18. 7. 2017 Púpavová 25 – parkovisko

17. 7. 2017 18. 7. 2017 Jurigovo nám. 13 – Nábělkova

24. 7. 2017 25. 7. 2017 Jamnického 8 

24. 7. 2017 25. 7. 2017 Pod Rovnicami 29 – zo zadnej strany 

24. 7. 2017 25. 7. 2017 Dlhé diely I. - Nad Dunajom

24. 7. 2017 25. 7. 2017 Segnerova  5 – garáže 

31. 7. 2017 01. 8. 2017 Matejkova  14 

31. 7. 2017 01. 8. 2017 Pribišova 6 

31. 7. 2017 01. 8. 2017 Adámiho  12 

31. 7. 2017 01. 8. 2017 J. Stanislava 8 

  7. 8. 2017   8. 8. 2017 Roh Suchohradská a Silvánska

  7. 8. 2017   8. 8. 2017 Kuklovská – parkovisko pod múrom

  7. 8. 2017   8. 8. 2017 Kolískova 12 – parkovisko vo dvore

  7. 8. 2017   8. 8. 2017 Líščie údolie  14 

14. 8. 2017 15. 8. 2017 Púpavová  1 

14. 8. 2017 15. 8. 2017 Ľ. Fullu  3 

14. 8. 2017 15. 8. 2017 Jurigovo nám. 5 

14. 8. 2017 15. 8. 2017 Kempelenova ulica – parkovisko

21. 8. 2017 22. 8. 2017 Roh Púpavová – Pernecká

21. 8. 2017 22. 8. 2017 Nad Lúčkami 27 – roh F. Kostku

21. 8. 2017 22. 8. 2017 Karloveská 30 

21. 8. 2017 22. 8. 2017 Sološnícka  10 – elipsa 

28. 8. 2017 29. 8. 2017 Majerníkova  34 

28. 8. 2017 29. 8. 2017 Hlaváčiková  27 

28. 8. 2017 29. 8. 2017 Adámiho  15 - roh Hodálova

28. 8. 2017 29. 8. 2017 Beniakova  34 

Súťaž o obraz od výtvarníka 
Fera Guldana

Autor pamätníka tragickej smrti Róberta Remiáša na Botanickej ulici výtvarník 
Fero Guldan sa pri svojej návšteve Karlovej Vsi, ktorá bola spojená s údržbou 
jeho diela, rozhodol venovať svoj obraz niektorému z obyvateľov Karlovej Vsi, 
ktorý správne odpovedal na dve súťažné otázky z júnového čísla našich novín. 
Výherkyňou obrazu sa stala Dorota Gvozdjáková. Srdečne gratulujeme.      -red-

Lucku Kyselicovú doniesol bocian mamine Jane a oteckovi Pavlovi ešte 
28. apríla. V rodine Bulíkovcov sa od 5. mája tešia z malej Natálky. Fot-
ku do redakcie nám poslala mamička Mária. Riško Šoka sa narodil 6. mája 
mamke Monike a tatkovi Tomášovi, ktorí sú hrdí na to, že ho majú. Veľkú 
radosť majú určite aj Dana a Miroslav Pavolovci, ktorým sa 12. mája narodila 
dcérka Júlia. Všetkých nových Karlovešťanov vítame na svete a prajeme im 
pevné zdravie, veľa šťastia a lásky. 

Ak sa chcete vidieť aj vy so svojimi ratolesťami na stránkach mesační-
ka Karlova Ves, neváhajte a pošlite nám fotku s vašimi detičkami do 15. 
augusta e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Nezabudnite pripísať 
vaše meno a priezvisko a meno dieťaťa. V najbližšom čísle uvítame do života 
detičky narodené v júni, júli a auguste.          -zč-

Riško ŠokaNatálka Bulíková

Júlia PavolováLucka Kyselicová

V apríli a máji priniesol bocian 
Lucku, Natálku, Riška a Júliu

 Od Do Miesto  Od Do Miesto


