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Nové ihriská

Na Tilgnerovej 
a Levárskej budú
nové ihriská
Viac na s. 3
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Karloveské školy a škôlky 
prijali všetky deti, aj 219 
prváčikov

Po dvoch mesiacoch prázdnin 
sa opäť zaplnili školské triedy 
a začal sa nový školský rok. 

Do troch základných škôl v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Karlovej Vsi 
nastúpilo 219 prvákov do desiatich 
tried. Tí boli v prvý školský deň 
nepochybne plní dojmov. Určite 
ich potešil malý darček od mestskej 
časti v podobe knihy Daniela 
Heviera s názvom Čo čaká prváka.

Najviac, až 87 prvákov, nastúpi-
lo do ZŠ Karloveská 61, 69 prvákov 
do ZŠ A. Dubčeka a 63 prvákov do 
Spojenej školy na Tilgnerovej 14. Na 
všetkých troch karloveských základ-
ných školách sa v tomto školskom 
roku učí spolu 1667 žiakov, čo je o 84 
viac ako vlani. Najväčší nárast žiakov 

aj počtu tried zaznamenala ZŠ Kar-
loveská 61. Menšie zmeny v týchto 
počtoch môžu ešte nastať v dôsledku 
zmeny bydliska či prijatia dieťaťa na 
inú školu. 

Nový školský rok sa začal aj 
pre menšie deti, ktoré navštevu-
jú deväť karloveských materských 
škôl. Dovedna ich je 964 a kapacity 
sú dostatočné. Z celkového počtu 
je 290 predškolákov, ktorí nastúpia 
v budúcom septembri do základných 
škôl, a 316 detí nastúpilo do škôlky po 
prvý raz.

„Teší nás, že máme dostatočné 
kapacity v základných a materských 
školách. Nemuseli sme odmietnuť 
žiadneho záujemcu o umiestnenie troj 
až šesťročného dieťaťa. Sústavne sa 

venujeme aj zlepšovaniu podmienok 
pre deti v školách a škôlkach, preto 
sme využili letné prázdniny na rôzne 
opravy a rekonštrukcie,“ povedala pri 

Opravy v školách 

Počas leta bolo opäť 
opravených nie-
koľko materských
a základných škôl
Viac na s. 6 – 7

Prvý deň v škole je pre každého nezabudnuteľný

Začiatkom leta Karlova Ves oznámila, že sa zapojí do projektu Deliver. Ide 
o veľký a na slovenské pomery priekopnícky projekt. Jednoducho povedané, ide 
o súbor mnohých opatrení, ktoré nám môžu pomôcť zmierniť vážne dôsledky zmeny 
klímy. Hoci veľa ľudí ocenilo, že naša mestská časť sa rozhodla vážnej situácii čeliť, 
objavilo sa aj zopár skeptických názorov, že je to zbytočné. Čo my, taká malá časť 
Zeme, zmôžeme? 

Máme za sebou ďalšie extrémne horúce leto. Denné teploty sa mimoriadne dlhý 
čas držali nad úrovňou 30 stupňov. Mnohí z nás mali problém s hlbokým spánkom 
počas tropických nocí a niektorých ohrozovali vážne zdravotné problémy z tepla. 
Zem sa v noci nestihla ochladiť a slnko už opäť vychádzalo nad obzor. Môže za 
to množstvo budov a ciest, ktoré nasávali veľké množstvo tepla. Je chvályhodné, že 
aj samospráva Karlovej Vsi chce niečo robiť s dôsledkami lokálnej zmeny klímy. 

Či už hovoríme o plánovanej výsadbe stoviek stromov, zazelenaní striech a budov 
rastlinami, o vytvorení jazierok či o špeciálnom režime kosenia, ktoré zadrží vlhkosť 
v pôde.

Hoci o niekoľko dní sa začne astronomická jeseň, prejde zima, jar a leto tu bude 
opäť, aj so svojimi vážnymi prejavmi zmenenej klímy. Ako ľudstvo sme ju ničili 
desaťročia, zázraky preto nemôžeme očakávať okamžite. Dôležité je, že sme začali, 
a ešte dôležitejšie, aby sme si uvedomovali vážnosť situácie. Portugalské príslovie 
hovorí, že čas je najlepší sudca a trpezlivosť najlepší majster. Musíme sa rozhodnúť, 
či si ako ľudstvo počkáme na pomyselný súd, alebo budeme tými majstrami 
a pokúsime sa niečo urobiť.

Branislav Heldes, šéfredaktor

Právna poradňa

Bezplatná právna 
pomoc bude 
Karlovešťanom opäť 
k dispozícii
Viac na s. 9

príležitosti začiatku školského roka 
starostka Dana Čahojová.

-mš-; Foto: MiÚ
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Karlova Ves rokuje s novým vedením polikliniky o úprave parkova-
nia v prospech pacientov. Rýchlejší prístup do polikliniky bez nut-
nosti zdolávať schody by bolo pre pacientov obrovským prínosom.

Fakt, že karloveská poliklinika nie je ideálne konštruovaná z hľadiska prístu-
pu imobilných alebo v pohybe obmedzených pacientov, nie je ničím novým. 
Hlavný vchod je situovaný na terase, na ktorú sa dá dostať len po strmých scho-
doch. Druhou možnosťou je použiť bezbariérovú lávku, čo si však vyžaduje 
menšiu obchádzku. Zdá sa však, že pacientom svitá na lepšie časy.

-ab-; Foto: MiÚ

Lepšie parkovanie pre 
imobilných pred poliklinikou

Cesta na Adámiho a dve škôlky 
už s novými chodníkmi

Toto parkovisko by malo slúžiť najmä imobilným pacientom

Adámiho ulica bola v čase uzávierky tohto čísla pripravená na položenie 
nového asfaltového povrchu

Nový asfaltový povrch dostal aj dvor v MŠ Ladislava Sáru

Inzercia

Cestná komunikácia na 
Adámiho prešla v auguste 
kompletnou rekonštruk-

ciou. Mestská časť pristúpila na-
miesto čiastkového lepenia výtlkov 
k poctivej oprave celej cesty. Spolu 
s vozovkou vysúťažená firma za-
bezpečila aj výmenu asfaltového 
povrchu v materských školách na 
uliciach Adámiho a L. Sáru.

Rozsiahle práce sa nezaobišli bez 
dopravných obmedzení na opravova-
nom úseku. Úplná dopravná výluka 
sa neobišla bez odklonenia statickej 
dopravy. S dočasným nočným par-
kovaním mestskej časti pomohli 
neďaleké supermarkety Billa a Lidl, 

ktoré motoristom z Adámiho a oko-
lia sprístupnili svoje parkoviská po 
prevádzkovom čase. Vďaka tejto 
spolupráci sa podarilo predísť chaosu 
a možnému parkovaciemu kolapsu 
v okolí.

Okrem položenia nového asfal-
tového povrchu sa opravili aj pre-
padnuté úseky cesty a vymenili 
poškodené obrubníky. Vodorovné 
dopravné značenie, ktoré padlo za 
obeť rekonštrukcie, bude takisto po 
oprave cesty obnovené. Prítomnosť 
ťažkej techniky sa zároveň využila aj 
na výmenu asfaltu v susedných ma-
terských školách, kde bol vonkajší 
povrch tiež plný nerovností.

-ab-; Foto: MiÚ
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Karloveské deti budú môcť 
športovať na nových 
ihriskách. Jedno multi-

funkčné ihrisko bude umiestnené 
v Spojenej škole na Tilgnerovej na 
ploche bývalého basketbalového 
ihriska. Ako druhé sa zrevitalizuje 
hokejbalové ihrisko na Levárskej, 
kde sa kompletne vymení povrch 

ihriska. 
Ďalšou investíciou bude nákup 

solárnych osvetľovacích lámp, ktoré 
doplnia osvetlenie v areáli ZŠ A. 
Dubčeka. Zastupiteľstvo schválilo aj 
zvýšenie príspevku Karloveskému 
športovému klubu na údržbu a ob-
novu športovísk a na navýšenie dotá-
cie športovým klubom.

„Podarilo sa nám uvoľniť pomerne 
významnú sumu 60-tisíc eur, ktorou 
navýšime rozpočet na investície do 
obnovy cestnej siete a údržby chod-
níkov,“ hovorí spracovateľ zmeny 
rozpočtu vicestarosta Branislav 
Záhradník. „Vďaka tomu sme dokáza-
li financovať kompletnú opravu 
Adámiho ulice a opraviť podstatne 
väčšie množstvo chodníkov,“ doplnil 
Branislav Záhradník.

Do čistoty a údržby verejných 
priestranstiev pôjde o 50-tisíc eur 

viac. Príspevok dostane organizácia 
Verejnoprospešné služby Karlova 
Ves. Ďalších 25-tisíc eur je pripra-
vených na profesionálne orezy stro-
mov.

„Navýšili sme aj rozpočet na 
zakúpenie nových hracích prvkov na 
ihriskách a do opráv lavičiek a košov. 
Urobili sme aj ďalšie priaznivé roz-
počtové zmeny, ktoré nám umožnil 
dobrý vývoj hospodárenia,“ vysvetlil 
karloveský vicestarosta Branislav 
Záhradník.   -red-; Foto: MiÚ

Karlova Ves zvýšila investície 
do športovísk a ciest

Aj zanedbané hokejbalové ihrisko na Levárskej sa čoskoro dočká opravy

Výtlky boli odstránené 
aj na Perneckej ulici

V areáli SŠ Tilgnerova vzniká nové multifunkčné ihrisko

Poslanecká anketa

Daniela 
Záhradníková

Hlasovala som za zmenu roz-

počtu, lebo obsahovala viacero 

užitočných investícii. Najmä som 

podporila opravu cesty na Adámiho 

a výstavbu školského ihriska na Til-

gnerovej. Potešili ma tiež investície 

do detských ihrísk.

Peter Lenč

Investície do ciest a športovísk sú 

len jednou z vecí, ktoré pýtajú penia-

ze. Hlavne cesty a chodníky boli dl-

hodobo zanedbávané a viac-menej 

iba „plátané“ po každej zime. Po 

množstve rozkopávok sa vždy as-

faltovala len príslušná odkrytá časť. 

Je už najvyšší čas opraviť súvislejšie 

úseky a poskytnúť tak väčší komfort 

motorizovanej verejnosti.

Richard 
Savčinský

Je dobrou správou pre Karlovu 
Ves, že podpora športovania deti 
a mládeže je pre miestny úrad aj 
v tomto roku prioritou. Karloveské 
športové kluby tiež ocenia, že 
okrem budovania nových ihrísk boli 
schválené aj ďalšie finančné pros-
triedky pre ich dennodennú činnosť.triedky pre ich dennodennú činnosť.

Branislav 
Záhradník

Osobne považujem navýšenie fi-
nancií do opráv ciest a chodníkov za 
dôležité a želal by som si, aby sme 
to mohli urobiť aj na budúci rok. 
Treba kompletne opraviť Púpavovú, 
Sološnícku aj Líščie údolie. Som 
rád, že sme našli financie pre nové 
moderné ihrisko v areáli školy na 
Til gnerovej, ktoré bolo už veľmi 
potrebné, pričom v investíciách 
do školského areálu musíme 
pokračovať.

Otázka: Karlova Ves sa rozhodla viac investovať do športovísk a ciest. 
Ktorú z pripravovaných akcií považujete za dôležitú?

Po rekonštrukciách ciest vo 
viacerých lokalitách zmizli aj 
výtlky.  Opravy komunikácií 

s výtlkmi sú štandardnou náplňou 
harmonogramu cestných opráv. 
Nie vždy však má mestská časť 
šťastie na vysúťaženú firmu. 

Nie je ničím nezvyčajným, že firma 
nakoniec k prácam nepristúpi a úrad 
je nútený vyhlásiť novú verejnú súťaž. 
V takom prípade sa stáva, že proces 
– od zadania zákazky až po jej reali-

záciu – trvá niekoľko týždňov. Tento 
rok musela Karlova Ves zmeniť dodá-
vateľa, pretože pôvodne vysúťažený 
dodávateľ odstúpil od zmluvy. Až po-
tom sa opravili výtlky na Perneckej, 
Šaštínskej, Sološníckej, Tilgnerovej 
a na ulici Líščie údolie. Práce budú 
pokračovať dovtedy, pokým to 
umožní jesenné počasie.

 -ab-; Foto: MiÚ

Mnohé výtlky zmizli
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V sobotu 10. novembra 
budeme opäť voliť starostu 
a 25 poslancov miestneho 

zastupiteľstva. Súčasní poslanci 
určili aj počet volebných obvodov.

Voliči v Karlovej Vsi tak budú voliť 
svojich 25 zástupcov v štyroch voleb-
ných obvodoch. Karlova Ves evi-
dovala ku dňu vyhlásenia volieb 37 
331 obyvateľov, z čoho vyplýva, že 
nezávislý kandidát do miestneho za-
stupiteľstva potrebuje zozbierať mini-
málne 500 podpisov podporujúcich 
jeho kandidatúru.

Bratislavčania budú navyše voliť aj 
poslancov do mestského zastupiteľ-
stva a primátora hlavného mesta. Kar-
lova Ves ako obvod č. 11 bude mať 
v meste trojčlenné poslanecké 

S blížiacimi sa komunálnymi voľbami pribúdajú na uliciach bilbordy s kandidátmi, ktorí sa uchádzajú o jednotlivé samosprávne 
funkcie. Karlova Ves odporúča politickú reklamu v novinách, nie na vonkajších bilbordoch. Ak sa chcete uchádzať o dôveru 
občanov v novembrových voľbách a chcete dať o sebe vedieť svojim potenciálnym voličom, dá sa to aj inak ako podporou 

pouličného vizuálneho smogu. V novembrovom čísle nášho mesačníka ponúkame priestor na platenú politickú inzerciu. 
Cenník a ďalšie informácie k politickým inzerátom nájdete v priloženej tabuľke.  -red-

zastúpenie. Nezávislí kandidáti do 
mestského zastupiteľstva potrebujú 
zozbierať na podporu kandidatúry 
minimálne 1000 podpisov.

Právo voliť v komunálnych voľbách 
má občan Slovenskej republiky 
a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt 
v obci a najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši vek 18 rokov. Hlaso-
vať sa bude výlučne v 30 volebných 
okrskoch, a to bez možnosti hlasovať 
v inom okrsku na základe hlasova-
cieho preukazu. Konkrétne miesto 
hlasovania a číslo príslušného okrsku 
s ďalšími informáciami o voľbách vo-
liči dostanú do poštových schránok 
najneskôr 16. októbra 2018. Obyvate-
lia bytových domov, ktorí nesprístup-
nia svoje poštové schránky na roznos 

volebných oznámení, si ich môžu 
dodatočne vyzdvihnúť na miestnom 
úrade.

Všetky potrebné informácie 

k voľbám do orgánov samosprávy 
obcí nájdete na webstránke mestskej 
časti Karlova Ves v sekcii Komunálne 
voľby 10. 11. 2018.   -ab-; Foto: MiÚ

Komunálne voľby budú 
10. novembra

Karlova Ves odporúča politickú reklamu 
v novinách

september 2018

Už v decembri zasadne do týchto lavíc 25 nových poslancov

Veľkosť     Cena Veľkosť v mm 
strany         (šírka x výška)
1/1 600  205 x 270
1/2 300  205 x 134,  100 x 270
1/4 150    94 x 134,  205 x   66
1/8 75    48 x 134,  100 x   66
1/16 40    48 x   66,  100 x   32 

Riadková inzercia 
(max. 300 znakov vrátane medzier): 

Občianska inzercia: 1  / 50 znakov (aj začatých)
Podnikatelia, SZČO a právnické osoby: 5  / 50 znakov (aj začatých)

CENNÍK INZERCIE – základné ceny
Plošná inzercia 

Inzerujte a dajte o sebe vedieť 
v našom mesačníku

Mesačník Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov vychádza v rozsahu 
zvyčajne 24 strán, v náklade 19-tisíc kusov. Slovenská pošta ho distribuuje do 
všetkých domácností aj firiem na území Karlovej Vsi. 

Náš oficiálny mesačník ponúka priestor na prezentáciu a propagáciu 
produktov a služieb. Inzercia je skvelou príležitosťou pre firmy, prevádzky 
a služby, ako za primerané náklady inzerovať v celej Karlovej Vsi. Pri 
viacnásobnom opakovaní inzercie redakcia poskytuje zľavu. 

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

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

 Príplatok za politickú inzerciu 
je vo výške 50 percent
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V hodnotení hospodárenia sa-
mospráv Inštitútu pre eko-
nomické a sociálne reformy 

(INEKO) získala Karlova Ves hod-
notenie 5,1 zo šiestich možných 
hviezdičiek. Patrí tak medzi sa-
mosprávy s najlepším finančným 
zdravím v rámci celého Slovenska. 

“Hodnotenie vnímame ako 
ocenenie nášho zodpovedného roz-
počtového hospodárenia. Za dôle-
žitej šie ako výborné umiestnenie 
v reb ríčku však pokladáme výsledky, 
ktoré efektívne použitie financií prine-
sie našim občanom v zlepšení kvality 
ciest, chodníkov, verejných objektov, 
športovísk, zelene a čistoty,” povedal 
vicestarosta Karlovej Vsi Branislav 
Záhradník.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť 
tlak na zlepšovanie finančného zdra-
via miest, obcí a vyšších územných 
celkov. INEKO v rebríčku hodnotí, či 
samospráva hospodári s prebytkom, 
zameriava sa tiež na dlhovú službu a 
cel kový dlh, sleduje záväzky po splat-
nosti a celkovú likviditu.              -bh-

Prijatie novely zákona 
o obecnom zriadení zmenilo 
možnosti odmeňovania po-

slancov a členov komisií miestneho 
zastupiteľstva. Poslanecká odme-
na za rok 2018 nemôže v priemere 
prekročiť sumu 230 eur mesačne 
v hrubom.

Júnové zasadnutie miestneho za-
stupiteľstva sa zaoberalo aj zmenami 
v odmeňovaní karloveských poslan-
cov. Od októbra bude mať každý kar-
loveský poslanec nárok na odmenu, 
ktorej horná hranica za rok je stano-
vená maximálne na jeden mesačný 
plat starostu. Pre Karlovu Ves to 
predstavuje sumu 2757,06 eura ročne 
v hrubom. Členovi komisie, ktorý 
nie je poslancom, môže byť priznaná 
odmena za rok vo výške polovice 
mesačného platu starostu, presne 
1378,53 eur. 

-ab-

Karlova Ves má podľa INEKO výborné finančné 
zdravie

Karloveskí 
poslanci si 
znížili odmeny

Inzercia
Pizza Carla_205x134mm.pdf   1   08.06.2018   8:27

Poslanecká anketa

Juraj Kmeťko

Na začiatku nášho volebného 
obdobia bolo finančné zdravie 
v katastrofálnom stave. Nebolo to 
jednoduché, bolo treba prijať viace-
ro bolestivých rozhodnutí. Dnešok 
ukázal, že cesta bola správna a treba 
len pokračovať ďalej. Dovoľte mi aj 
touto cestou vyjadriť svoje poďako-
vanie pani starostke a všetkým pra-
covníkom za ich kvalitnú a obetavú 
prácu. 

Rudolf Rosina

Nepatrím medzi bezbrehých 
zvelebovateľov T. G. Masaryka, ale 
jeho heslo: „ Nebáť sa a nekradnúť“ 

by malo byť krédom správy verej-
ného majetku.

Peter Buzáš

Karlova Ves v tomto volebnom 
období dosiahla prelomový výsle-
dok v hospodárení samospráv. Opa-
kovane hospodári nie iba s účtovne 
vykázaným prebytkom, ako sa to 
robilo v minulosti, ale so skutočným 
prebytkom. Podarilo sa to zodpoved-
ným prístupom k tvorbe rozpočtu, fi-
nančnou disciplínou a hospodárnym, 
účelným nakladaním s verejnými 
peniazmi.  Tento výsledok je o to 
cennejší, že Karlova Ves už nie-
koľko rokov nezvyšuje rozpočtové 

príjmy predajom obecného majetku, 

či nehnuteľností! 

Otázka: Karlova Ves patrí medzi samosprávy s najlepším finančným 
zdravím. Čo k tomu podľa vás prispelo najviac?
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Prázdninové opravy v školských zariadeniach 

Na streche 
telocvične SŠ 
Tilgnerova bola 
zosilnená nosná 
konštrukcia

Deti z MŠ Majerníkova 11 a MŠ Kolískova využívajú nové 
hygienické zariadenia

Karlova Ves využila letné 
prázdniny na plánované 
opravy vo svojich školách 

a škôlkach. V MŠ Kolískova a Ma-
jerníkova 11 sú po prázdninách 
v troch triedach každej z nich vy-
menené hygienické zariadenia. 
Rozsiahlejšia rekonštrukcia sa 
usku točnila aj v SŠ Tilgnerova. Te-
lesná výchova sa v škole môže učiť 
v plnom režime, keďže tu zosilnili 
strešnú nosnú konštrukciu a položi-
li novú strešnú izoláciu. Žiaci v ZŠ 
Alexandra Dubčeka na Majerní-
kovej 62 dostanú novú miestnosť 
na pohybovú výchovu s priľahlými 
hygienickými zariadeniami.

V MŠ Borská je vymenených všet-
kých sedem starých vchodových 
dverí za nové. Vďaka tomu sa zrušilo 
zádverie, čo si síce vyžiadalo menšie 
úpravy priľahlých stien a podlahy, ale 
zväčšil sa tým priestor šatní pre deti 

a ich rodičov. Výmena vchodových 
dverí sa ukončila aj v MŠ Kolískova 
a Ľ. Fullu.

Po lete sú zrevitalizované aj areály 
materských škôl na L. Sáru, Ľ. Fullu 
a Kolískovej. V niektorých materských 
škôlkach sú opravené múriky okolo 
detských pieskovísk, okolo schodísk 
a pribudli tam nové hracie prvky. 
V ďalších sa deti tešia aj z opravených 
chodníkov. 

V materskej škole Pod Rovnicami 
úrad nechal vyčistiť všetky strešné 
zvody a kanalizačné potrubia, triedy 
dal nanovo vyčistiť a vymaľovať. 
V porušenej časti je opravená strecha 
a svetlíky nad jedálňou. Dokonči-
la sa výmena podlahy na chodbách 
a schodiskách. V materskej škole 
Suchohradská je vymenená podlaha 
v bloku pre najmenšie deti.

Okrem toho do ôsmich materských 
škôl pôjde nový detský nábytok, ktorý 
bude dodaný v priebehu septembra 
a októbra. Výnimkou je MŠ L. Sáru, 
ktorá sa tento rok sústredila na úpravy 
dvora. Deti z MŠ Borská, Majerníko-
va 11, Pod Rovnicami, Majerníkova 
60 a Kolískova dostanú v septembri 
nové posteľné obliečky.

-mš-; Foto: MiÚ
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V areáli MŠ Kolískova opravili 

múrik pri pieskovisku

V MŠ Borská sú vymenené všetky vchodové dvere

Najmenšie deti v MŠ Suchohradská 

od septembra chodia po úplne novej podlahe

V areáli MŠ Majerníkova 11 pribudli nové hracie prvky

Niektoré triedy v MŠ 
Pod Rovnicami boli 

vyčistené a vymaľované
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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

Vyjadrite sa k územnému 
plánu zóny Líščie údolie

Hľadajú sa 
zdravotní asistenti

Poslanec Miroslav Kadnár 
údajne umiestnil kontajner 
na nové miesto

Karlova Ves začala prero-
kovávať návrh zadania 
pre spracovanie územného 

plánu zóny Karlova Ves – Líščie 
údolie. S návrhom zadania sa mož-
no oboznámiť na webstránke www.
karlovaves.sk. Kompletný návrh 
zadania v tlačovej podobe je k dis-
pozícií na nahliadnutie počas úrad-
ných hodín na miestnom úrade – 
oddelenie územného rozvoja, číslo 
dverí 222 alebo 224.

Pripomienky a podnety k prero-
kovávanému návrhu zadania treba po-
dať písomne, priniesť ich do podateľne 
miestneho úradu, alebo poslať poštou 

na adresu Miestny úrad Mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves, od-
delenie územného rozvoja, Nám. sv. 
Františka 8, 842 62 Bratislava, a to 
najneskôr do 26. septembra 2018. Na 
pripomienky a podnety doručené po 
tomto termíne sa nebude prihliadať. 
Pri podaní poštou je rozhodujúci dá-
tum na poštovej pečiatke. Vyhod-
nocované budú len tie pripomienky 
a podnety, ktoré sa budú vzťahovať 
k prerokovávanému návrhu zadania. 
Spolu s podanými pripomienkami 
a námetmi je nutné uviesť úplnú adre-
su a miestny úrad uvíta aj elektro-
nický a telefonický kontakt. 

-ab-; Foto: MiÚ

Na verejnom priestranstve na 
začiatku Ulice Pod Rovnica-
mi sa na konci júla objavil 

nevzhľadný kontajner. Podľa in-
formácií, ktoré má redakcia k dis-
pozícii, ho tam mal umiestniť miest-
ny poslanec Miroslav Kadnár.

Je pravdepodobné, že ide o ten 
istý kontajner, ktorý pred časom po-
slanec Kadnár umiest nil v blízkos-
ti detského ihriska na Púpavovej. 
Na základe opakovaných sťažností 

obyvateľov z okolitých domov bol 
odtiaľ napokon kontajner v septem-
bri 2016 odstránený. Miestny úrad 
vyzval poslanca Miroslava Kadnára, 
aby doložil súhlas vlastníka pozemku 
s umiestnením kontajnera, alebo 
aby ho odstránil.  “Ubezpečujem, že 
postupujeme dôrazne a vo verejnom 
záujme, bez ohľadu na to, či niekto 
je alebo nie je poslancom,” povedala 
starostka Dana Čahojová.

-red-; Foto: MiÚ

Organizácia muskulárnych 
dystrofikov hľadá osoby na 
pomoc ľuďom so zdravot-

ným postihnutím formou asisten-
cie. Tá sa vykonáva podľa potrieb 
zdravotne postihnutej osoby. Ide 
o flexibilnú prácu. Asistent musí 
byť starší ako 18 rokov, empatický, 
spoľahlivý a musí mať spôsobilosť 
na právne úkony. Práca je vhodná 
pre mužov aj ženy. Štátom stano-
vená odmena je 3,82 eura za hodi-
nu, prípadná dohoda je možná. 

Organizácia muskulárnych dystro-
fikov poskytuje aj bezplatné sociálne 
poradenstvo pre ľudí so zdravotným 

postihnutím a ich rodiny. Ak vás 
táto ponuka zaujala, ozvite sa na: 
asistencia@omdvsr.sk, alebo tele-
fonicky na 0948  529  976. Môžete 
sa ozvať aj písomne na adrese Orga-
nizácia muskulárnych dystrofikov 
v SR – Agentúra osobnej asistencie, 
Vrútocká 8, 821 04 Bratislava.    -bh-

LISTÁREŇ
Pani starostka, dovoľujeme si upozorniť na státie na verejnom trávniku, ktorý 

sa nachádza na križovatke Líščie údolie a Pod Rovnicami. Ide o kontajner 
veľkých rozmerov postavený na trávniku. Ako by nestačilo, že poslanec a pod-
nikateľ pán Miroslav Kadnár si už vytvoril dve parkovacie miesta na trávnatej 
ploche. Nehovoriac o tom, že si vyhradil ďalší kus z tohto pozemku tak, že dva 
stromy, ktoré boli zasadené za týmito parkovacími miestami, presadil o dob-
rých desať metrov ďalej. Patrí mu tento pozemok už ako poslancovi? Bol mu 
pridelený alebo predaný? Pýtame sa, ako takýto človek môže ešte kandidovať 
na post starostu Karlovej Vsi? Veď si robí, čo chce, a všetko mu prejde. Preňho 
neplatia žiadne zákony?

Ďakujem, obyvateľka v Karlovej Vsi (meno redakcia nezverejňuje)

Nevzhľadný kontajner hyzdí verejný priestor na začiatku ul. Pod Rovnicami Zóna je zospodu ohraničená ulicou Líščie údolie 
a zhora ulicou Staré grunty
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Bezplatná právna poradňa 
bude aj na jeseň

O vybudovanie 
„primátorovho“ parku 
v Karlovej Vsi nemá nikto 
záujem

Obyvatelia Kempelenovej 
chcú najmä veľa stromov

Občanmi vyhľadávaná služba 
bezplatnej právnej poradne 
bude pokračovať. Právni-

ci budú občanom k dispozícii vždy 
v druhú stredu v mesiaci v čase od 
14.00 do 17.00 h v kancelárii vice-
starostu. Najbližšie to bude v stredu 
12. septembra, potom 10. októbra, 
14. novembra a 12. decembra. 

Občania sa môžu objednať aj vo-
pred, lebo čas od 14.00 do 15.30 h je 
určený pre objednaných občanov. Po 

Do súťaže na výber zho-
toviteľa, ktorú vyhlásila 
mestská investorská a inži-

nierska organizácia Generálny in-
vestor Bratislavy (GIB) začiatkom 
júla, sa nikto neprihlásil. GIB tak 
bude musieť vyhlásiť novú verejnú 
súťaž. 

Park na Karloveskej ulici 
nepokladajú ani občania Karlovej 
Vsi za prioritu. Nachádzal by sa na 
nevhodnom mieste v blízkosti rušnej 
cesty a čerpacej stanice. „Dlhodobo 
som upozorňovala, že po ukončení 
rekonštrukcie kanalizačného zberača 
tam mala Bratislavská vodárenská 
spoločnosť urobiť terénne úpravy, vy-
sadiť a obnoviť zeleň na vlastné nákla-
dy. Dodnes to neurobila,“ vysvetľuje 

názor mestskej časti na zámer výstav-
by parku starostka Dana Čahojová.

Starostka navrhla mestskému za-
stupiteľstvu, aby zo sumy určenej na 
park išlo aspoň 300-tisíc na opravu 
ďalšej časti vozovky a na osadenie 
osvetlenia a vybudovanie chod-
níkov na Starých gruntoch. Vlani 
totiž hlavné mesto opravilo asi len 
štvrtinu tejto dlhodobo zanedbanej 
komunikácie, ktorá je v jeho správe. 
Na zvyšnom úseku je cesta vo veľmi 
zlom stave. Hlavné mesto dote raz 
nevybudovalo na tejto vyťaženej 
komunikácii chodník ani osvetle-
nie. Je navyše možné, že táto ces-
ta bude jednou z obchádzkových 
trás počas plánovanej rekonštrukcie 
električkovej trate.    -mš-; Foto: MiÚ

15.30 h je čas pre občanov, ktorí prí-
du bez objednania, a to v poradí ako 
prídu. „Vopred objednaní občania 
majú výhodu v tom, že nemusia čakať, 
a aj právnici sa dokážu vopred pri-
praviť na okruh problémov, s ktorými 
prichádzajú,“ hovorí koordinátor po-
radne Branislav Záhradník. Objednať 
sa môžete na adrese poradna@kar-
lovaves.sk alebo branislav.zahrad-
nik@karlovaves.sk       -red-

V ankete sa obyvatelia Kem-
pelenovej a Tilgnerovej 
zhodli, že chcú zachovať 

pôvodný charakter parku. Hlaso-
vací lístok bol umiestnený v má-
jových novinách Karlova Ves 
a obyvatelia mali možnosť hlasovať 
niekoľko týždňov aj e-mailom.

Obyvatelia Kempelenovej chcú, 
aby k pôvodným stromom pribudli aj 
kvitnúce kríky, ktoré by zároveň slúži-
li ako opeľovače. Väčšina pripomie-
nok sa týkala celkovej funkčnos ti 
parku. 

Občanom prekážajú skupinky 
ľudí, ktoré pravidelne popíjajú na 
lavičkách a znepríjemňujú prechádz-
ky mamičkám s deťmi. Riešenie vidia 
v zavedení kamerového systému, 
ktorý by situáciu monitoroval 
a prispel by nielen k zvýšeniu po-

Vyhodnotenie súťaže z májových novín Karlova Ves
V ankete o budúcej podobe parku sa vyjadrilo celkovo 5 obyvateľov loka-

lity. Z nich sa víťazom 20-eurovej poukážky do Kauflandu stala Stanislava 
Šoralová. Srdečne blahoželáme.

riadku, ale by aj obmedzil rušenie 
nočného pokoja. V rámci zvýšenia 
bezpečnosti vo večerných hodinách 
by obyvatelia privítali aj opravu ne-
funkčných lámp. Obe požiadavky sú 
však v kompetencii hlavného mesta.

Mamičky s deťmi by rady nahradili 
staršie poškodené hojdačky novými. 
Trávenie času v parku by spríjemni-
li aj opravené lavičky, ktoré by boli 
doplnené o stredové opierky. Tie by 
mali slúžiť aj ako prevencia proti pre-
spávaniu neprispôsobivých jedincov. 
Majitelia psov vo svojich návrhoch 
spomenuli aj oddelený priestor, ktorý 
by mal byť určený pre výbeh ich 
štvornohých miláčikov.

Miestny úrad sa pripomienka-
mi zaoberá a samozrejme oceňuje 
konštruktívne nápady obyvateľov.

-ab-; Foto: MiÚ

Obyvatelia chcú zachovať pôvodný charakter parku

Podľa občanov by sa mestský park nachádzal 
na rušnom a nevhodnom mieste

Priestor pre váš inzerát

Info: 0940 634 111 
e-mail: inzercia@karlovaves.sk
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Pravidelný cyklus obnovy detských ihrísk a herných prvkov 
pokračoval aj počas letných týždňov. Deti dostali novú dvojho j-
dačku v Parku SNP v Líščom údolí, ktorá má bezpečnú podkladovú 

plochu zo zatrávňovacej gumenej rohože. Tento podklad je vďaka svojim 
vlastnostiam schopný tlmiť prípadné nárazy na zem a zabraňuje zrane-
niam, ktoré vznikajú pri páde na betón.

Na detských ihriskách na uliciach Hany Meličkovej a Segnerova pribudli hoj-
dačky s rovnakým gumovým podkladom. Na obľúbenom balančnom mostíku 
na ihrisku pred Levárskou 11  deti trénujú stabilitu a v parku Kaskády sa malí 
fanúšikovia kolotočov môžu voziť na minikolotoči. 

Pružinové hojdačky sú k dispozícii na Levárskej a pred Karloveskou 5, kde 
vyrástol aj domček s malou lezeckou sieťou a šmykľavkou.

-ab-; Foto: MiÚ

V septembri dostanú študen-
ti a žiaci Spojenej školy 
Tilgnerova 14 do užívania 

úplne nové multifunkčné ihrisko 
s umelou trávou. Má slúžiť najmä 
na loptové hry, takže bude vyba-
vené nielen bránkami, ale aj bas-
ketbalovými košmi a volejbalovou 
sieťou. Po celom obvode ho bude 
lemovať ochranná sieť.

Po ukončení verejného obstaráva-
nia na dodávateľa sa v súčasnosti 
pracuje na výrobe špeciálneho povr-
chu z umelej trávy. Tá má trvať 4 až 5 

týždňov, keďže ihrisko nemá typizo-
vané rozmery.  

Nové ihrisko vznikne na mieste 
doterajšieho, ktoré je v dezolátnom 
stave a nedá sa využívať na športové 
účely. Finančné prostriedky z roz-
počtu mestskej časti na jeho vybudo-
vanie, ako aj na rekonštrukciu hokej-
balového ihriska na Levárskej ulici, 
kde sa ešte neskončil proces verej-
ného obstarávania na zhotoviteľa, 
schválili poslanci miestneho zastupi-
teľstva na júnovom zasadnutí.

-ab-; Foto: MiÚ

Ďalšie krajšie a bezpečnejšie 
ihriská

Multifunkčné ihrisko 
pre Spojenú školu Tilgnerova 

V Líščom údolí pribudla bezpečná podkladová plocha Finančné prostriedky na vybudovanie ihriska schválili karloveskí poslanci

Karlova Ves ponúka na prenájom priestory
Nie všetci obyvatelia a firmy vedia, že je možné prenajať si obecné priestory a využiť ich na rôzne formy 

prezentácií či akcií. Mestská časť Bratislava–Karlova Ves ponúka na krátkodobý prenájom niektoré svoje 
priestory. Prenajať si môžete napríklad sály v Karloveskom centre kultúry (KCK) vhodné na plesy, stužkové 
či rôzne schôdze alebo stretnutia. Veľká sála má kapacitu 200 ľudí, do malej sa zmestí 50 hostí. 

Prenajať si možno aj priestory školských jedální (ZŠ Majerníkova 62, ZŠ Karloveská 61, SŠ Tilgnerova) 
alebo kinosálu v ZŠ Majerníkova 60. Krátkodobý prenájom týchto priestorov je v kompetenciách jednot-
livých škôl.  Informácie o prenájme priestorov i s cenníkom sú zverejnené na webe www.karlovaves.sk. 
Kontaktovať môžete úrad aj e-mailom na majetkove@karlovaves.sk

Miesto Maximálna Cena za
 kapacita 1 hodinu 
 (počet miest nájmu
 na sedenie) (v eurách)

Jedáleň pri ZŠ Majerníkova 62 200 20
Kinosála v ZŠ Majerníkova 60 200 20
Jedáleň pri ZŠ Karloveská 61 200 20
Jedáleň pri ZŠ Veternicová 100 20
Jedáleň pri SŠ Tilgnerova 200 20
Karloveské centrum kultúry – veľká sála 200 70 
(150 prízemie, 50 balkón) 
Karloveské centrum kultúry – malá sála 50 40
Zasadacia miestnosť Matejkova 20   40 35
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 Od Do Miesto

  5. 9. 2018   6. 9. 2018 Matejkova č. 14 

  6. 9. 2018   7. 9. 2018 Pribišova č. 6 

10. 9. 2018 11. 9. 2018 Adámiho č. 12 

11. 9. 2018 12. 9. 2018 J. Stanislava č. 8 

12. 9. 2018 13. 9. 2018 Roh Suchohradská a Silvánska 

13. 9. 2018 14. 9. 2018 Kuklovská – parkovisko pod múrom 

17. 9. 2018 18. 9. 2018 Kolískova č. 12 – parkovisko vo dvore

18. 9. 2018 19. 9. 2018 Líščie údolie č. 14 

19. 9. 2018 20. 9. 2018 Púpavová č. 1 

20. 9. 2018 21. 9. 2018 Ľ. Fullu č. 3 

24. 9. 2018 25. 9. 2018 Jurigovo nám. č. 5  

25. 9. 2018 26. 9. 2018 Kempelenova ulica – parkovisko 

26. 9. 2018 27. 9. 2018 Roh Púpavová – Pernecká 

27. 9. 2018 28. 9. 2018 Nad lúčkami č. 27 – roh Ferdiša Kostku

Harmonogram pristavenia 
veľkokapacitných kontajnerov

Ozdravná a presvetľovacia 
kúra pre stromy

Vzťah k životnému prostrediu 
treba pestovať od detstva

Stromy v niektorých lokalitách 
Karlovej Vsi sa v auguste 
podrobili ozdravnej kúre. 

Certifikovaní arboristi vykona-
li ozdravné a presvetľovacie rezy. 
Začali vo vnútrobloku na Kem-
pelenovej, pokračovali smerom 
k Fadruszovej. V septembri a ok-
tóbri ošetria stromy na Dlhých 
dieloch, najmä vo vnútrobloku na 
Ulici J. Stanislava, v Toroparku 
a na Kolískovej.

Pri vykonávaní rezov sa zohľadňu-
jú aj podnety od obyvateľov, najmä 
v prípade stromov, ktoré sú vysadené 
v bezprostrednej blízkosti bytových 

Deti v Materskej škole 
Suchohradská vedú k sta-
rostlivosti o životné pro-

stredie. Zapájajú sa do viacerých 
projektov s environmentálnou 
tematikou. Spomeňme aspoň tie-
to: Príroda čaruje, čarujme s ňou; 
Voda živá; Tajomstvo stromu; 
Poklady Zeme.  

Aktivity sú prispôsobované podľa 
ročného obdobia. Na jar sa starajú 
o vysadené kvety, na jeseň hrabú 
suché listy a celoročne pozorujú 
a hodnotia okolie, v ktorom žijú. 
Takisto sú vedené k zberu papiera 

a k tomu, aby zbytočne neplytvali 
vodou. Vytvárajú výtvarné kom-
pozičné celky s témou prírody a Zeme 
a pri ich zhotovovaní rozprávajú 
o tom, čo všetko o životnom prostredí 
vedia a čo môžu urobiť pre jeho vy-
lepšenie.

U detí, ktoré chodia do materskej 
školy, sa prejavuje environmentálne 
cítenie rozvíjané už v rodinnom pro-
stredí. Najmä rodina má vplyv na to, 
aby v budúcnosti neboli deti k prírode 
ľahostajné. 

Text a foto: Oľga Mitrová, 
MŠ Suchohradská 3

domov a znižujú prístup denného 
svetla do bytov. Odvoz a spracovanie 
odpadu z orezov zabezpečujú kar-
loveské verejnoprospešné služby. 

Orezy starších drevín, ktoré majú 
konáre hrubšie ako päť centimetrov, 
sa podľa zákona o ochrane prírody 
a krajiny a vyhlášky, ktorou sa zákon 
vykonáva, robia prednostne vo vege-
tačnom období, od apríla do konca 
septembra. Vtedy je strom v plnej sile 
a dokáže si najlepšie sám zaceliť rany. 
V mimovegetačnom období sa môžu 
robiť rezy len ak hrúbka konára nepre-
siahne päť centimetrov.

-mš-; Foto: MiÚ

Ozdravné rezy budú pokračovať v septembri a októbri aj na Dlhých dieloch 

Deti zo Suchohradskej sa zapájajú do viacerých projektov 
s environmentálnou tematikou

Verejnoprospešné služby 
Karlova Ves (VPS) posky-
tujú v rámci svojej činnos-

ti pravidelný odvoz bioodpadu 
spred bytových domov. Ide najmä 
o konáre, orezanú zeleň a iné po-
zostatky po úprave predzáhradiek 
a zelených plôch. 

Pri odpade bežného charakteru nie 
je s odvozom problém. Pri rozsiahlej-
ších prácach v predzáhradkách však 
vzniká viac rozmernejšieho odpadu, 
ktorý je nad kapacitné limity vozidiel 

VPS.
Odvoz tohto odpadu VPS takisto 

rieši, ale trvá to dlhší čas. V záujme 
zabezpečenia efektívnejšej spolupráce 
treba objemnejší bioodpad nahlásiť 
vopred na telefónnom čísle 02 707 11 
282, aby sa zamestnanci VPS mohli 
v predstihu kapacit ne pripraviť, 
prípadne upraviť svoj časový har-
monogram. Iba vzájomná komu-
nikácia môže viesť k obojstrannej 
spokojnosti.

-ab-; Foto: MiÚ

Objemný bioodpad 
treba nahlásiť 
v predstihu
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Máte v byte stále tieň, aj 
keď je leto a svieti slnko? 
Buď teda máte okná na 

sever, alebo – a to je možno v Kar-
lovej Vsi aj častejší prípad – vám 
v tesnej blízkosti domu vyrástol 
vysoký a košatý strom. Obyvate-
lia v staršej časti Karlovej Vsi 
v minulosti vysádzali stromy 
v tesnej blízkosti domov. Neuve-
domili si, že neskôr im môžu spôso-
biť ťažkosti.

Kým bol strom mladý a nízky, všet-
ko sa zdalo v poriadku. Čo s ním však, 
keď nám doslova prerástol cez hlavu? 
Mnohí sa rozhodnú pre radikálne 
riešenie. Vyťať! Nie je to však také 
jednoduché. Ľahko sa môžete dostať 
do rozporu so zákonom. Stromy sú 
totiž chránené zákonom o ochrane 
prírody a krajiny.

„Pokiaľ má niekto záujem vyrúbať 
drevinu, je povinný požiadať miestny 
úrad o vydanie povolenia na výrub. 
Podľa zákona sa mu určí povinnosť 
náhradnej výsadby a starostlivosti 
o ňu počas troch rokov, kým sa ujme,“ 
vysvetľuje postup pri výrube stromu 
Lucia Gašparová z referátu životného 
prostredia miestneho úradu. Najprv 
treba oficiálne podať žiadosť o súhlas 
na výrub dreviny. Formulár nájdete aj 
na webstránke Karlovej Vsi.

„Odôvodneným prípadom na vy-
danie súhlasu na výrub dreviny je 
najmä preukázanie zlého zdravotného 
stavu dreviny, nevhodné hygienické 
podmienky v bytových a nebytových 

sa jej umiestnenie vo vzťahu k okoliu 
či kolízia s budovami a inžinierskymi 
sieťami. Na konaní sa zúčastnia a do 
zápisnice sa vyjadrujú len účastníci 
konania. Môžu vzniesť pripomienky, 
predložiť podklady k rozhodnutiu 
a podobne.

Ak sa žiadosť posúdi ako opod-
statnená, žiadateľ musí zabezpečiť 
náhradnú výsadbu. Musí uviesť 
pozemok v Karlovej Vsi, kde vysadí 
náhradnú výsadbu, najlepšie vo vlast-
níctve žiadateľa. Inou možnosťou 
je finančná náhrada, ktorá sa hradí 
hlavnému mestu a mestskej časti do 
fondu zelene a podľa zákona sa tie-
to prostriedky použijú len na údržbu 
a výsadbu drevín v Karlovej Vsi.

Výsledkom konania je rozhod-
nutie, ktoré povolí alebo nepovolí 
výrub drevín. Správny orgán ho môže 
vydať najskôr sedem dní od kona-
nia na mies te. Za ten čas vypočíta 
spoločenskú hodnotu drevín, ktorá 
sa musí nahradiť náhradnou výsad-
bou alebo finančnou náhradou podľa 
uváženia alebo finančných možností 

priestoroch či narušenie stability 
stavby koreňovým systémom drevi-
ny,“ doplnila Lucia Gašparová.

Do žiadosti treba uviesť stručný 
popis dreviny (či viacerých drevín), 
ktorú žiadate vyrúbať, počet, či ide 
o ihličnatý alebo listnatý strom, 
obvod kmeňa a jednoduchý opis 
zdravotného stavu. Prílohou k žiados-
ti je list vlastníctva k pozemku, na 
ktorom drevina rastie, písomný súhlas 
vlastníka (správcu alebo nájomcu 
pozemku, ak žiadateľ nie je vlastní-
kom, správcom či nájomcom pozem-
ku). K žiadosti treba priložiť aj doklad 
o zaplatení správneho poplatku, ktorý 
je pre fyzickú osobu desať eur, pre 
právnickú sto eur.

Do troch dní od doručenia žia-
dosti miestny úrad ako správny orgán 
a zároveň orgán ochrany prírody 
uverej ní informáciu o podaní žiados-
ti na úradnú tabuľu. Tým sa začne 
správne konanie, ktoré štandardne 
trvá jeden a pol až dva mesiace, čo 
závisí od doručovacích lehôt a prípad-
nej potreby prerušiť konanie. Správny 
orgán zastupuje zamestnanec miest-
neho úradu, ktorý má odborné vzdela-
nie v dendrológii, čo je potrebné na 
posúdenie, či je žiadosť opodstatnená.  

Výrubové konania sú neverejné 
a účastníkmi konania sú len žiadateľ, 
vlastník pozemku a prihlásené združe-
nia. Do týždňa sa určí termín a mies-
to konania. Tam sa posúdi zdravotný 
stav dreviny a dôvod žiadosti. Určí 
sa druh dreviny, odmeria sa, popíše 

žiadateľa. Často je nutné jeden strom 
nahradiť viacerými, lebo má vysokú 
spoločenskú hodnotu. 

Preto si aj žiadateľ po výpočte 
spoločenskej hodnoty neraz rozmys-
lí, či trvá na výrube dreviny. Vyrátať 
spoločenskú hodnotu drevín si môže 
aj laik. Potrebné informácie nájdete 
na internetovej stránke http://dre-
viny.enpro.sk/spolocenska-hodno-
ta-drevin.html. Ak je strom zdravý 
a spĺňa estetické a ekologické funkcie, 
nezasahuje do stavby, inžinierskych 
sietí a problém, ktorý s ním je, sa dá 
riešiť odborným orezom arboristic-
kou firmou, výrub sa nepovolí. Je to 
schodnejšie riešenie a navyše aj oveľa 
lacnejšie.

„Pred každým výrubom si treba 
uvedomiť, že strom je drobný ekosys-
tém a slúži ľuďom nielen pre svoj tieň 
a drevo, ale má aj celospoločenskú 
hodnotu, ktorá nepozná hranice kon-
krétneho pozemku,“ uzatvára Lucia 
Gašparová z referátu životného pro-
stredia miestneho úradu. 

-mš-; Foto: ilustračné

Výrub stromov treba dôkladne 
posúdiť

Každý strom má svoju celospoločenskú hodnotu

Hľadajú sa miesta 
vhodné na nabíjanie 
elektromobilov

Poslanci nesúhlasili s lokali-
tou na Čavojského ulici. Už 
dnes je tam nedostatok par-

kovacích miest. O prenájom dvoch 
parkovacích státí za účelom umies-
t nenia nabíjacej stanice pre dva 
elektromobily žiadala Západoslo-
venská energetika (ZSE). 

Ďalším argumentom proti bola cena 
za predmet nájmu. Žiadateľ navrhoval 
ročný nájom v rozmedzí 600 až 720 
eur ročne s prihliadnutím na verejno-

prospešný účel prenájmu. Zo žiadosti 
nie je jednoznačné, či by ZSE posky-
tovala nabíjanie zadarmo, alebo by sa 
dobíjacie stanice stali miestom, ktoré 
by tejto spoločnosti prinášali po-
tenciálny zisk. Aj tento faktor zavážil. 

Automobily na elektrický pohon si 
pomaly nachádzajú svojich majiteľov 
aj na Slovensku. Trend elektromobi-
lity je však zatiaľ výrazne slabší ako 
v západnej Európe.    -ab-; Foto: MiÚ Tieto dve parkovacie miesta mali slúžiť i na nabíjanie elektromobilov
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Fólie nielenže zlepšili tepelné podmienky, ale premostenie aj oživili

Karlova Ves pred niekoľkými mesiacmi zrekonštruovala aj vnútornú časť 
premostenia. Deti ho využívajú cestou do školskej jedálne

Premostenie medzi budovou 
bývalej školy na Majerní-
kovej 60 a ZŠ A. Dubčeka 

má už na oknách fóliu proti slnku, 
ktorá má zabrániť prehrievaniu 
priestoru v letných a skorých jesen-
ných mesiacoch a znížiť únik tepla 
v zime.

Mestská časť využila školské práz-
dniny a dala nainštalovať tieniace 
fólie na 20 okien. Tieniaca technika 
zlepšuje izolačné vlastnosti skiel, 
čím znižuje energetické straty počas 
vykurovacej sezóny. Naopak, v let-

Obyvatelia Karlovej Vsi si pripomenuli v pondelok 27. augusta v Parku SNP 
v Líščom údolí 74. výročie Slovenského národného povstania, významného 
protifašistického vystúpenia Slovákov. Pozvaní boli všetci Karlovešťania, ktorí 
si radi pripomenuli jeden z najdôležitejších okamihov moderných dejín Slo-
ve n  ska. Spomienku organizoval Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 
v spolupráci s miestnym úradom, vedením mestskej časti a miestnymi poslan-
cami.        -red-; Foto: MiÚ

nom období fólie odrážajú slnečné 
žiarenie a priestor sa príliš neprehrie-
va. V novom školskom roku tak žiaci 
budú môcť prechádzať medzi budo-
vami komfortne a bez nepríjemných 
tepelných šokov.

Spojovací mostík prešiel tento 
rok kompletnou rekonštrukciou, pri 
ktorej miestny úrad ako zriaďovateľ 
školy zabezpečil výmenu podlahy aj 
vonkajšieho plášťa. Po znovuotvorení 
sa priestor využíva na presun do 
telocviční a školskej jedálne. 

-ab-; Foto: MiÚ

Mostík medzi školami chránia 
tieniace fólie

Pripomenuli sme 
si výročie SNP

Inzercia

Inzercia
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Školskú budovu 
na Majerníkovej 60 čaká 
kompletná výmena okien

Priestory školskej budovy na 
Majerníkovej 60 čaká výme-
na okien a vchodových dverí. 

Dodávateľská spoločnosť urobila 
obhliadku a okná presne zamerala. 
S realizáciou výmeny sa začne už 
čoskoro.

Staré okná už mali svoj vek a ne-
spĺňali súčasné energetické štandardy. 
Časový harmonogram výmeny sa 
prispôsobí výučbe a činnosti jed-

notlivých nájomcov. Práce budú 
postupovať od najvyššieho poscho-
dia smerom nadol. Výmena okien 
v kuchyni sa uskutoční tak, aby mini-
málne zasiahla do chodu kuchyne.

Nové okná budú vybavené in-
teriérovými žalúziami a sieťkami proti 
hmyzu. Zákazka by mala byť hotová 
do konca tohto roka.

-ab-; Foto: MiÚ
Rozľahlá budova na Majerníkovej 60 má veľký počet okien

PRIJMEME UPRATOVAČKY
na upratovanie schodísk v panelákoch 

v Karlovej Vsi a Dlhých Dieloch

*zamestnáme dôchodcov a študentov

• na dohodu o pracovnej činnosti (len pre dôchodcov)
• na dohodu o brig. práci študentov (len pre študentov)

*mzda závisí od veľkosti upratovaného objektu

*prijmeme aj živnostníkov formou zmluvy o dielo

BLIŽŠIE INFO: 0903 794 697

HĽADÁME PREDAVAČKU
DO BUFETU NA PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTE 

V MLYNSKEJ DOLINE

Prijmeme do mladého kolektívu šikovnú 
a pozitívnu predavačku na predaj a výdaj jedál

• na hlavný pracovný pomer
• prac. doba Po – Štv 7.30-16.00,  Pia 7.30 – 14.00

*nástupná mzda 600€/brutto, 
po zaučení zvýšime

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA TEL.Č.: 0905 745 587

Inzercia

Uplynulé leto prinieslo aj 
hmyz, ktorý sa objaví 
spravidla vždy, keď začnete 

konzumovať niečo sladké. Zahrávať 
sa s osami sa neoplatí. Zvlášť ak 
viete, aké môže ich žihadlo narobiť 
nepríjemnosti. Pre niekoho, kto je 
na osy či sršne alergický, môže byť 
pichnutie aj životu nebezpečné. 
Práve toho sa najviac obávajú tí,  
pri ktorých si v bezprostrednej 
blízkosti tento bodavý hmyz vytvo-
ril hniezdo. Existujú  rôzne metódy 
ako sa osieho hniezda zbaviť, ale 
najlepšou je určite osloviť odborní-
ka deratizéra. 

O takúto možnosť požiadali aj oby-
vatelia z Púpavovej ulice, kde sa osy 
usídlili v zábradlí medzi garážami 

pod Púpavovou 30. Prostredníctvom 
zmluvného deratizéra pracovníci 
referátu životného prostredia miest-
neho úradu odstránili osie hniezdo aj 
v MŠ Kolískova 14 a v MŠ Borská 4 
bol vykonaný postrek proti zemným 
osám. 

Osa obyčajná je blanokrídly hmyz, 
ktorý je typický svojím žltočier-
nym sfarbením. Žije v kolóniách.  
Z hľadiska opeľovania či ničenia 
škod cov sa radí medzi tzv. užitočný 
hmyz. Šesťdesiat os za hodinu  uloví 
až dvesto múch či mušiek. Žijú 
v hniezdach, ktoré osídľuje bežne 
od 1000 – 2000 jedincov. Hniezdo 
obývajú vždy iba jeden rok. Živia sa 
prevažne nektárom, muškami či mu-
chami, prezretým ovocím, ale aj slad-

kými dobrotami z ľudskej ríše. Osy 
samy od seba nikdy neútočia, pokiaľ 
sa necítia ohrozené. Jed osy pre člove-
ka nie je nebezpečný, ak človek nie je 
alergický.

Podobným druhom s takmer iden-
tickými vlastnosťami je sršeň obecný, 
ktorý je však o pár milimetrov väčší 

a je charakteristický svojím sil-
ným bzučaním. Podobne ako osy, aj 
sršne žijú v hniezdach, kde panuje 
kráľovná. Rovnako je známy fakt, 
že na rozdiel od uštipnutia včelou, 
osa či sršeň po vypustení jedu žije 
a neuhynie ako včelí jedinec. 

-mš-; Foto: ilustračné

Na odstránenie osieho
hniezda je najlepšie 
osloviť deratizéra

Zoznam včelárov na odchyt rojov: Adam Sadovský 0903 222 677
Pavel Šulovský 0948 255 028
Karol Navrkal 0905 411 411
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Aj na detskom ihrisku na začiatku Silvánskej dobrovoľníci ponatierali múrik okolo ihriska a hracie prvky pre deti a vynovili im priestor na hranie

Karlova Ves v septem-
bri otvorí individuálne 
počítačové kurzy pre se-

niorov, ktorí majú vlastné osobné 
počítače (notebooky). Zároveň sú 
hodiny určené aj tým seniorom, 
ktorí sa chcú naučiť pracovať s tab-
letom či smartfónom. 

Individuálna lekcia trvá 120 minút 
a je určená maximálne pre troch se-
niorov. Lekcie budú každý štvrtok od 
20. 9. v dennom centre na Pribišovej 
8 alebo Tilgnerovej 1/a (závisí od 
toho, z ktorej časti Karlovej Vsi je 
záujemca) vždy od 9.30 do 11.30 h. 
V prípade záujmu sa treba objednať 
prostredníctvom e-mailu dennecen-
tra@karlovaves.sk, prípadne telefo-
nicky na čísle 0940 634 198 či osobne 
po vopred dohodnutom termíne na 
miestnom úrade MČ Bratislava-Kar-
lova Ves na oddelení sociálnych vecí 
u Dominiky Ďatelinkovej. 

Nepracujúci seniori s trvalým po-
bytom v Karlovej Vsi môžu požiadať 
o zľavu preukázaním dokladu toto-

žnos ti a dokladu o výške príjmu zo so-
ciálnej poisťovne. Sumy za lekciu po 
uplatnení zľavy sú takéto: pri príjme 
do 199,48 eura – 2 eurá; pri príjme do 
269,50 eura – 3 eurá; pri príjme do 
539 eur – 4 eurá; pri príjme do 639 eur 
– 5 eur; pri príjme do 808,50 eura – 6 
eur a pri príjme nad 808,50 eura – 8 
eur. Ak príjem seniora presahuje 1078 
eur, ak seniori pracujú či žijú v inej 
mestskej časti, platia 10 eur za lekciu.

 -dď-; Foto: ilustračné (web)

Či už ste začiatočník, alebo 
sú krížovky vaše dlhoročné 
hobby, práve pre vás je Kar-

loveská tajnička ideálnou príleži-
tosťou zasúťažiť si a spoznať ľudí 
s rovnakou záľubou.

S myšlienkou organizácie veľkého 
krížovkárskeho podujatia prišiel 
Ervin Nagy, ktorý je bývalým vy-
davateľom časopisu TELE plus 
krížovky. Pre úspešných lúštiteľov je 
navyše pripravená kvízová hra s té-
mou konštrukcie a tvorby krížoviek. 
Pre najúspešnejšieho súťažiaceho je 
pripravená hlavná cena – náramkové 
hodinky. Osobitné ocenenie získajú 
aj víťazi rýchlostnej a vedomostnej 
prémie.

Súťažné popoludnie sa uskutoční 
v pondelok 8. októbra v Karloves-
kom centre kultúry na Molecovej 2. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30. 
septembra prostredníctvom prihlášky 
uvedenej nižšie. Vyplnenú ju treba 
vhodiť do schránky označenej nápi-
som ODKAZ PRE REDAKCIU vo 
vestibule miestneho úradu na Nám. sv. 
Františka. Vyplnením a odovzdaním 
prihlášky ste automaticky prihlásení 
do súťaže Karloveská tajnička. 
Vstupné neplatíte. Zároveň prináša 
náš mesačník novinku pre čitateľov. 
V každom ďalšom čísle nájdete novú 
tajničku s pointou, ktorá súvisí s Kar-
lovou Vsou.        -ab-

Individuálne počítačové kurzy 
pre seniorov

Blíži sa súťaž Karloveská 
tajnička

Karloveská tajnička – prihláška

Meno a priezvisko: ................................................

Adresa: ..................................................................
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riadenie

silný      
krik

lietajúci    
tanier

 

poľský     
prístav

prezident   
(Barack)

duchovný  
vodca

hliník      
(zn.)

TA        
Jordánska

1
kód Ne-    
mecka

prislu-     
hovač

vojenský   
okruh

kardio-     
tokografia

kráľ, po    
francúz.

tisícina     
ohmu

pohyb     
kyvadla atribút     

(skr.) infikujú
ateliér,     
po an-     
glickysila

vrh,       
hod

svetová    
orga-      

nizácia

trafo-      
stanica,    
hovor.

AGE,      
GURU,    

SERVAL

vek, po    
anglicky

osobné    
zámeno
zn. foto-    
aparátu

odliatok    
kovu 

obyvateľ   
Ázie

EČV      
Levoče

Slovenká   
republika

generálna  
oprava

EČV      
Košíc

len, iba    
(náreč.) pil valuta     

(skr.)

ženské    
meno      
(6.4.)

český     
súhlas 

väčšie     
množstvo  

hnoja

Univerzi-   
ta Mateja   

Bela

lipni,      
ľúb

mačkovitá  
šelma
časť       
poľa

Océan     
Glacial     
du Nord

časť vyso-  
kej školy

Krokova   
dcéra

 

rádium,    
(zn.)

futbalový   
oddiel

2 druhá     
dvoj-      

hláska

 

matka odrazil
cito-       

slovce     
bolesti

argón,     
(zn.)

Kto založil obec 
Karlsdorf? Neskôr 

bola táto obec 
pomenovaná po ňom 

ako Karlova Ves.
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Informujeme

Ste v dôchodkovom veku, máte 
trvalý pobyt v Karlovej Vsi 
a radi by ste sa zapojili do 

nového kurzu anglického jazyka 
pre začiatočníkov? Po anglicky vás 
naučí lektor s  niekoľkoročnými 
skúsenosťami v jazykových školách. 
Ak máte obavy z učenia jazyka vo 
vyššom veku, prekonáte ich hravo. 
Lektor rešpektuje požiadavky se-
niorov na pomalšie tempo.

Pri učení cudzieho jazyka efektívne 
strávite čas cvičením pamäte. Kurz 
pozostáva z desiatich 90-minútových 
lekcií. Je zameraný na praktické 
využitie jazyka v bežných komu-
nikačných situáciách a uskutočňuje 
sa v skupine maximálne dvanástich 
študentov. 

Kurz sa začne v utorok 25. septem-
bra v dennom centre na Lackovej ulici 
vždy od 10.00 do 11.30 h. V prípade 
väčšieho záujmu o kurz anglického 
jazyka miestny úrad otvorí aj druhú 
skupinu, a to v dennom centre na 
Pribišovej. Konať sa bude v stredu 
v čase os 14.00 do 15.30 h

Prihlásiť sa možno do 20. septem-
bra prostredníctvom e-mailu denne-

Karlova Ves pre seniorov pri-
pravila jednodňový zájazd 
na Moravu, ktorý je určený 

najmä pre nepracujúcich seniorov 
s trvalým pobytom v Karlovej Vsi. 
Hlavným programom dňa bude 
komentovaná prehliadka dvoch 
malebných moravských zámkov. 

Zájazd sa uskutoční 18. septembra. 
Účastníci sa stretnú o 6.20 h a odídu 
o 6.45 h spred Kostola sv. Františ-
ka (Námestie sv. Františka, Karlo-
va Ves). Návrat je plánovaný okolo 
18.00 h. Prihlásiť sa možno do 14. sep-
tembra e-mailom na dennecentra@
karlovaves.sk, telefonicky na čísle 
0940 634 198 alebo osobne po vopred 
dohodnutom termíne na miestnom 
úrade mestskej časti Bratislava-Kar-
lova Ves na oddelení sociálnych vecí 
u Dominiky Ďatelinkovej. 

Nepracujúci seniori s trvalým po-
bytom v Karlovej Vsi môžu požiadať 
o zľavu, ku ktorej treba do 14. sep-
tembra predložiť doklad zo Sociálnej 
poisťovne o výške dôchodku a platný 
občiansky preukaz. Výška poplatku 
je odstupňovaná takto: pri príjme do 
199,48 eura – 6 eur; pri príjme do 
269,50 eura – 9 eur; pri príjme do 
539 eur – 13 eur; pri príjme do 639 
eur – 17 eur; pri príjme do 808,50 eura 
– 19 eur, pri príjme nad 808,50 eura 

– 23 eur. Pracujúci seniori a seniori 
z iných mestských častí hradia 25 eur 
na 1 osobu. 

Poplatok zahŕňa cestovné, obed, 
vstupné so sprievodom do oboch 
interiérov zámkov a zdravotní-
ka, nezahŕňa cestovné poistenie. 
V prípade veľkého záujmu uprednost-
níme občanov Karlovej Vsi, ktorí sa 
na žiadnom výlete organizovanom 
mestskou časťou alebo klubmi senio-
rov ešte nezúčastnili.

Štátny zámok Rájec nad Svitavou, 
ktorý bol pôvodne renesančnou stav-
bou, po požiari kompletne prestavali 
v štýle rokokového klasicizmu. Pre 
verejnosť je v súčasnosti sprístupnené 
reprezentačné prízemie s jednou 
z najväčších zámockých knižníc na 
Morave, súkromné apartmány zámku 
a kaplnka. 

V rámci výletu je pre seniorov 
naplánovaná komentovaná prehliadka 
aj ďalšej národnej kultúrnej pamiat-
ky – zámku Lysice, ktorý je od Ráj-
ca vzdialený len zopár kilometrov. 
Táto baroková stavba, ktorá sa týči 
na mieste renesančnej vodnej hrádze, 
bola upravovaná ešte začiatkom 
19. storočia. Zámok vyniká bohato 
zariadenými interiérmi a ojedinelou 
zámockou záhradou s promenádovou 
kolonádou a krytou pergolou.      -dď-

centra@karlovaves.sk, telefonicky 
na čísle 0940 634 198 alebo osobne 
po vopred dohodnutom termíne na 
miest nom úrade MČ Bratislava-Kar-
lova Ves na oddelení sociálnych vecí 
u Dominiky Ďatelinkovej.

Nepracujúci seniori z Karlovej Vsi 
môžu požiadať o zľavu vyplnením pri-
hlášky a doložením dokladu totožnos-
ti a dokladu o výške príjmu zo So-
ciálnej poisťovne. Ceny kurzu po 
uplatnení zľavy sú takéto: pri príjme 
do 199,48 eura – 18 eur; pri príjme do 
269,50 eura – 22 eur;  pri príjme do 
539 eur – 32 eur; pri príjme do 639 
eur – 40 eur; pri príjme do 808,50 
eura – 45 eur, pri príjme nad 808,50 
eura – 52 eur. Seniori s príjmom nad 
1078 eur, pracujúci seniori a seniori 
z iných mestských častí zaplatia za 
kurz 60 eur.

Karlova Ves plánuje v budúcnosti 
otvoriť aj kurzy španielskeho jazyka 
pre seniorov alebo kurzy francúzske-
ho jazyka pre študentov, ktorí si chcú 
obnoviť svoje komunikačné zručnosti. 
Svoj prípadný záujem môžete vopred 
nahlásiť na vyššie uvedených kontak-
toch.           -dď-; Foto: ilustračné

Jednota dôchodcov Slovenska – Krajská organizácia Bratislava pozýva 
priaz nivcov poézie a prózy na 4. ročník krajskej prehliadky v umeleckom 
prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov, ktorá sa uskutoční v utorok 
25. septembra o 10.00 h v zasadačke Bratislavského samosprávneho kraja na 
Sabinovskej 16 v Bratislave. Na prehliadke sa zúčastnia recitátori postupujúci 
z okresných kôl, medzi nimi aj dvaja Karlovešťania. Vstup je voľný.         -bh-

Kurz angličtiny pre seniorov 
začiatočníkov

Seniori navštívia zámky 
na Morave 

Jednota dôchodcov informuje 

Senior klub Lipka je súčasťou 
denného centra. Klub sa na-
chádza na Pribišovej 8. Záu-

jemcovia sa tam dostanú pešou 
zónou od nákupného domu Billa 
smerom k pošte, VÚB a pár metrov 
vyššie po ľavej strane uvidia po-
sledný objekt a vstup s presklenými 
dverami.

Klub je otvorený každý utorok a štvr-
tok v čase od 14.00 do 17.00 h. Príďte 
medzi rovesníkov stráviť príjemné 
chvíle pri šálke čaju, porozprávať sa 

pri ručných a kreatívnych prácach, 
spoločenských hrách či turistických 
prechádzkach. Ak ste zruční remesel-
níci, venujete sa umeleckej tvorivosti, 
cestovaniu alebo čomukoľvek inému 
a radi by ste sa podelili o svoje skúse-
nosti, príďte do klubu aj vy. 

V prípade záujmu kontaktujte se-
nior klub na čísle 02 208 660 20. 
O členstvo v klube sa môžu uchádzať 
seniori s trvalým pobytom v Karlovej 
Vsi. 

-dď-

Príďte do senior klubu Lipka

Zámok Rájec nad 
Svitavou; Foto: internet
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Osteoporóza je celkové 
ochorenie kostí, ktoré 
vzniká z viacerých príčin. 

Primárna postmenopauzálna os-
teoporóza sa prejaví počas prvých 
piatich až desiatich rokov po meno-
pauze ako následok straty ženských 
pohlavných hormónov. Primárna, 
vekom podmienená osteoporóza vo 
veku nad 60 až 65 rokov sa vyskytu-
je ako následok nedostatku vápnika 
a vitamínu D3. Sekundárna osteo-
poróza môže vzniknúť ako kom-
plikácia rôznych ochorení (reu-
matických, onkologických, porúch 
trávenia, vážnejšieho poškodenia 
činnosti obličiek, pečene, žliaz 
s vnútorným vylučovaním a pri dl-
hodobej nepohyblivosti. 

Nerozpoznaná a neliečená prechá-
dza do pokročilého štádia, ktoré sa 
prejaví zlomeninou, najčastejšie 
v oblasti predlaktia, stehnovej kosti 
alebo stavcov. Nebezpečné sú najmä 
zlomeniny stehnovej kosti. Končia sa 
stratou sebestačnosti pacienta, niekedy 
dokonca jeho úmrtím na komplikácie 
spôsobené dlhodobým pobytom na 
lôžku, napríklad zápalom pľúc.

„V priemyselne vyspelých eu-
rópskych krajinách trpí na osteo-
porózu približne päť až šesť percent 
obyvateľstva. Pravdepodobnosť pre-
konania zlomeniny krčka stehennej 
kosti má vo veku päťdesiat rokov zo 
sto žien sedemnásť a zo sto mužov 
šesť,“ upozorňuje lekár Juraj Wendl 
z Ambulantného centra pre osteoló-
giu a reumatológiu v karloveskej po-
liklinike. Osteoporotické zlomeniny 
ako príčina úmrtia ohrozujú taký 
istý počet žien ako rakovina prsní-
ka, infarkt myokardu a náhla cievna 
mozgová príhoda spolu. Len na zlo-
meniny hornej časti stehnovej kosti 
zomiera do jedného roka po úraze asi 
štvrtina pacientov. Ostať invalidom 
dlhodobo pripútaným na lôžko, trpieť 
bolesťami a byť odkázaný na pomoc 
iných ľudí môže byť často horšie ako 

rýchla smrť. Takto býva postihnutá 
asi tretina pacientov. Bolesti, najmä 
v oblasti chrbtice, sa stupňujú pri 
predklone, chôdzi či dlhšom stoji.

Ako zistíte, či sa to týka aj vás? 
Lekár každému pacientovi päť-

desiatnikovi položí niekoľko jed-
noduchých otázok, pomocou ktorých 
zistí rizikové faktory osteoporózy: 
Mali ste vy, vaši rodičia, starí rodičia 
alebo súrodenci vo veku po štyrid-
siatke zlomeninu predlaktia, steh-
novej kosti či stavca? Máte sedavé 
zamestnanie? Jazdíte všade autom, 
takže na prechádzky sa nedostanete 
ani na polhodinu denne? Vyhýbate 
sa slnku? Chýbajú vo vašej strave 
mliečne potraviny, fajčíte, pijete al-
kohol, prípadne niekoľko káv denne? 
Mávate často hnačky? Spozorovali 
ste, že sa vaša postava zmenšuje, ale-
bo že sa vám výrazne zaguľatil chr-
bát? Máte štíhlu a drobnú postavu?

Vysoké riziko majú najmä ženy 
s prechodom pred 45. rokom, s dl-
hotrvajúcimi výpadkami menštruač-
ných cyklov či pacienti s poruchami 
trávenia, hormonálnymi poruchami, 
s poruchami funkcie obličiek alebo 
dlhodobo liečení kortikosteroidmi či 
cytostatikami.

„Odhaduje sa, že v Slovenskej re-
publike to je 180-tisíc žien a ďalších 
350-tisíc má výrazné riziko jej vzni-
ku. Asi u dvadsiatich percent žien 
vo veku od 50 do 65 rokov sa osteo-
poróza prejaví svojou najhoršou kom-
plikáciou – osteoporotickou zlomeni-
nou, najmä zlomeninou predlaktia. 
Vo veku nad 65 rokov je to najmä 
zlomenina stehnovej kosti alebo stav-
ca chrbtice. Hrozia každej tretej žene 
a každému šiestemu mužovi,“ infor-
muje Juraj Wendl.

Dôležitá je strava
Ak úplne vylúčite mlieko a mliečne 

výrobky, dostanete v ostatnej potrave 
približne 500 mg vápnika denne. Dos-

pelý človek by mal vypiť denne pol 
litra mlieka alebo zjesť 50 g tvrdého 
syra či jeden-dva jogurty, najlepšie 
biele. Získa tak ďalších 500 mg vápni-
ka. Nátierkové syry sú menej vhodné.

„Dospelí ľudia s intoleranciou 
mlieka a mliečnych výrobkov sú 
vnímaní už ako pacienti, pretože 
majú deficit enzýmu laktázy, čo sa 
prejavuje neznášanlivosťou mlieka, 
nafukovaním, dokonca až hnačkami. 
Nesmieme zabúdať najmä na ženy 
po prechode a mužov aj ženy po 65. 
roku života. Ich potreba vápnika je 
ešte vyššia, až 1200 – 1500 mg denne. 
Dosiahnuť takýto príjem vápnika len 
pomocou mlieka a mliečnych výrob-
kov je už pomerne ťažké, a to aj z eko-
nomických dôvodov. Časť dôchodcov 
si tvrdé syry, mlieko a jogurty každý 
deň jednoducho nemôže dovoliť. Po-
trebný vápnik si možno doplniť aj lie-
kovými prípravkami alebo niektorými 
minerálnymi vodami,“ vysvetľuje Ju-
raj Wendl.

Možno ešte dôležitejšie ako vysoký 
príjem vápnika je mať v tele dosta-
točné zásoby vitamínu D, ktorý pod-
poruje vstrebávanie vápnika v čreve 
z potravy do krvi. Dôležité je aj ob-
medziť príjem sodíka. Znamená to 

menej soliť a vyhýbať sa potravinám 
s vysokým obsahom sodíka (najmä 
konzervované mäsové výrobky).

Ako si má človek s diagnostikova-
nou osteoporózou upraviť stravu?

Štvrtinu denného príjmu potravín 
by mali tvoriť obilniny a zemiaky, 20 
percent zelenina, 25 percent mliečne 
výrobky, 10 percent ovocie, 8 per-
cent vajcia a mäso. Vhodné je jesť 
morské ryby. Odporúča sa piť zeleni-
nové a ovocné šťavy, bylinkové čaje, 
z minerálok najmä tie so zvýšeným 
obsahom vápnika a nižším obsahom 
sodíka. Viac ako tri šálky kávy denne 
už môžu byť rizikové pre nadmerné 
vylučovanie vápnika obličkami. 

Aký druh cvičenia sa odporúča?
Vhodná je aspoň 30- až 

45-minútová chôdza, a to v každom 
ročnom období. Samozrejme, nie 
je rozumné chodiť na prechádzky 
v zime, keď hrozí pošmyknutie a pád 
na námraze, snehu alebo na ľade. 
Najmenej vhodné je ležať. Skvelá je 
fitlopta. Pri cvičení budujete svalovú 
hmotu i schopnosť koordinácie pohy-
bov. Na liečbu pohybom nie je nikdy 
neskoro.              -mš-; Foto: internet

Pozývame vás na bezplatnú prednášku
Bude v zasadačke Miestneho úradu Karlova Ves v stredu 26. 9. od 14.00 h 

približne do 16.30 h. Bude spojená aj s demonštráciou základného vyšetrenia 
zameraného na riziko pádov.

Identifikovať rizikové faktory je pomerne ľahké na základe série otázok. 
Ohrozený človek si môže byť potom vedomý  hrozby a preto môže aj aktívne 
znížiť rizikové faktory, predovšetkým zmenou svojho životného štýlu. Aj preto 
bude súčasťou prednášky dotazník, ktorý účastník vyplní ešte pred prednáškou.

Druhý dotazník vyplní po prednáške, aby bolo možné porovnať mieru vedo-
mostí o problematike. Po prednáške bude nasledovať diskusia, v ktorej pred-
nášajúci odpovie na otázky z publika.                                        -mš-

Autor prednášky vyjadruje svoje poďakovanie pracovníkom miestneho úradu 
Bratislava-Karlova Ves za propagáciu a organizačné zabezpečenie prednášky. 

Za podporu a pomoc pri zabezpečení celého edukačného projektu pre seniorov autor 
prednášky ďakuje pracovníkom Bratislavského samosprávneho kraja a fi rmám Amgen, 

Medirex, Dr.Max, Teva a Mylan.

Osteoporóza 
– zákerný zlodej kostí

Inzercia
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Motýle odfotené na Dlhých dieloch na nepokosených plochách v športovom 
areáli Majerníkova (modráčik obyčajný a očkáň kostravový)

Plochy pred kosením a po ňom (teplota nad 30 °C a slabé zrážky).

Niektoré vymedzené trávnaté 
plochy v Karlovej Vsi sa 
tento rok kosili zriedkavej-

šie, v časových intervaloch štyri až 
päť týždňov. Takéto plochy majú 
zachytávať vlahu a ochladzujú 
okolitú klímu oveľa lepšie ako čas-
to kosený trávnik. Aj toto opatre-
nie, skúšobne na Dlhých dieloch, 
je súčasťou päťročného projektu 
s názvom Sídliská ako živé miesta 
odolné voči zmene klímy. 

Jedným z cieľov projektu je 
zmierňovať negatívne vplyvy zmeny 
klímy na verejných priestranstvách so 
zameraním na ochranu biodiverzity 
a prispôsobovať sa im. Momentálne sa 
v rámci športového areálu Majerníko-
va a MŠ Kolískova pripravujú vyhra-
dené trávnaté plochy, ktoré budú 
slúžiť na zvýšenie biodiverzity rast-
lín a drobných živočíchov (lúčnych 
koníkov, motýľov, ale aj dôležitých 
opeľovačov – čmeliakov a včiel).  
Na svahovitých trávnatých plochách 
sa počas leta uskutočňoval úvodný 

Vlny extrémnych letných 
horúčav sú najtypickejším 
prejavom zmeny klímy 

v mestách. Ukázal to napokon aj 
tohoročný august. Počet tropických 
dní, keď denná teplota stúpa nad 
30 stupňov Celzia, bude narastať. 
Vplyv vysokých horúčav na zdravie 
obyvateľstva, ale aj na výkonnosť
v práci, sa dá aj zmerať. 

Osobitne nebezpečný je tzv. ku-
mulatívny efekt, ktorý vzniká, keď 
sú extrémne horúčavy sprevádzané 
nedostatkom zrážok. Vtedy narastá 
aj podiel prachových častíc v ovzduší 
a v prízemnom ozóne, čo má za násle-

dok zvýšený výskyt srdcovo-cievnych 
a dýchacích ochorení, astmy a alergií. 
Karlova Ves sa usiluje presadzovať 
také postupy, ktoré nezaťažujú prírod-
né prostredie, a aj preto sa rozhodla 
pripraviť projekt DELIVER.

„Hlavné princípy zníženia vply-
vu klimatickej zmeny sú založené na 
ochladzovaní a zvyšovaní vlhkosti 
ovzdušia a mestského prostredia pro-
stredníctvom vyparovania vegetácie. 
Rovnako je dôležité aj tienenie pro-
stredníctvom vegetácie, využívanie 
svetlých a odrazivých povrchov, vy-
tváranie vodných plôch (klimatické 
jazierka, fontány). V rámci projektu 

DELIVER sa pripravujú viaceré kon-
krétne aktivity vrátane výsadby krov 
a stromov na verejných priestran-
stvách v počte päťsto kusov. Zámerom 
je vytvoriť vegetačné strechy a steny 
či vymeniť nepriepustné povrchy par-
kovísk alebo iných priestranstiev za 
priepustné,“ vysvetľuje koordinátor-
ka projektu DELIVER Zuzana Hude-
ková.

Na jar chce Karlova Ves začať 
s konkrétnymi opatreniami na znižo-
vanie vplyvov zmeny klímy a na 
podporu biodiverzity. Aktívne chla-
denie stromov je založené na princípe 
vyparovania vody. Dospelý strom, 

ktorý je dobre zásobený vodou, chladí 
svoje okolie výkonom porovnateľným 
s niekoľkými klimatizačnými jednot-
kami. Oproti tomu však zastavanie 
jedného hektára kvalitnej pôdy vedie 
k výraznému poklesu vyparovania. 
Energia potrebná na vyparenie takého 
množstva vody zodpovedá energii, 
ktorú za rok spotrebuje asi 9000 
mrazničiek. 

Stromy v čase plného olistenia ab-
sorbujú 70 až 90 percent slnečného 
žiarenia v lete a 20 až 90 percent 
v zime. Rozdiel je najmä pri opa-
davých stromoch.  

-mš-

botanický a entomologický monito-
rovací výskum, ktorý budú biológo-
via počas trvania projektu priebežne 
opakovať, aby sa zistilo, aké druhy 
rastlín a živočíchov sa na plochách 
vyskytujú.

Interval kosenia niektorých vy-
braných trávnatých plôch sa aj na 
budúci rok posunie na štyri až päť 
týždňov. Takéto kosenie je dôležité, 
aby rozkvitlo a vysemenilo sa čo naj-
viac lúčnych druhov, jednoročných 
kvetov, ale aj trvaliek. Takto kosená 
plocha bude zdrojom semien, a teda 
biodiverzity aj pre intenzívnejšie 
kosené susedné plochy. 

Zároveň, osobitne v teplom 
a suchom období, sa častým a nízkym 
kosením trávnik poškodzuje, lebo 
dochádza k nadmernému preschnutiu. 

Čo takto zmenený systém údržby 
trávnikov prinesie? 

Najmä počas letných mesiacov sa 
bude príjemne, a najmä prirodzene 
ochladzovať blízke okolie. Posúďte 

sami porovnanie nepokosenej plochy 
a pokoseného trávnika (fotka zo špor-
tového areálu Majerníkova). Zároveň 
mal trávnatý pás zachytávať prach 
z ovzdušia, ktorého jemné častice 
spôsobujú aj závažné rakovinové 
ochorenia. 

V konečnom dôsledku taký 
nepokosený trávnik umožní žiť na síd-
lisku veľkému množstvu živočíšnych 
druhov – motýľom, lienkam, ale aj 
vtákom, ježkom, krtkom, jaštericiam 
či slepúchom, ktoré sa živia hmyzom. 

-ab-; Foto: MiÚ

Prečo sa niektoré trávnaté 
plochy na sídliskách nekosia?

Z projektu DELIVER vysadíme päťsto kusov drevín

Hlavnými témami konferen-
cie s názvom Sídliská ako 
živé miesta odolné voči 

zmene klímy budú zmeny klímy 
v sídelnom prostredí s osobitným 
zameraním na sídliská, zvyšovanie 
odolnosti a znižovanie emisií CO
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v sídelnom prostredí.
Konferencia sa bude venovať aj 

hĺbkovej obnove budov, adaptácii na 
zmenu klímy či hodnoteniu zrani-
teľnosti, prírode blízkym riešeniam 
a podpore biodiverzity v sídelnom 
prostredí. Odborníci na nej predstavia 
zaujímavé riešenia realizované v za-
hraničí (Brno, Viedeň) a účastníci si 
napríklad budú môcť vypočítať svoju 
uhlíkovú stopu podľa spôsobu dopra-

vy na miesto konania.
Konferencia sa uskutoční 12. sep-

tembra v prednáškovej sále Univer-
zitnej knižnice na Ventúrskej 11. Je 
určená pre predstaviteľov samospráv 
a verejnej správy, ale aj odbornú 
verej nosť. Je organizovaná v partner-
stve s Úniou miest a obcí Slovenska 
a v spolupráci s Prvou stavebnou spo-

riteľňou. 
Program nájdete na webstránke 

Karlovej Vsi aj na Facebooku https://
www.facebook.com/Odolnesidliska 

Podujatie je financované zo zdro-
jov Európskej komisie, z programu 
LIFE,  v rámci projektu LIFE17 CCA/
SK/000126 – LIFE DELIVER.      -mš-

Konferencia o zmenách klímy v mestskom prostredí
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Rozprávkové pondelky 
a tvorivé dielne, piatkové 
filmové premietania, sobot-

né koncerty či takmer každodenné 
cvičenie vo Vodárenskej záhrade. 
Kultúrne a športové leto v Karlovej 
Vsi sa opäť vydarilo a prinieslo 
množstvo podujatí naplnených let-
nou pohodou. Napokon mu prialo 
aj počasie, až na niekoľko výnimiek.

Aj tento rok bol medzi návštevník-
mi veľký záujem o folkové koncerty u 
Marka Twaina. V príjemnom pro stredí 
Karloveskej zátoky sa predstavili 
hudobníci Zuzana Suchánková & Fine 
Boosters a Otec & syn. Folkové kon-
certy u Marka Twaina mal 1. septem-
bra zakončiť hudobník Aďo Juráček 
so svojimi folkovo-bluesovými sklad-
bami. Počasie tentokrát prialo aj kon-
certom v botanickej záhrade, ktoré 
Hudobný klub Kamel organizuje 
v spolupráci s Bratislavským 

kultúrnym a informačných stre-
diskom (BKIS) a botanickou 
záhradou. Svedčil o tom mi-
moriadny záujem návštevníkov 
o vystúpenia zoskupení Vlado Vizár 
Jazz Trio či Lento Ad Astra. Kultúrne 
leto v Karlovej Vsi mal podľa plánu 
2. septembra v botanickej záhrade 
ukončiť koncert kapely Swingang.

“Tento rok sme zaznamenali naj-
vyššiu účasť na všetkých podujatiach, 
ktoré sme v rámci Kultúrneho a špor-
tového leta organizovali. O najväčšie 
prekvapenie štvrtého ročníka sa po-
starali komorné koncerty v botanickej 
záhrade s rekordnou návštevnosťou 
skoro tisíc návštevníkov na každom 
jednom koncerte, ktoré organizujeme 
v spolupráci s BKIS a Botanickou 
záhradou Univerzity Komenského. 
Záujem Karlovešťanov a priateľov 
Karlovej Vsi o tieto podujatia nás 
nesmierne teší. Tohtoročná návštev-

nosť dosiahla kritériá festivalového 
formátu,” zhodnotila vedúca oddele-
nia kultúry Adriána Majka.

Opäť sa veľkej obľube tešilo aj letné 
kino v Líščom údolí. Tento rok Filmo-
vý klub Kamel stavil prevažne na 
česko-slovenskú filmovú produkciu, 
ale nechýbali ani zahraničné sním-
ky. Diváci si mohli pozrieť drámu 
Masaryk, slovenský kinohit Únos či 
vynikajúcu Zuzanu Mauréry vo filme 
Učiteľka. Zo zahraničných filmov 
účastníkov okrem iných pobavila ko-
produkčná komediálna dráma Stratili 
sme Stalina.

Malí ani veľkí si znovu nenecha-
li ujsť tradičné rozprávkové pon-
delky a dielne pre rodiny s deťmi. 
Naj menších divákov zabávali herci 
z Divadla MaKiLe s príbehom slimá-
ka Štefana, Divadlo JaJa s Cestou oko-
lo sveta, divadlo Kassia s rozprávkou 
o Zajkovi Fajkovi a hadíkovi Vadíkovi 

či Divadlo pod hríbikom s adaptova-
nou klasikou o Jankovi a Marienke. 
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 mimoriadne hojnej účasti sa opäť 
tešili cvičenia vo Vodárenskej záhrade, 
ktoré organizoval Karloveský športový 
klub. Areál zapožičala Bratislavská 
vodárenská spoločnosť. Od pondelka 
do štvrtka si nadšenci mohli zacvičiť 
pilates, urobiť niečo pre svoj zdravý 
chrbát, popracovať na svojej výdrži pri 
kondičnom boxe alebo rytmickej zum-
be.                     -mš-; Foto: MiÚ

Obľuba Kultúrneho a športového leta stále narastá

Komorné koncerty v botanickej záhrade zaznamenali 
rekordnú návštevnosť

Tradične sa veľkému záujmu tešia folkové koncerty 
v prostredí Karloveskej zátoky

Rozprávková klasika o Jankovi a Marienke na pešej zóne na Pribišovej

Kto by nemal radosť z vlastnoručne vyrobenej bižutérie?
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Kultúrne leto

Pohoda pri cvičení v záhrade Vodárenského múzea

Rozprávkové pondelky sa tešili veľkému záujmu malých návštevníkovxxx

xxx

Karlovešťan František Silavecký - Bratislavský fotograf
Otvorenie výstavy 5.9.2018 15:00
Výstava potrvá do konca februára 2019

Hudobný program: Duo MD Projekt (jazz)
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
Nam. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
www.karlovaves.sk tel. 0940 634 126

Vernisáž výstavy

Výstava bude prístupná počas stránkových hodín MiÚ

Pri kondičnom boxe ste mohli popra-
covať na svojej kondičke

Zdravý pohyb v peknom prostredí prináša aj dobrú náladu

Letné kino v Líščom údolí má vždy 
neopakovateľnú atmosféru

O pondelkové kreatívne dielne 
mali záujem malí i veľkí
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Z policajného 
zápisníka 
 jún – august 2018
• 22-ročný muž oznámil priestupok proti majetku. Neznámy páchateľ totiž na Kresán-
kovej ulici na parkovisku 25. 6. od 14.00 h do 18.00 h neznámym spôsobom poškodil 
motorové vozidlo značky HYUNDAI i20 tak, že poškriabal pravý zadný blatník, čím 
spôsobil poškodenému škodu poškodením vo výške 200 eur.
• 37-ročná žena oznámila priestupok proti občianskemu spolunažívaniu na osobu me-
nom Robbi, ktorý od 21. 6. do  23. 6.  prostredníctvom esemesiek slovne obťažoval 
oznamovateľku, vyhrážal sa jej, že ju zničí, pričom poškodenej nevznikla žiadna ujma 
na zdraví.
• Karloveskí policajti začali trestné stíhanie a vzniesli obvinenie voči 40-ročnej žene 
za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Obvinená 27. júna o 12.10 h na 
Molecovej ulici viedla motorové vozidlo značky Mercedes, ktoré odbočilo smerom na 
Devínsku cestu. Pri odbočovaní nedala znamenie o zmene smeru jazdy a bola spozo-
rovaná policajnou hliadkou. Pri kontrole vodičku vyzvali, aby sa podrobila dychovej 
skúške na zistenie prítomnosti  alkoholu v dychu, pričom jej namerali hodnotu 1,07 
mg/l, a o 12.40 h opakovanou skúškou zistili hodnotu 0,99 mg/l. Žena teda riadila mot. 
vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť.
• 21-ročná žena z Pribišovej ulice podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, 
ktorému dňa 29. mája poslala cez internet banking sumu 450 eur, keďže prostredníc-
tvom stránky www.bazos.sk ponúkal na predaj mobilný telefón Huawei. Do dnešného 
dňa jej ho neposlal a spôsobil jej škodu vo výške 450 eur. 
• 31- ročný muž podal oznámenie o priestupku proti majetku. Neznámy páchateľ, ktorý 
v čase od 28. júna o 19.00 h do 29. júna o 8. 00 h na Donnerovej ulici 23 pred voľným  
parkovacím  boxom poškodil tam zaparkované vozidlo zn. Toyota tak, že na vodičovej 
strane odtrhol stierač a na prednej kapote spôsobil ryhu dlhú 10 cm. Neznámy páchateľ 
spôsobil poškodenej spoločnosti zatiaľ odhadovanú škodu 250 eur. 
• Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci prečinu nebezpečného vyhrážania, pretože 
trestne zodpovedný páchateľ sa 1. júla okolo 16.00 h na Ulici Hany Meličkovej vyhrá-
žal poškodenému 62-ročnému mužovi fyzickou ujmou, pričom v ňom vzbudil dôvodnú 
obavu o jeho život a zdravie.
• Policajti začali trestné stíhanie 39-ročného muža za prečin ohrozenia pod vplyvom 
návykovej látky. Obvinený 14. júla o 3.43 h viedol motorové vozidlo zn. Škoda Octa-
via po Karloveskej ulici v smere do centra mesta, pričom hliadka toto motorové vozidlo 
spozorovala. Vodič javil známky požitia alkoholických nápojov. Podrobil sa dychovej 
skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v krvi a v čase o 3.47 h mu namerali hodnotu 
0,52 mg/l, teda jazdil v stave vylučujúcom spôsobilosť.
• Poverený príslušník začal trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovania cudzej veci, 
pretože 25. júla neznámy páchateľ od presne nezisteného času do 00.30 h na Don-
nerovej ulici 23 v Karlovej Vsi podpálil smetné koše na zber separovaného odpadu, 
v dôsledku čoho došlo k poškodeniu zaparkovaného motorového vozidla zn. Ford Fies-
ta, ktoré stálo pri nich. Poškodenej 25-ročnej žene tak vznikla škoda vyše 266 eur.
• Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin krádeže, pretože neznámy páchateľ 
v čase od 28. júla o 11.45 h do 30. júla 18.27 h na Ulici Ľudovíta Fullu 7 prekonal 
vchodové dvere bytového domu a potom v spoločných priestoroch na vstupných 
dverách kočikárne zlomil zámkovú cylindrickú vložku a vnikol do miestnosti, odkiaľ 
odcudzil tri bicykle. Neznámy páchateľ spôsobil škodu vo výške 1500 eur. 
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RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov. Doprava zabez-
pečená. Tel.: 0915 832 186.

VODOINŠTALATÉR. Tel.: 0904 307 824.

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

OPLOTENIE, predzáhradky. Tel.: 0949 363 307.

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

Vysvetlím, doučím, precvičím gramatiku, zdokonalím konverzáciu 
v NEMČINE. ikaaa@pobox.sk, tel. 0902 409 597.

Dôchodkyňa KÚPI 1-izb. byt na Nám. sv. Františka. Tel. 02/ 654 24 695.

Seriózne kúpim 2- až 3-izbový byt v Karlovej Vsi. Nie Dlhé diely. Nie som 
realitka. Tel.: 0902 409 597.
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Tomáš Sivok s majstrovským 
double z cesty aj MTB

Prihláste sa na hodové turnaje
Karloveský hodový turnaj vo futbale
• Termín: sobota 29. 9. 2018
•  Miesto: futbalové ihrisko Molecova 1/A
•  Štart: o 9.00 h
•  Zloženie družstiev 4 + 1 (+ 2 náhradníci), prihlásiť sa môžete cez e-mail 

ksk@ksk.sk alebo na tel. čísle 0910 909 992 do 24. 9. do 12.00 h. Prihlásiť 
sa môže len družstvo, ktorého hráči dovŕšia k termínu podujatia 18 rokov, 
k prihláške sa vyberá štartovné 10 eur za družstvo. Podrobnosti o turnaji náj-
dete na www.ksk.sk

Karloveský hodový turnaj v tenise
• Termín: sobota 29. 9. 2018
• Miesto: tenisové kurty Botanická 35 (pri internáte Družba)
• Štart: 9.00 h
• Prihlásiť sa môžu dvojice do štvorhier (aj zmiešané) cez e-mail stefanp-

jon-tek@gmail.com alebo na tel. čísle 0902 887 763, k prihláške sa vyberá 
štartovné 10 eur za dvojicu. Podrobnosti o turnaji nájdete na www.ksk.sk

Karloveský hodový turnaj v basketbale
• Termín 30. 9. 2018 (nedeľa), 
• Miesto: Líščie údolie
• Štart: 10.00 h.
• Deti a mládež do 14 rokov vyskúšajte si zdarma streetball, ak sa vám 

zapáči, môžete sa stať členom basketbalového tímu MBK Karlovka, viac info 
na: http://www.mbkkarlovka.sk/

Kaktus bike – Teamu 
Bratislava to ide v teréne 
aj na ceste. Týždeň po Maj-

strovstvách Slovenska v Osrblí, kde 
sa stali najúspešnejším tímom, sa 
na Cestných národných majstrov-
stvách v okolí Bánoviec opäť natie-
rali pódia na zeleno!

V eliminačných pretekoch „kak-
tusáci“ viac ako úspešne bojovali 
o medaily. Tomáš Sivok vyjazdil 
v kategórii starších žiakov slo venský 
titul pred domácimi pretekármi 
a Samuel Novák skončil na 4. mieste. 
Medzi kadetmi sa výborne ukázal Ni-
kolas Borovský a na konci dňa z toho 
bolo slovenské striebro. Tomáš Sivok 
pokračoval medzi staršími žiakmi 
v majstrovskej žatve aj na ces-
te a získal titul majstra Slovenska 

v časovke! 
V pretekoch s hromadným štar-

tom čakal na jazdcov náročný členitý 
okruh, pre starších žiakov s dĺžkou 
42 km. Pre kadetov boli pripravené 
štyri kolá s celkovou dĺžkou 85 km. 
Štartové pole potrápil nielen okruh, 
ale aj vysoké teploty, takže nakoniec 
veľa pretekárov z dôvodu vyčerpania 
preteky nedokončilo. Ako prvý preťal 
pásku po peknom sóle nezastaviteľný 
Tomáš Sivok a zabezpečil si tak maj-
strovské double v kategórii starších 
žiakov aj na ceste. Druhé miesto patri-
lo osamotene finišujúcemu Samuelovi 
Novákovi a tretie Jurajovi Vrbikovi, 
ktorý vyhral šprint hlavnej skupiny. 

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

TENISOVÉ DVORCE A HALA, 
BEACH VOLEJBALOVÉ DVORCE

FUTBALOVÉ IHRISKO

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. Michal VAVRO

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

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

Celoročné 
objednávky: 

0905 240532

Hodinové 
objednávky: 
0905 109378

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

Celoročné 
objednávky:

0905 240532

Inzercia

Kompletné pódium starších žiakov na ceste – zľava strieborný Samuel Novák, 
majster SR Tomáš Sivok a bronzový Juraj Vrbik

Klub vodného slalomu pozýva 
chlapcov aj dievčatá

Ide o celoročnú aktivitu, teda 
počas školského roka aj 
budúceho leta. Vodácky vý-

cvik je určený pre deti od deväť 
rokov, no horná hranica veku nie je 
určená. Výcvik prebieha v lodeni-
ci v Karlovej Vsi, je prispôsobený 
veku, schopnostiam detí a počasiu. 
Vhodný je pre chlapcov aj dievčatá.

Od októbra do konca marca sa cvičí 
v telocvični, starší aj v posilňovni. 
Počas celého školského roka je 
súčasťou výcviku aj plavecký vý-
cvik a tréning jedenkrát týždenne na 
Mokrohájskej. Možnosť bezplatného 
vyskúšania jazdy v kajaku. Kontakt 
a informácie získate na tel. č. 0902 

299 675, na webstránke www.vod-
nyslalom.sk alebo e-mailom na adrese 
branko.illek@gmail.com.

-red-; Foto: Branko Illek xxx

Strieborná medaila 
pre slovenskú K4

Jedna medaila (strieborná) zásluhou kvarteta Samuel Baláž, Erik Vlček, Juraj 
Tarr, Gábor Jakubík v K4 na 1000 m a ďalších osem umiestnení v A-finále, 
18. miesto v medailovej bilancii krajín. Taký je sumár vystúpenia slovenskej 
reprezentácie na 44. majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike, ktoré sa 
konali v dňoch 22. – 26. augusta v portugalskom Montemor-o-Velho. Okrem 
17 športovcov na nich reprezentoval Slovensko aj Miroslav Haviar, ktorý 
vystupoval v úlohe hlavného rozhodcu.                         zdroj: canoe.sk



24 Hody

www.karlovaves.sk KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

september 2018

HODY
Karloveské

28.9. - 30.9.

20
18

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Cukrová vata zadarmo • Jedna atrakcia pod pódiom zadarmo • Mobilné planetárium 
Flašinet • Hodový vláčik • Prezentácia údržbovej techniky

Výstava
Karlovešťan František Silavecký - bratislavský fotograf

Miestny úrad, Nám. sv. Františka 8. Návštevníci si výstavu môžu pozrieť počas stránkových hodín do konca roka.

Tolstoys

Vrbovskí
VíťaziLojzo

Funny Fellows

Polemic Nedvědovci




