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Letné rekonštrukcie

Karloveské školy 
a škôlky čakajú počas 
leta opravy 
a rekonštrukcie
Viac na s. 2
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Cesta na Adámiho je v pláne letných rekonštrukcií

Centrum služieb občanom bude počas prázdninových 
víkendov zatvorené

V letných mesiacoch Karlova 
Ves zrekonštruuje viacero 
ciest a chodníkov. Najroz-

siahlejšie práce čakajú cestnú ko-
munikáciu na Adámiho ulici. Vyše 
500-metrový úsek dostane nový 
asfaltový povrch. Oddelenie dopra-
vy počíta s nákladmi prác vo výške 
100 000 eur. Je potrebné sledovať 
dopravné značenie.

Myslí sa samozrejme aj na chodcov. 
Nerovné chodníky sa budú opravo-
vať aj na Pribišovej ulici smerom 
k dlhodielskemu kostolu. Rekonštruk-
cia je v pláne aj o ulicu ďalej vo 
vnútrobloku Majerníkova. V tejto lo-
kalite avizovali občania aj dlhodobý 

problém s vysokými obrubníkmi, 
ktoré sú prekážkou pri plynulom po-
hybe s kočíkmi a predstavujú problém 
aj pre ľudí s obmedzenou pohybli-
vosťou.

Na výmenu je zrelý aj asfalt v areá-
li škôlok na Adámiho 11, Ladislava 
Sáru 3 a Majerníkova 11. Rekonštruk-
ciou prejdú aj schody k Materskej 
škole na Ul. Ľ. Fullu 12. Práce sú 
z dôvodu prázdnin a menšej premávky 
naplánované na júl a august. Oby-
vateľov zároveň prosíme o trpezli-
vosť počas tohto obdobia. Odmenou 
za krátkodobý nadmerný hluk budú 
lepšie cesty a chodníky.

-ab-; Foto: MiÚ

Dôvodom je čerpanie dovoleniek zamestnancov. Obyvatelia si budú môcť 
úradné dokumenty vybaviť každý pracovný deň od 8.00 h ráno. Služby centra 
počas pracovného týždňa ostanú nezmenené. Osvedčovanie podpisov a listín, 

matriku, ohlasovňu pobytov, úhradu správnych poplatkov a daní vybavíte od 
1. júla od pondelka do piatka. Po letných prázdninách bude Centrum služieb 
občanom opäť otvorené aj v sobotu.        -ab- 

Líščie údolie

Obľúbený Park 
SNP má konečne 
svoju správkyňu
Viac na s. 4

Motoristov z Adámiho iste poteší nový povrch cesty bez výtlkov

Písali sa 90. roky, keď som ako študent chodil s kamarátom do jedného 
pohostinstva. Preberali sme život, rozprávali sme sa o škole či kamarátoch. Keďže 
sme boli mladí a nepoznali sme hodnotu peňazí, občas sme sa zábavali na hracích 
automatoch. Stálo nás to mesačne približne 30 korún. Vždy sme len prehrávali, až 
pokým neprišiel jeden večer, keď sa kamarátovi na kotúčoch objavili tri sedmičky 
a vyhral 300 korún. Takto nejako sa u gamblerov začína ich tragická cesta.

Som rád, že sme si vtedy ustrážili tenkú hranicu medzi hrou a závislosťou. Hoci nás 
život zavial každého iným smerom, niečo z 90. rokov tu zostalo doteraz. Automaty 
v herniach. Najskôr to vyzeralo, že hrací biznis v Bratislave sa skončí, no krátko 
pred letom prišla z Krajského súdu v Bratislave správa, že zákaz herní v hlavnom 
meste je neplatný a herne môžu fungovať ďalej. Bratislavskí poslanci totiž o zákaze 
herní hlasovali dvakrát. Prvý krát ho neschválili, pretože chýbal jeden hlas. Druhé 
hlasovanie už rozhodlo o zákaze herní.

Toto hlasovanie však súd označil za neplatné, pretože o petícii s vyše 100-tisíc 
podpismi Bratislavčanov vraj nie je možné hlasovať dvakrát. Otázne je, čo je 
prioritný záujem verejnosti? Slobodný trh s hernými automatmi, hoci s rizikom, 
že isté percento hráčov bude závislých, alebo má byť na prvom mieste obmedzenie 
tejto časti trhu, práve preto, že má potenciál ohroziť zdravú myseľ človeka? Otázkou 
zostáva aj to, čo s ďalšími potenciálnymi zdrojmi závislosti?

Máme tu alkohol či cigarety. Veľa ľudí si nevie poradiť ani s nimi. Cieľom tohto 
úvodníka nie je vyvodzovanie záverov. Každý čitateľ má na túto problematiku vlastný 
názor. Možno by však bolo potrebné, aby sa vyjadrili pred širokou verejnosťou tí, 
ktorí so závislými pracujú. Najlepšie vedia, s ktorými typmi závislosti sa dá pracovať 
a pred ktorými sa treba vyvarovať. Je totiž v záujme každého z nás, aby zostala myseľ 
človeka čistá a slobodná.

Branislav Heldes, šéfredaktor

Kultúrne leto

Tohtoročné 
kultúrne 
a športové leto bude 
mimoriadne pestré
Viac na s. 11 – 14
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Správy z mestskej častijúl – august 2018

Opravy v školách a školských 
zariadeniach počas leta

Počas najbližších me siacov 
pristúpi Karlova Ves 
k opravám v školách a ma-

terských školách. V Materskej 
škole  (MŠ) Pod Rovnicami treba 
opraviť zatekajúci svetlík, strechu, 
vydutú podlahu v kuchyni a tak-
isto dokončiť obnovu podlahovej 
krytiny na schodoch do jedálne 
a chodbách. Po májových prud-
kých dažďoch, keď bola zatečená aj 
jedna trieda v MŠ, bola prečistená 
kanalizácia a dažďové zvody. Počas 
prázdnin bude trieda nanovo vy-
maľovaná a vyčistená. 

Mestská časť dokončuje výmenu 
vchodových dvier v MŠ Kolískova 
a MŠ Ľ. Fullu a počas prázdnin pristú-
pi aj k výmene všetkých vchodových 
dverí v MŠ Borská.

Revitalizácia areálu materských 

škôl je naplánovaná v MŠ na L. Sáru, 
Ľ. Fullu, Suchohradskej, Kolískovej 
a Borskej tak, aby boli opravené 
múriky okolo detských pieskovísk, 
okolo schodísk a aby boli scho-
diská medzi jednotlivými ihriskami 
v areáloch bezpečné. V areáloch MŠ 
Adámiho, L. Sáru, Borská bude počas 
letných mesiacov rekonštruovaný aj 
asfaltový povrch. 

V pláne opráv figurujú aj naše 
školy. Rozsiahlejšia rekonštrukcia 
sa uskutoční v SŠ Tilgnerova, kde je 
potrebné vykonať opravu napojenia 
prístavby v budove, opravu striech 
a dilatácie a opraviť časť podlahy na 
2. poschodí. V ZŠ na Karloveskej 61 
sa počíta s revitalizáciou školského 
areálu, a to najmä opravou pôvodnej 
bežeckej dráhy. Ďalšou investičnou 
aktivitou je finalizácia zariaďova-

nia školskej kuchyne v budove na 
Majerníkovej 60. 

Najnákladnejšiu tohtoročnú in-
vestíciu v školách a škôlkach pred-
stavuje výmena okien a vstupných 
dverí v celom objekte Majerníkova 60. 
Väčšina prác je naplánovaná na letné 

prázdninové obdobie. Rozsiahlejšie 
rekonštrukcie, ktoré si vyžadujú viac 
času a neprekážajú vyučovaciemu 
procesu, budú dokončené do konca 
kalendárneho roka.

-ab-; Foto: MiÚ

Aj tieto vchodové dvere na MŠ Borská budú vymenené počas leta

Hospodárenie mestskej časti 
Karlova Ves v roku 2017 
sa skončilo s čistým prebyt-

kom 89-tisíc eur. Celkové príjmy 
mestskej časti v minulom roku do-
siahli 11,6 mil. eur a celkové vý-
davky 11,5 mil. eur. 

„Záverečný účet predstavuje súhrn 
nášho rozpočtového hospodárenia za 
rok 2017. Je z neho jasné, že sme sa 
správali rozumne a zodpovedne. Pre-
bytok poputuje tam, kde je ho naj viac 
treba a teda prednostne do našich 
škôl a škôlok,” konštatovala starostka 
Dana Čahojová.

„V minulom roku sme pokračovali 
v zodpovednom hospodárení s cieľom 
nezadlžovať mestskú časť a pokryť 
nevyhnutné výdavky a investície vlast-
nými príjmami. To sa podarilo,“ ho-
vorí vicestarosta Branislav Záhradník 
a dodáva: „Na druhej strane by sme 
potrebovali viac financií investovať 
do opráv majetku mestskej časti, ktorý 
bol dlhodobo zanedbaný.“

Celkové príjmy mestskej časti 
v minulom roku vzrástli oproti roku 
2016 o 3 percentá.

Najväčším programom je škol-
stvo s výdavkami takmer 6,3 mil. 
eur. Na verejnoprospešné služby išlo 
500-tisíc eur, na program Kvalita 

prostredia a verejný poriadok takmer 
300-tisíc eur. Do dopravy a cestného 
hospodárstva sa investovalo 250-tisíc 
eur, do sociálnych služieb (bez opat-
rovateľskej služby, ktorá je financo-
vaná v rámci Moderného úradu) sa 
investovalo 160-tisíc eur. Na podporu 
športu a mládeže použila mestská časť 
vyše 100-tisíc eur a na kultúru takmer 
160-tisíc eur.  

Najväčšou investíciou bolo 
zakúpenie techniky pre Verejno-
prospešné služby Karlova Ves vo 
výške 178-tisíc eur (napr. náklad-
né automobily na odvoz odpadu 
a odvoz kontajnerov, ako aj nákup 
krovinorezov a pod.) Na rozšírenie 
a obno vu detských ihrísk a nákup 
nových hracích prvkov sa použilo 
vyše 36-tisíc eur. Do školstva sa in-
vestovalo ďalších 95-tisíc eur, najmä 
na rekonštrukciu sociálnych zariadení 
v MŠ L. Sáru, spolu takmer 30-tisíc 
eur na nákup veľkokuchynských 
zaria dení pre ZŠ Karloveská 61 
a ZŠ A. Dubčeka a takmer 19-tisíc 
eur išlo do nových hracích prvkov na 
školských ihriskách. Do domu kultúry 
sa zakúpila nová zvuková aparatúra. 

-red-; Foto: MiÚ

Karlova Ves hospodárila 
minulý rok opäť s prebytkom

Karlova Ves sa rozvíjala aj 
vďaka špeciálnym fondom

Vo fonde rozvoja športu a telovýchovných zariadení sa v minulom roku 
použilo viac ako 40-tisíc eur najmä na rekonštrukcie podláh v telocvičniach 
a na nové oplotenie futbalového ihriska. Z fondu rozvoja bývania sa financo-
vala druhá etapa rekonštrukcie Domu kultúry vo výške 54-tisíc eur. Z Fondu 
opráv a obnovy škôl a školských zariadení sa použilo takmer 150-tisíc eur. 
Najväčšími investíciami z tohto fondu boli oprava strechy ZŠ Karloveská 61 
a rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Pod Rovnicami. Na výsadbu novej 
zelene bolo použitých vyše 3-tisíc eur z Fondu zelene a ochrany prírody. 
V rezervnom fonde mestskej časti bolo ku koncu minulého roka spolu 1,1 mil. 
eur.

„Návrh na prerozdelenie prebytku vo výške 89-tisíc eur vychádza z potreby 
každoročne dopĺňať zdroje do fondu opráv škôl a školských zariadení. Pre-
to sme navrhli do tohto fondu 76-tisíc eur, do fondu zelene 3,5-tisíc eur a do 
rezervného fondu 9-tisíc eur,“ uzatvára vicestarosta Branislav Záhradník.

Vybudovala sa aj nová bezbariérová úprava vstupu do kultúrneho domu
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Pravdepodobne ste to zažili 
už aj vy. Venovali ste nemalé 
úsilie, čas aj peniaze na zveľa-

denie svojho domu. Aby ste potom 
zrazu jedného dňa našli na novej 
fasáde nevzhľadné čmáranice. Po 
prvom návale hnevu a sklamania 
sa bolo treba rozhodnúť, čo s tým. 
Ak tam čmáranice necháte, znehod-
notí to vzhľad vášho domu a navyše 
hrozí, že postupne pribudnú ďalšie. 
Jednoduché riešenie ani rada ne-
existuje.

Tento fenomén modernej doby 
sa žiaľ nevyhol ani Karlovej Vsi. 
Čmáranice rôznej úrovne poškodzujú 
zastávky, ploty, fasády budov a zne-
hodnocujú vzhľad verejného priesto-
ru. Autorstvo sa pripisuje väčšinou 
mladým ľuďom, ktorí podľahli tejto 
vášni z revolty alebo  túžby po dob-
rodružstve alebo sú prejavom jed-
noduchého vandalizmu.

Ani naša samospráva sa nechce 
zmieriť so súčasným stavom a hľadá 
spôsoby ako výskyt grafiti znižovať. 
Ich odstraňovanie je časovo aj fi-
nančne náročné. Existujú však aj  
nástroje na predchádzanie ich vzniku. 
Pomôcť môže rozširovanie kame-
rového systému či natieranie najviac 
exponovaných plôch anti-grafiti ná-
termi. Tieto riešenia sú však veľmi 
nákladné, zaťažujú verejný rozpočet 
a ich účinnosť je pomerne slabá. Ako 
to v živote býva, prevencia a pred-
chádzanie poškodzovania verejného 
či súkromného majetku sú síce ťažké, 
ale mohli by byť o mnoho účinnejšie.  

“Pokúsili sme sa nájsť cestu k týmto 
mladým ľuďom a ponúknuť im plochy, 
ktoré nebudú pre ostatnú verejnosť 
pôsobiť rušivo. Naopak, kvalitnými 
obrázkami môžu danú plochu zau-
jímavo oživiť. Očakávame, že získame 
rešpekt tejto komunity a na oplátku 

sa výskyt nežiadúcich grafiti bude 
znižovať,” vysvetľuje starostka Dana 
Čahojová.

Patrik (na jeho želanie nezverej-
ňujeme jeho skutočné meno), patrí 
do skupiny chalanov, ktorí sa venujú 
legálnym grafitom. „To znamená, že 
prídeme k stene, kde je to povolené, 
a keďže sa nemusíme ponáhľať, máme 
čas spraviť prepracovaný výtvor. Aj 
v Karlovej Vsi sú miesta, kde by také-
to plochy mohli vzniknúť. Viaceré 
betónové múry na detských ihriskách 
alebo akékoľvek iné betónové steny, 
vyzerajú odpudivo. Napríklad steny 
na Novackého alebo podchod na 
Levárskej. Výber stien by sme ale 
radšej nechali na iných. V Ružinove 
a v Petržalke sú vyhradené viaceré 
plochy, no v Karlovej Vsi nič také 
nemáme,“ vysvetľuje Patrik.

Keďže ľudia vnímajú kresby a rôzne 
čmáranice na stenách budov a múroch 
ako vandalizmus, najmä ak postrieka-
jú nedávno natreté budovy, zaujímalo 
nás, prečo to mladí muži  robia? Podľa 
Patrika sú to väčšinou deti vo veku 10 
až 13 rokov, ktoré sa dostanú k spre-
jom alebo fixkám a nevedia o grafiti 
takmer nič. Ich výtvory nezvyknú 

byť ničím zaujímavé a ako podklad 
si vyberajú čisté steny. Je aj otázne, 
či rodičia majú dostatočný prehľad 
o spôsobe trávenia voľného času svo-
jich „ratolestí“? „Myslia si že keď sa 
podpíšu na zateplený panelák niečo 
tým dokážu. Kvôli týmto nepodareným 
dielam ľudia odsudzujú všetkých 
“sprejerov”.  Grafiti sa pritom dá ro-
biť rôznymi spôsobmi. Je rozdiel, keď 
niekto len nastrieka svoje pseudome-
no alebo či nasprejuje farebnú maľbu 
na starý šedý múr, a tým spestrí oko-
lie,“ dodáva Patrik. 

Ak by podľa neho Karlova Ves dala 
možnosť tvoriť a zdokonaľovať sa cha-
lanom na plochách, kde to neprekáža, 
po nejakom čase by sa ich podpis 
premenil na pekné farebné dielo. 
„Samozrejme nikdy to nie je na 100 
percent, lebo vždy sa nájde niekto, kto 
nemá rešpekt a poškodí všetko, čo mu 
príde pod ruku. Ale myslím si,  že by 
to určite pomohlo aspoň čiastočne ob-
medziť grafiti tam, kde byť nemajú,“
uzatvára Patrik.    

-mš-; Foto: MiÚ

Grafitov by malo byť 
menej

Inzercia
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Do nadchádzajúcich ko-
munálnych volieb ostá-
va necelý polrok. Pomaly 

sa začínajú hlásiť kandidáti na 
starostov a miestnych poslancov 
v rôznych bratislavských mestských 
častiach. Zoznam kandidátov 
sa rozširuje, prichádza aj čas 
očierňovania potenciálnych súpe-
rov. Terčom antikampane sa stala 
aktuálna starostka Karlovej Vsi 
Dana Čahojová. 

Starostka podala trestné oznámenie 
na neznámeho páchateľa za poškodzo-
vanie dobrého mena, svojich práv a za 
ohováranie.

Na prelome mája a júna si niektorí 
Karlovešťania našli v schránkach fa-
lošný leták s jej predvolebným vizuá-
lom z roku 2014, doplnený o slogan 
„aby naše deti mali kde bývať“. V tex-
te na druhej strane autor v jej mene, 

Park SNP v Líščom údolí má 
svoju správkyňu. Katarína 
Kráľovičová to má ako oby-

vateľka Líščieho údolia do parku na 
skok a dá sa povedať, že jej doslo-
va prirástol k srdcu. Vidí jeho po-
tenciál, funkciu, možné vylepšenia, 
ale aj jeho nelichotivé stránky. 

Karlova Ves má to šťastie, že je 
z oboch strán v náručí lesov. Pri pre-
chádzke však nie je výnimočné nara-
ziť na odpadky. Katarína Kráľovičová 
ich zbiera z vlastnej iniciatívy, či už 
z chodníkov, okolia ohnísk alebo 
lesných ciest. „Nerozumiem tomu, 
ako niekto môže odhadzovať odpad-
ky na zem. Prípadne si po opekačke 
po sebe neupratať a nevyhodiť smeti 
do kontajnera. Občas vyz bieram 2 
– 3 vrecia odpadkov za pár desia-
tok minút. Ľudia na mňa pozerajú 
a niektorí neveriacky krútia hlavami, 
čo to robím. Keď si po sebe neupracú 
druhí, urobím to za nich,“ vysvetľuje 
situáciu nová správkyňa.

Zvýšený záujem o ohniská a ope-
kanie je podľa Kataríny Kráľovičovej 
cítiť najmä teraz, počas letnej sezóny. 
Takisto prichádzajú rodiny s deťmi, 
ktoré tu v prírode usporadúvajú 
oslavy narodenín. Je fajn, že park 
slúži ľuďom. „Zarážajúce je však 
to, že je ľuďom zaťažko priniesť si 

bez jej súhlasu a vedomia, vysvetľu-
je, aká komplikovaná bytová situácia 
aktuálne vládne v Bratislave, a preto 
sa rozhodla kandidovať do funkcie 
starostky. Vymyslený obsah vrcho-
lí oznámením o údajnej výstavbe 
stoviek bytov na Dlhých dieloch. To 
všetko pre deti, ktorých správny počet 
autor netrafil.

Predvolebná kampaň môže mať 
viacero tvárí. Kým niekto sa snaží 
presvedčiť občanov pozitívnym 
príkladom a víziami, iný šíri informá-
cie na diskreditáciu konkurencie. 
Starostka Dana Čahojová vopred 
informovala, že v blížiacej sa voleb-
nej kampani nebude používať žiadny 
bilbord, preto ak niekto uvidí jej tvár 
na bilborde, jeho objednávateľom bol 
určite niekto cudzí s možným úmys-
lom poškodiť jej meno.

-red-

so sebou vrece, nahádzať doň sme-
ti a prejsť 50 metrov ku kontajneru 
na separovaný odpad,” pokračuje 
Katarína Kráľovičová. 

Hoci sa to možno nezdá, v parku 
a priľahlom lese žijú zvieratá, ktoré 
lákajú odpadky zo smetných košov. 
Ak teda návštevníci nechajú pri koši 
vrece s odpadkami a považujú to za 
vyriešené, skôr ako príde k odvozu 
odpadu, rozhrabe odpadky napríklad 
líška. „Veľkým plusom by bolo, 
keby návštevníci po opekaní použili 
veľký kontajner na komunitný odpad 
a neodkladali vrecia k malým košom. 
Tie sa počas víkendu nevypratávajú, 
a tak z piatka na sobotu, a najmä zo so-

boty na nedeľu majú zvieratá ideálnu 
príležitosť rozhrabať vrecia po parku. 
Párkrát som na vlastné oči videla, 
ako líška snorí vo vreciach a vysýpa 
ich,“ približuje stav po víkendových 
akciách Katarína Kráľovičová.

Nová správkyňa parku pokladá za 
najväčšiu slabinu parku nedisciplino-
vanosť niektorých jeho návštevníkov. 
Park má podľa nej potenciál na zlepše-
nie infraštruktúry, ale tá je zbytočná, 
keď sa ľudia nevedia správať k tomu, 
čo park ponúka. Ľudia by mali podľa 
nej popracovať nielen na upratovaní 
po sebe, ale aj na vzťahoch. Aby ne-
dochádzalo ku konfliktom medzi 
mamičkami s deťmi, majiteľmi psov, 
korčuliarmi alebo cyklistami. Park 
má slúžiť všetkým rovnako a prinášať 
nám pokoj a oddych v lone prírody.

-ab-; Foto: MiÚ

Falošný leták

Obľúbený park v Líščom údolí 
má konečne svoju správkyňu

júl – august 2018

Poslanecká anketa
Otázka: Je potrebné, aby mal 

Park SNP v Líščom údolí správcu? 
Ak áno/nie - prečo?

Juraj Kmeťko

Karlovešťania môžu byť štastní, že 
majú takýto priestor v Líščom údolí. 
Je to poklad, o ktorý sa treba starať. 
Som jednoznačne za to, aby park 
mal vlastného správcu. Ideálne je, 
aby to bol človek, ktorý ma hlboký 
vzťah k tomuto územiu. A my takého 
človeka máme.

Daniela 
Záhradníková

Považujem to za veľmi dobré 
rozhodnutie. Líščie údolie je vzácny 
priestor pre Karlovešťanov. Verím, 
že správkyňa prispeje k väčšiemu 
poriadku a čistote Líščieho údolia.

Peter Lenč

Skvelé, keď sa nájdu ľudia, ktorým 
záleží na tom, ako to okolo nás vy-
zerá. Vždy je dobré, keď sa o veci 
niekto stará a keď to robí s láskou 
a rád, o to lepšie.

Nová správkyňa sa o park začala starať, lebo jej prirástol k srdcu
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Rozhodol o tom Krajský súd 
v Bratislave s tým, že zákaz 
nebol v súlade so zákonom. 

Znamená to, že herne z mesta 
nemusia zmiznúť a môžu fungovať 
aj naďalej. Podľa odporcov hazardu 
týmto rozhodnutím súdu prehral 
v Bratislave verejný záujem. Súd 
posudzoval, či je možné o jed-
nom všeobecne záväznom naria-
dení (VZN) rokovať dvakrát. 
Mestskí poslanci totiž o zákaze 
hazardu v Bratislave rozhodli 
až na druhýkrát. Prvýkrát sa im 
zákaz nepodarilo schváliť, lebo na 
to chýbal jeden poslanecký hlas. 
Súd vylúčil možnosť opakovaného 
hlasovania. Proti uzneseniu súdu je 
možné podať sťažnosť. Odporcovia 
hazardu zvažujú ďalší postup. 

„Rozhodnutím súdu odporco-
via hazardu v Bratislave prehrali. 
Medzičasom bola schválená nove-
la zákona, ktorá zrušila automaty 
a hracie prístroje v pohostinstvách 
a reštauračných zariadeniach, 
ale herne ostali zachované. Počet 
hracích zariadení v herniach  môže 

naďalej rásť. V Bratislave budú herne 
naďalej dostupné pre každého, kto ich 
vyhľadáva,“ hovorí starostka Dana 
Čahojová, ktorá patrila k iniciátorom 
petičnej akcie za zákaz hazardu 
v Bratislave. „Najhoršie je, že týmto 
rozhodnutím vyšla nazmar vôľa tak-
mer 40 % voličov Bratislavy, ktorí 
petíciu podpísali. Medzi nimi bolo 
aj veľa našich obyvateľov. Keby jej 
organizátori opäť chceli presadiť 
nejakú úpravu obmedzujúcu hazard 
v Bratislave, museli by zbierať pod-
pisy v rámci novej petície, i keď podľa 
novely zákona by tentokrát stačilo 
získať 15 % podpisov voličov.“ 

Navyše, ako informovala staros tka, 
pripravuje sa ďalšia vládna novela 
zákona o hazarde z dielne minister-
s tva financií, ktorá by mala prísť na 
rokovanie parlamentu pravdepodobne 
ešte v priebehu tohto roka. Nielenže 
by mala vyňať kasína spod možnosti 
regulácie samosprávou, ale zároveň 
by mala umožniť vstup súkromným 
aj zahraničným prevádzkovateľom na 
on-line trh s hazardom. Doteraz ho 
kontroloval štátom ovládaný Tipos, 

a tak aj príjmy z hazardu išli nepria-
mo do štátnej kasy. Novela by mala 
zaviesť aj tzv. register vylúčených 
osôb, ktoré treba chrániť, pretože sa 
napr. liečia zo závislosti alebo po-
berajú sociálne dávky. Podľa názoru 
odporcov hazardu je to však len špič-
ka ľadovca a nezachytáva tých, ktorí 
sú postihnutí gamblingom, no zatiaľ 
nie sú liečení. Ich počet sa odhaduje 
až na cca 100 000. Rovnako v ňom nie 
sú zachytení ani tí, ktorí síce svojou 
závislosťou ruinujú svoje rodiny, ale 
keďže pracujú a nie sú poberateľmi 
sociálnych dávok, register sa na nich 

nevzťahuje.
„Boj s hazardom však nevzdá-

vame. Napriek zmene zákona a pra-
vidiel, ktoré zakazujú výskyt herných 
automatov v reštauračných zariade-
niach, evidujeme v Karlovej Vsi ešte 
dve zariadenia, ktoré sú vedené ako 
reštauračné zariadenia, ale ešte stále 
sa v nich nachádzajú herné automaty. 
Podali sme podnet na finančnú 
správu a budeme vyvíjať tlak na 
našich zákonodarcov v záujme účin-
nej zmeny zákona,“ uzatvára Dana 
Čahojová.         

-mš-; Foto: ilustračné

Zákaz hazardu v Bratislave sa ruší

Inzercia
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MDD 
s rekordným počtom 

detí

Viac ako 300 detí sa zúčastni-
lo so svojimi rodičmi a iný-
mi rodinnými príslušníkmi 

karloveského Medzinárodného dňa 
detí (MDD). Na futbalovom ihrisku 
na Molecovej ich v nedeľu 3. júna 
predpoludním čakalo množstvo 
zaujímavých športových súťaží. 
Deti, ktoré sa zúčastnili športových 
disciplín, dostali diplom, medailu 
či darčekovú tašku od organizáto-
rov a partnerov podujatia. Navyše 
mohli zažiť, aké je byť dekorovaný 
na stupni víťazov.

Úspechu sa tešila interaktívna 
šou sníčka Huga a havrana Rika. Tí 
deti roztancovali, vyspovedali ich 
kvízovými otázkami a spoločne sa 
s deťmi aj odfotili. K programu kar-
loveského MDD už tradične patria aj 
ukážky práce hasičov a záchranárov. 
Tí priniesli ďalšiu úspešnú atrakciu 
- záchranársku lanovku, na ktorej sa 
mohli deti v areáli ihriska spustiť. Deti  

mali možnosť vyskúšať si poskytnutie 
prvej pomoci. Hasiči počas horúceho 
jarného dňa osviežovali účastníkov 
prúdom vody, čo tešilo najmä deti, 
ktoré v závanoch rozprášenej vody 
veselo poskakovali. 

Novinkou tohtoročného MDD 
boli odrážadlá pre deti už od 18 me-
siacov. Na svoje si tak prišli aj naj-
menší Karlovešťania, ktorí absolvo-
vali prekážkovú dráhu. Počas celého 
dňa mali deti k dispozícii bezplatne 
cukrovú vatu a zmrzlinu od par-
tnerov podujatia. Kto chcel, mohol 
si dať maľovať tvár. Deti iste potešil 
aj elektrický bublifuk, ktorý vytváral 
a rozfúkaval bublinky po celom areáli 
futbalového ihriska. Samozrejmosťou 
boli stánky s občerstvením a balón-
mi pre deti.  Organizátormi podu-
jatia boli Karloveský športový klub 
a Karloveské centrum kultúry / Kamel 
klub.                     -ik-; Foto: MiÚ

Na deti čakalo množstvo športových disciplín

pSníček Hugo a havran Riko deti vyspovedali a spoločne sa odfotili
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Už tradične patria k oslave MDD aj ukážky práce záchranárov

Komu sa nechcelo súťažiť, ten mohol využiť inú zábavu

Najmenší Karlovešťania absolvovali prekážkovú dráhu na odrážadlách Úspechu sa tešila aj interaktívna šou Sníčka Huga a havrana Rika

Deti, ktoré absolvovali všetky disciplíny, si od moderátora Richarda 
Vrableca a vicestarostu Branislava Záhradníka prevzali diplom

Aj hasiči sa postarali o zaujímavý program pre detiAj hasiči sa postarali o zaujímavý program pre deti
Už tradične patria k o j y p

p p

Ostrov pokladov

Oslavy Medzinárodného dňa 
detí v karloveskej obecnej 
lodenici boli v znamení 

súťaží a člnkovania na Karloves-
kom ramene. Počas celého dňa 
sa v sobotu 2. júna do osláv po-
stupne zapojilo 130 najmenších 
Karlovešťanov, ale aj detí z celej 
Bratislavy. 

O sladké odmeny súťažili na 
prekážkovej dráhe, triafali na cieľ 
s vodnou pištoľou, ďalšie body mohli 
získať pri streľbe prakom do terča 
alebo pri hádzaní obruče na naozaj-
stnú lodnú kotvu. Medzi deviatimi 
súťažnými stanovišťami nechýbalo ani 
miesto na cibrenie pamäti. Vyhraté 
sladkosti boli naozaj zaslúžené. 

Deti sa pri hudbe vyskákali v nafu-
kovacom hrade. Keďže sa oslavovalo 
v lodenici, všetci sa aj počlnkovali. 
Z ramena sa dostali až na hrádzu, za 
ktorou bol veľký Dunaj, kde obdivo-
vali skutočné remorkéry. 

Veľkým zážitkom bolo brode-
nie na ostrov Sihoť. ,,To je Ostrov 
pokladov?“ pýtali sa niektoré deti, 
keď sa vnárali hlbšie do húštiny. Ta-
jomstvo zostalo zatiaľ neodhalené, 
nie však navždy. ,,Keď budete väčší, 
môžete prísť medzi nás do vodáckeho 
kurzu a spoznáte všetky krásne záku-
tia Karloveského ramena,“ dozvede-
li sa nádejní vodáci od inštruktorov 
z Klubu vodných športov Karlova 
Ves.    -jp-; Foto: Dušan Trochta

Plavba za tajomstvami Karloveského ramena
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Novú aplikáciu si môžete vyskúšať na parkovisku pri OD Centrum
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Karlova Ves spúšťa veľký európsky projekt na 
zmiernenie vplyvov zmeny klímy

www.karlovaves.sk KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Aplikácia ParkDots ako kom-
binácia moderných tech-
nológií ponúka možnosť 

vyhľadať voľné parkovacie miesto 
a dokonca sa k nemu aj navigo-
vať. Tento systém pomocníka pri 
hľadaní parkovacieho miesta si 
môžete vyskúšať už aj v Karlovej 
Vsi, ktorá ho zaradila ako prvá sa-
mospráva v Bratislave.

Služba je skúšobne spustená zatiaľ 
na parkovacích miestach pred OD 
Centrum na Borskej ulici. Ak vás táto 
informácia zaujíma, aktuálnu obsade-
nosť miest nájdete na webstránke ap-
likácie www.parkdots.com alebo po 
jej stiahnutí priamo vo vašom smart-
fóne. Cieľom je sledovať frekven-
ciu – koľko áut sa na mieste vymení 

za deň, mesiac a ako dlho na mieste 
stoja. V blízkosti parkovacích miest 
pribudne kamera, ktorá bude okrem 
verejného poriadku zaznamenávať po-
hyb na daných miestach, vďaka čomu 
sa bude dať zistiť, či využívajú miesta 
rezidenti.

Zhromaždené dáta pomôžu odhaliť 
správanie motoristov a budú nápo-
mocné pri tvorbe ďalších opatrení na 
zlepšenie parkovania. Senzory vedia 
upozorniť aj na dlho stojace automo-
bily.

Rezidenti môžu sledovať aktuálny 
stav voľných parkovacích miest a bez 
stresu zaparkovať na voľné parkovacie 
miesto. 

-ab-; Foto: MiÚ

Pred OD Centrum môžete 
zaparkovať pomocou 
modernej aplikácie

Hĺbkové rekonštrukcie 
budov v správe mestskej 
časti, prírode blízke rieše-

nia na zachytávanie zrážkovej vody 
a zmiernenie letných horúčav, pilot-
ná obnova verejných priestranstiev 
s aktívnym zapojením obyvateľov, 
ako aj návrhy, ako postupovať pri 
obnove panelových domov. To všet-
ko zrealizuje mestská časť Bratisla-
va-Karlova Ves na svojom území, 
aby zmiernila dopady klimatickej 
zmeny. Európska komisia prispeje 
Karlovej Vsi na tieto kroky gran-
tom vo výške 1,5 milióna eur. 

„Naše sídliská sa v lete menia na 
rozhorúčenú púšť, inokedy nás prek-
vapia nezvyčajne silné veterné smršte 
alebo prívaly dažďa. Ak sa nechceme 
obávať budúcnosti, musíme už dnes 
prevziať zodpovednosť. Aj malé kroky 
majú svoj veľký význam,“ povedala 
starostka Karlovej Vsi Dana Čahojo-
vá.

Karlova Ves zapojí do tohto prie-
kopníckeho projektu dve školy 
a hĺbkovo ich zrekonštruuje. Pôjde 
o najväčšiu školu na Dlhých dieloch 
- Základnú školu Alexandra Dubčeka 
a materskú školu na Kolískovej uli-

ci. Tieto verejné budovy by sa mali 
zmeniť na budovy s takmer nulovou 
spotrebou energie (čo vyprodukujú 
cez obnoviteľné zdroje, to si spotre-
bujú), zároveň  sa počíta so zachy-
távaním a využívaním zrážkovej 
vody. Odskúšajú sa aj ďalšie pro-
gresívne prototypové riešenia, ktoré 
prispejú k pasívnemu energetickému 
štandardu.

Hlavným cieľom projektu s náz-
vom “Deliver: Sídliská ako živé 
mies ta odolné voči zmene klímy” je 
zvyšovať odolnosť sídlisk na dopady 
klimatickej zmeny, ale aj znížiť hod-
notu uhlíkovej stopy v Karlovej Vsi. 
Ako nás informovala Zuzana Hude-
ková, v roku 2016 bola uhlíková sto-
pa pri správe verejnej zelene a budov 
v Karlovej 2120,3 ton. Vzorom pri jej 
znížení sú mestá, ktoré si už stanovili 
nulovú uhlíkovú stopu.

 Dopady v dôsledku zmeny klímy 
zmierni aj výsadba drevín, zachy-
távanie zrážkovej vody, vytváranie 
zelených striech a zelených stien, 
budovanie úkrytov pre drobné 
živočíchy, ochrana dážďovníkov či 
podpora opeľovačov. „Sídliská patria 
medzi najzraniteľnejšie časti mesta, 

nielen pre panelovú bytovú zástavbu, 
ale aj z dôvodu nízkej kvality verej-
ných priestorov a nedostatku zelene,“ 
informovala odborná garantka projek-
tu Zuzana Hudeková.

Jedným z cieľov projektu je aj 
výrazne zlepšiť kvalitu školského 
prostredia. „Zlepšia sa aj podmien-
ky výučby, ako je optimálna teplo-
ta v triedach, dostatočné a zároveň 
úsporné vetranie či osvetlenie, ktoré 
prispejú k znižovaniu chorobnosti 
detí, ale aj k zlepšovaniu ich školských 
výsledkov,” uviedla vedúca referátu 
riadenia projektov Lenka Nemcová.

Projekt je naplánovaný na päť 
rokov, od júna 2018 do júna 2023. 

Na realizáciu projektu získala Kar-
lova Ves prostriedky z finančného 
nástroja pre životné prostredie LIFE 
Európskej komisie. Do projektu 
sú zapojení ďalší štyria asociovaní 
partneri: BROZ – Bratislavské 
regionálne ochranárske združenie, 
CI2 - nezisková organizácia pre 
udržateľný rozvoj, IEPD – Inštitút pre 
pasívne domy a Karpatský rozvojový 
inštitút

-red-; Foto: Internet
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Chodník za botanickou záhradou je uzatvorený pre rekonštrukciu 
protipovodňovej ochrany

K hodom neodmysliteľne patria stánky s rôznymi dobrotami

Karlova Ves hľadá v spolupráci s poliklinikou optimálne riešenie 
parkovania pre pacientov

Správy z mestskej časti

Napriek upozorneniu na 
zákaz pohybu sa chodník 
využíva, čím vzniká zvýšené 

nebezpečenstvo úrazov. Vážnejší 
úraz sa tu stal už vlani. Za zníženej 
viditeľnosti pri chýbajúcom verej-
nom osvetlení je prechod pešo ale-
bo prejazd bicyklom riskantnou 
voľbou. Pre obe formy presunu je 
lepšie využiť Botanickú ulicu, kde 
sa nachádza aj cyklotrasa. 

Na presun z Karloveskej zátoky 

pod Most Lafranconi využívajú chod-
ci aj cyklisti kratšiu cestu cez chod-
ník za botanickou záhradou. Táto 
sčasti asfaltová a poľná cesta je už 
dlhší čas uzavretá pre rekonštrukciu 
protipovodňovej ochrany. Stavbu 
v lokalite realizuje Slovenský vodo-
hospodársky podnik a po dokončení 
by sa mala posilniť ochrana okolia pre 
prípad vyššej hladiny Dunaja. Termín 
dokončenia nie je známy.

-ab-

Hoci jeseň je ešte ďaleko, miestny úrad už teraz intenzívne pracuje 
na príprave najobľúbenejšieho a najviac navštevovaného podu-
jatia v Karlovej Vsi – Karloveských hodov. Tie sa budú tento 

rok konať posledný septembrový víkend. No a akéže by to boli hody bez 
stánkov s typickým hodovým občerstvením? 

Záujemcovia, ktorí by chceli v stánkoch ponúknuť návštevníkom hodov 
lokše, cigánsku, či burčiak, môžu poslať svoju žiadosť o pridelenie stánkového 
miesta poštou alebo e-mailom na monika.smutna@karlovaves.sk. Informácie 
získate telefonicky v čase úradných hodín na čísle 02 707 11 108, alebo 0940 
634 119. Žiadosť by mala obsahovať údaje o tom, aký sortiment žiadateľ ponú-
ka, koľko miest potrebuje, telefonický kontakt a ak pošle žiadosť poštou, tak aj 
e-mailovú adresu.         -mš-; Foto: MiÚ

Chodník medzi lodenicou 
a Lafranconi nie je bezpečný

www.karlovaves.skKARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

LISTÁREŇ
Často chodím s veľmi chorou mamou k lekárom do polikliniky v Karlovej Vsi. 

Keďže nevládze chodiť, vozím ju autom. Zaparkovať na parkovisku pod terasou 
je problém. Vždy tam stoja veľké autá z predajne bicyklov a stoja tam aj ich 
klienti, hoci majú parkovisko pred predajňou. Všetci parkujú pod terasou 
a chorí ľudia nemajú miesto. Parkovisko má slúžiť najmä pre ľudí, ktorí idú 
k lekárom. Ak chcú z predajne bicyklov parkovať s toľkými autami, nech si 
za platia parkovacie miesto ako niektorí lekári. Malo by sa s tým niečo robiť. 
Píšem Vám s veľkou prosbou o pomoc pre obyčajných chorých ľudí. Možno to 
hneď hodíte do koša, ale som na túto situáciu veľmi nahnevaná a neviem, kam 
sa obrátiť o pomoc. Za pochopenie ďakujem.

Anna Janáková, Dlhé diely
Odpoveď miestneho úradu:
Starostka sa stretla s riaditeľkou polikliniky a dohodli sa, že budú hľadať opti-

málne riešenie situácie s  parkovaním. Vytvorenie komfortnejšieho parkovania 
a prístupu pre pacientov a klientov polikliniky je spoločným záujmom.

Záujemcovia o prenájom 
hodového stánkového miesta 
už môžu posielať žiadosti
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Ak chcete vedieť, kde je ešte 
možná výstavba a kde 
majú investori „stopku“, 

môžete si tieto informácie vyhľadať 
v interaktívnej mape Karlovej Vsi.
Nemusíte už žiadať o sprístupne-
nie informácií v oficiálnej žiados-
ti. Karloveský miestny úrad tieto 
údaje zverejnil z vlastnej iniciatívy, 
aby odbremenil obyvateľov od zby-
točnej byrokracie. 

„Nová funkcia interaktívnej mapy 
je súčasťou našej dlhodobej snahy 
o transparentné fungovanie úradu 
a poskytnutie čo najväčšieho množ-
stva informácií našim občanom. Po-
stupne budeme pridávať ďalšie fun-
kcie,“ hovorí starostka Karlovej Vsi 
Dana Čahojová.

Interaktívna mapa rozšírila okruh 
užitočných informácií, ktoré si v nej 
môžu Karlovešťania vyhľadať. Pribud-
li na nej  územnoplánovacie informá-

cie (UPI), ktoré mestská 
časť vydala za posledné 
dva roky na základe žiados-
ti občanov, a budú prie-
bežne dopĺňané. Obsahujú 
údaje o možnom spôsobe 
využitia pozemkov, ktoré 
sa nachádzajú v katastrál-
nom území Karlovej Vsi. Dozviete 
sa z nich, kde a čo je možné stavať, 
prípadne naopak, kde výstavba nie je 
možná, či na aký účel môžu slúžiť jed-
notlivé plochy. Ide o informácie, ktoré 
spracoval príslušný odborný útvar 
miestneho úradu na základe žiadosti 
obyvateľov. O ich vydanie spravid-
la žiadajú stavebníci, záujemcovia 
o kúpu alebo majitelia pozemkov, 
ktorí majú obavy z možnej výstavby 
na susednom pozemku. 

„Vydaná územnoplánova-
cia in formácia musí byť v súlade 

s Územným plánom hlavného mes-
ta SR Bratislavy, ktorý reguluje 
spôsob využitia jednotlivých častí 
územia Bratislavy. Informácia nemá 
záväzný charakter, neslúži ako pod-
klad pre územné a stavebné konanie. 
Jej platnosť sa končí rok po vy-
daní,“ vysvetľuje vedúci oddelenia 
územného rozvoja Peter Vaškovič. 
Vydané územnoplánovacie informá-
cie nájdete na internetovej stránke 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
v sekcii Voľný čas / Interaktívna mapa 
/ Kataster.

Interaktívnu mapu spustila Karlo-
va Ves na svojej stránke v decembri 
2016. Už od začiatku sa v nej dali 
vyhľadať  napríklad adresy, rozlože-
nie jednotlivých ulíc či umiestnenie, 
veľkosť a tvar stavieb v katastrálnom 
území Karlovej Vsi. V zimnom ob-
dobí ocenili Karlovešťania možnosť 
zobrazenia pozemných komunikácií, 
na ktorých zabezpečuje zimnú údrž-
bu mestská časť. Na mape nájdete aj 
informácie o lavičkách, smetných 
košoch, ihriskách, pieskoviskách ale-
bo fontánach.     -mš-; Foto: MiÚ

Inzercia

Na interaktívnej mape 
pribudli informácie 
o spôsobe využitia pozemkov
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Deti našli poklad na ceste 
okolo sveta

Jazdecká polícia a kynológia 
v MŠ Kolískova

Niektoré materské školy budú 
otvorené aj v lete

Malí Dlhodielčania v sobotu 
26.  mája nielenže hľada-
li poklad na Kráľovej 

hore, ale pomyselne navštívili aj 
viaceré krajiny sveta. Na malých 
cestovateľov čakalo desať stanovíšť, 
ktoré predstavovali  desať rôznych 
krajín. 

V Egypte si postavili pyramídu, 
v Holandsku veterný mlyn a v USA 
vyrobili indiánsku čelenku. V Aus-
trálii sa zahrali na klokana, v Írsku 

Deti v MŠ Kolískova sa 
v rámci výchovno-vzdeláva-
cieho procesu oboznamujú 

s rôznymi povolaniami.
Najpútavejšie a najosožnejšie pre 

nich je, keď sa učia zážitkovou for-
mou. Preto sa aj tento školský rok v 
spolupráci so Stanicou jazdeckej polí-
cie a kynológie v Bratislave konala 

zos trelili pivné plechovky a v Zimbab-
we  hľadali zvieratká. V Brazílii si, 
samozrejme, zahrali futbal, na Haiti 
uplietli venček, vo Francúzsku uro-
bili zamilovaný toast a na Slovensku 
zahnali zvieratká do košiara. 

Nakoniec im panáčik Dlháčik 
prezradil, kam schoval poklad. Deti 
ho našli a natešené, plné zážitkov sa 
vracali domov. Obľúbené podujatie aj 
tento rok pripravilo rodinné centrum 
Dlháčik.      -red-; Foto: RC Dlháčik

pre deti pútavá akcia. Na priestrannom 
školskom dvore policajti predviedli, 
ako prebieha výcvik služobných koní 
a psov. Deti sa dozvedeli, ako zvieratá 
pomáhajú polícii pri práci, že musia 
poslúchať povely svojho pána a tak 
pomáhať ľuďom v núdzi. Deti na záver 
šikovné koníky odmenili jabĺčkami.

-red-; Foto: MŠ Kolískova

Deti z MŠ Adámiho zvíťazili 
na atletickej olympiáde 
materských škôl

Svoju materskú školu a Kar-
lovu Ves reprezentovali na 
olympiáde predškoláci zo 4. 

triedy medvedíkov.  Medzi špeciálne 
ocenenými desiatimi deťmi bola za 
„naj športovca“ vyhlásená a odme-
nená Denisa Holasová. Deti niesli 
zlatý pohár do MŠ s nefalšovanou 
hrdosťou a zlaté medaily zdobili ich 
hrude po celý zvyšok dňa.

Tretí ročník olympiády sa usku-
točnil 31. mája v športovej hale Elán. 
Zúčastnilo sa na nej 13 materských 
škôl z Bratislavy a okolia. Celko-

Rodičia, ktorí nemajú 
možnosť nechať svojich 
malých škôlkarov počas 

prázdnin napríklad u starých 
rodičov, môžu využiť náhradné 
materské školy (MŠ), ktoré os-
tanú otvorené aj v letných mesia-
coch. Počas júla bude zabezpečená 
prevádzka v MŠ Ľ. Fullu 12, MŠ 
Pod Rovnicami a MŠ Suchohradská 
3. V auguste bude zasa v prevádzke 
MŠ Borská 4 a MŠ L. Sáru 3.

„O umiestnenie detí v náhrad-
nej škôlke počas letných prázdnin je 
medzi rodičmi veľký záujem. V tomto 
roku sme zaznamenali až 30-percentý 
nárast záujmu o augustový termín 
v porovnaní s minulým rokom,“ in-
formuje vedúca oddelenia školstva 
miestneho úradu Iliana Medviďová. 
„Skúsenosti z minulých rokov však 
ukazujú, že túto možnosť napokon 

využije len maximálne 70 percent 
prihlásených. Robí nám to ťažkosti, 
pretože na základe prejaveného záuj-
mu pripravujeme a plánujeme naše 
kapacity. Preto by sme ocenili, keby 
rodičia nahlasovali svoj reálny záu-
jem.“ 

V ostatných materských školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves bude 
v mesiaci júl a august prevádzka pre-
rušená. Tento čas využívajú učiteľky 
a ostatní zamestnanci na čerpanie 
dovoleniek a miestny úrad na nevy-
hnutné opravy a údržbu, prípadne 
i rekonštrukciu či modernizáciu tých-
to zariadení. Informácie poskytnú 
rodičom riaditeľky materských škôl, 
prípadne školské oddelenie miestneho 
úradu. Rodičia ich nájdu aj na web-
stránke Karlovej Vsi.

-mš-

vo súťažilo asi 260 detí, v každom 
družstve po 20. Merali si sily v de-
siatich disciplínach (florbal, basket-
bal, beh na 60 m, vrh guľou, skok do 
diaľky, beh cez prekážky, hádzaná, 
volejbal, beh na 200 m, štafeta). 

Organizátori podujatia zabezpečili 
jednotlivým družstvám farebné tričká, 
občerstvenie a pitný režim.  O hlasné 
povzbudzovanie sa postarali rodičia 
a fanúšikovia projektu. Publikum 
bolo počuť najmä pri vyvrcholení 
olympiády, ktorou bola štafeta. 

-red-; Foto: Noviny.sk (V. Sameková)

Deti nielenže našli poklad, ale pomyselne prešli aj niekoľko krajín sveta

Družstvo medvedíkov na stupni víťazov

Deti sa dozvedeli ako prebieha výcvik služobných koní a psov
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Dobrovoľníci pri MŠ Majerníkova 11 pokračovali v obnove náteru hracích prvkov a natreli viac ako 33 metrov oplotenia školského dvora

V športovom 
areáli ZŠ A. 

Dubčeka, 

dobrovoľníci vy-
sadili popínavý 

brečtan, ktorý 
časom zazelení 

plot okolo 
volejbalového 

ihriska

Aj v dennom centre na Tilgnerovej upratali vnútorné aj vonkajšiepriestory, vyčistili okolie, upravili rastliny v kvetináčoch a odstránili grafiti z fasády

Pred budovou miestneho úradu na nám. sv Františka dobrovoľníci 
opravili a natreli poškodené lavičky a zapojili sa veľkí i malí

Dobrovoľníci upratali areál parku na tzv. školskom námestí pred
ZŠ A. Dubčeka, natreli lavičky a hracie prvky na detskom ihrisku

No a táto skupina očistila plot na futbalovom ihrisku na Molecovej 

od nánosu hrdze, starej farby a tiež ho natrela novou farbou

Vďaka práci vyše 200 firemných dobrovoľníkov je Karlova Ves krajšia. Počas 
piatkového predpoludnia 8. júna v rámci projektu Naša krajšia Karlova Ves 
vymenili pracovné stoly a počítače za štetce, škrabky, brúsne papiere a farby. 
V 14 lokalitách po celej Karlovej Vsi obnovili nátery školských dvorov 
a iných areálov, upratovali v denných centrách pre starších ľudí, odstránili grafiti na 
viacerých miestach, upravili zeleň a natreli lavičky či hracie prvky na detských 
ihriskách. Pomáhali im zamestnanci miestneho úradu a verejnoprospešných 
služieb. Okrem projektu miestneho úradu sa do podujatia zapojili aj iné subjek-
ty - školy či občianske združenia. Karlova Ves sa tak so svojimi 51 aktivitami 
zaradila medzi najaktívnejšie časti v Bratislave.     -red-; Foto: MiÚ

Karlova Ves  opeknela
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Táto skupina dobrovoľníkov čistila knižnicu a okolie, 

revitalizovala izbové rastliny a poukladala knihy

Na Púpavovej dobrovoľníci ponatierali múrik okolo obľúbeného detského ihriska a hracie prvky

Dobrovoľníci vyčistili záhony okrasných a úžitkových rastlín a kríkov 

aj okolo Karloveského centra kultúry, premaľovali časť steny elektro-

centrály a múrik ihriska, ktoré boli pokreslené grafitmi

V dennom centre na Lackovej  dobrovoľníci upratali vnútorné aj 
vonkajšie priestory centra, ostrihali kríky pri plote, vyčistili okolie 
od lístia a iných nečistôt a natreli plot

Aj na rozsiahlom oplotení na MŠ Kolískova bolo treba 
odstrániť zvyšky starého náteru a obnoviť ho

Táto skupina dobrovoľníkov upratala v Dennom centre na Pribišovej vnútorné aj vonkajšie priestory centra a odstránili grafiti z fasády

Aj na detskom ihrisku na začiatku Silvánskej dobrovoľníci 
ponatierali múrik okolo ihriska a hracie prvky pre deti a vynovili 

im priestor na hranie
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Na oslave jubilantov sa zišiel rekordný počet 
oslávencov

V pondelok 18. júna sa priestory veľkej sály Karloveského centra kultúry 
zaplnili jubilantami. Zišli sa oslávenci, ktorí svoje jubileá oslávili v apríli 
a máji. Najstarším bol 92-ročný Michal Gašpar. Na podujatí sa zišiel rekordný 
počet 74 jubilantov, ktorým už tradične osobne zablahoželali starostka Kar-
lovej Vsi Dana Čahojová, zástupca starostky Branislav Záhradník a viacerí 
karloveskí poslanci.

Kultúrny program pre seniorov pripravila detská kapela SILA, v ktorej 

pôsobia detí zo Spojenej školy sv. Františka z Assisi. Oslávencov potešili 
tanečným vystúpením aj dievčatá z Tanečného klubu RRC HYDROROCK 
Bratislava. Karlova Ves pozýva na stretnutia jubilantov Karlovešťanov, ktorí 
oslávili v dvoch predchádzajúcich mesiacoch 75 rokov a všetkých, ktorí 
oslávili 80 a viac rokov. 

-mš-; Foto: MiÚ

Gratulácie od starostky a miestnych poslancov oslávencov vždy potešia

Jubilanti si oslavu ako vždy užívali

Najstarší oslávenec Michal Gašpar v spoločnosti Branislava 
Záhradníka a poslankýň Hany Zemanovej a Daniely Záhradníkovej

O milé stretnutia nikdy nie je núdza
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Speváčka Gizka Oňová rozprúdila seniorom krv v žilách

Nová riaditeľka polikliniky chce zabezpečiť aj jej bezbariérovosť

Karloveská poliklinika má 
novú riaditeľku. Stala sa 
ňou Silvia Némethová. 

Rozhodlo o tom zastupiteľstvo 
Bratislavského samosprávneho 
kraja. Nová riaditeľka vidí priori-
ty polikliniky najmä v poskytovaní 
komplexných služieb pacientom. 

„Mojím cieľom je optimálne na-
stavenie procesov v rámci polikliniky 
tak, aby boli transparentné a orien-
tované na spokojnosť a pohodlie 
pacientov navštevujúcich naše za-
riadenie. Pacienti sú u nás na prvom 
mieste. Našou víziou je, aby poliklini-
ka nebola len sídliskovým zdravotným 
centrom, ale aby jej kvalitné služby 
mohli vyhľadať všetci obyvatelia kra-
ja. Budeme spoločne hľadať ďalších 
lekárov, ktorí si u nás budú môcť zria-
diť svoje ambulancie a poskytovať 
našim návštevníkom a pacientom 
komplexné služby,“ povedala riaditeľ-

Na spoločnom stretnutí členov Senior klubu na Lackovej 4 bolo veselo. 
O dobrú náladu sa postarala obľúbená speváčka Gizka Oňová. Retro skladbami 
vrátila prítomných do rokov ich mladosti. Navyše bez nároku na honorár.

Svojím temperamentom a interpretáciou jednotlivých piesní nenechala účast-
níkov iba počúvať, ale zapojila ich do spoločného spevu. Po koncerte sa všet-
ci zhodli na tom, že prítomnosť slovenskej umelkyne bola pre nich nezabud-
nuteľným zážitkom.           Igor Viktory; Foto: MiÚ

V apríli sme priniesli na strán-
kach nášho mesačníka rozhovor so 
známym karloveským podnikateľom 
a mäsiarom Imrichom Jurištom. 
S jemu typickým zanietením v ňom 
hovoril o svojej práci. O to viac nás 
zaskočila nečakaná správa o jeho 
tragickej smrti. K tragédii došlo 
v sobotu 10. júna na jeho súkrom-
nom pozemku na Hodonínskej ulici. 
Príčiny nehody spôsobenej stavebným 
mechanizmom sa v čase uzávierky 
ešte vyšetrovali. 

Karlovešťania sa s ním rozlúčili vo 
štvrtok 14. júna v kostole na námestí 
sv. Františka.

Česť jeho pamiatke!

Obyvatelia Karlovej Vsi si v pondelok 27. augusta o 17.00 h pripomenú 
v Parku SNP v Líščom údolí pri pamätníku obetiam 2. svetovej vojny 74. 
výročie tohto významného protifašistického vystúpenia Slovákov. Pozvaní sú 
všetci Karlovešťania, ktorí by si radi pripomenuli jeden z najdôležitejších oka-
mihov moderných dejín Slovenska. Spomienku organizuje Slovenský zväz pro-
tifašistických bojovníkov v spolupráci s miestnym úradom, vedením mestskej 
časti a miestnymi poslancami.           -mš-

ka Silvia Némethová.
V ostatnom roku kraj investoval do 

rekonštrukcie vonkajšej časti budovy 
a dlažby na terase. Následne čaká po-
likliniku renovácia vnútorných pries-
torov. Cieľom riaditeľky je v prvom 
rade zabezpečiť bezbariérový prístup. 
„V súčasnosti sa intenzívne zoznamu-
jem s pracoviskami našej polikliniky 
a tiež s pracoviskami, prevažne 
zdravotníckymi, ktoré sú v budove 
polikliniky v Karlovej Vsi nájomca-
mi. Jednou z mojich hlavných priorít 
je bezbariérovosť, ktorá sa dosta-
la aj do Programového vyhlásenia 
Bratislavského samosprávneho kra-
ja. Pracujeme na analýze možných 
prístupov a aj na návrhu lepšieho 
a zrozumiteľnejšieho označenia 
možností bezbariérových prístupov,“
predstavila plány do najbližších me-
siacov nová riaditeľka.

-ab-; Foto: MiÚ

Prioritou novej riaditeľky 
polikliniky je, aby bol pacient 
na prvom mieste 

Speváčka Gizka Oňová 
vystúpila v klube na Lackovej

Tragicky zahynul 
Imrich Jurišta

Karlovešťania si pripomenú 
74. výročie SNP

CSS NÁRUČ Senior & Junior, Fedákova 5, 841 02 Bratislava

hľadáme do nášho kolektívu
 šikovné zdravotné sestry, praktické sestry a opatrovateľky.

 Prácu je možné si dohodnúť  na TPP či na dohodu (ako brigádu).
Viac informácii o bonusoch a výhodách získate na osobnom pohovore.

 Kontaktovať nás môžete na tel. č.: 0905 390 926
Nástup ihneď, alebo po dohode  

Mzda: zdravotné sestry 947,- brutto + príplatky
 praktické sestry 867,- brutto + príplatky
 opatrovateľky 800,- brutto + príplatky

Ponuka práce:

Inzercia



20 Životné prostredie / Informujemejúl – august 2018

www.karlovaves.sk KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Spojená škola Svrčia 
hľadala talenty

Karlova Ves pokračuje 
v rekonštrukcii ihrísk

Žiaci a pedagógovia Spojenej 
školy internátnej pre žiakov 
so zrakovým postihnutím 

na Svrčej ulici opäť hľadali talen-
ty. Tentoraz už po štrnásty raz. V 
kategórii mladších žiakov najviac 
zabodovala Aneta Kumeryová pred 
Matúšom Kubičárom a Michaelou 
Bazalovou. U starších žiakov pre-
svedčili o svojich kvalitách René 
Kubiš, Klaudia Takáčová a Patrik 
Mihale. 

Vystúpenia žiakov hodnotili dve 

Karlova Ves sa sústavne 
usiluje skvalitňovať pod-
mienky pre plnohodnotné 

trávenie voľného času pre svojich 
obyvateľov. Jednou z možností 
sú aj nové cvičebné prvky, ktoré 
postupne pribúdajú na rôznych 
miestach Karlovej Vsi. V posled-
nom čase pribudli napríklad 
nové lezecké steny na dvoch kar-
loveských detských ihriskách. 

Z prvej sa môžu tešiť na detskom 
ihrisku vo vnútrobloku na Púpavovej 
a Pustej, kde nahradila pôvod-
nú kovovú preliezku a hojdačku - 
prevažovačku. Druhú lezeckú stenu 
osadili v Parku SNP v Líščom údolí 
a nahradila tam pôvodnú lezeckú 

stenu. 
„Snažíme sa budovať nové hracie 

a cvičebné prvky, ale zároveň po-
stupne nahrádzame nevyhovujúce, 
nefunkčné alebo zastarané. Samozrej-
me, musíme pri tom vychádzať z ob-
jemu finančných prostriedkov, ktoré 
máme na tento účel k dispozícii,“
vysvetľuje vicestarosta Karlovej Vsi 
Branislav Záhradník.

Pribudli aj dve nové streetworkou-
tové zostavy. Jednu osadili na ploche 
na Nábělkovej, kde boli už tento rok 
vybudované aj iné fitness prvky. 
Druhá zostava je už aj na Veternico-
vej, kde taktiež v tomto roku pribudli 
nové fitness prvky.        -mš-

poroty. Štvorčlenná porota, tzv. dos-
pelácka, v ktorej mala svoje zastúpe-
nie aj Karlovešťanka, moderátorka 
Adela Vinczeová, a trojčlenný výber 
žiakov. Súťaž sa koná každoročne 
s obmenou náplne. Jeden rok je vy-
hlásená súťaž s názvom Superstar 
Svrčia, kde ide výlučne o spevácku 
súťaž. Naopak, druhý rok ju strieda 
variant Svrčia má talent a tu už žia-
ci okrem spevu súťažia aj v tanci 
a v prednese poézie a prózy. 

-ab-; Foto: MiÚ

S blížiacim sa koncom školského roka starostka Dana Čahojová 
ocenila najlepších žiakov z Karlovej Vsi. Ocenenie sa udeľuje za 
výborné študijné výsledky,  príkladné správanie, zapájanie sa do mi-

moškolských aktivít, ako aj vzornú reprezentáciu svojej školy. 
Každá z troch karloveských základných škôl nominuje na ocenenie jedného 

žiaka. Ocenení boli Adriana Motúzová zo ZŠ Karloveská 61, Patrik Taliga zo 
ZŠ Alexandra Dubčeka a Viktória Karelová zo Spojenej školy na Tilgnerovej 
14. Starostka Dana Čahojová poďakovala žiakom za dosiahnuté výsledky. Oce-
nila aj ich angažovanosť v rôznych aktivitách.    -red-; Foto: MiÚ

O talentovú súťaž je medzi žiakmi veľký záujem Najlepší karloveskí žiaci so svojimi riaditeľmi

Súťaž pre 
karloveské deti 
„Tu opeľujem
 ja“

Starostka ocenila najlepších 
žiakov z Karlovej Vsi

Karlova Ves ako mestská 
časť priateľská v včelám 
a iným opeľovačom chce 

zapojiť svojich najmladších oby-
vateľov do označovania plôch, ktoré 
kosí v špeciálnom režime. Tieto 
plochy slúžia ako potrava i úkryt 
pre opeľovače v Karlovej Vsi.  

Na informačných paneloch 
s hmyzími hotelmi, ktoré sú na Mole-
covej ulici pri karloveskom kultúrnom 
dome a na vstupe do Líščieho údolia, 
si deti môžu naštudovať, ktorý drobný 
hmyz okrem včiel plní dôležitú úlohu 
opeľovačov. Karlova Ves tak nad-
väzuje na projekt Mestské včely.  

Deti môžu svoje nápadité výtvory 
posielať poštou na adresu miestne-

ho úradu, Referát riadenia projek-
tov, Nám. sv. Františka 8, 842 62 
Bratislava. Výkres by mal mať štan-
dardný rozmer formátu A4 (210mm 
× 297mm), ideálne otočený na ležato. 
Na zadnú stranu uveďte svoje krstné 
meno a vek. 

„Najkrajšie obrázky naskenujeme, 
zalaminujeme a vyzdobíme nimi 
zakvitnuté plochy. Ako príklad uvá-
dzame obrázok, ktorý nám v stánku 
miestneho úradu na karloveskom 
majálese nakreslila 11- ročná Kar-
lovešťanka Noemka a teraz označuje 
malú nekosenú plochu pri kostole sv. 
Františka,“ informuje Lenka Nem-
cová z referátu riadenia projektov 
miestneho úradu.        -mš-

SŤAHOVANIE - Brunos
Naša firma sa zaoberá sťahovaním bytov, kancelárií, klavírov

Montáž - demontáž nábytku a odvoz starého nábytku na skládku

Kontakt mobil: 0903 727 333, 0903 727 000
Mail: bollomartin@gmail.com, www.brunos.sk

Inzercia
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Životné prostredie

Vďaka medzinárodnému pro-
jektu Perfect, ktorý sa venu-
je tvorbe a ochrane zelene, 

vydala Karlova Ves publikáciu 
Zelená infraštruktúra – príručka 
nielen pre samosprávy. 

„Príručka poskytne odpovede nie-
len na to, čo vlastne zelená infraštruk-
túra je, ale aj aký má pre nás význam 
a ako si samospráva môže pripraviť 
dobrý a užitočný dokument rozvo-
ja zelenej infraštruktúry na miestnej 
úrovni. Okrem toho v nej čitatelia náj-
du podrobné informácie o možnosti 
čerpania finančných prostriedkov na 
budovanie a rozvoj zelenej infraštruk-
túry,“ informuje Lenka Nemcová 

Je pri vašom bytovom dome 
často preplnený smetiak? Ak 
áno, znamená to, že správca 

vášho bytového domu si neplní úlo-
hy, za ktoré ho platíte. Jeho úlohou 
je totiž objednať v mestskom podni-
ku Odvoz a likvidácia odpadu takú 
frekvenciu vysýpania kontajnerov, 
ktorá nespôsobuje hromadenie 
odpadu mimo kontajnerov. 
Či už bytový dom spravuje 

spoločenstvo vlastníkov alebo správ-
covská spoločnosť, otázka odpadu je 
v ich réžii. Pravidelne plné kontaj-
nery sú pravdepodobne aj výsledkom 
podceneného počtu kontajnerov pre 
bytové domy, ktoré kontajnerové sto-
jisko využívajú. 

Plné kontajnery však môžu trápiť 
obyvateľov aj vtedy, keď správca 
síce zabezpečuje potrebné množ-
stvo kontajnerov, nie sú však uzam-
knuté a prístup k nim je voľný. Nie je 
ničím výnimočným, že neuzamknuté 
kontajnerové stojiská využívajú aj 

firmy, ktoré však za odvoz odpadu 
z daného kontajnerového stojiska 
neplatia. Samostatnou kategóriou je 
nadrozmerný a stavebný odpad, ktorý 
do klasického kontajnera nepatrí.

Preplnený kontajner automaticky 
zvyšuje pravdepodobnosť znečistenia 
blízkeho okolia. Odpad z kompletne 
plného kontajnera, ktorý v dôsledku 
prekročenia určeného objemu už nejde 
zavrieť, rozfúka vietor po ulici. Aj v tom-
to prípade je jedným z najefektívnejších 
riešení vybudovanie uzamykateľného 
kontajnerového stojiska.

Nie všetky kontajnerové stojiská 
ponúkajú možnosť triediť odpad do 
kontajnerov určených na plasty, pa-
pier, sklo alebo biologicky rozlo-
žiteľný odpad. Ak už viac nechcete 
vhadzovať separovateľný odpad do 
kontajnerov na zmiešaný odpad, 
požiadajte svojho správcu, aby oslo-
vil spoločnosť OLO, ktorá pristave-
nie a pravidelný odvoz kontajnerov 
zabezpečuje.   -ab-; Foto: MiÚ

Veľkokapacitné kontajnery, 
ktoré Karlova Ves umies  -
tňuje do niekoľkých loka-

lít, slúžia pre nadrozmerný odpad, 
ktorý sa nezmestí do štandardných 
kontajnerov. Do veľkokapacitných 
kontajnerov preto patrí nábytok, 
koberce, podlahoviny či dvere. 

„Tieto veľké kontajnery neslúžia 
na zber starých pneumatík, elek-
troodpadu, napríklad chladničiek, 
televízorov, počítačov, a ani odpadu 
s výskytom nebezpečných látok ako sú 
baterky a žiarivky,“ povedal Ján Krta 
z VPS Karlova Ves. Do kontajnerov 
nepatrí ani stavebný odpad. 

Verejnoprospešné služby Karlo-
va Ves (VPS) pristavujú a odvážajú 
veľkokapacitné kontajnery podľa har-
monogramu, ktorý je zverejnený aj 

v týchto novinách. VPS má k dis-
pozícii jedno vozidlo s veľkokapacit-
ným kontajnerom, ktoré v rozmedzí 
troch až štyroch dní umožňuje oby-
vateľom zbaviť sa nadrozmerného 
odpadu. 

„Bratislava síce má sedem zber-
ných dvorov, ale zberné dvory 
mestských častí môžu využívať iba ich 
obyvatelia. Keďže Karlova Ves svoj 
zberný dvor nemá, môžu jej obyvate-
lia využívať iba zberný dvor na Iván-
skej ceste,“ doplnil Ján Krta z VPS. 

Väčší počet zberných dvorov by 
podľa neho určite prispel k zlepšeniu 
situácie v blízkosti stojísk kontaj-
nerov na komunálny odpad. Aj preto 
je o karloveské kontajnery veľký záu-
jem. Stáva sa, že sa naplnia do dvoch 
hodín po ich pristavení.         -ab-

z referátu riadenia projektov miestne-
ho úradu. 

Príručka bola prezentovaná v rám-
ci konferencie, ktorú organizovala 
Karlova Ves v Univerzitnej knižnici 
v Bratislave. Zúčastnilo sa na nej tak-
mer 100 účastníkov z celého Sloven-
ska. Odznelo veľa zaujímavých pre-
zentácií na tému zelenej infraštruktúry 
a ochrany stromov.                      -mš-

Zelená infraštruktúra – príručka 
nielen pre samosprávy 

Preplnené kontajnery riešia 
bytoví správcovia

Ľudia vhadzujú do 
veľkokapacitných kontajnerov 
nesprávny odpad

 Od Do Miesto
  2.  7. 2018   3.  7. 2018 Dlhé diely III. - Devínska cesta 
  3.  7. 2018   4.  7. 2018 J. Stanislava č. 55 – zo zadnej strany 
  4.  7. 2018   5.  7. 2018 Devínska cesta – vedľa garáží 
  9.  7. 2018 10.  7. 2018 Karloveská č. 55 – 57, vnútroblok
10.  7. 2018 11.  7. 2018 Sološnícka ulica – oproti č. 28 
11.  7. 2018 12.  7. 2018 Staré grunty č. 192 
12.  7. 2018 13.  7. 2018 Gabčíkova č. 8 
16.  7. 2018 17.  7. 2018 Veternicová č. 24 
17.  7. 2018 18.  7. 2018 Karloveská č. 25 – parkovisko 
18.  7. 2018 19.  7. 2018 Púpavová č. 2 – roh chodníka 
19.  7. 2018 20.  7. 2018 Brodská č. 6 
23.  7. 2018 24.  7. 2018 Kuklovská č. 31 – 33, vnútroblok 
24.  7. 2018 25.  7. 2018 Beniakova č. 5 – parkovisko zozadu 
25.  7. 2018 26.  7. 2018 Líščie údolie – vedľa rodinného domu č. 182 
26.  7. 2018 27.  7. 2018 H. Meličkovej č. 15 
30.  7. 2018 31.  7. 2018 Lackova – pod č. 3 
31.  7. 2018   1.  8. 2018 Šaštínska – pri č. 34 
  1.  8. 2018   2.  8. 2018 Majerníkova č. 54 
  2.  8. 2018   3.  8. 2018 Staré grunty č. 52/A – areál kynológie MsP
  6.  8. 2018   7.  8. 2018 Tománkova č. 2 – ku stojisku 
  7.  8. 2018   8.  8. 2018 Hlaváčiková č. 4 – garážový dom 
  8.  8. 2018   9.  8. 2018 Levárska č. 11 
  9.  8. 2018 10.  8. 2018 Donnerova č. 17 – 21, zozadu trávnik 
13.  8. 2018 14.  8. 2018 Ľ. Fullu 9 – výklenok pri vchode od hlavnej cesty
14.  8. 2018 15.  8. 2018 Pribišova č. 2 – pred pasážou k Bille 
15.  8. 2018 16.  8. 2018 Líščie údolie č. 63 – zo zadnej strany 
16.  8. 2018 17.  8. 2018 Kuklovská – oproti č. 58 
20.  8. 2018 21.  8. 2018 Nad lúčkami č. 43 – zeleň nad parkov. miestami
21.  8. 2018 22.  8. 2018 Karloveská č. 5 – zeleň vedľa detského ihriska
22.  8. 2018 23.  8. 2018 Púpavová č. 25 – parkovisko 
23.  8. 2018 24.  8. 2018 Jurigovo nám. č. 13 – Nábělkova 
27.  8. 2018 28.  8. 2018 Jamnického č. 8 
28.  8. 2018 29.  8. 2018 Pod Rovnicami č. 29 – zo zadnej strany
30.  8. 2018 31.  8. 2018 Veternicová č. 16 

Harmonogram pristavenia 
veľkokapacitných kontajnerov

Preplnený kontajner zvyšuje pravdepodobnosť znečistenia jeho okolia
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Z policajného 
zápisníka 
máj – jún 2018

• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví, 
pretože neznámy páchateľ 21. 5. v čase okolo 19.30 h v byte na Jam-
nického ulici spôsobil ublíženie na zdraví poškodenému 38-ročnému 
mužovi, ktorý sa v tom čase nachádzal na balkóne predmetného bytu. 
Stál na rebríku a podtlakovým odsávačom vykonával vákuovanie kli-
matizačnej jednotky. Bol zasiahnutý elektrickým prúdom v dôsledku 
čoho bol s doposiaľ nezistenými zraneniami prevezený rýchlou zdra-
votnou pomocou do nemocnice na Antolskej ulici.
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovania cudzej 
veci, pretože trestne zodpovedný páchateľ 22. 5. v čase o 22.36 h na ul. 
Pribišova na parkovisku medzi obytnými domami č. 19 a 21, vytvoril 
niekoľko rýh do laku na viacerých zaparkovaných vozidlách. Páchateľ 
spôsobil doposiaľ nevyčíslenú škodu zjavne prevyšujúcu sumu 266 
eur. Následne vyšetrovateľ obvinil za uvedený skutok 33-ročnú ženu. 
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu nebezpečného vyhrá-
žania, pretože trestne zodpovedný páchateľ v čase okolo 23.00 h 
24. 5. na ul. Veternicová vo výťahu bytového domu chytil oznamo-
vateľku pod krk a začal sa jej vyhrážať zabitím a to počas celej cesty 
výťahu z prvého na siedme poschodie, čím u oznamovateľky 48-ročnej 
ženy vyvolal dôvodnú obavu o jej život a zdravie.
• 18-ročný muž oznámil priestupok proti majetku na neznámeho pá-
chateľa, ktorý mu 23. 5. v čase cca 04.00 h na ul. Molecova pri fontáne 
odcudzil z lavičky voľne odložený telefón značky Samsung, čím me-
novanému spôsobil škodu krádežou vo výške 250 eur.
• 67-ročná žena oznámila priestupok proti majetku, ktorého sa dopus-
til neznámy páchateľ, ktorý 26. 5. v čase od 03.00 h do 04.00 h na ulici 
Veternicová č. 12, poškodil spodnú výplň na vchodových dverách, 
čím spôsobil oznamovateľke škodu poškodením vo výške 200 eur.
• Poverený príslušník policajného oddelenia Karlova Ves začal trest-
né stíhanie vo veci poškodzovania cudzej veci. Neznámy páchateľ od 
18.00 h 21. 5. do 07.30 h 22. 5. na ul. Pribišova na parkovisku oproti 
bytovému domu poškodil motorové vozidlo zn. Toyota Avensis, a to 
tak, že spôsobil škrabanec o dĺžke cca 40 cm na kapote na strane vo-
diča od prednej masky až po svetlomety a škrabanec o dĺžke cca 200 
cm, od predného blatníka a svetlometu na strane vodiča prechádzajúce 
cez celé vodičové dvere, čím spoločnosti spôsobil celkovú škodu po-
škodením vozidla vo výške 1300 eur.
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RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO A TEPOVANIE. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov, 
hĺbkové čistenie kobercov a čalúneného nábytku. Doprava zabezpečená, tel. 
0915 832 186

VODOINŠTALATÉR tel. 0904 307 824

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

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

TENISOVÝ TRÉNER 0944 916 503

OPLOTENIE predzáhradky 0949 363 307

KÚPIM staršie auto, aj nepojazdné. 0948 141 985

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

LACNO PREDÁM drevenú váľandu, plus málo používaný matrac Dormeo. 
Tel. č. 0907 509 787
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Učiteľ/ka v materskej škole
Prijme

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62  Bratislava 4

Nástup: 1.9.2018
Miesto práce: Materská škola Adámiho 11, Suchohradská 3, Ľ. Fullu 12,  Bratislava, 
Karlova Ves
Počet obsadzovaných miest: 3
Vzdelanie: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., 
Úplné stredné odborné vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy, Vysokoškolské vzdelanie 
1. alebo 2. stupňa - predškolská a elementárna pedagogika

Ďalšie požiadavky na zamestnanca
Microsoft Offi ce - bežná užívateľská prax, internet, práca s interaktívnou tabuľou 
Príjemné vystupovanie
Kladný vzťah k deťom
Záujem rozvíjať svoje profesijné zručnosti
Samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, tvorivosť

Počet rokov praxe: Pozícia vhodná aj pre absolventa

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.08.2018

V prípade, že Vás pozícia zaujala a spĺňate stanovené požiadavky, prosím, zašlite nám 
Váš štruktúrovaný životopis na emailovú adresu: iliana.medvidova@karlovaves.sk, 
prípadne  sa obráťte na odd. školstva tel.č.: 02 707 11 221. Kontaktovať budeme len 
uchádzačov vybraných do užšieho kola výberového procesu.

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z.

Náplň práce
- normuje jedlá podľa zisteného stavu stravníkov, platných receptúr a jedálneho lístka
- vypĺňa denne stravný list o spotrebe surovín
- podieľa sa na tvorbe jedálneho lístka
- preberá tovar od dodávateľov, stará sa o správne uskladnenie
- zodpovedá za inventarizáciu skladu potravín
- pripravuje nátierky a hlavné jedlá (mäsité, zeleninové, múčne)
- dodržuje technologické postupy, receptúry, kvalitu, kvantitu a vydáva jedlá
- kontroluje činnosť podriadených zamestnancov
- dodržuje predpisy HACCP a osobnej hygieny

Vzdelanie Nižšie stredné odborné vzdelanie
 Stredné odborné vzdelanie, príp. odborná spôsobilosť

Ďalšie požiadavky na zamestnanca: Príjemné vystupovanie. Kladný vzťah k deťom

Počet rokov praxe: 3

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.08.2018

V prípade, že Vás pozícia zaujala a spĺňate stanovené požiadavky, prosím, zašlite nám 
Váš štruktúrovaný životopis na emailovú adresu: iliana.medvidova@karlovaves.sk, 
prípadne  sa obráťte na odd. školstva tel.č.: 02 707 11 221. Kontaktovať budeme len 
uchádzačov vybraných do užšieho kola výberového procesu.

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

www.karlovaves.sk

Hlavný kuchár/hlavná kuchárka 
v ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1, 
s nástupom ihneď (alebo dohodou)

Inzercia

Ste v seniorskom veku a radi by 
ste sa zapojili do spoločen sko-
súťažnej akcie Karloveská 

tajnička? Potom by ste mali byť 
v strehu začiatkom septembra, 
keď sa spustí prihlasovanie na toto 
podujatie. Jeho cieľom je zapojiť 
čo najväčší počet dôchodcov, ktorí 
časť svojho voľného času venujú 
záľube lúštenia.

„Samotná akcia počíta s účasťou 

80 lúštiteľov. Popri súťaživom prvku 
bude plniť aj zábavno-poznávaciu 
funkciu. Preto obohatí program 
nielen historickým exkurzom do sveta 
krížoviek, ale pre skupinu úspešných 
lúštiteľov pripraví aj malý kvíz,“ pre-
zrádza autor námetu, bývalý vyda-
vateľ časopisu TELE plus a TELE plus 
krížovky Ervin Nagy. Organizátorom 
akcie je miestny úrad Bratislava-Kar-
lova Ves.         -bh-

Pripravuje sa súťaž 
v lúštení krížoviek
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Strieborní Rytieri 
z Karlovej Vsi

Deň mladých športovcov v Karlovej Vsi podporili aj 
olympionici Martina Kohlová a Matej Beňuš

Karlova Ves Knights alebo 
KVK začalo písať svoju 
hokejbalovú históriu v roku 

2011. Prvé ligové kroky si Knights 
vyskúšali v dúbravskej lokálnej 
lige DAHL, odkiaľ neskôr prešli 
do mestskej celobratislavskej ligy 
BHBL. Neskôr sa chalani prihlásili 
aj do ZHBL Superligy, ktorú orga-
nizátori radi nazývajú aj najlepšou 
amatérskou súťažou. A práve 
v tejto lige s formátom 4+1 sa im 
v máji tohto roku podaril historický 
úspech. Poďme však poporiadku.

Na jeseň minulého roku zača-
li Knights svoju 2. sezónu 
v bratislavskej Superlige spo-
lu s ďalšími desiatimi mužstvami 
z Bratislavy a okolia. V predošlej 
sezóne sa ukázali ako solídny súper. 
V nadchádzajúcej bolo jasné, že 
s nimi treba počítať minimálne do 
vyraďovacej časti. Prvá polovica 
sezóny 2017/18 však nezačala veľmi 
presvedčivo, dobré zápasy strieda-
li slabšie a po kolísavých výkonoch 
končili vlaňajší rok na siedmej, ne-
postupovej priečke. Na nový rok si 
však KVK vstúpili do svedomia. 

Vyše 40 detí s mentálnym 
postihnutím vo veku do 12 
rokov si užilo predpoludnie 

plné radosti z pohybu v rámci Dňa 
mladých športovcov špeciálnych 
olympiád. Projekt ponúka unikát-
ny systém cvičení, ktorým sa dá 
odhaliť, aký šport deťom s mentál-
nym postihnutím vyhovuje. Vďaka 
tomu sa potom môžu zapájať do 
národných, ale aj medzinárodných 
súťaží.

Cieľom podujatia je ukázať, že aj oni 
si vedia nájsť cestu k športu a môžu 
v ňom dosahovať úspechy a víťaz-
stvá. „V špeciálnych olympiádach 
vieme, že šport je emócia, ktorá nás 
spája. Na ihrisku sme si všetci rovní 
a šport je najkrajšia a najľahšia ces-
ta inklúzie. Preto sa snažíme pohyb 
a radosť z pohybu približovať deťom 
už odmalička a na to nám slúži pro-
jekt Mladí športovci,“ hovorí riaditeľ-

ka špeciálnych olympiád Eva Gažová. 
Podujatie svojou účasťou prišli pod-

poriť aj ambasádori špeciálnych olym-
piád Slovensko. ,,Tieto deti sú pre 
mňa srdcovka! Mám pocit, že úspechy 
prežívajú oveľa intenzívnej šie ako ich 
zdraví rovesníci. Dúfam, že si mnohí 
z nich našli svoj nový obľúbený šport, 
ktorému by sa mohli venovať,” zhod-
notila kajakárka Martina Kohlová, 
ktorá sa popri starotlivosti o dcérku 
Lili vracia do súťažného kolotoča. 
„Som veľmi rád, že naša organizácia 
sa venuje aj ta kouto formou, akou 
je deň mladých športovcov, deťom 
s mentálnym po stihnutím. Je radosť 
vidieť, ako sa zo športovania tešia,”
povedal strieborný medailista z Ria 
Matej Beňuš, ktorý medzi deti zavítal 
s manželkou Ivanou a mladším synom 
Tobiášom. 

-bh-; Foto: MiÚ

Zdravým nasrdením vznikol impulz, 
po ktorom chceli dať sebe aj ostatným 
jasne najavo, že majú na viac. 

V druhej polovici sezóny výsledko-
vo zabrali, zápasy hrali zodpo vedne 
v pohodovej atmosfére, a čo je naj-
dôležitejšie, darilo sa im hrať svoju 
hru. Vďaka pozitívnemu prístupu 
zaknihovali osem výhier v rade, ktoré 
ich vyšvihli na 4. miesto po základnej 
časti a vyslali jasný signál, že v play-
off nebudú ľahkou korisťou. Silnú for-
mu KVK pocítil hneď vo štvrťfinále 
kvalitný súper Bratislava Indians, 
cez ktorých Karlovešťania prešli bez 
zaváhania 2:0 na zápasy. Týmto iba 
potvrdili, že skutočne patria do prvej 
štvorky celej ligy. 

No to im bolo málo a skutočné 
hokejbalové súboje ich ešte len 
čakali. V semifinále im skrížili cestu 
Stupava Lizards, jeden z ašpiran-
tov na titul. Našliapnutých Knights 
však nezastavilo ani toto silné 
mužstvo a možno trochu prekvapi-
vo, no zaslúžene zdolali mužstvo zo 
Stupavy 2:0 na zápasy a premiérovo 
sa tak prebojovali do finále. 

Vo vrchole play-off KVK vyzva-

li úradujúceho majstra Demons 
Bratislava, súpera, ktorý sa právom 
netajil tými najvyššími ambícia-
mi od začiatku sezóny. Finále malo 
všetky parametre boja o titul, rýchle 
akcie, tvrdé súboje, pekné góly a ešte 
krajšie zákroky brankárov. Zápasy, 
aké na vrchol sezóny patria, lepšie 
zvládli skúsenejší Démoni, keď si 
s karloveskými chlapcami poradili po 
dvoch zápasoch a obhájili titul. 

Rytieri, možno aj mierne zviazaní 
nervozitou z tak dôležitých súbojov 
nezvládli duely podľa svojich pred-

stáv, no odohrali dobré finále a boli 
kvalitným súperom. Karlovke teda 
ostalo “iba” druhé miesto, hráči boli 
bezprostredne po zápase sklamaní, 
no neskôr si uvedomili, že dosiahli 
historický úspech pre svoje mužstvo 
a Karlovu Ves. 

Na neskoršom odovzdávaní cien 
Superligy s hrdosťou prevzali strie-
borné medaily. Sezóna sa napriek 
finálovej prehre končila oslavou úspe-
chu a hráči Karlova Ves Knights sa už 
teraz tešia na novú sezónu.

-ab-; Foto: MiÚ

Inzercia

Strieborná zostava z ročníka 2017 – 2018

Malých športovcov prišiel do Karlovej Vsi podporiť aj olympionik Matej Beňuš
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