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

Karloveské hody

Vystúpi 
Metalinda 
aj Marián Čekovský
Viac na s. 16

Opravy škôl a škôlok

Poslanci schválili
investičný úver 
na opravy škôl 
a škôlok
Viac na s. 6
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Rezidentské parkovanie

V parkovaní budú 
zvýhodnení už aj oby-
vatelia Hlaváčikovej 
a Veternicovej
Viac na s. 2

Milí Karlovešťania,
po letnej prestávke sa k vám dostáva septembrové číslo novín Karlova Ves. 

Asi všetkým sa tento mesiac spája so začiatkom školského roka. Zamýšľali ste 
sa niekedy nad porovnaním postavenia učiteľa v spoločnosti napríklad pred 
30 rokmi a dnes? Podľa mňa bol učiteľ v minulosti vážený človek, uznávaný 
a rešpektovaný,  vplyvom doby sa uznanie jeho práce neopodstatnene znižuje. 
Je to práve učiteľ, kto popri rodičoch významne formuje osobnosť žiaka. 
Učiteľ je ten, kto napriek náročným podmienkam v našom školskom systéme 

robí z detí vzdelaných ľudí a pripravuje ich na život. Okrem toho, že sa musí 
vysporiadať s vlastným životom a jeho údelmi, neraz nesie aj bremená detí, 
prípadne míňa energiu s rodičmi, ktorí vidia svoje dieťa ako bezproblémové. 
Nezanedbateľnou súčasťou tohto poslania je aj nižšie platové ohodnotenie učiteľov. 
Aj preto si myslím, že nový začiatok školského roka je vhodnou príležitosťou 
uvedomiť si dôležitosť ich práce pre spoločnosť. Prajeme všetkým pedagógom 
a deťom veľa síl v školskom roku 2017/2018.

Branislav Heldes, šéfredaktor

Výmena  piesku vo verejných pieskoviskách

V desiatkach verejných 
piesko vísk vrátane areálov 
materských škôl je nový 

piesok. Postarali  sa o to pracovníci 
podniku Verejnoprospešné služby 
Karlova Ves (VPS). V tomto roku 
navozili nový a čistý piesok už do 28 
verej ných pieskovísk. V závislosti 
od počasia je v pláne výmena pies-
ku aj v ďalších verejných piesko-
viskách. 

„V Karlovej Vsi je asi 50 verejných 
pieskovísk, ďalších 20 sa nachádza 
v areáloch materských škôl. Prednos -
tne sa piesok vymieňal práve tam, teda 
všetky tieto pieskoviská sú už vyčistené 

a naplnené novým pieskom. Očistou 
prešla už aj väčšia časť verejných 
pieskovísk a pracovníci VPS postupne 
pracujú aj na výmene piesku v tých 
zvyšných,“ informoval vicestarosta 
Karlovej Vsi Branislav Záhradník. 

Výmena piesku je fyzicky a časo-
vo náročná práca. V menšom piesko-
visku pri ideálnom počasí trvá jeden 
až dva dni, vo veľkom aj týždeň. Táto 
práca sa dá robiť iba ručne. Technika 
sa totiž až k pieskoviskám nedostane. 
Najprv sa vyberie a odvezie asi 30- 
až 40-centimetrová vrstva starého 
piesku. Robotníci potom pieskovis-
ko naplnia novým a čistým pieskom. 

Priať musí aj počasie - v daždi či vetre 
sa totiž takéto práce vykonávať neda-
jú.         -zč-; Foto: MiÚ

Inzercia

Deti si užívajú nový piesok aj na 
Nám. sv. Františka
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Kde a kedy si vybavím rezidentskú parkovaciu 
kartu?
V sídle miestneho úradu na Nám. sv. Františka 8, na 
prízemí vľavo, kancelária č. 168, počas stránkových 
dní v pondelok a v stredu v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 
- 17.00 a v piatok v čase 8.00 - 13.00 h.

Je karta prenosná?
Nie, karta bude vystavená priamo na evidenčné číslo 
vášho vozidla.

Hrozí, že sa karty minú, ak si vybavenie odložím 
na neskôr?
Nie, karty sa neminú, dostane ich každý oprávnený 
žiadateľ.

Čo ak máme doma dve vozidlá?
Ak máte doma dve vozidlá a druhé je písané na inú 
osobu, ktorá spĺňa podmienky (má trvalý pobyt, 
preukáže vzťah k vozidlu a vlastní vodičský preukaz), 
parkovaciu kartu dostanú obaja rezidenti.

Aké doklady potrebujem na vybavenie parkova-
cej karty?
• občiansky, vodičský a technický preukaz (štandard-

ný vodič, ktorý býva v tejto zóne)
• výpis zo živnostenského registra alebo lízingovú 

zmluvu (ak používate svoje auto na podnikanie)
• zmluvu uzatvorenú s požičovňou automobilov (ak 

používate auto z požičovne)
• dohodu o zverení služobného vozidla do dočasného 

užívania zamestnancovi na súkromné účely (ak 
jazdíte na služobnom aute)

• dohodu o poskytnutí vozidla členovi orgánu 
právnickej osoby na služobné účely (ak používate 
takéto služobné vozidlo)

Koľko trvá vybavenie karty?
Parkovaciu kartu si vybavíte na počkanie.

Koľko ma bude stáť vybavenie rezidenčnej karty?
Vybavenie karty je bezplatné, nebudete platiť nič.

Kam ju mám umiestniť?
Vo svojom vozidle vpredu na palubnú dosku.

Aké výhody z toho budem mať ja ako obyvateľ 
Hlaváčikovej alebo Veternicovej ulice?
Projekt rezidentského parkovania je určený obyvateľom 
s trvalým pobytom v zóne.

Koľko parkovacích plôch budú mať k dispozícií 
domáci obyvatelia (rezidenti)?
Od 1. septembra 2017 bude 90 percent z vyznačených 
parkovacích miest určených pre rezidentov.

Ako budú môcť parkovať moje návštevy?
V čase platnosti zóny od 18.00 do 7.00 h budú môcť par-
kovať na 10 % miest, ktoré budú vyznačené na vstupoch 
do zóny. V čase od 7.00 do 18.00 h, keď chodia návštevy 
najčastejšie, môžu využiť aj ktorékoľvek z rezidentských 
parkovacích miest.

Môžu domáci obyvatelia parkovať aj na pôvodne 
vyhradených miestach?
Áno, pretože vyhradené parkovacie miesta v zóne 
Hlaváčiková / Veternicová už neplatia. 

Časť ľudí, ktorí tu žijú, sú aj nájomníci bytov. Kde 
budú môcť parkovať oni?
Pre nájomníkov v bytoch platí to isté ako pre nereziden-
tov. Odporúčame preto, aby sa pokúsili vybaviť si trvalý 
pobyt.

Dotkne sa parkovací projekt hendikepovaných osôb, 
ktoré majú preukaz ťažko zdravotne postihnutej 
osoby (ŤZP)?
Parkovacie miesta pre osoby s preukazom ŤZP zostanú 
vyznačené tak ako doteraz.

www.karlovaves.sk KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov
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Názor ľudu
Je dobré, že budú v parkovacej zóne 

Veternicová/Hlaváčiková zvýhod-
není domáci obyvatelia?

Radoslav: Teraz sú 
mies ta úplne prázdne. 
Ale príďte sem o ôsmej, 
deviatej večer. Domáci 

nemajú kde parkovať.

Daniela: Súčasný stav 
by som určite nepo-
nechala. Zvýhodňoval 
ľudí, ktorí mali kúpené

parko  vacie miesto. Všetci ostatní 
mali smolu, museli krúžiť 
a hľadať. Považujem nový systém as-
poň za pokus o nejakú zmenu. 

Stanislav: Každý byt by mal mať 
jedno miesto. Ďalšie auto by mal mať 
len na základe preukázateľne zabez-
pečeného miesta na zaparkovanie. 
A to sa dá jedine v parkovacích do-
moch. 

Michal: Mňa ako ty-
pického “CPčkára” rezi-
dentské parkovanie mo-
tivovalo definitívne si 

zmeniť trvalý pobyt. V Bratislave 
som už deviaty rok a študoval som tu 
na VŠ. Teraz tu pracujem, pochá-
dzam z Vranova nad Topľou. Ja to 
nevnímam nejako zle, chápem, že 
mestská časť chce uprednostniť 
domácich pred hosťami. 

Karlova Ves zavádza projekt 
rezidentského parkovania 
v poradí už druhej loka-

lite. Od 1. septembra 2017 budú 
zvýhodnení domáci obyvatelia ulíc 
Hlaváčiková a Veternicová. 

V parkovacej zóne označenej do-
p ravným značením budú môcť par-
kovať rezidenti s trvalým pobytom 
v tejto lokalite, ktorí si na miestnom 
úrade vybavili bezplatnú rezidentskú 
parkovaciu kartu. Ak ste si bezplatnú 
kartu ešte nevybavili, môžete to uro-
biť pokojne aj v septembri či októbri 

Dôležité upozornenie: V zóne sa nachádza 29 svojpomocne vybudo-
vaných parkovacích miest, ktorým postupne skončí platnosť. Vodičom 

preto odporúčame, aby sa riadili dopravným značením.

počas stránkových dní. Nereziden-
tom, teda ľuďom, ktorí na dotknutých 
uliciach nemajú trvalý pobyt, je po 
novom k dispozícii desať percent par-
kovacích miest. 

Miestny úrad využil letné prázdniny 
na vyznačenie dopravného značenia 
v lokalite Hlaváčiková – Veterni-
cová. Dovedna je tu 816 parkovacích 
miest, z toho 87 pre nerezidentov. 
Na rezidentských parkovacích mies-
tach môžu v čase od 18.00 do 7.00 
h parkovať len domáci obyvatelia 
s platnou parkovacou kartou. Mimo vyhradeného času sú v parkovacej 

zóne voľne prístupné miesta všetkým 
vodičom, s výnimkou miest vyhra-
dených pre zdravotne ťažko postih-
nutých. Rezidentské parkovacie karty 
vydáva úrad od 10. júla. K 23. augustu 
vydalo oddelenie dopravy 717 parko-

Vstup do rezidenčnej zóny otvára dopravné značenie

Rezidentské parkovanie je už 
aj na Dlhých dieloch

vacích kariet. Nárok na parkovaciu 
kartu má každý obyvateľ s trvalým 
pobytom v parkovacej zóne, ktorý 
je držiteľom vodičského preukazu 
a preukáže vlastnícky vzťah k moto-
rovému vozidlu. 

 -zč-; Foto: MiÚ

ODPOVEDE 
NA NAJČASTEJŠIE OTÁZKY
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Parkovanie v rezidentskej zóne 
Silvánska úspešne funguje 
takmer rok

Desať mesiacov po spustení 
pilotného projektu rezi-
dentského parkovania v 

zóne Silvánska pripravil miest-
ny úrad ďalší prieskum. Jeho pr-
voradým cieľom bolo získať prehľad 
o miere spokojnosti s parkovaním. 
Zbieral ďalšie podnety na prípad-
né úpravy režimu. Držiteľom rezi-
dentských kariet sme predložili 
otázku o možnom uvoľnení režimu 
pre rezidentov aj nereziden-
tov počas piatkov a sobôt, keď je 
celkový počet parkujúcich vozidiel 
v zóne aj v celej Karlovej Vsi nižší 
ako v nedeľu večer a po zvyšok pra-
covného týždňa. 

Výsledky ukazujú, že veľká väčšina, 
až 68 percent parkujúcich rezidentov, 
nachádza po zavedení novej parko-
vacej politiky parkovacie miesto tam, 

kde potrebuje. Zavedené rezidentské 
parkovanie chce ponechať v dnešnom 
stave alebo s navrhovanými úpravami 
až 85 percent držiteľov rezidentských 
kariet v zóne Silvánska. Veľká časť, 
až 72 percent rezidentov, ktorí mali 
vyhradené parkovacie miesto, sa vy-
slovila v prospech nového parkova-
cieho režimu zóny bezvýhradne alebo 
s výhradami. Len niečo viac ako štvr-
tina bývalých držiteľov vyhradeného 
parkovania sa vyslovila pre návrat do 
režimu pred zavedením pilotného pro-
jektu rezidentskej zóny parkovania. 

Len tesná nadpolovičná väčšina 
(53 percent rezidentov) sa vyslovila 
pre uvoľnenie parkovacieho režimu 
v zóne Silvánska počas piatkov 
a sobôt pre návštevníkov a možnosť 
voľného parkovania pre reziden-
tov aj nerezidentov. Vzhľadom na 

tesný výsledok v tejto otázke budú 
pracovníci miestneho úradu monito-
rovať počty vozidiel počas víkendov 
v danej lokalite až do 22. októbra. 
Prípadné rozhodnutie o zmene režimu 
prijme miestny úrad na základe vy-
hodnotenia zozbieraných dát z tohto 
pozorovania. Zavedenie každej 
z ďalších parkovacích zón reziden-
tov bude rovnako ako v prípade zóny 

Silvánska sprevádzané kontinuálnym 
monitoringom situácie stavu vozidiel, 
názorov a nových podnetov reziden-
tov. Parkovacia politika je živý or-
ganizmus a nikdy nekončiaci proces. 
Aj do budúcna pôjde vždy o hľadanie 
rovnováhy medzi vznesenými požia-
davkami obyvateľov a možnosťami 
našej mestskej časti.

-mu-; Foto: MiÚ

Fíííha!  
Ty si ale vyrástol!

Kombinovaná spotreba 3,9 – 8,6 l/100 km, emisie CO2 104 – 157 g/km.
Na všetky automobily sa vzťahuje 2-ročná zákonná záruka a navyše 3 roky s limitom do 100 000 km. 

Použité fotografie sú len ilustračné. Podrobné informácie u predajcov a na www.fiat.sk.

Nový model 500L je dokonalou kombináciou moderného dizajnu, technológií 
a originálneho štýlu slávnej päťstovky. Nový Fiat 500L už od 13 890 €.

NOVÝ MODEL Fiat 500L. Stvorený pre velké veci.’
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Väčšina rezidentov nachádza parkovacie miesto tam, kde potrebuje
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Parkovací dom na Veternicovej si niektorí obyvatelia neželajú

Karlova Ves zatiaľ nebude 
pokračovať v úvahách 
o výstavbe parkovacieho 

domu v tejto lokalite. Mal nahradiť 
súčasné parkovisko na Veterni-
covej ulici a zvýšiť tak parkova-
cie kapacity. Proti výstavbe však 
miestni obyvatelia spísali petíciu. 

„Som prekvapená. Keď rokujeme 
v hlavnom meste o parkovacej poli-
tike, trváme na tom, aby jej súčasťou 
bolo budovanie parkovacích domov 
a záchytných parkovísk. Na Veterni-
covej mal vzniknúť trojpodlažný par-
kovací dom, z ktorého dve podlažia 
mali byť v zemi a tretie na úrovni 
súčasného parkoviska,“ povedala sta-
rostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Na miestny úrad bola doručená 
petícia obyvateľov z Veternicovej 
ulice, ktorí žiadali zastaviť výstavbu 

parkovacieho domu. Podpísalo sa 
pod ňu 328 ľudí. Miestni obyvate-
lia sa obávali, že výstavba by mohla 
negatívne ovplyvniť ich životné pod-
mienky. Nepozdávala sa im poloha 
či výška objektu a obávali sa aj tiene-
nia. Mestská časť si dala vypracovať 
aj dopravno-kapacitné posúdenie, 
akustickú a rozptylovú štúdiu či svet-
lotechnický posudok. Štúdie nepre-
ukázali, že by parkovací dom zhoršil 
životné podmienky obyvateľov.

Na Veternicovej ulici by mohol stáť 
parkovací dom s desiatkami nových 
parkovacích miest a uľahčiť tak oby-
vateľom parkovanie. Parkovací dom 
je navrhnutý v dvoch variantoch. 
Prvý navrhuje vybudovanie parko-
vacieho domu so 186 parkovacími 
miestami a strechu využiť na športové 
a relaxačné aktivity. Druhý navrho-

vaný variant ráta s 248 parkovacími 
miestami a na parkovanie mala byť 
využitá aj strecha objektu. Zámer 
výstavby prešiel procesom posudzo-
vania vplyvov na životné prostredie, 
do ktorého sa v určenom termíne 
mohla zapojiť aj verejnosť.   

  -zč-; Foto: MiÚ

Peter Vaškovič, vedúci oddelenia územného rozvoja v Karlovej Vsi
Na Dlhých dieloch sme študovali tri lokality pre riešenie viacpodlažných 

parkovacích domov. Lokalita na Veternicovej ulici sa nám zdala najvhodnejšou, 
keďže parkovací dom tu môže vhodným spôsobom využiť svahovitý terén. 
Dve najnižšie podlažia parkovacieho domu, prístupné z komunikácie na 
Veternicovej ul., by mohli byť zapustené do svahu a obyvatelia by ich zo 
svojich bytov vôbec nevnímali. Tretie podlažie by malo byť umiestnené na 
úrovni existujúceho parkoviska. Otvoreným tak zostáva riešenie najvyššieho 
podlažia, resp. strechy domu - či to má byť “zelená” strecha pre park a snáď 
aj pre rekreačné zariadenia alebo či má byť aj strecha využitá pre parkovanie, 
prípadne či má z projektu byť úplne odstránená.

Predseda petičného výboru Ľuboš Hutta adresoval miestnemu úradu 
petíciu s nasledujúcim znením: “My, dolupodpísaní občania požadujeme, 
aby sa zastavilo plánovanie a konanie vo veci výstavby parkovacieho domu 
na Veternicovej ulici. Rozhodne odmietame výstavbu parkovacieho domu 
ktorá negatívne ovplyvní životné podmienky obyvateľov okolitých domov 
najmä svojou plánovanou polohou, výškou a blízkosťou, tienením v okolitých 
obytných domoch, koncentrovanosťou motorových vozidiel, škodlivými 
exhalátmi, rušením svetelným smogom a 24 – hodinovou prevádzkou. 
Uvedená lokalita je už teraz neprimerane zahustená existujúcimi stavbami 
a realizácia navrhovanej stavby medzi existujúce bytové domy by zásadným 
spôsobom zhoršila kvalitu bývania v danej lokalite.”

Lívia Poláchová

Tento variant parkovacieho domu 

by mal najmenší vplyv na životné 

prostredie, pretože väčšina stavby by 

bola pod zemou. 

Branislav 
Záhradník

Myslím si, že je potrebné rešpektovať 
názor občanov a nestavať nič proti ich 
vôli. Iste to nebolo úplne ideálne riešenie, 
ale určite by pomohlo výrazne zlepšiť par-
kovanie. Otázne je, či existuje iná a lepšia 
možnosť na riešenie dlhodobého nedostat-
ku parkovacích miest na tejto ulici.

Peter Lenč

Možno sa občania obávajú, že 

prevádzkovanie parkovacieho domu 

negatívne ovplyvní dopravnú situáciu 

v okolí ich domov. Inak výstavbu 

podzemného parkovania považu-

jem za najlepšie riešenie vo vzťahu 

k životnému prostrediu a nezaťažo-

vaniu verejného priestoru. Videl 

som v Španielsku fungujúci systém 

podzemného parkovania v rámci 

celého mesta a na základe požiadaviek 

obyvateľov sa stavali nové podzemné 

parkoviská.

Vladimír Dulla

Dlhodobým trendom v rámci kulti-

vovania ulíc a priestranstiev v mestách 

je sústreďovanie áut do budov, podľa 

možností pod povrchom. Vo vybranej 

časti Veternicovej je veľmi vhodná kon-

figurácia terénu a je tam jeden z mála 

pozemkov v Karlovej Vsi, ktorý máme 

možnosť využiť na zmiernenie veľkého 

napätia medzi potrebami a možnosťa-

mi, keďže na Dlhých dieloch chýba vyše 

2000 miest. Preto podporujem prípravu 

každého projektu, ktorým sa dá zabez-

pečiť prírastok kapacít pre hromadné 

garážovanie či parkovanie.

Poslanecká anketa Otázka: Mal by byť podľa vášho názoru parkovací dom v tejto lokalite?

Názor odborníka

Mal by stáť parkovací dom 
v tejto lokalite?

Veronika: Ja si myslím, 
že by tu malo byť niečo 
také. Situácia s parko-
vaním je zlá. Tu nie je 

kde parkovať a áut pribúda.

Tomáš: Rozhodne som 
za to, aby tu stál parko-
vací dom. Je to mínus 
pre obyvateľov, ktorí bý-

vajú v tejto lokalite, na druhej strane 
stačí sa previezť po týchto uliciach. 
Napríklad tri vchody majú spolu 80 
bytov a parkovacích miest 80 určite 
nie je. Možno 40 a niektorí obyvate-
lia určite nemajú len jedno auto. 

Dominika: Mal by stáť, 
pretože keď prídeme 
večer, nie je kde zapar-
kovať. Rodičia tu krúžia 

a potom musia ísť ďalej hľadať miesto. 

Ivan: Mal by stáť, pre-
tože je málo parkovacích 
miest. 

Názor ľudu
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Inzercia

Pokračuje sa v nevyhnutných 
opravách ciest a chodníkov

Baníkova ulica

Opravený je aj chodník pri Karloveskom centre kultúry

Nad lúčkami

Miestny úrad v bratislavskej Karlovej Vsi v letných mesia coch 
opravil a zrekonštruoval viacero úsekov chodníkov, ktoré 
spravuje. Nového asfaltového povrchu sa tak dočkali súvislé 

úseky chodníkov na Baníkovej 2 - 6, pri Karloveskom centre kultúry a na 
Karloveskej ulici pri odbočke na ulicu Nad lúčkami. Práce boli urobené na 
základe pravidelného monitorovania stavu komunikácií, ale aj podnetov 
občanov. 

Karlova Ves má zoznam ďalších miest, ktoré ešte čakajú na opravu alebo re-
konštrukciu vrátane bezbariérovej úpravy niektorých chodníkov. Aj v nasledu-
júcich mesiacoch bude miestny úrad v týchto prácach pokračovať, a to až do 
vyčerpania tohtoročného rozpočtu. Karlovešťania môžu nahlasovať svoje pod-
nety na opravu poškodených miestnych komunikácií, ktoré spravuje mestská 
časť na e-mail: doprava@karlovaves.sk.      -mš-; Foto: MiÚ

Hľadá sa investor,
ktorý postaví

Viac informácií nájdete
na stránkach

www.region-bsk.sk
www.uvo.gov.sk

RODINNÝ PARK
v Petržalke
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ČERSTVÉ 
PRÍLEŽITOSTI. 
PRIHLÁS SA HNEĎ!

Ponúkame

PRIDAJTE SA K BILLA TÍMU

BILLA, súčasť skupiny REWE Group, je úspešný potravinový reťazec na medzinárodnej 
úrovni s predajňami v 7 európskych krajinách. Našich zákazníkov sa snažíme  získať  
šírkou nášho sortimentu,  kvalitou poskytovaných služieb a radosťou z práce.

KONTAKTOVAŤ NÁS MÔŽETE: 
mailom na praca@billa.sk alebo sa informujte osobne u Vedúcich predajní BILLA. 

Otvorená pozícia:

POKLADNÍK/PREDAVAČ 
NA ČERSTVÝCH ÚSEKOCH

Stabilnú prácu a pravidelný príjem 
Zaujímavé benefity 
Zamestnaneckú zľavu pri nákupe 
v predajniach BILLA 
Prax získate priamo u nás 
Nástup ihneď

Karlova Ves, Dúbravka
projektové predajne

plat 850€ brutto

Inzercia

Miestne zastupiteľstvo 
na júnovom zasadnutí 
schválilo prijatie druhej 

tranže investičného úveru vo výške 
300 000 eur na financovanie re-
konštrukcií škôl a školských zaria-
dení. Úver za výhodných podmie-
nok zabezpečí finančné krytie na 
prípravu, verejné obstarávanie 
a realizáciu jednotlivých investícií. 
Ich realizácia zabezpečí nielen 
skvalitnenie prostredia pre žiakov 
a učiteľov, ale zvýši aj bezpečnosť 
v objektoch a prispeje k postup-
nému znižovaniu energetickej 
náročnosti budov. 

„Karlova Ves získala úver za mi-
moriadne výhodných podmienok 
vďaka súťaži bánk a dobrému ra-
tingu hospodárenia mestskej časti. 
Finančné prostriedky by sa mali 
použiť na rekonštrukciu a opravy 
niektorých zanedbaných objektov škôl 
a škôlok v Karlovej Vsi. V rámci tých-
to opráv potrebuje Karlova Ves finan-
covať aj niektoré väčšie a náročnejšie 
opravy. Príkladom je havarijný stav 
striech telocviční v Spojenej škole Til-
gnerova,“ hovorí zástupca starostky 
Branislav Záhradník. 

Napriek tomu, že strecha na Til-
gnerovej nevykazovala znaky sta-
tickej hrozby, jarná snehová kalami-
ta viedla miestny úrad k prevereniu 
bezpečnosti striech. Statik konšta-
toval havarijný stav častí striech na 
oboch telocvičniach a náraďovni 
a zakázal ich používať. „Miestny úrad 
okamžite zabezpečil hlbšie odborné 
posúdenie stavu a spracoval návrh 
opatrení a postupu pri náprave vznik-
nutej situácie. Keďže oprava sa týka 
obidvoch telocviční, musí sa vykonať 
v čo najkratšom čase aj za cenu, že by 
sa financovala z mimoriadnych zdro-
jov mestskej časti, a vzápätí by bola 
prefinancovaná z úveru,“ vysvetľuje 
Branislav Záhradník. Aj tento prípad 
ilustruje žalostný stav dlhodobo 

zanedbávaných objektov. 
Aj objekt bývalej školy na Ma-

jerníkovej 60 je zanedbaný a vyžaduje 
si kompletnú rekonštrukciu. Mestská 
časť uvažuje aj o ďalších investičných 
aktivitách, ktorými by zlepši-
la zane  dbaný stav niektorých škôl 
a školských zariadení. 

„Momentálne pracujeme na vyti-
povaní investičných aktivít, ktoré by 
sa realizovali z tejto tranže úveru. 
Samozrejme, prednosť dostanú ha-
varijné stavy. Po výbere objektov, na 
rekonštrukciu ktorých budú použité 
úverové prostriedky bude nutné, 
aby miestne zastupiteľstvo schválilo 
zmenu rozpočtu mestskej časti. V tej-
to zmene bude presne určené,  ktoré 
objekty a v akej výške finančných 
prostriedkov budú rekonštruované,“ 
dodáva zástupca starostky.                       

 -mš-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Poslanci schválili úver na opravy 
škôl a školských zariadení

Priestor pre váš inzerát

Info: 0940 634 111 
e-mail: inzercia@karlovaves.sk

Rekonštrukcie sa dočkajú ďalšie 
školy a škôlky v Karlovej Vsi
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Zeleň nad Líščím údolím zmizla 
zrejme nelegálne, miestny úrad 
masívny výrub nepovolil

Rekonštrukcia električkovej 
trate tak, ako ju naplánovalo 
mesto, môže spôsobiť dopravný 
kolaps

Vyrúbaná holá plocha bez 
stromov a kríkov. Taký-
to pohľad sa naskytol 

každému, kto sa v poslednom čase 
pozrel na kopec nad Líščím údolím. 
Ide o súkromné pozemky, na 
ktorých by mali v budúcnosti vyrásť 
rodinné domy. To je síce v súlade 
s územným plánom Bratislavy, 
ktorý schválili mestskí poslanci, no 
tento masívny výrub drevín miestny 
úrad nepovolil. Karlova Ves pre-
to vykonala v lokalite štátny dozor 
s cieľom preveriť, či nejde o nelegál-
ny výrub drevín. Vyčísľuje sa aj výš-
ka spôsobenej škody. 

Územný plán hlavného mes-
ta Bratislavy predpokladá v tejto 
časti výstavbu rodinných domov 
a malopodlažných bytových domov. 
Vlani sa stavebník obrátil na miest-
ny úrad s požiadavkou o vyjadrenie 
k vyčisteniu pozemkov od drevín 
v rozsahu, ktorý nepodlieha rozhod-
nutiu o výrube. Pracovníci miestneho 
úradu spravili obhliadku a usmernili 

Nedostatočný plán náhrad-
nej dopravy, nedostatok 
vodičov, nulová infor-

movanosť obyvateľov a slabá ga-
rancia dodržiavania termínov. 
V takomto stave je príprava re-
konštrukcie električkovej trate 
do Karlovej Vsi, ktorú pripravu-
je Magistrát hlavného mesta SR 
Bratislavy. Ľudia potrebujú jasné 
informácie o etapách rekonštrukcie 
a vizualizácie náhradných trás a ob-
medzení.

„Hlavné mesto dodnes neinformo-
valo obyvateľov Karlovej Vsi, ktorých 
sa rekonštrukcia trate dotkne naj-
viac, o rozsahu prác. Budúci rok bude 
z dôvodu rekonštrukcie trate pre 
našich obyvateľov náročný. Magis-

stavebníka o možnom rozsahu čiste-
nia pozemkov od drevín. Upozornili 
ho na to, ktoré dreviny vyrúbať nesmie 
a pri čistení územia ich musí označiť 
a chrániť pred poškodením tak, ako to 
predpisuje zákonná norma. 

Výrubové povolenie stavebník dos-
tal len na časť územia, kde sa aktuálne 
robia výkopové práce pre inžinierske 
siete pod budúcou príjazdovou ces-
tou. Rozsah odstránených drevín je 
však oveľa väčší a zasiahol aj okolité 
pozemky. Podľa zistení mestskej časti 
zmizli rozsiahle súvislé krovité po-
rasty, na čo už treba samostatné po-
volenie.

Karlova Ves v tejto lokalite vyko-
nala začiatkom augusta štátny dozor. 
Prizvaný bol aj dendrológ zo Štátnej 
ochrany prírody. Štátny dozor potvr-
dil, že vykonaný výrub drevín nebol 
legálny. Karlova Ves sa preto obracia 
na Štátnu ochranu prírody SR s požia-
davkou na vyčíslenie škôd. Podľa 
výsledkov mestská časť vykoná ďalšie 
právne kroky.     -zč-; Foto: MiÚ

trátu sme ponúkli a stále ponúkame 
naše priestory pre verejnú prezen -
táciu plánu organizácie výstavby 
a s tým súvisiacej organizácie 
náhradnej dopravy. Očakávali by sme 
od mesta viac informácií,“ upozornila 
starostka Karlovej Vsi Dana Čahojo-
vá.  Starostka preto opätovne požiada-
la mesto o verejnú prezentáciu k tejto 
téme.

Znepokojujúco pôsobí informácia, 
ktorú zverejnil portál imhd.sk, že 
električky s kapacitou 242 ľudí nahra-
dia kĺbové autobusy s kapacitou 151 
osôb. Mesto nedisponuje dostatočným 
počtom týchto vozidiel. V dopravnej 
špičke pritom električky jazdia prib-
ližne každé tri minúty. Kĺbové auto-
busy by teda museli jazdiť každých 90 

sekúnd.
Dopravnú tepnu do časti Dlhé 

diely, ktorou je Molecova ulica, je 
potrebné počas výstavby odstaviť. 
Hlavné mesto plánuje hromadnú aj 
individuálnu dopravu presmerovať 
cez ulice Janotova a Baníkova, ktoré 
na takúto intenzívnu dopravu nie sú 
uspôsobené. V záujme urýchlenia 
prác hlavné mesto žiada, aby mohli 
byť práce vykonávané v noci a počas 
dní pracovného pokoja.

„Sme pripravení reagovať na 
takúto situáciu, ale žiadame verej-
nú prezentáciu plánu výstavby aj 
náhradnej dopravy, aby sa obyvate-
lia pripravili na nevyhnutné zmeny,“ 
upozornila starostka Dana Čahojová. 
Rekonštrukcia električkovej radiály je 
nevyhnutná, ale magistrát by mal ga-
rantovať, že pri povolení prác v noci 
a počas voľných dní dôjde k výraz-
nému skráteniu dĺžky rekonštrukcie.

-bh-; Foto: MiÚ

Pohľad na Staré grunty pred nepovoleným výrubom a po ňom

Hlavné mesto zatiaľ obyvateľov o rozsahu prác neinformovalo

www.karlovaves.skKARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov
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Blíži sa Mesiac úcty 
k starším

Zaslúžia si našu úctu po celý 
rok, osobitne sa im však 
venujeme v októbri. Reč je 

o našich starších Karlovešťanoch. 
Blíži sa Seniorfest, ktorý je celoslo-
venskou októbrovou akciou v rám-
ci Mesiaca úcty k starším. Zapojte 
sa aj vy do rozhodovania o tom, 
aké podujatia by vás v októbri po-
tešili. Miestny úrad ich pripravuje 
niekoľko. Chce vybrať tie, ktoré by 
mali najväčšiu hodnotu a význam. 
Karloveskí seniori môžu svojím 
názorom ovplyvniť, aké aktivity 
a podujatia mestská časť usporiada. 

„Na oddelení sociálnych vecí máme 
pripravený dotazník, ktorého vy-
plnením výrazne prispejú k napláno-
vaniu záujmových činností pre senio-
rov v našej mestskej časti nielen počas 
októbra, ale po celý rok,“ vysvetlila 
Dominika Ďatelinková z oddelenia 
sociálnych vecí. Dajte vedieť, aké sú 
vaše záujmy, buď formou e-mailu na 
dennecentra@karlovaves.sk, alebo 
telefonicky na číslo 0940 634 198. 
V úradných hodinách môžete prísť 
aj osobne na oddelenie sociálnych 
vecí za Dominikou Ďatelinkovou, na 
základe vopred dohodnutého termínu 
stretnutia.

Možné aktivity počas októbra
Kultúrne podujatia
1. Film pre pamätníkov – môžete 

si vybrať spomedzi filmov: Dovolená 
s Andělem, Cesta do hlubin študákovy 
duše, Starci na chmelu, alebo nám daj-
te ďalšie tipy na film pre pamätníkov, 
ktorý by ste si radi pozreli. 

Vzdelávacie a informačné podu-
jatia

2. Prednáška na tému Poznávacie 

funkcie a pamäť s otvorenou disku-
siou a možnosťou vyskúšať si cvičenia 
a úlohy na trénovanie pamäti hravou 
a zábavnou formou.

3. Tréningy pamäti - nadväzujú na 
prednášku, sú určené aktívnym se-
niorom, ponúkajú stretnutie s ľuďmi, 
zdieľanie spomienok v úzkom kruhu, 
zmysluplné trávenie voľného času.

4. Počítačový kurz – cieľom je 
pomôcť seniorom zorientovať sa 
v moderných technológiách.

Športové podujatia
5. Kondičné a kompenzačné cviče-

nia na podporu fyzického zdravia.
Zážitkové podujatia
6. Výlet do Banskej Štiavnice
Podrobnejšie informácie o prog-

rame Mesiaca úcty k starším prine-
sieme v nasledujúcom čísle nášho 
mesačníka.

História októbra ako mesiaca úcty 
k skôr narodeným ľuďom sa píše od 
roku 1990, keď bol vyhlásený Valným 
zhromaždením Organizácie spojených 
národov za Mesiac úcty k starším 
a 1. október za Medzinárodný deň 
starších. Uvedomujeme si, že na pre-
javenie úcty a pozornosti nestačí deň 
či me siac, pretože hodnota a potreba 
seniorov v spoločnosti je skutočne 
významná.

„Človek je krásny nielen vtedy, 
keď má pružný krok. Človek je krásny 
podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, 
podľa vrások a bielych vlasov, podľa 
slov, keď ponára sa v hovore s deťmi 
do rokov, keď aj on bol mladý. Človek 
je krásny vtedy, keď ho ľudia majú 
radi,“ hovorí jedna ľudová múdrosť.

  -red-

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

Inzercia

Seniori z Karlovej Vsi navštívia 
hrad Červený Kameň

Karlova Ves pre seniorov 
pripravila jednodňový 
zá  jazd na hrad Červený 

Kameň. Je určený najmä nepracu-
júcim seniorom s trvalým pobytom 
v Karlovej Vsi.

Účastníci zájazdu si užijú unikát-
nu prehliadku hradu s výkladom. 
Sprievodca ich prevedie jedinečnou 
inštaláciou dobového interiérového 
zariadenia šľachty od obdobia rene-
sancie po obdobie secesie. Súčasťou 
prehliadky je aj vstup do priestorov 
hradného podzemia. Po obedňajšej 
prestávke si seniori doprajú nevšednú 
ukážku sokoliarstva na sokoliarskom 
dvore Astur, kde sa v letových ukáž-
kach predvedú majestátne dravce.

Odchod: 21. 9. o 9.30 h spred 
Kostola sv. Františka z Assisi (Ná-
mestie sv. Františka)

Návrat okolo 17.00 h.
Prihlásiť sa možno do 14. 9. pro-

stredníctvom e-mailu dennecentra@
karlovaves.sk, telefonicky na čísle 
0940 634 198, prípadne 02 707 11 291, 

alebo osobne v úradných hodinách na 
Miestnom úrade MČ Bratislava-Kar-
lova Ves, na oddelení sociálnych vecí 
u Dominiky Ďatelinkovej.

Výška účastníckeho poplatku je 
odstupňovaná podľa výšky príjmu 
(zahŕňa cestovné, vstupné so sprie-
vodom a sokoliarsku exhibíciu):

- príjem do 199,48 eur (životné 
minimum) - 0,5 eura;

- príjem do 269,50 eur (minimálny 
dôchodok) - 1 euro;

- príjem do 539 eur (dvojnásobok 
minimálneho dôchodku) - 5 eur;

- príjem nad 539 eur - 9 eur. 
Plná cena zájazdu je 12,70 eura na 

1 osobu (pri počte 40 účastníkov). Na 
uplatnenie zľavy treba do 14. 9. pred-
ložiť doklad zo Sociálnej poisťovne 
o výške dôchodku a platný občian-
sky preukaz. V prípade veľkého zá-
ujmu uprednostníme občanov, ktorí 
sa na žiadnom výlete organizovanom 
mestskou časťou alebo klubmi senio-
rov ešte nezúčastnili.

  -red-; Foto: internet

www.karlovaves.sk KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

ŽELEZIARSTVO
DLHÉ DIELY, KOLÍSKOVA 1

Otváracie hodiny: PO – PI  10:00 – 18:00, SO  9:00 – 13:00

Kľúčová služba pre Vás! Už 6 rokov vo vašej blízkosti
Tešíme sa na vašu návštevu

• vodoinštalačný materiál
• vodovodné batérie
• sanita
• nástroje a náradie
• zveráky, predlžovačky
• zámky a kovania

• náhradné diely
• záhradné hadice
• pracovné rukavice
• tesnenia 
• a mnoho 
  ďalšieho sortimentu ...

Hrad Červený Kameň
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Aktívni seniori získajú 
ocenenie

Máte vo svojom okolí ak-
tívnych ľudí vo vyššom 
veku, ktorí sa napriek 

veku angažujú vo veciach verej-
ných, zapájajú sa do organizácie 
kultúrnych či športových podujatí, 
alebo svojimi výsledkami v oblas-
ti vedy a výskumu prispievajú 
k rozvoju mesta? Môžete ich nomi-
novať na cenu Senior roka, ktorú 
každoročne vyhlasuje hlavné mesto 
Bratislava. 

Aktívnych seniorov môžu na ocene-
nie navrhnúť jednotlivci i organizá-
cie, či už ide o samosprávu, kultúrne, 
športové a vedecké inštitúcie, alebo 
občianske združenia. Nominácie mož-
no posielať do 8. septembra e-mailom 
na senior@bratislava.sk, poštou na 
adresu Magistrát hl. m. Bratislavy, Pri-
maciálne nám. 1, 814 99  Bratislava, 
alebo ich priniesť osobne do podateľne 
magistrátu. 

V nominácii na cenu Senior roka 
nezabudnite uviesť meno a kontaktné 
údaje navrhovaného (dátum narode-
nia, adresu, telefón, e-mail) i konta k-
tné údaje navrhovateľa. Treba pripojiť 
aj stručné odôvodnenie nominácie 

spolu s dosiahnutými úspechmi 
a výsledkami nominovaného seniora, 
ktoré aktuálne dosiahol v občian sko-
spoločenskej, kultúrnej, športovej či 
vedecko-výskumnej oblasti. 

Cenu Senior roka udelí mesto na 
slávnostnom galavečere 12. októbra 
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca. Ocenenie sa tradične udeľuje 
v októbri, ktorý je vyhlásený za Me-
siac úcty k starším. Titul Senior roka 
patrí k najvyšším samosprávnym 
oceneniam. Každoročne ho získa štyri 
až šesť laureátov.          -zč-

Inzercia

Inzercia

Najbližšie stretnutie bude až v októbri. Dôvodom sú remeselné práce v Kar-
loveskom centre kultúry (KCK). V pondelok 23. októbra si uctíme jubilantov, 
ktorí svoje jubileá oslávili v mesiacoch jún a júl, a to namiesto pôvodného ter-
mínu 21. augusta. Jubilantov, ktorí oslávili svoje jubileá v auguste a septem-
bri, privítame v KCK 13. novembra. Oslávencov, ktorí oslávia svoje jubileá 
v októbri a novembri, si uctíme 4. decembra. Karlova Ves pozýva na stretnutia 
jubilantov Karlovešťanov, ktorí v dvoch predchádzajúcich mesiacoch oslávili 
75 rokov a všetkých, ktorí oslávili 80 a viac rokov. Za zmenu pôvodne pláno-
vaných termínov sa oslávencom ospravedlňujeme.       -mš-

Po letných mesiacoch práv-
na poradňa mestskej časti 
Karlova Ves opäť otvorí svo-

je dvere 13. septembra. Ľudia si 
môžu prísť po bezplatnú radu do 
kancelárie vicestarostu Branislava 
Záhradníka na 1. poschodí miestne-
ho úradu. 

Rady sa budú obyvateľom Karlovej 
Vsi poskytovať od 14.00 do 17.00 h. 
Čas od 14.00 do 15.30 h je vyhradený 
pre vopred objednaných občanov. Ob-
jednať sa možno na e-mailovej adrese 
poradna@karlovaves.sk. Od 15.30 do 
17.00 h bude poradňa otvorená pre 
každého obyvateľa s trvalým pobytom 
v Karlovej Vsi podľa poradia, v akom 

príde. Právna poradňa je k dispozícii 
občanom vždy druhú stredu v mesia-
ci.

Najmä starší obyvatelia, ktorých 
trápia finančné ťažkosti, tak bez-
platne získajú právne poradenstvo 
v majetkovoprávnych záležitos tiach, 
pri otázkach o dedičstve, riešení 
susedských sporov či problémoch tý-
kajúcich sa správy bytov. 

Právna poradňa nenahrádza služby 
notárov ani advokátskych kancelárií, 
nezastupuje občanov v súdnych ani 
iných správnych konaniach, nevypra-
cováva žiadne podania ani návrhy 
právnych úkonov. 

   -mš-

Autobusová 
doprava
Verejnoprospešné 
služby Karlova Ves 
poskytujú prepravu osôb
autobusom.
V prípade záujmu nás
kontaktujte na tel. číslach:
0905 540 051 a  0940 634 171

Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) oznamuje, že od septembra je k dis-
pozícii vo svojej kancelárii na Lackovej ulici 4 každý pondelok od 13.00 do 
15.00 h. Môžete prísť aj so svojimi požiadavkami a návrhmi. Na jesenné ob-
dobie organizácia pripravuje rôzne aktivity v kluboch seniorov či v denných 
centrách mestskej časti, ako napr. vinobranie, stretnutie pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším a iné. Na podporu činnosti uvítajú spoluprácu a pomoc aktívnych 
ľudí v miestnom výbore JDS.           -red-

Dôležitý oznam pre jubilantov

Právna poradňa sa otvorí 
13. septembra

Jednota dôchodcov oznamuje
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viac na 
www.123nakup.eu

Klietky pre chov prepelíc 
a pasce na líšky a kuny, 

liahne na vajíčka

Tel. 0907 181 800

Priestor 
pre váš 
inzerát

Info: 
0940 634 111 

e-mail: 
inzercia@karlovaves.sk

Bezplatnú právnu poradňu 
vedie vicestarosta 
Branislav Záhradník
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Karlova Ves bráni svoju zátoku 

Starostka mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves Dana 
Čahojová požiadala listom 

ministra dopravy a výstavby SR 
Arpáda Érseka, aby preskúmal 
rozhodnutie svojho rezortu vo veci 
stavebnej uzávery v Karloveskej 
zátoke. Karlova Ves chcela túto 
vzácnu oblasť ochrániť už dvakrát 
vyhlásenou stavebnou uzáverou. 
Okresný úrad Bratislava s týmto 
opatrením nesúhlasil a obe staveb-
né uzávery zrušil. Ide o významnú 
prírodnú lokalitu nielen z hľadiska 
Karlovej Vsi, ale celej Bratislavy.

“Chceme túto lokalitu chrániť 
a predísť vzniku nezvratných škôd, 
ktoré by mohla spôsobiť neregulo-
vaná výstavba. V tejto citlivej oblasti 
pripravujeme územný plán zóny. Mrzí 
nás, že  Okresný úrad zrušil stavebné 
uzávery. Príprava územného plánu 
zóny je pritom legitímnym dôvodom 
na jej vyhlásenie. Obrátila som sa 
lis tom na pána ministra Érseka, aby  
preskúmal posledné rozhodnutie o jej 
zrušení,” povedala starostka Karlovej 
Vsi Dana Čahojová. Stavebná uzáve-
ra má pôsobiť ako dočasná ochrana  
až do schválenia nového územného 
plánu zóny. Trvať môže maximálne 
päť rokov.

Územie Karloveskej zátoky pred-
stavuje jedinečné územie nielen 
z hľadiska rekreácie, ale aj z pohľa-
du ochranu prírody. “V zátoke sa 
dodnes zachovali prirodzené brehy 
so štrkovými plážami a lužnými lesmi, 
ktoré predstavujú významné biotopy 
pre mnohé vzácne druhy živočíchov. 
Aj preto je Karloveské rameno 
súčasťou územia európskeho významu 
Bratislavské luhy. Patrí k posledným 
nenarušeným miestam v našom hlav-
nom meste. Súčasné využitie zátoky 
na šport a rekreáciu pritom nie je 
v rozpore s ochranou prírody a chce-
me to tak zachovať aj do budúcnosti,”  
upozornil ochranár Jaromír Šíbl. 

Karloveská zátoka je dnes prí-
jemným protipólom k ruchu hlavného 
mesta. Bežne tam možno pozorovať 
volavky, kormorány či bobry. His-
torickou zaujímavosťou je, že pôvod-
ný vlastník pozemkov gróf Lanfran-
coni daroval tieto pozemky mestu 
Bratislava na účely športu a rekreácie. 

Karlova Ves cíti povinnosť 
pokračovať v odkaze pôvodného 
vlastníka pozemkov.     

     -bh-; Foto: MiÚ

Karloveská zátoka ponúka jedinečný priestor na oddych aj športové vyžitie

Poslanecká anketa

Otázka: Je podľa vás dôležité 
chrániť toto územie pred výstavbou?

Pavol Martinický

Bratislava má príliš málo zelene 
a širokej verejnosti prístupných priesto-
rov pre kultúru, šport a rekreáciu. Zvlášť 
v posledných 15-20 rokoch ich mnoho 
stratila zlou výstavbou, ktorú umožni-
lo zlé riadenie, plánovanie a predaje, 
pri ktorých vedenie mesta a niektorých 
mestských častí uprednostnilo zisk 
a záujmy bezohľadných developerov 
pred dobrým rozvojom mesta a potreba-
mi väčšiny jeho obyvateľov. Zvlášť silno 
sa to prejavilo v priestore medzi mostom 
SNP a Karloveskou zátokou, ktorá dnes 
predstavuje posledný zvyšok relatívne 
nenarušeného prírodného a verejno s-
ti prístupného priestoru medzi centrom 
a Karlovou Vsou, vrátane Dlhých dielov. 

Jaromír Šíbl

Toto územie je jedným z najcennej-
ších verejných priestorov nielen 
v Karlovej Vsi, ale aj v celej Bratislave 
a zasluhuje si preto našu pozornosť 
a ochranu. V Bratislave je to jedna 
z posledných lokalít s možnosťou 
športovania a rekreácie v takmer ne-
narušenom  prírodnom prostredí, 
tesne pri vode  a aj priamo na vodnej 
ploche Karloveského ramena. Čo je 
snáď najdôležitejšie - študenti, špor-
tovci, vodáci, cyklisti, psičkári a ďalší 
si sem už zvykli chodiť počas celého 
roka a páči sa im tu. 

Vladimír Dulla

Územie možno chrániť pred neprípust-
nou výstavbou dôsledným posudzovaním 
súladu návrhov / žiadostí s územným 
plánom. Oveľa dôležitejšie ako stavebná 
uzávera je dokončenie územného plánu 
zóny, ktorého obstarávanie trvá viac ako 
štyri roky.

Na Dlhých dieloch pribudli 
ďalšie muškáty a kríky

Na Dlhých dieloch pribud-
li v priebehu jarných 
a letných mesiacov ďalšie 

plochy vysadené okrasnými krík-
mi a muškátmi. Okolo schodis-
ka vo vnútrobloku medzi ulicami 
Jána Stanislava a Ľudovíta Fullu 
ich vysadili zamestnanci Verejno-
prospešných služieb Karlova Ves.

Pešiu zónu vo vnútrobloku na 
Pri bišovej skrášlili muškáty, ktoré 
vysadili do visiacich kvetináčov. 
Ešte v marci pribudli podobné kríky 
a muškáty aj na svahu na Veterni-
covej a vytipované sú aj ďalšie loka-
lity. „Karlova Ves sa rozprestiera 
na veľmi zložitom teréne. Mnohé 
strmé svahy sú problematické na 
údržbu kosiacou techni kou. Jedným 
z riešení je výsadba svahov kríkmi, 

ktoré svojím koreňovým systémom 
strmšie svahy ochraňujú proti vodnej 
a veternej erózii. Okrem toho chránia 
pôdu pred presychaním a pomáha-
jú udržiavať vodu v krajine. Celko-
vo výsadba celistvých plôch krovín 
zlepšuje mikroklimatické podmienky, 
znižuje teplotu na sídlisku a svojím 
premenlivým pôsobením skrášľu-
je okolie,“ hovorí Lucia Ličková 
z referátu životného prostredia miest-
neho úradu. 

Vybrané druhy sú nenáročné na 
pôdu a jej vlhkosť. Postupom času 
bude treba vykonávať raz za tri roky 
udržiavací a omladzovací rez. Trvalky 
zakvitnú v priebehu prvého vege-
tačného obdobia, kríky sa postupne 
rozrastú v priebehu 2 až 5 rokov podľa 
druhu tak, že plynulo pokryjú celú 
vysadenú plochu.    -mš-; Foto: MiÚ

Muškáty vo visiacich kvetináčoch skrášlili pešiu zónu na Pribišovej
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Aj výsadba stromov má svoje pravidlá

SPRESNENIE

Kto by chcel sedieť na lavičke 
uprostred betónovej plo-
chy? Každý z nás je rád 

obklopený príjemným prostredím. 
Radi vychádzame z našich domovov 
s pocitom, že nás uvíta zeleň a stro-
my. Sú medzi nami aj takí, čo sami 
z vlastnej vôle a iniciatívy stromy 
sadia. S touto pozitívnou iniciatívou 
však súvisí viacero otázok, na ktoré 
by sme pri takejto činnosti nemali 
zabúdať. 

„Ľudia väčšinou nevedia, ako stro-
my o niekoľko desaťročí vyrastú a či 
im nebudú robiť problémy s tienením, 
zasahovaním konárov do fasády a pod. 
Následné odstránenie takéhoto stromu 
si už vyžaduje povolenie a je finančne 
náročné. Rovnako aj orezávanie stro-
mov je finančne náročné a navyše 
časté orezávanie poškodzuje stromy, 
ktorým hrozí, že ochorejú a môžu sa 
stať aj nebezpečnými. Nie je vylúčené, 
že ich nechtiac zasadíte do ochran-
ného pásma inžinierskych sietí,“  
upo zorňuje Lucia Ličková z referátu 
životného prostredia miestneho úradu. 

Pritom to, čo sme doteraz uvied-
li, platí aj pre sadenie stromov na 
súkromných pozemkoch. Navyše si 
treba uvedomiť, že stromy sa nesmú 
sadiť na pozemku mestskej časti bez 
jej súhlasu. Do úvahy prichádza len 
výsadba kvetov a nízkych kríkov, ale 
aj v tomto prípade odporúčame poradiť 
sa s odborníkmi z referátu životného 
prostredia miestneho úradu, prípadne 
s dobrým záhradníkom. 

Mimoriadne silná augustová búr-
ka tiež ukázala, že niektoré dreviny 
nie sú veľmi vhodné na výsadbu na 
sídlisku. „Aj keď sú celkom zdravé, 
majú krehké drevo a pri silnom vetre 
sa z nich môžu odlamovať konáre. 
Ide hlavne o šľachtené druhy topoľov, 
ako je topoľ kanadský, Simonov, vŕby, 
smreky. Napríklad hlošina úzkolistá 
(tzv. česká oliva) má krivolaký vzrast 
a ak bola pôvodne vysadená ako ker, 
často aj bez ľudského zásahu vyrastie 
na zakrpatený strom s podivuhodným 
tvarom. Ten však nie je dostatočne sta-
bilný a ľahko sa môže vyvrátiť,“ infor-
muje Lucia Ličková. 

Pri niektorých stromoch sa pod 
nepoškodenou kôrou môže skrývať 
práchnivejúce či hnijúce drevo. 
V práchnivejúcom a hnijúcom kmeni 
sa hniloba gravitačne šíri smerom ku 
koreňom. Pod ťarchou napadnutého 
snehu či pri silnejšom vetre sa potom 

V letnom dvojčísle nášho mesační-
ka sme informovali, že pracovná tera-
pia pomohla štvrtine ľudí bez domova 
nájsť si prácu alebo bývanie. V minu-
lom roku bolo do programu pracovnej 
terapie zapojených 61 ľudí bez domo-
va. Z tejto skupiny postupne odišlo 15 
z nich, ktorí si buď sami, alebo s po-
mocou Depaul Slovensko našli nové 
zamestnanie a bývanie. V poslaneckej 
ankete došlo k zámene vyjadrení, pre-
to zverejňujeme názor poslanca Jána 
Labudu k tejto téme a za nepresnosť 
sa redakcia poslancovi Jánovi La-
budovi ospravedlňuje.  

stromy môžu zlomiť alebo vyvrátiť aj 
s koreňmi.  

Miestny úrad spolupracuje pri 
údržbe stromov s príspevkovou or-
ganizáciou mestskej časti Verej-
noprospešné služby Karlova Ves. 
Jej zamestnanci orezávajú suché 
konáre, riešia podnety od ob čanov 
ako napríklad zarastený chodník, 
parkovacie miesto, prerastené kríky 
a podobne. Pokiaľ je strom cel-
kom suchý, tak ho vyrúbu. V mi-
moriadnych prípadoch, akým bola  
augustová búrka (viac na s. 14), 

odstraňujú škody na stromoch. Hneď 
po búrke išli do terénu a po stupne 
v spolupráci s oddelením dopravy 
a životného prostredia a na základe 
podnetov od obyvateľov odstraňova-
li nalomené a popadané konáre. 
Viaceré stromy boli búrkou zlomené, 
vyvrátené alebo natoľko poškodené, 
že ohrozovali bezpečnosť, a pre-
to ich bolo treba celkom odstrániť. 
Náročnej šie orezávanie - ozdravova-
cie, stabilizačné, presvetľovacie - robí 
pre mestskú časť certifikovaná arbo-
ristická firma.    -mš-; Foto: MiÚ

Ján Labuda

Obnovovanie (vytváranie) pra-

covných návykov u ľudí, ktorí stratili 

(nemali) zamestnanie, bývanie, rodi-

nu, je mimoriadne záslužná, náročná 

a obetavá činnosť. V Prahe som na 

hlavnej železničnej stanici na dôstojnom 

mieste videl veľké bilbordy so životnými 

osudmi ľudí, ktoré vyrozprávali sami 

ľudia, ktorí z nejakých dôvodov prišli 

o zamestnanie, bývanie, rodinu a ktorí 

to napriek tomu nevzdávajú. Takýto boj 

prináša nielen ekonomické prínosy, ale 

vytvára pozitívne hodnotenie v očiach 

verejnosti. 

Jaromír Šíbl, ochranár a poslanec miestneho zastupiteľstva v Karlovej Vsi
Pri plánovaných nových výsadbách drevín musíme rešpektovať skutočnosť, že podmienky 

na ich prežitie na našich sídliskách sú dnes už skutočne extrémne. Plytké a kamenisté pôdy 
s nedostatkom humusu a živín v kombinácii s letnými horúčavami a dlhotrvajúcim nedostatkom 
vlahy spôsobujú, že väčšina drevín po vysadení do takéhoto nepriaznivého prostredia už len 
bojuje o život, a to aj pri dobrej starostlivosti. Väčšiu šancu na prežitie majú len tie najodolnejšie 
druhy s dobre rozvinutým koreňovým systémom a vysokou schopnosťou regenerácie v prípade 
poškodenia. Odborníci môžu mať rôzne názory na to, aké druhy drevín by bolo vhodné na našich 

sídliskách vysádzať, nakoniec však aj tak budeme zrejme prinútení používať už len tie najodolnejšie. V podmien-
kach Karlovej Vsi sa z domácich drevín osvedčili najmä lipy, duby, javor poľný, topoľ biely, čerešňa či baza čierna, 
z nepôvodných druhov borovica čierna a smrek pichľavý, ale napríklad aj platan, lieska turecká, mirabelka či pau-
lovnia.“

Odborníci odporúčajú nesadiť stromy v tesnej blízkosti bytových domov

Poslanecká anketa
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Nová lodenica konečne 
v dohľadne

Bude mať hangár pre lode, 
vodácke centrum, klubovňu 
aj šatne. Nová lodenica 

v karloveskej zátoke je konečne na 
dosah. Karlova Ves získa od mes-
ta na novú lodenicu 335-tisíc eur. 
Ide o výťažok z predaja pozemkov 
v zátoke spred desiatich rokov. 
Mestská časť si vo vlastnom reze r-
vnom fonde uchovávala financie na 
tento účel.

„Nová lodenica je symbol toho, 
že keď je skutočná vôľa, sľuby možno 
dodržať. Od roku 2007 nielen vodá-
ci, ale aj ostatná karloveská verej-
nosť na to márne čakala. Medzitým 
sa Bratislavčania na brehoch Du-
naja dočkali mnohého, čo nechceli, 
voči čomu aj protestovali a čo sa im 
nepáči.  Som rada, že sme prispeli 
k tomu, že sa lodenica stáva sku-
točnosťou,“ povedala starostka Kar-
lovej Vsi Dana Čahojová.  

„Už je to desať rokov, čo bývalá pani 
starostka Hanulíková, za asistencie 
ďalších poslancov, predala pozemky 
v karloveskej zátoke. Peniaze z 
predaja mali byť určené na šport 
a rekreáciu, ale počas celých tých de-
siatich rokov boli snahy, aby sa nimi 
plytvalo. Som hrdý, že sa nám podari-
lo tieto peniaze  uchovať na výstavbu 

novej karloveskej lodenice,“ doplnil 
poslanec Karlovej Vsi Peter Buzáš.

Karlova  Ves získala všetky po-
trebné stavebné povolenia. Pripravuje 
sa realizačný projekt. Nová lodenica 
vyrastie oproti starej budove. Súčasná 
lodenica bude počas výstavby, ale 
aj po postavení novej, naďalej slúžiť 
vodákom. 

Nová lodenica bude trojpodlažná, 
bude mať suterén a dve nadzemné pod-
lažia. Podzemné podlažie bude podľa 
plánov slúžiť ako hangár pre lode. 
Lodenica umožní aj nové služby. Po jej 
dokončení tu bude vodácke centrum, 
spoločenská miestnosť i klubovňa. Na 
poschodí vodáci nájdu šatne, sušiareň či 
posilňovňu. Lodenica bude slúžiť špor-
tovcom i verejnosti.

História lodeníc v zátoke v Karlovej 
Vsi siaha do roku 1932, keď bol založený 
Klub bratislavských kajakárov a o tri 
roky neskôr vznikol vodácky klub Tat-
ran. Tieto lodenice vychovali množ-
stvo špičkových športovcov. Od roku 
2007 sú zapísané ako Národná kultúrna 
pamiatka. Lodenice však slúžia i širokej 
základni rekreačných vodákov, čím plnia 
významnú funkciu v oblasti pestovania 
zdravého životného štýlu.    

   -zč-; Foto: MiÚ

V uliciach Karlovej Vsi 
pribudlo v lete dvadsať 
nových košov pre psičkárov. 

Nájsť ich môžu napríklad na Veter-
nicovej, Mokrohájskej, Iskerníko-
vej či vo vnútrobloku ulíc Ma-
jerníkova a Ľ. Fullu. Staré koše za 
nové nechal miestny úrad vymeniť 
na Púpavovej, Sekulskej, Brodskej 
či na Ulici F. Kostku. Zberné nádo-
by trikrát týždenne vyprázdňujú 
pracovníci karloveského podniku 
Verejnoprospešné služby a v pravi-
delných intervaloch tam dopĺňajú 
hygienické vrecká. 

„V uliciach Karlovej Vsi postupne 
pribudnú aj nové smetné nádoby na 
odpad,“ povedala starostka Dana Ča-
hojová. 

„Mestská časť plánuje obstarať 
nové väčšie odpadkové koše. Ob-
jemnejšie nádoby by potom mali 
nahradiť súčasné malé koše, a to 
najmä na frekventovaných miestach 
s väčším pohybom ľudí, napríklad na 
pešej zóne Pribišova,“ doplnila Hali-

na Trubínyiová z oddelenia dopravy  
a ži votného prostredia.              

  -zč-; Foto: MiÚ

Slnečné letné dni využila Karlova Ves na doplnenie nových či opravu 
starých lavičiek. Dovedna 13 nových lavičiek pribudlo na Hodálovej, 
Mokrohájskej, Kuklovskej či Matejkovej ulici. Pohodlne si na nich 

oddýchnete aj v Líščom údolí pri fitness strojoch. 
Z ulíc Karlovej Vsi popri tom zmizli aj tie staré a dolámané. Ich pôvodne 

drevené latky nahradil recyklovateľný plast a na vzhľade im pridala aj ošet-
rená konštrukcia. Takto opravených a zrepasovaných je celkovo 25 lavičiek, 
napríklad na Hlaváčikovej, Baníkovej či Hodálovej ulici. Miestny úrad  nechal 
kompletne vynoviť aj 31 atypických lavičiek v parku na Kempelenovej a Don-
nerovej ulici.           -zč-; Foto: MiÚ

Ďalšie koše na psie výkaly

Pribudli nové i opravené 
lavičky

Opravené lavičky na Donnerovej

Nový kôš na psie výkaly na rohu 
Iskerníkovej

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.

Karlova Ves je aj na FacebookuKarlova Ves je aj na FacebookuKarlova Ves je aj na FacebookuKarlova Ves je aj na Facebooku

V tomto areáli na 
Botanickej ul. vyrastie 

nová lodenica
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Objavte regionálnu televíziu 
pre svoju kampaň

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

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

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

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

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

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

Nájdete nás na: www.tvba.sk

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

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

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

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

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

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

pozornosť medzi divákmi.

• Efektívna cielená reklama bez strát z rozptylu.

• Optimalizácia rozpočtu, eliminovanie 
reklamného  plytvania.

• Kampaň umožní otestovať pôsobenie 
reklamného posolstva v malom rozsahu.

• Silné pokrytie, lojálne publikum a regionálna 
identita na jednom mieste. Buďte pri tom!
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Už aj ľudia v meste musia 
pociťovať zmeny klímy

Test o včelách

Tohtoročné leto už asi niko-
ho nenechalo na pochybách, 
že sa s našou klímou niečo 

deje. Poriadne nás potrápili nie-
len vlny letných horúčav, ale aj ex-
trémne sucho či víchrice.  Scenáre 
na najbližšie obdobie potvrdzujú, 
že zmena klímy a jej dôsledky budú 
čoraz vypuklejšie. Sídliskové štvrte, 
aké sú aj v Karlovej Vsi, sa ukazu-
jú ako  mimoriadne zraniteľné na 
negatívne vplyvy zmeny klímy. 

Chýbajú praktické vedomosti, 
skúsenosti a nástroje ako zvýšiť kli-
matickú odolnosť nielen panelových 
budov (obytných aj verejných), ale 
aj ich okolia, vnútroblokov a verej-
ných priestranstiev. Na Slovensku aj 
v okolitých krajinách bývalého tzv. 
východného bloku je problematika 
obnovy verejných budov (napr. škôl), 
ako aj bytových domov v súlade 
s požiadavkami úspor energie, znižo-
vania emisií či adaptáciou na zmenu 
klímy stále nedostatočná.  

Ako príklad možno uviesť potrebnú 
obnovu budov v súlade s parametra-

Mestská časť sa spolu s občianskym združením Centrum environ-
mentálnej a etickej výchovy Živica už rok zapája do projektu na 
podporu včiel. 

Na území Karlovej Vsi za ten čas pribudli plochy s nektárodajnými rastlinami 
a ovocnými kríkmi, na viacerých miestach boli nainštalované aj hmyzie hotely. 
K nekoseným plochám tento rok pribudol i svah s tvárnicami vo vnútrobloku 
Jána Stanislava.

Koľko toho vie-
te o včelách a iných 
opeľovačoch? Otestovať 
sa môžete v interneto-
vom kvíze, ktorý prip-
ravila Karlova Ves. Do 
konca septembra čakáme 
na vaše odpovede na 
kvízové otázky na https://
vcelykarlovaves.sited.
sk/. Na desiatich naj-
úspešnejších riešiteľov, 
ktorých vyžrebujeme 
v prvý októbrový týždeň, 
čaká pohár medu. Okrem 
sladkej odmeny sa do-
zviete veľa zaujímavostí 
zo života včiel, ale aj to, 
čo robí Karlova Ves, aby 
sa tu včelám darilo.  
                                  -red-

mi energetickej hospodárnosti, ktoré 
vyžaduje legislatíva pri stavbách 
tejto kategórie po roku 2018. Ani 
využívanie zrážkovej vody či ap-
likácia iných prvkov udržateľného 
hospodárenia so zrážkovou vodou 
z budov alebo verejných priestranstiev 
sa bežne nerealizujú, ani nie sú dosta-
točne odskúšané.

Karlova Ves by chcela pripraviť 
vzorový projekt s názvom Rozvoj 
odolných, nízkouhlíkových a pre 
život príjemnejších obytných sídlisk, 
ktorý chce predložiť na financovanie 
v rámci výzvy LIFE. „V rámci pro-
jektu sa sústredíme nielen na obnovu 
verejných a obytných budov, ale aj 
na vypracovanie akčného plánu spolu 
s opatreniami a časovým harmono-
gramom. Pripravíme pilotnú komplex-
nú rekonštrukciu ZŠ A. Dubčeka a MŠ 
Kolískova. Cieľom vzorovej obnovy 
budovy ZŠ A. Dubčeka je dosiahnuť 
pri rekonštrukcii verejnej budovy 
takmer nulovú spotrebu energie,” 
vysvetľuje koordinátorka projektu Zu-
zana Hudeková.              -mš-
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Menej zasahujeme a nechávame trávnik vykvitnúť. Nekosená plocha je 
druhovo prispôsobená okolitým podmienkam s potrebou minimálnej 
údržby (kosenie 2 - 3-krát za sezónu). Má tak možnosť vykvitnúť, sama sa 
rozvíjať a rozširovať. Je dokonalou plochou v aktuálnom čase, vytvárajúca
potravovú základňu a úkryt pre včely, motýle, čmeliaky a iný hmyz či 
živočíchy.

NEKOSENÁ
PLOCHA PRE
OPEĽOVAČE

 1) OVOCNÁ PLOCHA
  PRE OPEĽOVAČE

 2) ÚŽITKOVÉ RASTLINY 
  PRE OPEĽOVAČE

 3) ZELENINOVO-OVOCNO-
  -KVETINOVÁ PLOCHA 
  PRE OPEĽOVAČE

 4) BYLINKOVÁ PLOCH

 )7 )6 )5 KVETNATÉ LÚKY 
  PRE OPEĽOVAČE

 8) 9) NEKOSENÉ TRÁVNATÉ 
  PLOCHY PRE OPEĽOVAČE

10)

JEDLÝ ŽIVÝ PLOT11)

Augustová búrka lámala stromy

Jednému z obyvateľov Dlhých dielov rozbila predné sklo letiaca trampolína

Veterná smršť lámala a vyvracala stromy

Veterná smršť, ktorá sa 
prehnala Bratislavou v po-
lovici augusta, napáchala 

výrazné škody aj v Karlovej Vsi. Na 
silný vietor doplatili najmä stromy. 
Niektoré vietor vyvalil, iné zostali 
tak výrazne poškodené, že ich bolo 
treba úplne spíliť. Do najhoršej 
situácie sa dostal park na Pribišovej 
ulici. Za obeť silnému vetru a búrke 
tu padlo až 17 stromov. Našťastie 
neboli zaznamenané žiadne škody 
na zdraví osôb. 

Následky po silnej búrke 
odstraňovali pracovníci podniku 
Verejnoprospešné služby Karlo-
va Ves ešte dlho. Búrka sa územím 
Bratislavy prehnala vo štvrtok 10. 
augusta v nočných hodinách. Silný 
vietor lámal stromy a na niektorých 
miestach v hlavnom meste dokonca 
bral aj strechy. Nevyhnutne bolo tre-
ba odstraňovať aj stromy, ktoré sa po 
búrke stali potenciálne nebezpečnými, 

najmä v okolí detských ihrísk.
Polámané stromy však poškodili aj 

niekoľko zaparkovaných áut. Násled-
ky ničivého vetra hneď v nasledujúce 
ráno skontrolovala v teréne staros-
tka Dana Čahojová s pracovníkmi 
oddelenia dopravy a životného pro-
stredia miestneho úradu a spoločne 
so zamestnancami VPS zisťovali 
škody. Popri stromoch v parku na 
Pribišovej ulici vietor poškodil aj 
ďalšie dreviny. Vyrúb postihol ešte 
ďalších 11 polámaných stromov. 
Z bezpečnostných dôvodov sa zuby 
píly zaťali do niekoľkých stromov na 
Jamnického. Poškodené boli aj štyri 
stromy vo vnútrobloku Veternicová 
– Hlaváčiková a zachrániť sa ich už 
nepodarilo. Náporom silného vetra 
neodolal ani topoľ vo vnútrobloku 
Púpavová – Borská. Búrka poškodila 
najmä topole, vŕby a smreky, pričom 
vo väčšine prípadov išlo o zdravé 
stromy.                       -zč-; Foto: MiÚ



15Informujeme

www.karlovaves.skKARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Ako bojovať s burinou

Obyvatelia si vybudujú chodník svojpomocne

Burina prekáža nielen záhrad-
károm a poľnohospodárom, 
ale vie znepríjemňovať aj 

život v meste. Na jednom mieste sa 
jej ledva zbavíte, no o krátky čas je 
tu znova. Na obrubníkoch, medzi 
dlažbou, pod lavičkami aj na par-
koviskách. Najjednoduchší spôsob, 
ako sa jej zbaviť na celú sezónu, je 
chemický postrek. Sme si istí, že toto 
naozaj chceme?

Aj v Karlovej Vsi sa v minulos-
ti bežne používali prípravky radu 
Roundup (vyvinula ho firma Mon-
santo) na báze glyfosátu. Pocho-
piteľne, buriny bolo menej, lebo ju 
ničí spoľahlivo. Medzitým sa však 
objavili informácie o škodlivosti tohto 
prípravku pre človeka. Jeho zvyšky 
sa dostávajú do vody aj do potra-
vinového reťazca. Zaťažuje životné 
prostredie ďalšou z radu chemikálií, 
ktoré môžu mať až fatálne dôsledky na 

Vďaka občianskej iniciatíve 
by malo do konca tohto 
roka vzniknúť chýbajúce 

pešie prepojenie pre obyvateľov 
ulíc Matejkova, Kresánkova, Cik-
kerova, Vincenta Hložníka, Albína 
Brunovského a Hany Meličkovej.

V máji občianske združenie Suse-

dia Sami Sebe požiadalo mestskú časť 
Bratislava-Karlova Ves o prenájom 
pozemku v lokalite pod Kaskádami 
za účelom vybudovania chýbajúceho 
chodníka. Celková plocha chodníka 
bude približne 100 m2 a občianske 
združenie ho vybuduje na vlastné 
náklady. 

Predpokladaný termín realizácie 
je do dvoch mesiacov od vydania 
povolenia stavebným úradom Kar-
lovej Vsi. Po vybudovaní chodníka 
ho občianske združenie bezplatne 
odovzdá mestskej časti na základe 
darovacej zmluvy. „Karlova Ves pod-
poruje všetky kvalitné občianske ak-
tivity. Som rada, že sa poslanci miest-
neho zastupiteľstva rozhodli podporiť 
túto iniciatívu prenajatím pozemku 
v správe mestskej časti za symbolické 
jedno euro na obdobie vybudovania 
chodníka,“ hodnotí starostka Dana 
Čahojová.

Občianske združenie Susedia Sami 
Sebe vzniklo pred siedmimi rokmi 
z iniciatívy niekoľkých  obyvateľov 
domu na Kresánkovej ulici na sídlis-
ku Dlhé diely. „Prvotná motivácia 
založenia združenia bola jednoduchá 
– žili sme v časti sídliska s rýchlym 
rozmachom výstavby, ktorá bola 
v tom čase zameraná výhradne na 
výstavbu nových obytných domov bez 
riešenia úpravy ich okolia. Vedľajším, 
no vôbec nie zanedbateľným efek-
tom bola „socializácia“ obyvateľov 
domu, alebo inak povedané zlepšenie 
susedských vzťahov a vzájomného 
spolunažívania. Možno to bude pôso-
biť ako fráza, ale verte mi, v dnešnej 
dobe anonymného sídliskového 

spôsobu bývania je to skutočná hod-
nota,“ vysvetľuje predseda občian-
skeho združenia Rastislav Koutenský.

Začali s projektom Zelená oáza, 
prostredníctvom ktorého upravili 
zeleň uprostred betónového sídlis-
ka. Odstránili stavebný odpad, upra-
vili terén, naviezli stovky metrov 
kubických zeminy a začali s výsad-
bou trávnika. Neskôr pokračovali 
náročnejšou parkovou výsadbou ze-
lene a kríkov. V roku 2015 vybudova-
li prvú časť chodníka, ktorý prechádza 
parkom a spája ulice Kresánkovu, 
Hložníka a Brunovského. Tento chod-
ník nahradil vyšliapané prachovo-bla-
tové cestičky, ktoré roky obyvatelia 
sídliska denne využívali. Zaznamena-
li množstvo pozitívnych ohlasov, 
ale súčasne sa ozývali aj prekvapené 
otázky, prečo sa nový chodník začína 
a končí v parku? „Termín realizácie 
závisí od množstva nevyhnutných ak-
tivít, bez ktorých nie je možné chodník 
dobudovať. Mnohé z nich sú admini-
stratívnej povahy, riadené náročnou 
legislatívou. Napriek tomu veríme, 
že sa podarí zrealizovať výstavbu už 
počas tohtoročnej jesene, aby sme 
stihli ešte pred zimou, počas vege-
tačného obdobia, upraviť okolie chod-
níka,“ dodáva Rastislav Koutenský.

-mš-; Foto: MiÚ

naše zdravie. „Medzinárodná orga-
nizácia pre výskum rakoviny Round-
up a jemu príbuzné látky zaradila 
medzi pravdepodobné karcinogény. 
Odstraňovanie buriny len mechani c-
kými prostriedkami je však extrémne 
náročné. S trochou nadsádzky to však 
môžeme nazvať Sofiinou voľbou. Bu-
rina či rakovina?“ vysvetľuje sta-
rostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. 
Karlova Ves sa teda vybrala ťažšou 
cestou, zatiaľ však v boji s burinou 
ťahá za kratší koniec. Jej mechanické 
odstraňovanie je totiž časovo i fyzicky 
veľmi náročné. Aj preto Karlova Ves 
požiadala Ministerstvo životného 
prostredia a Štátnu ochranu prírody 
o usmernenie, ako čo najúčinnejšie 
postupovať pri jej odstraňovaní.

Paradoxne sťažnosti na burinu 
prichádzajú od obyvateľov bytových 
domov. Akoby ľudia žijúci v ro-
dinných domoch vedeli, že zlostiť sa 

nestačí, ale treba burinu vytrhať. Sú 
však aj také bytovky, ktorých oby-
vatelia sa o svoje okolie príkladne 

starajú bez toho, aby očakávali po-
chvalu alebo ocenenie. 

-red-; Foto: MiÚ

Karlova Ves hľadá spôsob, ako odstrániť burinu šetrne 
k životnému prostrediu

Už čoskoro bude tento chodník pokračovať a nahradí vyšliapanú 
cestičku



16 Kultúra

Billy 
Barman

september 2017

www.karlovaves.sk KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Knižnica odpustí počas veľkej hodovej amnestie pokuty za nevrátené knihy

Hody budú plné zvučných hudobných mien

Karloveská knižnica vyhlási veľkú hodovú amnestiu

Opäť je tu čas tradičných 
Karloveských hodov. 
Prípravy finišujú a už 

teraz vám vieme sľúbiť veľa zábavy 
a hudobných lahôdok. Funny Fel-
lows, Billy Barman, Marián Če-
kovský či Metalinda – tieto známe 
mená vás budú zabávať počas 
hodového víkendu. Samozrejme, 
že naše hody sa už tradične nezao-
bídu bez kolotočov, Karloveskej 
komunitnej uličky či obľúbeného 
hodového vláčika. Tento rok si na 
ne rezervujte čas od 29. septembra 
do 1. októbra. 

„Karloveské hody majú dlhoročnú 
tradíciu, ktorá bola prerušená pri 
výstavbe sídlisk v 60. rokoch minulého 
storočia, keď dedinku Karlovu Ves 
zbúrali a jej obyvateľov vysťahovali. 
Tradícia michalských hodov vznikla 
v roku 1935, keď postavili dnešný 
kostol zasvätený sv. Michalovi Ar-
chanjelovi. Dávne tradície opäť ožili 
až v roku 1991. Cieľom hodov je nie-
len poskytnúť občanom rozptýlenie 
a zábavu, ale najmä vzbudiť v nich 
pocit zdravého lokálpatriotizmu. Pre 
návštevníkov je okrem kultúrneho 

a športového programu pripravený 
aj bohatý sprievodný program. Oby-
vateľov pozývame napr. do Kar-
loveskej komunitnej uličky, kde môžu 
pozdraviť a podporiť svojich suse-
dov,“ informovala vedúca oddelenia 
kultúry v Karlovej Vsi Adriána Maj-
ka. Predvedú sa miestne folklórne 
súbory Čečinka a Dolina. Tých naj-
menších isto poteší aj Mimoni Dance 
Show či pesničkový program od Fíha 
Tralala.

Vo víkendovom veselení sa pred-
stavia tanečníci z La Dansa School 
či Karloveského tanečného centra, 
ale aj karloveskí taekwondisti. Priaz-
nivci ľudovej zábavy bezpochyby 
ocenia lahodné tóny Ľudovej hudby 
A. Záhorca. Mnohých určite priláka-
jú Berco Balogh s Karolom Csinom 
a kapelou Swing Stars. Mladšie 
ročníky sa do sýtosti vybláznia na 
vystúpeniach kapiel La3no Cubano 
a Billy Barman. Pozvanie na kar-
loveské hody prijal aj multiinštrumen-
talista Marián Čekovský, no čerešnič-
kou na torte z hodovej ponuky zostane 
kapela Metalinda, ktorá oslavuje už 33. 
výročie svojej existencie. 

Na hody sa budú môcť návštevníci 
priviesť hodovým vláčikom. Deti sa 
budú môcť do sýtosti vyšantiť na na-
fukovacích atrakciách i kolotočoch. 
A čo tak si osladiť život sladkou 
cukrovou vatou? V stánku pod pó-
diom ju budeme ponúkať v hodové 
popoludnia od 14. do 17. hodiny za-
darmo. Miestne občianske združenia, 

umelecké školy, tanečníci či športov-
ci, ale aj šikovní výrobcovia ručných 
výrobkov sa predstavia v Karloveskej 
komunitnej uličke. No a o tom, čo sa 
deje na miestnom úrade a čo Karlo-
va Ves pripravuje sa dozviete v stane 
mestskej časti, kde budete môcť stret-
núť starostku Danu Čahojovú i poslan-
cov mestskej časti.  -zč-; Foto: internet

Vypožičané knihy z knižnice 
nie vždy nájdu cestu späť 
do svojich regálov. Čitatelia 

niekedy zabudnú knihu vrátiť, ino-
kedy ju niekde založia a až po čase 
nájdu, no pre obavy z pokuty ju už 
naspäť neprinesú. 

Miestna knižnica v Karlovej Vsi 
preto pripravila v posledný septem-
brový týždeň veľkú knižničnú amnes-
tiu – možnosť vrátiť aj dlho zabudnuté 
knihy do knižnice bez pokuty. Na-
vyše, každý čitateľ bude môcť získať 
ročné výpožičné za polovičnú cenu 
2 eurá. 

„Zmizlo nám už veľa kníh, väčšinou 
ľudia zabudnú, že ich majú požičané, 
a potom sa buď hanbia prísť po dl-
hom čase, alebo sa obávajú vysokej 
pokuty,“ vysvetľuje riaditeľ kar-
loveskej knižnice Tomáš Prištiak. 
Vrátiť zabudnuté knihy bez pokuty 
a prípadne aj obnoviť členstvo 
v knižnici za polovičnú cenu si budú 
môcť čitatelia od 25. do 29. septembra 
v priestoroch knižnice na Jurigovom 
námestí.                     -zč-; Foto: MiÚ

Marián 
Čekovský
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Škôlkari 
z Kolískovej 
ľúbia folklór

To, že folklór má u nás 
mimo riadne silné záze-
mie, je známe. O činnosti 

dvoch detských folklórnych súbo-
rov (DFS), ktoré pôsobia v našej 
mestskej časti (DFS Dolina a DFS 
Čečinka) sme už viac krát písali aj 
na stránkach nášho mesačníka. Ve-
deli ste však, že v MŠ Kolískova 14 
pôsobí už sedem rokov folklórny 
krúžok s názvom Folklór s láskou? 
Ako nám povedala jeho vedúca 
Dominika Gabčová, v súčasnosti ho 
navštevujú deti zo štyroch tried vo 
veku 4 - 6 rokov, čo každý rok pred-
stavuje vyše 50 detí. Za sedem rokov 
prešlo krúžkom už 180 detí. 

Deti majú dvakrát v roku otvorenú 
hodinu pre rodičov a pravidelne sa 
zúčastňujú Karloveského majálesu, 
väčšinou v úvode. Dominika Gabčová 
10 rokov pôsobila ako tanečníčka 
v DFS Čečinka a ďalších 10 rokov vo 
FS Ekonóm. Pred nástupom na vysokú 
školu dostala na starosť v jednom 
det skom tábore deti predškolského 
veku a tam zistila, že sa jej s deťmi 
do 6 rokov veľmi dobre pracuje. Sú 
spontánne, prejavia radosť z toho, čo 
robia, ale aj nudu, keď ich niečo ne-
baví. Keď ju oslovili, či by nechcela 
učiť deti v škôlke, povedala si, že to 
skúsi. „Malým deťom sú slovenská 
hudba, spev a tanec odmalička veľmi 
blízke. Nepoznám dieťa, ktoré by ne-
tancovalo, keď počuje hudbu,“ hovorí 
vedúca krúžku. 

„Okrem toho, že sa pohybujú, hra-
jú, spievajú, spoznávajú našu kultú-
ru, sú súčasťou kolektívu, ktorému 
sa musia prispôsobiť, mať spoluzod-
povednosť za spoločné dielo, učia 
sa vystupovať pred ľuďmi, reprezen-
tovať,“ myslí si etnologička z Katedry 
etnológie a folkloristiky na Univerzite 
Konštantína Filozofa v Nitre Zuzana 
Beňušková. Je až neuveriteľné, koľko 
detí a mládeže dokázalo venovať pôso-
beniu vo folklórnom súbore množstvo 
voľného času. 

V posledných rokoch, zrejme aj 
pod vplyvom globalizácie, ktorá plodí 
unifikovanú kultúru, si čoraz viac ľudí 
uvedomuje jedinečnosť folklóru, ale 
najmä jeho pestrosť na Slovensku. 

Folklór a ľudová kultúra prežívajú 
svoju renesanciu. 

Na folklórne festivaly nikdy 
v minulosti nechodilo toľko “vykro-
jených” ľudí ako v súčasnosti a čoraz 
smelšie sa odvažujú vychádzať aj do 
ulíc miest. No a diskusiu o folklóre 
v neposlednom rade umocnilo aj 
uvedenie folklórnej šou Zem spieva, 
ktorej úspech prekvapil azda všet-
kých, aj tých, čo o kvalite slovenského 
folklóru nikdy nepochybovali. 

-mš-; Foto: MiÚ

www.artesia.sk

Nové hudobné
a jazykové kurzy

pre deti, mládež a dospelých
Robík: pre deti od 4 do 18 mesiacov
Prvé krôčiky k hudbe: pre deti od 1,5 do 4 rokov
Rytmické krôčiky: pre deti od 4 do 6 rokov
Zobcová flauta, Keyboard, Gitara, Beatbox a ďalšie kurzy

VYUČUJEME AJ V NEMECKOM JAZYKU!

september 2017

Hocus & Lotus
Kurzy nemeckého jazyka

 pre deti od 10 mesiacov do 11 rokov

Pribišova 6, Dlhé Diely
viac informácií na

 pre deti od 10 mesiacov do 11 rokov pre deti od 10 mesiacov do 11 rokov pre deti od 10 mesiacov do 11 rokov

Inzercia

Deti z MŠ Kolískova berú folklór zatiaľ 
ako zábavu

Vedúca krúžku Dominika Gabčová
so svojou budúcou folkloristkou
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Rozprávkové pondelky, piatkové filmové premietania, sobotné kon-
certy či takmer každodenné cvičenie vo Vodárenskej záhrade – aj 
také bolo tohtoročné Kultúrne a športové leto v Karlovej Vsi. Pria-

lo nám aj počasie a počas väčšiny podujatí bolo krásne slnečno. 
Novinkou Kultúrneho a športového leta 2017 v Karlovej Vsi boli folkové 

koncerty u Marka Twaina. V príjemnom prostredí Karloveskej zátoky sa 
počas leta predstavili hudobníci Nany Hudák či Peter Jankù. Folkové koncerty 
u Marka Twaina zakončí 2. septembra hudobník Aďo Juráček so svojimi folko-
vo-bluesovými skladbami. Naopak, počasie v tejto sezóne neprialo koncer-
tom v botanickej záhrade, ktoré Hudobný klub Kamel organizuje v spolupráci 
s Bratislavským kultúrnym a informačných strediskom a Botanickou záhradou 
Univerzity Komenského. Júlový aj augustový koncert prekazil dážď. Kultúrne 
leto v Karlovej Vsi ukončí 3. septembra v botanickej záhrade koncert Andrey 
Bučko a Márie Kmeťovej s hosťom Pavlom Berezom.

Veľkej obľube sa tešilo aj letné kino v Líščom údolí. Tento rok Filmový klub 
Kamel stavil na komédie prevažne z českej filmárskej dielne, ale našli sa aj 
zahraničné snímky. Diváci si mohli pozrieť dokumentárny cestovateľský film 
Trabantom do posledného dychu, grotesku Skřítek či známe české komédie 

2Bobule, Gympl alebo Baba z ľadu v hlavnej úlohe s obľúbenou slovenskou 
herečkou Zuzanou Kronerovou. V ponuke bola aj belgická komédia Paradise 
Trip. Filmové leto 1. septembra zakončí česká komédia Cesta do lesa. 

Čoraz väčší úspech majú aj rozprávkové pondelky a dielne pre rodiny s deťmi. 
Najmenších divákov zabávali herci z Divadla pod hríbikom s ich Poprepletkom, 
príbeh o Zlatej rybke rozpovedalo Divadlo zo šuflíka, deti sa tiež do zvedeli, 
ako si nažíva Kohútik so sliepočkou  a pozrieť si mohli, aké cirkusové čísla 
vedia predvádzať členovia zoskupenia CirKus-Kus. Rozprávky sa striedali 
s kreatívnymi dielňami. Z nich si nielen deti, ale aj dospelí odnášali domov 
vlastnoručne vyrobené ozdoby z drôtu, brošne či rôzne dekorácie. 

Leto prialo i športovým aktivitám a veľmi obľúbenými boli cvičenia vo 
Vodárenskej záhrade, ktoré organizoval Karloveský športový klub. Areál 
zapožičala Bratislavská vodárenská spoločnosť. Od pondelka do štvrtka si mohli 
záujemcovia zacvičiť rytmickú zumbu, ponaťahovať svaly pri cvičení na zdravý 
chrbát, dať si do tela na bodyworku či zlepšiť kondíciu pri zaujímavom tréningu. 
Podľa odhadov počas leta navštívilo cvičenia vyše 1500 ľudí. Veľkému úspechu 
sa túto sezónu tešili najmä cvičenia na zdravý chrbát. Vo Vodárenskej záhrade 
sa na tomto cvičení zišlo neraz aj vyše 100 návštevníkov.          -zč-; Foto: MiÚ

Hitom kultúrneho leta v Karlovej Vsi boli folkové koncerty

Cvičenie vo vodárenskej 
záhrade využili desiatky 

návštevníkov

Obľube sa tradične tešili filmové 
predstavenia v Líščom údolí

V karloveskej 
zátoke kon-
certoval Nany 
Hudák

Veľký záujem 
bol aj 

o rozprávkové 
pondelky Deti aj rodičia si užívali tvorivé dielne



19Zaznamenali sme

s občanmi

Kvalitnú hudbu zabezpečila ZUŠ Jozefa Kresánka so skupinou Trio SOS

Malé tanečníčky zo skupiny La Dansa School sa vlnili v rytme latino

Pri vystúpeniach karloveských súborov nemôže chýbať folklór

Svoju knižnú ponuku predstavila aj karloveská knižnica

Zúčastnili sa aj basketbalisti z MBK

Kto sa odvážil, mohol sa priučiť žonglérskemu umeniu

www.karlovaves.skKARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Karlovešťania sa predstavili na Hlavnom námestí

Nie je veľa mestských častí, ktoré by sa prišli pochváliť do centra 
Bratislavy, čo všetko doma majú. Oddelenie kultúry prijalo výz-
vu Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) 

a zapojilo sa po prvý krát do bratislavského festivalu Kultúrne leto a Hrad-
né slávnosti 2017. 

Predviedli sa karloveské súbory, tanečníci, kapely i detské centrá. Taký bol 
začiatok 3. ročníka Kultúrneho a športového leta, ktoré Karlova Ves odštartova-
la v spolupráci s BKIS priamo v srdci Bratislavy – na Hlavnom námestí. Prázd-
ninový letný program 1. júla v centre mesta odštartoval folklórny súbor Čečinka. 
Svoj talent predviedli aj žiaci Základnej umeleckej školy J. Kresánka so skupi-
nou Trio SOS, ktorí si ako hosťa pozvali saxofonistu Erika Rothenstaina. 

Predstavili sa aj školáci zo Spojenej školy sv. Františka a folkloristi zo súboru 
Dolina. Bratislavčanov i návštevníkov mesta prišli svojimi číslami pobaviť čle-
novia zoskupenia CirKus-Kus, predstavili sa aj karloveské Mažoretky Cordis. 
K letu patria tiež horúce latino rytmy, ktoré na Hlavné námestie priniesli taneční-
ci zo súboru La Dansa School. 

Nechýbali ani športové zážitky. Fascinujúce bojové umenie predviedli tae-
kwondisti a zahanbiť sa nenechali ani basketbalisti z MBK. Priučiť tanečnému 
umeniu sa mohli prítomní na tanečnom workshope Karloveského tanečného 
centra. Vrcholom podujatia bolo večerné vystúpenie stálice slovenskej nezávis-
lej hudobnej scény – skupiny Longital. V Karloveskej komunitnej uličke okrem 
spomínaných združení a umelcov nechýbala obľúbená burza kníh a detské dielne 
v podaní rodinného centra Klbko.         -zč-; Foto: MiÚ

Pri vystúpeniach karloveských súborov nemôže chýbať folklór

Karlovešťania sa predstavili na Hlavnom námestí

Zúčastnili sa aj basketbalisti z MBK

Kto sa odvážil, mohol sa priučiť žonglérskemu umeniu
Kvalitnú hudbu zabezpečila ZUŠ Jozefa Kresánka so skupinou Trio SOS

Malé tanečníčky zo skupiny La Dansa School sa vlnili v rytme latino
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Na Kráľovej hore ste mohli stretnúť 
stredovekých rytierov

september 2017

Nová športovo-cvičiaca plocha 
na Dlhých dieloch

Priaznivci histórie a prírody sa 
zišli na Kráľovej hore

Novovzniknutá športo-
vo-cvičiaca plocha v špor-
tovom areáli za Základnou 

školou A. Dubčeka rozšíri možnosti 
pohybu a trávenia voľného času pre 
širokú skupinu obyvateľov z okolia 
školy. Atraktívnejší športový areál 
obohatí aj hodiny telesnej výchovy 
žiakov a pritiahne viac športovcov 
a rodín s deťmi, ktoré ho doteraz vo 
voľnom čase aktívne nevyužívali. 

Rytieri s mečmi, remeselní-
ci, predstavitelia komunit-
ných aktivít či ochrancovia 

prírody – tí všetci sa stretli koncom 
júna na podujatí Karlsdorf Platz. 
Obľúbená lúka nad Dlhými dielmi 
sa v jeden víkendový deň premenila 
na stredoveké opevnenie. A bolo sa 
na čo pozerať. 

„Tento rok sme sa rozhodli spes-
triť ponuku exteriérových podujatí 
a priniesť Karlovešťanom malý fes-
tival, ktorý má historický nádych 
a paralelne sa prelína so súčasnými 
aktivitami zameranými na ochranu 
životného prostredia. Na svoje si pri-
šli hlavne rodiny s deťmi, ktoré naj-
viac lákali historické boje a aj samotný 
rytiersky trenažér s mečom. Dobový 
kolorit dotvorili šikovní remeselníci zo 
Združenia cechu historických reme-
siel,” povedala vedúca kultúrneho 
od delenia Adriána Majka.

Deň v prírode ráno odštartovala 
komentovaná prechádzka za spevom 

Združenie rodičov a zástupcov 
žiakov na ZŠ pozýva pri príležitosti 
úspešného ukončenia projektu výstav-
by širokú verejnosť na oficiálne otvore-
nie tejto plochy, ktoré sa uskutoční 
20. septembra od 17.00 do 18.00 h. 
Pripravený bude program pre deti – 
športové súťaže na ploche a ukážky 
cvičenia profesionálnych športovcov. 
Nebudú chýbať hudba, občerstvenie, 
odmeny pre deti ani dobrá nálada. -mš-

vtákov. Zvedavci sa mohli prísť po-
zrieť, aké vtáky na Kráľovej hore žijú 
a kde majú ukryté svoje hniezda. Na 
ochranu prírody nezabúda ani Kar-
lova Ves, ktorá vo svojom stánku 
v Karloveskej komunitnej uličke od pre-
zentovala projekt Perfect – zelená pre 
Karlovu Ves.

Predstaviť sa prišli aj Základná ško-
la Karloveská 61 so svojimi aktivitami 
Zdravá škola & Zelená škola, OZ Lúka 
či miestni skauti. „Je dôležité stále si 
pripomínať, že Kráľova hora je jedi-
nečné miesto na oddych. Ľudia si sem 
chodievajú oddýchnuť, vychutnať si 
ozajstnú prírodu. Vážme si tento vzácny 
priestor,” hovorí poslankyňa miestne-
ho zastupiteľstva v Karlovej Vsi Lívia 
Poláchová. Podujatie organizovala Kar-
lova Ves v spolupráci s Klubom vojen-
skej histórie Templári z hradu Bagras 
a OZ Lúka, a to vďaka finančnej podpore 
Bratislavského samosprávneho kraja 
a občianskeho združenia Lúka.

-zč-; Foto: MiÚ

www.karlovaves.sk KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

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

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

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

CENNÍK INZERCIE – základné ceny – Plošná inzercia 

Inzerujte a dajte o sebe vedieť v našom mesačníku
Mesačník Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov vychádza v rozsahu zvyčajne 24 strán, 

v náklade 19-tisíc kusov. Slovenská pošta ho distribuuje do všetkých domácností 
aj firiem na území Karlovej Vsi. 

Náš oficiálny mesačník ponúka priestor na prezentáciu a propagáciu produktov a služieb. 
Inzercia je skvelou príležitosťou pre firmy, prevádzky a služby, ako za primerané náklady inzerovať 

v celej Karlovej Vsi. Pri viacnásobnom opakovaní inzercie redakcia poskytuje zľavu. 
Ponúkame aj riadkovú inzerciu pre občanov, v ktorej je možné inzerovať rôzne služby, kúpu 

alebo predaj, prípadne iné aktivity a oznamy. 
V prípade záujmu o umiestnenie vašej riadkovej alebo plošnej inzercie nás kontaktujte na tel. 

čísle 0940 634 111, alebo cez e-mail: inzercia@karlovaves.sk

Z policajného 
zápisníka 
júl - august 2017

•  Hliadka PZ obmedzila na osobnej slobode 26-ročného muža, ktorý je 
podozrivý z prečinu poškodzovania cudzej veci, ktorej sa mal dopustiť 5. 7. 
na križovatke Karloveská – Botanická a to tak, že pribehol k autobusu a po 
slovnom konflikte s vodičom autobusu udrel päsťou do dverí, pričom rozbil 
sklenenú výplň dverí. Spôsobil  poškodenej spoločnosti škodu 1.000 .
•  Neznámy páchateľ v čase od 30. 7. do 31. 7. na ulici Rudolfa Mocka 
rozbil sklenenú výplň na ľavých zadných dverách na zaparkovanom vozidle 
a odcudzil vŕtacie kladivo, skrutkovač, sadu gola kľúčov, nivelačný laser, 
čím spôsobil 34-ročnému mužovi škodu 1.106  a škodu poškodením 
v zatiaľ nezistenej výške.
•  Neznámy páchateľ 3. 8. na Kresánkovej ulici odcudzil plecniak položený 
na lavičke, v ktorom sa nachádzal fotoaparát, dva objektívy, slúchadla, zvu-
kové audio porty, peňaženku s osobnými dokladmi, bankomatovou kartou, 
finančnou hotovosťou 50 , mobilný telefón, čím spôsobil 23-ročnému 
mužovi škodu krádežou mobilného telefónu vo výše 350  a poškodenému 
23-ročnému mužovi škodu krádežou vo výške 1.765 .
•  Neznámy páchateľ  7. 8. na Vretenovej ulici na lesnej ceste smerom na 
Mlynskú dolinu strhol 25-ročnému mužovi z pleca plecniak, v ktorom sa 
nachádzal iPhone 7+s s nabíjačkou, pevný disk, micro USB kábel, čím 
spôsobil mužovi škodu vo výške 1.039 .  
•  Neznámy páchateľ v čase od 8. 8. do 9. 8. na Púpavovej  ulici odstránil  vi-
siace zámky na garážových dverách, vnikol do garáže a odcudzil z nej dva 
kompresory, uhlíkovú brúsku, uhlíkovú brúsku s akumulátorom, rýchlo-
nabíjačku, dve gola sady, dva meracie prístroje, dva zdviháky neznámej 
značky, jeden kufrík na náradie neznámej značky, čím spôsobil poško-
denému 66-ročnému mužovi škodu vo výške 715 .
•  Poverený policajt PZ Karlova Ves začal trestné stíhanie vo veci prečinu 
usmrtenia na skutkovom základe,  že  doposiaľ  neznámy páchateľ od pres-
ne nezisteného času do 06.45 hod.  dňa  13. 8.  na ul. Pribišova spôsobil  
nezisteným spôsobom smrť osobe M. U., ktorá bola nájdená na tejto adrese 
pri dverách zadného vchodu. Osoba nejavila známky života, obhliadajúci 
lekár konštatoval smrť.
•  Hliadka OO PZ Karlova Ves 20. 8. na ul. Staré grunty obmedzila na osob-
nej slobode vodiča vozidla nakoľko je podozrivý z trestného činu ohrozenia  
pod  vplyvom  návykovej  látky. Osoba  viedla  motorové vozidlo čiernej 
farby po  ulici Staré grunty, pričom pri kontrole na úseku bezpečnosti a ply-
nulosti cestnej premávky bola vyzvaná, aby sa podrobila dychovej skúške, 
čo opakovane odmietla.
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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

PRENAJMEM zubnú ambulanciu v Karlovej Vsi, zazmluvnenú so všet-
kými ZP. Tel. 02/65420094, 0905 110 209.

PRESTIERANIE na svadby, oslavy, Vianoce, E-SHOP, sklad Veternicová 
21 – po tel. dohovore 0903 476 235, www.prestieranie.sk

PONUKA PRÁCE
Hľadáme upratovačky na upratovanie schodísk, v zime aj odpratávanie sne-
hu. 0903 794 697.

Prijmeme kuchárku do školského bufetu v Mlynskej doline. 0905 745 587.

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov

  4. 9. 2017   5. 9. 2017 Janotova – parkovisko

  4. 9. 2017   5. 9. 2017 Roh Dlhé diely III. - Nad ostrovom

  4. 9. 2017   5. 9. 2017 J. Stanislava  55 – zo zadnej strany

  4. 9. 2017   5. 9. 2017 Devínska cesta – vedľa garáží

11. 9. 2017 12. 9. 2017 Karloveská 55 - 57, vnútroblok

11. 9. 2017 12. 9. 2017 Sološnícka  ulica – oproti 28

11. 9. 2017 12. 9. 2017 Staré grunty  192 

11. 9. 2017 12. 9. 2017 Gabčíkova  8 

18. 9. 2017 19. 9. 2017 Veternicová 24 

18. 9. 2017 19. 9. 2017 Karloveská 25 – parkovisko

 18. 9. 2017  19. 9. 2017 Púpavová  2 – roh chodníka

 18. 9. 2017 19. 9. 2017 Brodská  6 

 25. 9. 2017  26. 9. 2017 Kuklovská  31-33, vnútroblok 

 25. 9. 2017   26. 9. 2017 Beniakova 5 – parkovisko zozadu

 25. 9. 2017  26. 9. 2017 Líščie údolie – vedľa r. d. 182

 25. 9. 2017  26. 9. 2017 Hany Meličkovej  15 

  2. 10. 2017   3. 10. 2017 Lackova – pod  3 

  2. 10. 2017   3. 10. 2017 Šaštínska – pri  34 

  2. 10. 2017   3. 10. 2017 Staré grunty 52/A – areál kynológie

  2. 10. 2017   3. 10. 2017 Tománkova  2 – ku stojisku

 Od Do Miesto  Od Do Miesto

V rodine Halásovcov sa od júna tešia z malého Artura. Rodičom Mar-
tine a Róbertovi sa narodil 3. júna. Rodičom Lenke Patočkovej a Michalovi 
Hrubému zasa robí veľkú radosť ich syn Dominik, ktorý sa narodil 11. júla. 
V horúci júlový deň sa na svet rozhodol prísť aj Mathias Müller. Od 23. júla 
sa z neho doma tešia rodičia Simona a Martin. V auguste medzi Karlovešťa-
nov pribudla aj Adelka Michlíková, ktorá sa narodila 8. augusta rodičom 
Martinovi a Alene. Vo štvrtok 10. augusta sa rodičom Márii a Tomášovi 
narodil synček Adrián Kulla. Deti vítame na svete a prajeme im veľa zdravia, 
šťastia a lásky. Ak sa chcete vidieť aj vy so svojimi ratolesťami na stránkach 
mesačníka Karlova Ves, neváhajte a pošlite nám fotografiu s vašimi deťmi 
do 18. septembra e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Nezabudnite 
pripísať svoje meno, priezvisko a meno dieťaťa. V najbližšom čísle uvítame 
do života deti narodené v júli, auguste a septembri.          -zč-

V lete bocian priniesol
Arturka, Dominika, Mathiasa,
Adelku a Adriána

Mathias Müller
Adelka 
Michlíková

Dominik 
Hrubý
 a rodičia 
Lenka a Michal

Arturko Halás

 Adrián Kulla
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Majstrovstvá sveta 
v synchronizovanom 
plávaní s karloveskou 
účasťou

Ďalšie vrcholové podujatie 
majú za sebou slovenské 
reprezentantky v synchro-

nizovanom plávaní Petra Ďurišová 
a Diana Miškechová. V konkurencii 
52 reprezentačných výberov ob-
sadili v technickom a voľnom páre 
zhodne 29. miesto.

 „Konkurencia každým rokom neu-
veriteľne rastie, a to nielen do počtu, 
ale aj kvality. Pre malé Slovensko je 
obrovským úspechom takýchto prete-
kov sa zúčastniť, navyše s toľkými 
zostavami. Na MS sme išli s cieľom 
obstáť čo najlepšie a podať svoj naj-
lepší výkon. Dôležite je, že sme tým 
nesklamali seba ani našich trénerov. 
V tomto športe je dôležité napredovať. 
Treba absolvovať kvalitné zahraničné 
súťaže a porovnávať sa s medzinárod-
nou konkurenciou,“ zhodnotila špor-
tovú stránku majstrovstiev Petra 

Ďurišová.
Maďari sú známi svojím zapálením 

pre vodné športy, čo sa odzrkadlilo aj 
na atmosfére podujatia. Na budapeš-
tiansky šampionát bude z tohto hľadis-
ka spomínať reprezentačná dvojica 
iba v dobrom. „Zažili sme neopako-
vateľnú atmosféru vrcholovej súťaže. 
Bolo úžasné, aké množstvo divákov 
prišlo povzbudiť pretekárky (asi 5000 
fanúšikov). Všetci povzbudzovali 
a skandovali. Bazén na túto súťaž bol 
postavený na jazere. V pozadí sa týčil 
zámok, ktorý pôsobil ako z rozprávky 
a umocňoval celkový dojem. Atmo-
sféra bola fantastická. Stretli sme sa 
s mnohými  vrcholovými športov-
cami z rôznych krajín celého sveta, 
medzi ktorými sme si našli aj nových 
priateľov,“ opísala budapeštiansku 
atmosféru mladá Karlovešťanka.

 Foto: archív Petry Ďurišovej

Karlovka odštartovala 
prvá, tréner hovorí 
o nebezpečnom tíme

Jasný cieľ, dobrá nálada a len 
drobné zmeny. Basketbalisti 
Karlovky majú v novej sezóne 

jasný cieľ - návrat mužského tímu 
medzi osmičku najlepších tímov 
na Slovensku.  Dôkazom, že to 
myslia vážne, je začiatok prípravy 
na sezónu. Spomedzi extraligistov 
odštartovali ako prví.

„Chceme ísť naspäť do play off. 
Nebude to o jednom hráčovi, ale 
bude to o celom tíme, čo môže byť 
pre súpera nebezpečné,” opísal 
tréner Peter Ivanovič. Opäť bude 
mať tím v duchu filozofie, ktorou je 
podpora slovenských hráčov, pre-
dovšetkým odchovancov. Napriek 
záujmu konkurentov sa podarilo 
udržať pokope takmer kompletný tím. 
Novými tvárami je dvojica z Komár-
na Andrej Kuffa a Roman Vido. Kuffa 
patril dlhé roky neodmysliteľne k In-
teru Bratislava, minulé leto premýšľal 
nad koncom kariéry. Do Košíc odišiel 
Ivan Židzik, na americkú univerzitu 
Syracuse Marek Doležaj. Na odchode 
je aj Branislav Brliť.

Aktuálna zostava: Dalibor Hlivák, 
Michal Kožár, Róbert Bečarik, Dávid 
Abrhám, Andrej Galád, Filip Leh-

man, Filip Halmeš, Juraj Krajčír, Juraj 
Hašan, Jakub Pasovský, Lukáš Bolek, 
Adam Dobrotka, Marek Mäsiar a Mi-
chal Podhorský.

Prípravné zápasy: 
30. 8. BC Prievidza - VŠEMvs Kar-
lovka Bratislava
5. 9. VŠEMvs Karlovka Bratislava - 
ECE Bulls Kapfenberg (Rak.)
9. 9. Karlovka Summer Classic
14. 9. ARIETE Prostějov (ČR) - 
VŠEMvs Karlovka Bratislava
16. 9. MBK Handlová - VŠEMvs 
Karlovka Bratislava
20. 9. VŠEMvs Karlovka Bratislava - 
MBK Handlová 

 -red-; Foto: Martin Šopinec
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TENISOVÁ HALA
2017 / 2018
od 8 € / hod.

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. Michal VAVRO

0905 240532

     w w w.miso.ofirme.sk    

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

Celoročné 
objednávky: 
0905 240532

Hodinové 
objednávky: 
0905 109378

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

Celoročné 
objednávky:
0905 240532

10.9.2017

www.m bk k a r lovk a . s k

mbkkar lovka

Radi športujete? 
Prihláste sa na turnaje!

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 min. 
5-členný tím, ktorého hráči dovŕšia 
k termínu turnaja 18 rokov, a to pro-

stredníctvom e-mailu ksk@ksk.sk ale-
bo 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 pri-
hlásiť na tel. čísle 0902 887 763, alebo 
cez e-mail stefanpjontek@gmail.com 
Tešíme sa na vás.                      -red-                 

Inzercia

Stálica tímu Róbert Bečarik

Petra 
Ďurišová, 

piata zľava
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Pre kurzistov bol vodácky výcvik 

zároveň príjemným relaxom v prírode

Aký bol záverečný splav? Romantika, člnkovanie, 
ale aj kúpanie a skákanie do vody

Na vodácky výcvik chodilo pravidelne jedenásť detí. Boli aj na raftových 

pretekoch v Čunove a orientačných pretekoch v Bodíckych ramenách

S úsmevom ide všetko ľahšie, aj pádlovanie

Sústredene, ale s úsmevom 

a pádlom v ruke

V Karloveskej zátoke sa učili 
člnkovať deti aj dospelí

O výcvik kanoistiky v Karloveskej zátoke bol v tomto roku veľký 
záujem. Od apríla do konca júna sa pravidelne učilo člnkovať 
vyše 50 dospelých a 11 detí. Vodáckym inštruktorom tak museli 

pomáhať aj ďalší členovia karloveskej obecnej lodenice – Klubu vodných 
športov (KVŠ). 

,,Nemuseli sme na nikoho vyčkávať, vodácki adepti chodili skôr ako na do-
hodnutú piatu hodinu a každý utorok aj štvrtok sme boli najneskôr o 17.10 h 
na vode,“ hovorí o výcviku Martin Čajági. Budúci vodáci sa učili ako používať 
pádlo, inštruktori im ukázali aj náročnejšiu priamu jazdu proti prúdu, trénovali 
ich traverzy a smerovanie kanoe. ,,Najväčšia zábava bola s deťmi, tešili sa na 
vode z objavovania, napríklad keď videli v Karloveskom ramene bobra alebo 
korytnačku,“ spomína inštruktorka detí Ľubka Koprivová. Dodáva, že deti si 
už vyskúšali aj raftové preteky na kanáli v Čunove. Zatiaľ sa im však väčšmi 
darilo na orientačných pretekoch v Bodíckych ramenách. Deti boli z výcviku 
kanoistov nadšené, odniesli si z neho veľa zážitkov a našli nových kamarátov.

 -red-; Foto: Juraj Pucher

Karol Komora robí vodácke výcviky v Karloveskej 
lodenici KVŠ už vyše tridsať rokov

Budúci vodáci sa učili pádlovať priamo proti prúdu. Vyzerá to ľahko, ale nie je to jednoduché
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