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O funkciu starostu 
Karlovej Vsi sa 
uchádzajú traja 
kandidáti
Viac na s. 2
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Školský bazén na Majerníkovej začnú opravovať v októbri

Zhotoviteľ dlho očakávaného 
odstránenia havarijnej 
situácie v školskom bazéne 

na ZŠ A. Dubčeka, je známy. Bazén 
pre deti aj verejnosť zrekonštruuje 
spoločnosť HBH, ktorá v elektro-
nickej aukcii predložila najnižšiu 
cenovú ponuku. Starostka Dana 
Čahojová už s ňou podpísala zmlu-
vu. Bazén by mal byť hotový do 
ôsmich mesiacov. Karlova Ves 
odovzdá stavenisko zhotoviteľovi 
koncom septembra.

“Bolo by trestuhodné nevrátiť 
deťom a športujúcej mládeži pla-
vecký bazén, keď nám v Karlovej Vsi 
tak veľmi chýbajú kvalitné športové 
zariadenia. Oprava starého je však 
naozaj nákladná záležitosť. Lacná 
nebude ani jeho prevádzka, ale to už 
bude musieť ustrážiť nové zastupiteľ-
stvo. Rozhodne však uprednostňujeme 
dôkladné opravy a rekonštrukcie. Len 
také sú zárukou dlhodobej životnosti 
akejkoľvek investície,” povedala sta-
rostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

“Pozitívom je, že celková cena za 
realizáciu je nižšia, ako boli pôvod-

né kalkulácie. Napriek tomu ide 
o najväčšiu investíciu karloveskej 
samosprávy do škôl a športovísk za 
po sledné roky. Teraz stojíme pred ak-
tuálnou úlohou dôsledne dohliadnuť 
na priebeh celej rekonštrukcie, aby 
sme na konci mali moderný a dob-
re fungujúci bazén na veľa rokov,” 
zdôraznil vicestarosta Karlovej Vsi 
Branislav Záhradník.

„Súčasťou prác bude výmena 
vzduchotechniky, ale aj všetkých 
elektroinštalácií. Pribudne nová 
bazénová technika na napúšťanie 
a vypúšťanie vody, filtráciu a dezin-

fekciu vody. Plavecký aj novovy-
tvorený detsky bazén dostanú nerezový 
povrch. Šatne, sprchy a toalety budú 
kompletne zrekonštruované a zmenené 
na bezbariérové,“ povedala vedúca 
Oddelenia investícií Viera Prepia-
ková. Bazén by mal po rekonštrukcii 
slúžiť nielen na školské, ale aj špor-
tové účely. Vhodný bude aj na špor-
tové podujatia a súťaže. Pribudne 
malý výučbový bazén pre škôlkarov 
a najmenších školákov. O definitívnej 
podobe jeho využitia rozhodne no-
vozvolené miestne zastupiteľstvo.

Bazén v ZŠ A. Dubčeka bol 

otvorený v roku 1994. Spočiatku ho 
využívali najmä žiaci z karloveských 
škôl, neskôr športové kluby a verej-
nosť. Školský bazén bol časom vo 
veľmi zlom technickom stave a školá-
ci ani verejnosť ho už nemohli ďalej 
využívať. Zastarané technologické 
vybavenie a nesystémové opravy 
z minulosti spôsobili, že ďalšie 
prevádzkovanie bazéna bolo z hľadis-
ka bezpečnosti neprípustné, preto 
bola napokon jeho prevádzka, v sep-
tembri 2015, zastavená. 

-mš-; Vizualizácia: MiÚ

Vynovené škôlky 

Materské školy 
v Karlovej Vsi dostali 
po letných opravách 
nový nábytok
Viac na s. 3

Ako malé dieťa som raz v jedno predpoludnie sedel na gauči v obývačke. Obsadil 

som miesto, na ktorom s obľubou sedával otec, a z tohto miesta vždy sledoval televízor. 

Keď prišiel do obývačky, spýtal som sa ho, či ho pustím sadnúť si? Odpovedal mi, že 

nie, že mám sedieť, kým som mladý, lebo keď budem starý, nepustia ma. Myslel to, 

samozrejme, s humorom.

Vždy si na to spomeniem, keď vidím, ako sa niektorí dnešní mladí ľudia správajú 

k starším. V mestskej hromadnej doprave čoraz častejšie vidieť sediacu mládež a ľudí 

v dôchodkovom veku stáť. Stala sa niekde chyba, alebo nemáme empatiu k šedinám?

Je dôležité pripomínať si, že všetci sme raz boli deťmi, prešli sme aj pubertou, aj 

dospelosťou, a každého z nás čaká na konci „jeseň života“. Je morálnou povinnosťou 

každého z nás byť pozorný k starším ľuďom. Zažili toho veľa, dobrého aj zlého, aj 

zdravie už majú slabšie.

Starobu často sprevádza pocit osamelosti, zbytočnosti a menejcennosti. Nikdy 

nie je na škodu pripomínať si, že sú pre nás stále vzácni, nielen v októbri, ktorý 

označujeme ako Mesiac úcty k starším, ale po celý rok. Je potrebné, aby sa každý 

človek – aj v tomto veku – cítil užitočný.   Branislav Heldes, šéfredaktor
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Igor Kmeťo stPolemic Nedv

Karloveské hody

Tohtoročné hody 
prinesú Polemic, 
Nedvědovcov aj 
skupinu Lojzo
Viac na s. 11 – 14

Vynovený bazén by mal po rekonštrukcii slúžiť na školské i športové účelyVynovený bazén by mal po rekonštrukcii slúžiť na školské i športové účely
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Mená kandidátov na 
pozíciu starostu Kar-
lovej Vsi sú známe. 

O tento post sa v novembrových ko-
munálnych voľbách budú uchádzať 
traja kandidáti. Svoj mandát bude 
obhajovať súčasná starostka Dana 
Čahojová, ktorá sa uchádza o pod-
poru ako politicky nezávislá. Pro-
tikandidátom je doterajší poslanec 
miestneho zastupiteľstva Miroslav 
Kadnár. Tretím je kandidát KDH 
s podporou politických strán Slobo-
da a Solidarita, Sme rodina – Boris 
Kollár a Občianskej konzervatívnej 
strany Anton Šmotlák.

O 25 miest poslancov miestneho 
zastupiteľstva sa celkovo uchádza 63 

kandidátov. Z nich 24 kandiduje bez 
straníckej podpory, teda sú nezávis-
lými kandidátmi. Dvoch nominovala 
politická strana Kotleba – Ľudová 
strana Naše Slovensko, šiestich koalí-
cia politických strán Progresívne 
Slovensko a SPOLU – občianska 
demokracia. Po jednom kandidátovi 
má Strana moderného Slovenska 
(SMS), Komunistická strana Sloven-
ska a MOST-HÍD. Osem kandidá-
tov je z koalície SMER – sociálna 
demokracia, Slovenská národná 
strana a 20 kandidátov nominovala 
koalícia strán Sloboda a solidarita, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(OĽaNO), Kresťanskodemokratické 
hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, 

Občianska konzervatívna strana, 
NOVA, Zmena zdola, Demokratická 
únia Slovenska.

O tom, kto bude novým starostom 
Karlovej Vsi a aké bude zloženie kar-
loveského miestneho zastupiteľstva 

sa rozhodne v sobotu 10. novembra 
v deň konania komunálnych volieb. 
Výsledky by mali byť známe v ne-
deľu 11. novembra v skorých ranných 
hodi nách.                  

-mš-; Foto: MiÚ

O funkciu starostu
Karlovej Vsi sa uchádzajú 
traja kandidáti

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. 

Inzerciu je potrebné objednať a uhradiť do 19. 10. 2018. -red-

Karlova Ves odporúča politickú reklamu 
v novinách

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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Inzercia

Aj deti v MŠ Adámiho dostali úplne nový nábytok

Výmena nábytku 
v materských školách

Renovácia interiérových 
priestorov materských škôl 
pokračovala v lete pláno-

vanou výmenou nábytku. Nové 
kúpeľňové vybavenie a nábytok 
v šatniach, triedach a spálňach do-
stali materské školy na Adámiho, 
Kolískovej, Ľ. Fullu, Pod Rovnica-
mi a Majerníkovej 11. 

V ďalšej etape sa po prieskume trhu 

vymenil nábytok v šatniach a triedach 
na Borskej, Ľ. Fullu, Suchohradskej 
a Majerníkovej 60. Výmenu sa po-
darilo stihnúť počas prázdnin a deti 
vstúpili na začiatku školského roka 
do tried s novým vybavením. V naj-
bližších dňoch by mal na Kolískovu 
a L. Sáru prísť ešte kancelársky náby-
tok.

-ab-; Foto: MiÚ

Výmenou dverí v MŠ Borská 
sa zväčšili šatne

Nové vchodové dvere prispe-
jú k efektívnejšiemu využi-
tiu vstupného priestoru 

v budove škôlky. Ich výmena za 
plastové bola naprojektovaná tak, 
aby sa zjednodušil prístup do šatní.

V rámci modernizácie budov ma-
terských škôl miestny úrad vymenil 
sedem vchodových dverí vo všetkých 
pavilónoch tejto škôlky. Pôvodné 

dvere so zádverím zaberali po vstupe 
veľa miesta. 

Nové vchodové dvere sú bez-
pečnostné a na rozdiel od pôvodných 
aj tepelne izolačné, vďaka čomu bolo 
možné zádverie vybúrať a zväčšiť ma-
nipulačnú plochu v priestoroch šatní.

-ab-; Foto: MiÚ

Vďaka výmene vchodových dverí sa výrazne zväčšil priestor šatníVďaka výmene vchodových dverí sa výrazne zväčšil priestor šatníAj deti v MŠ Adámiho dostali úplne nový nábytokAj deti v MŠ Adámiho dostali úplne nový nábytok
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Obloha nad Kráľovou horou sa opäť zaplní šarkanmi

Už po siedmykrát občianske združenie LÚKA organizuje tradičné oslavy 
záchrany Kráľovej hory púšťaním šarkanov. V spolupráci s rodinným centrom 
Dlháčik a ZŠ A. Dubčeka budú pre deti pripravené aj hry v prírode. Šarkaniáda 
bude na lúke nad Dlhými dielmi v sobotu 13. októbra od 14.00 do 17.00 h. 
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v rovnakom čase, ale 
o týždeň neskôr. Aktuálne informácie nájdete na www.kralovahora.sk.

-bh-; Foto: Lívia Poláchová 

Blíži sa šarkaniáda

Inzercia

Nové solárne LED svietidlá 
v športovom areáli 

Do konca roka zakúpi miest-
ny úrad osem solárnych 
svietidiel, ktoré prispejú 

k osvetleniu bežeckej dráhy 
a prístupovej komunikácie 
k nej v športovom areáli na Ma-
jerníkovej 62. 

Dráhu už teraz osvetľuje osem 
takýchto solárnych LED svietidiel. 
Osadili ich obyvatelia pod záštitou 
Združenia rodičov a zástupcov žiakov 
na ZŠ A. Dubčeka. Jedno svietidlo 
vie premeniť slnečnú aj veternú ener-
giu na elektrickú. Združenie získalo 
finančné prostriedky na osvetlenie zo 
sponzorských darov a pomohli aj dob-
rovoľníci. 

„Bežecká dráha bude mať vďaka 
tomuto projektu vyššiu využiteľnosť 
aj v podvečerných hodinách. Počas 
kratších dní novým osvetlením zabez-
pečíme vyššiu bezpečnosť,“ uviedol 
predseda združenia rodičov Martin 
Gabaj.

Solárne LED svietidlá sú vybavené 
modulom GPS, ktorý bude riadiť čas 
a intenzitu svietenia. Jeho súčasťou je 
aj pohybový senzor. „Na základe po-
hybového senzora bude intenzita svie-
tenia vyššia v čase, keď sa bude oko-
lo svietidla pohybovať človek. Inak 
sa intenzita svietenia zníži a prejde 
na úsporný režim približne na desať 
percent výkonu,“ informuje vedúca 

Od delenia správy budov miestneho 
úradu Monika Ďuricová. 

Intenzita osvetlenia sa prispôsobí 
aj intenzite svetla, teda sa bude meniť 
pri stmievaní a brieždení. Svietidlá sa 
budú automaticky zapínať a vypínať aj 
vďaka súmrakovému senzoru. 

-mš-; Foto: MiÚ

Nové svietidlá zvýšia možnosť 
využitia bežeckej dráhy aj 
počas kratších dní

Poslanecká anketa

Rudolf Rosina

Je to skvelý príklad, ako sa zdan-

livo nemožné veci dajú urobiť. 

Občania nielen jasne pomenovali, 

čo chcú, ale svojím konaním jasne 

ukázali, že im na tom naozaj záleží. 

Je radosť pomáhať s pocitom, že 

každé vynaložené euro bolo zasiate 

do „úrodnej pôdy“. Dúfam, že budú 

inšpiráciou aj pre ďalšie komunity, 

pretože občania a vedenie obce by 

mali byť jeden tím.

Otázka: Ako vnímate spoluprácu 
rodičov s mestskou časťou, ktorá 

v tomto prípade prinesie kvalitnejší 
športový areál pre karloveské deti?
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V rámci letných prác 
v telocvični boli kom-
pletne vymenené aj 

zničené vonkaj šie schody. Nová 
dlažba je navyše mrazuvzdorná 
a protišmyková, čo by malo zvýšiť 
jej životnosť, no naj mä funkčnosť 
počas zimných me siacov.

Rekonštrukcia telocvične bola 
vhodnou príležitosťou na opravu 
vonkajších schodov, ktoré spája-
jú školský dvor a blok F budovy, 
kde sa nachádzajú telocvične. Zub 

času poznačil hlavne dlažbu, ktorá 
bola sčasti rozpadnutá. Vymenili ju 
za mrazuvzdorný povrch, ktorý je 
v našich poveternostných podmien-
kach vhodnou voľbou. 

Stará dlažba trpela najmä počas 
zimy, čo sa začalo postupne prejavo-
vať na jej opotrebovanom stave. Scho-
dy sú miesto so zvýšeným rizikom 
pošmyknutia, no po aktuálnej re-
konštrukcii už majú aj protišmykovú 
úpravu, čo zvýši ich bezpečnosť.

-ab-; Foto: MiÚ

Prvý týždeň  nového školského 
roku rozveselilo deti v ma-
terskej škole na Borskej ulici 

interaktívne žonglérske predstave-
nie. Každé dieť a si užilo veľ a zábavy 
a získalo nové vedomosti.

Materská škola na Borskej uli-
ci privítala v tomto roku aj 44 naj-
menších detí, celkovo ich tam je 
145. Triedy majú rozdelené do 
troch kategórií (najmenšia, stredná 
a predškolská). V tomto roku si pani 
uč iteľ ky pod vedením riaditeľ ky Ľ ubi-
ce Kováč ikovej dali za cieľ  zatrak-
tívniť  výchovno-vzdelávací proces 
napr. pokrač ovaním v prírodovedec-
kom projekte Labák. MŠ je zameraná 
na prírodné vedy a rozširuje poznatky 
detí konkrétnymi a špecifickými úlo-
hami. 

Ď alšia koncepcia výchovy sa bude 
niesť  v duchu zachovávania a šírenia 
ľ udových tradícií a zvykov na Sloven  -
sku, napr. formou karnevalu v du-
chu ľudovej veselice. V tejto škôlke 
podporujú aj športovú výchovu ako 
prostriedok upevň ovania zdravia. 
Predškoláci majú možnosť  zúčastniť 
sa plaveckého a korč uliarskeho vý-
cviku pod dohľ adom profesionálnych 
inštruktorov.
Ď alšou aktivitou sú sezónne diel-

nič ky na jeseň  a v adventnom ob-
dobí, no deti sa môžu zapojiť aj do 
ta neč ného či jazykového kurzu, 
zúčastniť sa na návšteve knižnice č i 
pozrieť si divadelné predstavenie.

Zuzana Olgyayová; 
Foto: Alena Rollerová

K novým telocvičniam 
na Tilgnerovej pribudli 
protišmykové schody

MŠ Borská s pestrou ponukou aktivít 

Opravené schody majú mrazuvzdorný a protišmykový povrch

Deti si vyskúšali žonglovanie

Karloveské centrum kultúry pozýva na22. 10. 2018
16:00 h | 120  min
KCK

Hviezdny večer v podaní ZUŠ J. Kresánka, tanečnej latino skupiny La Dansa 
School a R2 Brothers s ich cimbálovou a rockovou šou. O občerstvenie sa 
postarajú majstri vo varení a jedení bryndzových halušiek v originálnych 

slovenských krojoch. Moderuje Jakub Ružička.
Vstup voľný, počet miest limitovaný.

Večer karloveských rodákovVečer karloveských rodákov

Inzercia
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Na Devínskej 
ceste sa opäť 
zosunuli skaly 
a zemina 

V pondelok 3. septembra došlo 
na Devínskej ceste k zosunu 
skál, zeminy a náletových 

drevín z brala asi 50 m od Vodáren-
skej záhrady smerom na Devín. 
V dôsledku zosunu bol zabloko-
vaný jeden jazdný pruh. Hlavné 
mesto zabezpečilo odvoz skál, 
zeminy a polámaných konárov 
z vozovky. Komunikácia je 
označená dopravným značením, je 
tu znížená rýchlosť na 30 km, do-
prava je zúžená do jedného jazd-
ného pruhu a riadená svetelnou 
signalizáciou.

Zosun spôsobili prívalové dažde, 
ktoré rozvoľnili skalné bloky. Naďalej 
hrozí uvoľnenie skalných blokov a ich 
zosuv na vozovku. 

Hlavné mesto urobilo obhliad-
ku terénu prostredníctvom odborne 

spôsobilej osoby. „V zmysle geologic-
kého zákona treba najskôr vykonať 
orez náletovej vegetácie a vyčistiť 
svah od úlomkov skál. Až potom je 
možné posúdiť, či ide o mimoriad-
nu situáciu, alebo len spláchnutie 
zvetraných častí strmého svahu po 
intenzívnych prívalových dažďoch,“ 
vysvetlila hovorkyňa primátora 
Bratislavy Zuzana Onufer.  

Hlavné mesto z dôvodu opa-
kujúcich sa havarijných situácií 

na Devínskej ceste v dôsledku in-
tenzívnych prívalových dažďov 
plánuje v budúcom roku vyčleniť 
finančné prostriedky z rozpočtu 
hlavného mesta na podrobný inžinier-
sko-geologický prieskum všetkých 
rizikových úsekov Devínskej cesty 
s návrhom sanačných opatrení. 

Svah nad Devínskou cestou po-
stihlo už niekoľko zosuvov pôdy. Mi-
moriadna situácia na Devínskej ceste 
stále trvá.    -mš-; Foto: MiÚ

Inzercia

Todos Italia, s.r.o., Lamačská cesta 109/A, Bratislava, Tel.: 0800 102 103, predaj.italia@todos.sk, www.todos.sk

Zobrazené modely sú len ilustračné. Ponuka platí do vypredania zásob. Podrobné informácie u predajcov a na www.todos.sk.

Doprava je zúžená do jedného jazdného pruhu 
a riadená svetelnou signalizáciou

Poslanecká anketa

Peter Lenč

Už pred rokmi dalo mesto vypra-
covať projektovú dokumentáciu na 
celkovú sanáciu svahu, ale vždy sa 
opraví len aktuálne havarovaná časť 
a čaká sa na ďalší zosuv. Je udi-
vujúce, že aj napriek tomu, že sa 
o problémoch so svahom vie, 
primátor vydáva kladné stanoviská 
k výstavbe v tejto oblasti.

Branislav 
Záhradník

Z môjho pohľadu ide o časovanú 
bombu. Treba konať rýchlo, dôsledne 
a konzekventne. Už nečakať na 
žiadny ďalší zosuv. Komplexne 
treba preskúmať skutkový stav 
a pristúpiť k celkovej sanácii, nielen 
k čiastočným úpravám. A dovtedy 
zastaviť akúkoľvek novú výstavbu 
vo svahu nad Devínskou cestou.

Otázka: Ako vnímate aktivitu hlavného 
mesta na tak kľúčovej komunikácii?
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Nelegálny výrub nad 
Karloveskou ulicou

Na protiprávne konanie 
vlastníka pozemku upozor-
nili  obyvatelia priľahlých 

domov. Vlastník pozemku tam chce 
postaviť bytový dom.  Primátor Ivo 
Nesrovnal vyjadril súhlas s výstav-
bou v záväznom stanovisku. Pláno-
vaná výstavba zatiaľ nemá územné 
rozhodnutie ani stavebné povolenie.

„Vlastník pozemkov, spoločnosť 
Nad lúčkami s.r.o., síce získal 

výrubové povolenie, ale toto je 
nevykonateľné, lebo je viazané na 
stavebné povolenie, ktoré investor 
nemá,“ informuje Lucia Gašparová 
z oddelenia dopravy a životného pro-
stredia. Pracovníci miestneho úradu 
vykonajú štátny dozor. V prípade zis-
tenia porušenia výrubového povolenia 
celý prípad postúpia na ďalšie konanie 
Okresnému úradu v Bratislave.

-mš-; Foto: MiÚ

Inzercia

Teplo
so zárukou Súčasť vášho domovawww.zse.sk

S inteligentnou 
hlavicou
o stupeň 
úspornejší domov
 Nemecká kvalita
 Nastavenie rôznych režimov 
vykurovania

 Havarijná služba vykurovania 
do 150 ◊ zadarmo

Hlavica_Karlova Ves_205x134mm_14.09.indd   1 12.9.2018   15:53

Časť lúky na Kráľovej hore, ktorú často navštevujú aj obyvatelia Karlovej 
Vsi, začiatkom augusta pokosil vlastník pozemku – Hlavné mesto SR Bratisla-
va. Hlavné mesto je povinné zachovať lúčny charakter tohto vzácneho územia. 
Kosenie sa dialo pod odborným dohľadom Štátnej ochrany prírody SR. Načaso-
vanie kosenia zvážili ochranári aj s ohľadom na vegetáciu a ochranu živočíchov. 
Ďalšie kosenie sa uskutoční na jeseň.

-mš-; Foto: 
Lívia Poláchová

Hlavné mesto pokosilo 
Kráľovu horu

Účelom kosenia Kráľovej hory je zachovanie 
lúčneho charakteru vzácneho územia

Miestny úrad preverí nelegálne odstránenie drevín
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Žiaci z Karloveskej 61 sa 
vzdelávajú aj učením v exteriéri

Učia sa tak matematiku, 
geografiu, ale aj slovenčinu 
či výtvarnú výchovu. Získa-

vajú tým okrem teoretických vedo-
mostí aj veľmi potrebné praktické 
zručnosti. Nejde pritom iba o po-
byt vonku, na čerstvom vzduchu, 
hoci nepochybne práve učenie 
v prírodnom prostredí na čerstvom 
vzduchu so sebou prináša množstvo 
výhod. Žiaci sú vytrhnutí z každo-
denného stereotypu, na vzduchu im 
oveľa lepšie pracuje mozog, takže si 
učivo zapamätajú ľahšie, navyše sú 
v tesnom kontakte s prírodou, ktorá 
už sama osebe pôsobí upokojujúco. 

Hlavným cieľom tohto typu vyučo-
vania je zvýšiť vnútornú motiváciu 
k učeniu, rozvíjať kritické myslenie, 
schopnosť riešenia problémov, pod-
porovať osobnostný a sociálny roz-
voj a v neposlednom rade aj prehl-
bovať vzťah k prírodnému prostrediu. 
Vyučovanie geografie, matematiky či 
biológie vonku je forma zážitkového 
učenia, pri ktorom si žiaci prakticky 
vyskúšajú niektoré experimenty. 

Na matematike môžu merať reálne 
vzdialenosti, počítať obvody, obsahy 
reálnych predmetov alebo plôch, vy-
tvárať alebo hľadať geometrické tvary 
a veľa ďalších činností. V rámci pra-
covného vyučovania žiaci nielenže 
zasadia levandule, ale sa o ne aj stara-
jú, zbierajú úrodu, sušia a vyrobia 
z nich vonné vrecúška. Krásnou 
ukážkou prepojenia predmetov je 
sadenie jablone v školskej záhrade, 
o ktorú sa žiaci starajú. Pozorujú jej 

premeny počas roka, čo dokumentujú 
na výtvarnej výchove.

„Exteriérové učenie sa v zahraničí 
zaraďuje do učebných osnov čoraz 
častejšie najmä  z dôvodu zmien 
v spoločnosti a nárastu využívania 
technológií. Ich využívanie od raného 
veku zapríčiňuje pokles praktických 
zručností žiakov. Tento spôsob učenia 
ponúka cenné príležitosti aj učiteľom 
– a to na rozšírenie ich pedagogickej 
praxe a odborných kompetencií,“ 
vysvetľuje riaditeľka školy Eva 
Horníková. 

Pedagógovia a žiaci sú už druhý 
rok zapojení do medzinárodného pro-
jektu Erasmus plus, financovaného zo 
zdrojov Európskej únie. „Má povz-
budiť a inšpirovať žiakov a učiteľov k 
zaradeniu pravidelných exteriérových 
učebných aktivít do učebných osnov 
predmetov. Škola v rámci projektu 
spolupracuje so základnými školami 
z Veľkej Británie, Portugalska, Špa-
nielska, Talianska, Slovinska, Gréc-
ka a Rumunska,” informovala koor-
dinátorka projektu Martina Lošonská.

Učitelia zo ZŠ Karloveská 61 si ne-
nechajú nadobudnuté skúsenosti len 
pre seba, na záver projektu zrealizujú 
seminár spojený s workshopom pre 
učiteľov z ostatných škôl v Karlovej 
Vsi. V novembri sa žiaci budú môcť 
zoznámiť s pedagógmi z partnerskej 
základnej školy vo Veľkej Británii, 
ktorí prídu na návštevu školy v rám-
ci Projektového týždňa exteriérového 
učenia. 

-mš-; Foto: Martina Lošonská

V rámci pracovného vyučovania žiaci levandule nielen zasadili, 
ale sa o ne aj starajú

Žiačka z Tilgnerovej uspela 
v celoslovenskej literárnej súťaži

Nicol Rácová, žiačka oktávy 
A Spojenej školy Tilgnero-
va 14, získala druhé miesto 

v celoslovenskej literárnej súťaži 
Susedia, na ktorých sa nezabúda. 
Vo svojej práci sa venuje Ondre-
jovi Čaneckému, sedliakovi zo 
Skalitého, ktorý pomohol Vrbovi 
a Wetzlerovi počas ich úteku z kon-
centračného tábra Osvienčim. 

“Nicol sa v práci zamýšľa aj nad 
tým, aká veľká je odvaha postaviť sa 
zlu a či je takáto statočnosť možná 
aj dnes. Extrémizmus a xenofóbia 

nesmú mať miesto v našej spoločnos-
ti,” povedala k téme a úspechu svo-
jej žiačky učiteľka slovenského ja-
zyka, literatúry a dejepisu Adriana 
Hlavinková.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočni-
lo v stredu 5. septembra ako súčasť 
spomienkového podujatia Čítanie 
mien obetí holokaustu 2018 pod zášti-
tou prezidenta Andreja Kisku, ktoré 
zorganizovalo Dokumentačné stredis-
ko holokaustu (DSH). Prezident sám 
prečítal zopár mien a ostro odsúdil zlo 
v dejinách  i zlo v súčasnosti.       -mš-

PRIJMEME UPRATOVAČKY
na upratovanie schodísk v panelákoch v Karlovej Vsi 

a Dlhých Dieloch (v zimnom období prináleží aj čistenie 
priľahlých chodníkov od snehu)

*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 
(v prepočte na hodiny aj 5 € /h)

*prijmeme aj živnostníkov formou zmluvy o dielo

BLIŽŠIE INFO: 0903 794 697

Inzercia

Nicol Rácová so svojou učiteľkou Adrianou Hlavinkovou na slávnostnom 
vyhlásení výsledkov súťaže (Foto: Andrea Rácová)
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Multicirkus pre deti
od 8 do 15 rokov plný...

Pre dospelých od 15 rokov

Vzdušná akrobacia
ovanie a umenie oh a

Acrobalans
Multicirkus

Ktorý bratislavský 
fotograf sa narodil 

v roku 1905 v Borskom 
sv. Petri a od roku 1945 

žil v Karlovej Vsi?
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Meče, šable, pušky, kuše 
až po šperky a repliky 
dobových kovových pod-

prseniek. To je malý zlomok zo 
širokého repertoára umeleckého 
kováča Tomáša Achsa. Profe-
sionálny prístup a cit pre detail 
karloveskému remeselníkovi ne-
dovolia, aby pustil do sveta ne-
dotiahnutý produkt. Potom smie 
človek tvoriť darčekové meče pre 
prezidentov svetových veľmocí 
alebo raziť mince pre britský 
kráľovský pár. Jeho šperky zdobia 
aj hercov na bratislavských ko-
runovačných slávnostiach. A ak ste 
niekedy premýšľali, odkiaľ sa vzal 
kanón pod Michalskou bránou, tak 
áno, ste na správnej adrese.

Zanietenie pre vašu prácu asi 
neprišlo zo dňa na deň...

Zbrane ma bavia odmalička. 
V detstve som stále s niekým a niečím 
v ruke „bojoval“. Ešte ako škôlkar 
som videl v televízii film o armén-
skom šabliarovi a výrobcovi zbraní, 
ktorému šabľu ukradli a zlodejovi po-
tom rezali uši. Z tej šable som bol taký 
nadšený, že hneď som otcovi na dome 
odtrhol medenú anténu a murárskym 
kladivom som si z nej utĺkol svoju 
prvú zbraň. O desiatky rokov neskôr 
pri stavbe ateliéru som zrazu zastavil 
bagrovanie. Moja šabľa sa váľala roky 
v zemi, ale bager ju našiel. Pravdu-
povediac, nič iné ma v živote ne-
bavilo. Neviem si opraviť elektrinu, 
počítače mi veľa nehovoria, ale čo 
sa zbraní týka, viem o nich takmer 
všetko. Dávam tomu všetok svoj čas, 
nemám ani rodinu, pretože táto práca 
je môj život. 

Dá sa v našich končinách študovať 
tento druh remesla?

Áno, mám vyštudovanú strednú 
školu v odbore umelecké kováčstvo, 
čo je vlastne odbor najbližší výrobe 
zbraní. Z kováčstva vyšli všetky bo-
jové remeslá. Až potom sa začali 
ľudia špecializovať na výrobcov šablí, 
mečov, nožov, prilieb a iných prvkov. 

Máte na Slovensku remeselných 
kolegov?

Nie som sám, je nás viac. Kamará-
time sa, robíme krásne vikingské meče 
alebo pušky. Vzorované zbrane z ob-
dobia Československa však vyrábam 

ako jediný. Dostávam objednávky aj 
z Českej republiky, čo ma teší.

Ide vždy o originálnu prácu, alebo 
sa dá niečo spraviť strojovo?

Aj keď ide o repliku alebo viacero 
rovnakých kusov, vždy treba každý 
kus vystrihnúť, vybrúsiť, vyrezať, 
vytepať, pozlátiť, vyleštiť. Všetko, 
každá súčiastka prejde rukami nie-
koľkokrát. Nič sa nedá kúpiť, všetko 
je vyrobené na zákazku. Aj minia-
túrne milimetrové skrutky mi vyrá-
bajú na zákazku v jednej českej firme 
na hudobné nástroje. Dokonca aj koža 
sa farbí vyslovene pre daný produkt. 
Aj preto je práca so zbraňami taká 
náročná.

Dá sa teda povedať, ktorý produkt 
je najnáročnejšie vyrobiť?

Na niektorých veciach pracujem 
aj dva roky. Nejde iba o kutie, dajme 
tomu meča. Človek si musí pripraviť 
modely, všetko musí do seba paso-
vať, aby to bolo pekné a ladné. Mo-
mentálne mám rozpracovanú veľmi 
náročnú vec, a tou je Štefánikova 
šabľa. Je osadená rubínmi a dostal ju 
s venovaním v légii na Sibíri, kde bol 
urovnávať situáciu. Česi hovoria, že 
to nie je pravda, ja si však myslím, že 
to pravda je. Nepredpokladám, že na 
sibírskej magistrále mali čas na výro-
bu nejakého šperku a táto šabľa bola 
asi darom priamo z vagóna s poklad-
mi. Trvalo mi šesť rokov, kým sa mi 
podarilo získať povolenie z múzea 
v Prahe. Dlho sa bránili výrobe rep-
liky, ale nakoniec som ich zlomil. Na 
Slovensko nám ju však nepustili, a tak 
som musel desať dní v Prahe sedieť na 
zadku a merať, merať, merať.

Vaše zbrane a iné predmety mohli 
diváci vidieť aj americkom filme 
Dračie srdce. Čo všetko sa vo filme 
objavilo?

Rôzne meče, sekery, kopije. Jedna 
požiadavka od filmárov bola veľmi 
zaujímavá. Prišli s tým, že by chceli 
kosu. Pozerám na nich, že 8. storočie 
a kosa... Tak som sa ich spýtal, kde 
to videli, pretože vtedy sa žalo kosák-
mi. Oni na to, že to videli v knižke. 
Nedalo mi to a išiel som si to overiť 
do archeologického múzea. Tam mi 
potvrdili, že kosa sa v tom čase ešte 
nepoužívala. Američania na ďalší deň 
predsa len priniesli knižku. Išlo však 

o kreslenú knihu pre deti, kde Viking 
stínal na hrade hlavy štyrom voja-
kom. Ale boli vymaľovaní farbičkami. 
(smiech) 

Pri príležitosti summitu Bush – 
Putin v roku 2005 ste pre oboch 
prezidentov vyrábali spomienkové 
meče. Boli delegácie spokojné?

Áno, veľmi sa im páčili. Išlo 
o zmenšené repliky veľmožského 
meča z polovice 8. storočia z Blat-
nice. Teší ma, že prezidenti už volia 
skôr tento typ predmetov, a nie va-
lašky, ktoré originálne pochádzajú 
z Rumunska od presídlených Valachov.

S akým časovým predstihom dostá-
vate podobné zadania?

So žiadnym. Niekedy mi zazvoní 
telefón, že do rána by chceli mať ho-
tový meč. Termíny sú niekedy ne-
horázne. Kým sa niektorí úradníci 
rozhýbu, či áno, či nie, možno, snáď. 
Takéto naťahovanie zaberie aspoň 
polovicu času a na prácu zostáva mini-
mum času. Potom robím deň, noc, 
deň a potom odpadnem. Inak by som 
nestíhal. Už som mal aj vládne zákaz-
ky, keď mi zazvonil minister v piatok 
poobede s tým, že v pondelok ráno 
by chcel darovať meč zahraničnému 
hosťovi. Keďže som bol už na ceste 
z domu, tak som sa vrátil a do rána 
vyrábal meč. Našťastie mám predpri-
pravené určité prvky. Ukuť meč od 
základu sa totiž za jeden víkend nedá.

Stretli ste sa aj s nespokojnosťou 
zákazníka?

Väčšina ľudí vie, že sa v zbraniach 
vyznám a nechávajú to na mňa. Takže 
sa s nikým nemusím naťahovať ani 
hádať. Zákazník predloží svoju hrubú 
predstavu a ja mu poviem, ako by 
to malo vyzerať. V Českej republike 

chceli generálovi odovzdávať mečík, 
ale pri uvádzaní do prvej generálskej 
hodnosti sa odovzdáva šabľa, nie 
mečík. Taký je zvyk a tak to je. Dali si 
povedať a nechali to na mňa.

Ktoré zbrane sú žiadanejšie, šer-
miarske alebo strelné?

Je to individuálne, záleží naozaj na 
ľuďoch. Osobne mám oveľa bližšie 
k šermiarskym zbraniam, pretože som 
šermiar. Keď chcem niekoho zabiť, 
tak sa mu chcem pozerať do očí. S tou 
pištoľou je to predsa len ďaleko, zle 
vidím (smiech). Práca na čepeli je pre 
mňa zaujímavejšia.

Zúčastňujete sa aktívne aj na re-
konštrukciách bojov, ktoré v ostat-
ných rokoch ožívajú?

Aktívne som sa venoval šermu a aj 
sme povyhrávali nejaké domáce a za-
hraničné turnaje. Akonáhle bol nejaký 
turnaj, tak som tam musel byť. Neve-
del som sedieť doma. Teraz máme 
svoje partie, s ktorými sa zúčastňu-
jeme na rekonštrukciách bojov. Jednu 
takú aj sám organizujem. Ide o bitku 
pri Lamači, ktorá sa tento rok odohrá 
v sobotu 13. októbra. Bola to posled-
ná bitka Prusko-rakúskej vojny, kde 
jedna jednotka bojovala pri Lamači 
a ďalšia sa snažila obsadiť Bratislavu 
cez Kamzík. Pre tieto boje som vyro-
bil pruské zbrane, nechal ušiť pruské 
uniformy a sú spravené iba tie jednot-
ky, ktoré na našom území skutočne 
bojovali. Chodia k nám bojovať Po-
liaci, Česi, Nemci. Tento rok budeme 
mať k dispozícii asi 28 koní, sto pešia-
kov, delostrelectvo, sprievodné akcie 
pre deti, ale aj ukážku pištoliarskeho 
súboja z 19. storočia. Srdečne na toto 
podujatie všetkých pozývam.

Adam Beňo; Foto: MiÚ

Karlovešťan 
Tomáš Achs: 

S počítačom sa nekamarátim, ale 
    o historických zbraniach viem (takmer) všetko
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Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Výstava
Karlovešťan František Silavecký - bratislavský fotograf

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

Igor Kmeťo st.

Vrbovskí
VíťaziLojzo

Funny Fellows

Polemic Nedvědovci

Karloveská komunitná ulička • Mobilné planetárium
Prezentácia údržbovej techniky MÚ • Nafukovacie atrakcie • Kolotoče

Chodúľová show • Flašinet • Hodové kulinárske stánky
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PIATOK 28. 9.

Taste of Brass

Amies

Igor Kmeťo st.

Svätá omša

Koniec kultúrneho programu

Sprievod ku krížu

Viazanie hodového strapca   - tradičná prezentácia vinohradníckej zručnosti Oldskautov15.00

S. I. L. A. 16.15

18.00

19.00

Oficiálne otvorenie    - slávnostný príhovor a posvätenie hroznových strapcov17.00

20.00

18.00

Hodový sprievod   do Líščieho údolia s  Funny Fellows17.30

21.00

19.00

Námestie sv. Františka

Park SNP / Líščie údolie Kostol sv. Michala

- karloveská mládežnícka hudobná skupina

- energický slovenský orchester 
interpretujúci hudbu 60. a 70. rokov 
minulého storočia

- orientálny tanec s krásnymi 
brušnými tanečnicami

- jedinečná funky párty 
v podaní známeho Karlovešťana

v kostole sv. Michala archanjela 
za zomrelých Karlovešťanov

28. 9. 18.00 - 21.00
29. - 30.9. 9.00 - 22.00

29. - 30. 9. 10.00 - 17.00 Cukrová vata
Pred pódiom
14.00 - 16.00 h.

Tradičné stánky
s kulinárskymi

špecialitamiSprievodné podujatia

Mobilné planetárium
Sférické zážitkové premietanie filmov 
nielen o hviezdach a vesmíre.

Jano a Ďuro na jarmoku
Chodúľová interaktívna šou
s hodovými návštevníkmi.
14.00 - 16.00 h.

Flašinet
Originálna dobová hudobná 
lahôdka, iba v sobotu!
10.00 - 14.00 h.

zadarmo zadarmo

Skákacie
atrakcie

1 atrakcia pri pódiu
zadarmo

Kolotoče

Tolstoys

Mobilné planetárium

Novinky

Senioranka    - karloveský folklórny súbor15.30

Folklór s láskou    - tanečné vystúpenie našich najmenších karloveských detičiek16.00

Taste of Brass
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14.00 DFS Čečinka   - spevácke a tanečné folklórne vystúpenie

14.30 Cirkusová škola CirKus-Kus    - zábavná klauniáda detí z cirkusovej školy

15.30 Mažoretky Cordis    - šou v podaní najmladších karloveských mažoretiek

16.00 La Dansa Scholl    - atraktívna prezentácia latinskoamerických tancov

16.30 Tolstoys    - mladá bratislavská kapela, ktorá hrá zrelo znejúci dreampop
   s prvkami elektroniky aj akustickej hudby

17.45 Campana Batucada    - originálna a nezabudnuteľná bubnová šou

18.30 Polemic    - slovenská ska/reggae skupina, ktorá oslavuje už 30 rokov na hudobnej scéne!

19.30 Inspinia    - dynamická a atraktívna ohňová šou

19.45 Vrbovskí víťazi    - originálna skupina s netradičnými nástrojmi predstaví priemyselný folklór

20.30 DJ Funkyman    - funky diskotéka priamo pod pódiom, hráme na želanie

22.00 Záver programu

14.00 FS Dolina    - spevácke a tanečné folklórne vystúpenie

14.30 Z rozprávky do rozprávky    - interaktívna rozprávka s Dory, Nemom, Shrekom, Garfieldom, Šmoulinkou 

  a inými rozprávkovými postavičkami. Po rozprávke možnosť fotenia s deťmi

15.30 Fats Jazz Band    - štýlový orchester, ktorý oživuje tradíciu hot-džezu a swingu

 20. a 40. rokov minulého storočia

16.30 Karloveské tanečné centrum    - exhibícia latinskoamerických párových tancov

17.00 František a Vojta Nedvědovci    - najväčšie hity Nedvědovcom zaspievajú otec so synom

18.00 Tombola

19.00 Lojzo    - známa skupina, ktorá vo svojej tvorbe vtipne zachytáva typickú bratislavskú atmosféru

SOBOTA 29. 9.

Park SNP / Líščie údolie

Park SNP / Líščie údolie

Campana Batucada

Flašinet

Jano a Ďuro na jarmokuSvätá omša11.30

Kostol sv. Michala
Slávnostná hodová omša

NEDEĽA 30. 9.



14 Hody

www.karlovaves.sk KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

október 2018

Ďalšie sprievodné podujatia

KARLOVESKÁ
KOMUNITNÁ

ULIČKA
Príďte podporiť susedov!

Prezentácia toho najlepšieho,
čo doma máme.

HODOVÝ VLÁČIK
Premáva každú hodinu

z konečnej zastávky Kuklovská
do Líščieho údolia

od 13.00 do 19.00 h.

STAN MESTSKEJ ČASTI
KARLOVA VES
- Otvorený úrad -

Prezentácia činností a projektov jednot-
livých oddelení. Stretnutie

s úradníkmi, miestnymi poslancami
a pani starostkou.

VEREJNOPROSPEŠNÉ
SLUŽBY

Obľúbená prezentácia a jazda
na údržbovej a zimnej motorizovanej 

technike, určenej výnimočne
pre deti a ich rodičov.

Šport 29. - 30. 9.

KARLOVESKÝ HODOVÝ
TURNAJ VO FUTBALE
Sobota (29. 9. 2018) 
Miesto: futbalové ihrisko Molecova 1/A 
Štart: výkop o 9.00 h
Viac na: www.ksk.sk

KARLOVESKÝ HODOVÝ
TURNAJ V TENISE
Sobota (29. 9. 2018)
Miesto: tenisové kurty Botanická 35
(pri internáte Družba)
Štart: 9.00 h
Viac na: www.ksk.sk

KARLOVESKÝ HODOVÝ
TURNAJ V BASKETBALE
Nedeľa (30. 9. 2018)
Miesto: Líščie údolie
Štart: 10.00 h
Viac na: www.mbkkarlovka.sk

Generálny partner:
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Po letnej prestávke sa v pondelok 10. septembra opäť zaplnili pries-
tory veľkej sály karloveského kultúrneho domu jubilantami. Zišli 
sa tu oslávenci, ktorí svoj vzácny vek oslávili v júni a júli. Naj-

starším oslávencom bola 90-ročná Ľudmila Mičková. Na podujatí sa zišlo 
72 jubilantov. 

Svojím kultúrnym programom seniorov nepochybne potešili mladí folklo-

risti z FS Dolina. 
Karlova Ves pozýva na stretnutia jubilantov Karlovešťanov, ktorí oslávili 

v dvoch predchádzajúcich mesiacoch 75 rokov a všetkých, ktorí oslávili 80 
a viac rokov. Najbližšie sa 5. novembra zídu v priestoroch kultúrneho domu 
augustoví a septembroví jubilanti.

-mš-; Foto: MiÚ

Skvelú atmosféru dotvorili aj mladí folkloristi z FS Dolina

Stretnutia jubilantov sú tiež príležitosťou na nečakané stretnutia po mnohých rokoch

Oslávencom tradične zablahoželala aj starostka Dana Čahojová Najstaršia jubilantka s poslankyňou Danielou Záhradníkovou 
a vicestarostom Branislavom Záhradníkom

V Karloveskom centre kultúry 
sa opäť zišli jubilanti
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Touto ponukou chce Kar-
lova Ves osloviť najmä 
nepracujúcich dôchodcov 

s trvalým pobytom v Karlovej Vsi, 
ktorí nie sú členmi klubu seniorov 
a nezúčastňujú sa na pravidelných 
aktivitách klubu. Pre účastníkov je 
pripravená komentovaná prehliad-
ka monumentálneho klasicistického 
zámku v Topoľčiankach. Roz-
prestiera sa v rozsiahlom anglic-
kom parku. Súčasťou je aj kapln-
ka a národný žrebčín. Obed bude 
pripravený v zámockej reštaurácii. 
Výlet bude 23. októbra. Účastníci sa 
stretnú pred Kostolom sv. Františ-
ka v Karlovej Vsi o 7.15 h a vrátia 
sa približne o 16.00 h.

Nepracujúci seniori z Karlovej Vsi 
môžu požiadať o zľavu vyplnením pri-
hlášky a doložením dokladu totožnos-

Muzikál: Rómeo a Júlia 
Termín a miesto: 25. 10. 2018 o 19.00 
h, Divadlo Nová scéna, Živnostenská 
1, Bratislava
Cena jednej vstupenky pre seniora 
Karlovešťana: 4 eurá

Predstavenie: Besame mucho
Termín a miesto: 22. 11. 2018 o 19.00 
h v Radošinskom naivnom divadle na 

Záhradníckej ulici
Cena jednej vstupenky pre seniora 
Karlovešťana: 4,50 eura

Predstavenie: To nemá chybu
Termín a miesto: 23. 11. 2018 o 19.00 
h v Radošinskom naivnom divadle na 
Záhradníckej ulici
Cena jednej vstupenky pre seniora 
Karlovešťana: 4,20 eura

Lístky si možno zakúpiť od 8. 10. do 12. 10. počas úradných hodín. 
V prípade záujmu o lístky kontaktujte telefonicky Dominiku Ďatelinkovú (Po, 
Str: 13.00 – 16.00, Pia: 10.00 – 12.00) na telef. čísle 0940 634 198. Počet líst-
kov je limitovaný.                     -dď-; Foto: web RND

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves seniorom s trvalý pobytom 
v Karlovej Vsi ponúka možnosť zakúpiť si lístky do divadla za 
výhodnú cenu. Karlova Ves hradí 70 percent zo sumy lístka, 

občan platí len 30 percent. Záujemcovia majú možnosť vybrať si z troch 
predstavení.

ti a dokladu o výške príjmu zo so-
ciálnej poisťovne. Platby za výlet po 
uplatnení zľavy sú takéto: príjem 
do 199,48 eura - 4 eurá; príjem do 
269,50 eura - 6 eur;  príjem do 539 
eur  - 9 eur;  príjem do 639 eur – 12 
eur; príjem do 808,5 eur - 14 eur, 
príjem nad 808,5 – 18 eur. Príjem nad 
1078 eur, pracujúci seniori a seniori 
z iných MČ platia 20 eur. V cene sú 
zahrnuté vstupy do zámku a jazdiarne, 
cestovné a obed.

Prihlásiť sa môžete do 19. októbra 
prostredníctvom e-mailu dennecen-
tra@karlovaves.sk alebo telefonicky 
na čísle 0940 634 198, prípadne osob-
ne po vopred dohodnutom termíne 
počas úradných hodín na miestnom 
úrade MČ Bratislava-Karlova Ves na 
oddelení sociálnych vecí u Dominiky 
Ďatelinkovej.   -dď-; Foto: ilustračné

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves má pre svojich starších obyvateľov v rámci Mesiaca úcty 
k starším pripravené viaceré aktivity a podujatia. Tu nájdete podrobnosti o programe:

Chcete si zaspomínať ako vy-
zerala Bratislava v dávnych 
časoch? Teraz máte možnosť 

vidieť špeciálnu výstavu fotografií 
Karlovešťana Františka Sila-
veckého. Na fotografiách zachytil 
mnohé sugestívne, ale dnes už ne-
existujúce miesta starej Bratislavy. 

Významnú dokumentačnú hodnotu 
majú jeho snímky premeny západ-
nej časti mesta Bratislavy. Zachytil 
aj výstavbu novej cesty a trasy elek-

tričiek do Karlovej Vsi. Obyvateľom 
dnešnej mestskej časti Karlova Ves 
jeho fotografie umožňujú spoznať 
podobu pôvodnej dediny pred jej 
zbúraním. 

Fotografie Františka Silaveckého 
ilustrovali knižku s názvom Bratisla-
va, ktorú vydala Kultúrna sekcia NV 
mesta Bratislavy v roku 1946. Po jeho 
záberoch doteraz siahajú mnohí autori 
článkov a publikácií o Bratislave.

-red-; Foto: F. Silavecký

Zájazd pre seniorov do 
Topoľčianok 23. októbra

Zľavnené lístky do divadla 

Seniorfest 2018

Výstava fotografií 
Františka Silaveckého

Takto vyzeral Kostol sv. 
Michala v roku 1950
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Chcete si precvičiť celé telo? Tréningový plán je prispôsobený schop-
nostiam a potrebám záujemcov. Do tréningu sa zaraďujú prvky na 
rozcvičenie poúrazových stavov a rôznych ťažkostí. Na rozohriatie 

celého tela sa využívajú rytmické pohybové prvky. 
Aj napriek fyzickým obmedzeniam je možné silou vôle a športovou reha-

bilitáciou docieliť obnovenie pohybu, uľavenie od bolestí a s chuťou sa zapojiť 
do bežného života. Cvičenia vedú skúsené cvičiteľky. V tanečnom štúdiu na 
Púpavovej 24/A sú k dispozícii karimatky aj cvičiace pomôcky. Na cvičenie sa 
nemusíte prihlasovať, počas mesiaca október je vstup voľný.        -dď-

Prijatie zmien, ktoré súvisia 
nielen so starnutím, prispie-
va k spokojnosti a k vitalite 

vo vyššom veku. Ako zvládnuť svoj 
vrchol života bez smútku a melan-
chólie? 

Na tieto a ďalšie otázky vám zod-
povie Mária Wirthová, liečebná pe-
dagogička a spoluzakladateľka autori-
zovanej organizácie pre Slo venskú 
a Českú republiku, ktorá získala 
v roku 2009 ocenenie Srdce bez 
hraníc, udelené Bratislavským samo-
správnym krajom.

Na prednášku 16. októbra od 14.30 
do 15.30 h v rokovacej sále Miestne-
ho úradu na Námestí sv. Františka 8 
v Bratislave sa nemusíte vopred pri-

Miestny úrad pripravil in-
teraktívnu prednášku 
o technikách správne-

ho dýchania, ktorou nadväzuje 
na úspešnú prezentáciu z mája. 
Umelkyňa Rea Slawiski prítom-
ných naučí ako uvoľniť chrbtové 
a medzirebrové svalstvo prostred-
níctvom správneho dýchania. 

Prednáška bude v stredu 17. októbra 
od 10.30 do 11.30 h v rokovacej sále 
Miestneho úradu na Námestí sv. Fran-
tiška 8 v Bratislave. „Mojím cieľom je 
vrátiť ľuďom zázrak dýchania tak, aby 
si ho znova a vedome užívali. Kys-
lík nám pomáha udržať sa v zdraví 
a ak už nás aj niečo postihlo, vieme si 
cieleným, zvýšeným prísunom kyslíka 
napomôcť k rýchlejšiemu uzdraveniu. 

V mesiaci október budú 
mať seniori možnosť vlas-
tnoručne si vytvoriť kvet 

z drôtu. Umelecký výrobok, do 
ktorého vložia vlastnú trpezlivosť, 
fantáziu a najmä svoje srdce. Kvet, 
ktorý si každý vytvorí z drôtu, 
korálok a bavlnky, nikdy vo váze či 
kvetináči nezvädne a poteší autora 

či obdarovaného. Súčasťou ateliéru 
bude káva a drobné občerstvenie. 

Pri výuke výtvarnej techniky tvorby 
z drôtu bude prítomných sprevádzať 
lektorka Jaroslava Malčeková. Ateliér 
bude 24. októbra od 16.00 do 18.30 
h v dennom centre na Pribišovej 8. 
Prihlásiť sa môžete do 23. októbra 
prostredníctvom e-mailu dennecen-

tra@karlovaves.sk alebo telefonicky 
na čísle 0940 634 198, prípadne osob-
ne po vopred dohodnutom termíne 
počas úradných hodín na miestnom 
úrade MČ Bratislava-Karlova Ves na 
oddelení sociálnych vecí u Dominiky 
Ďatelinkovej.      

-dď-; Foto: internet

hlasovať, stačí prísť priamo na miesto 
konania. Vstup je voľný.  

-dď-; Foto: Mária Wirthová

Dokonca sa zabavíme aj pri čítaní 
rozprávky a užijeme si veľa smiechu 
a zábavy,“ povedala Rea Slawiski.

-bh-; Foto: Rea Slawiski

Príďte si opäť vyskúšať 
komplexné precvičovanie 
pamäťových funkcií, ob-

javte nové techniky ako naštartovať 
svoju myseľ, skúste cvičenia oveľa 
zábavnejšie ako krížovky či sudoku. 
Kognitívne cvičenia vedie certifiko-
vaná lektorka Alexandra Palko-
vičová. Budete mať možnosť zdieľať 
vlastné spomienky a skúsenosti 
s rovesníkmi. Pravidelné trénovanie 
pamäti pomáha rýchlejšie reagovať 
na podnety, osviežuje myseľ a dodá-
va človeku väčšiu radosť. Stretnutia 
sú vhodné aj pre osamelé osoby. 

Tento program je prednostne 
určený pre zdravých seniorov, ktorí 
chcú trénovať svoju pamäť a mozog. 
Ak máte vo svojom okolí niekoho, kto 
má vážnejšie problémy s pamäťou, 
trénerka poradí ako ďalej postu-
povať. Karlova Ves plánuje otvoriť 

aj tréningy pamäti pre skupinu ľudí, 
ktorí majú so zapamätávaním vážnej-
šie problémy. 

Ak máte záujem o konzultáciu, 
môžete sa prihlásiť prostredníctvom 
e-mailu dennecentra@karlovaves.
sk alebo telefonicky na čísle 0940 
634 198, prípadne osobne po vopred 
dohodnutom termíne počas úrad-
ných hodín na Miestnom úrade MČ 
Bratislava-Karlova Ves, na oddelení 
sociálnych vecí u Dominiky Ďatelin-
kovej. Na tréningy sa nemusíte pri-
hlasovať, pretože počas októbra je 
vstup voľný.       -dď-

Termíny a čas cvičení:  Pondelky: 9.00 – 10.00 a 10.15 – 11.15 h
 Utorky: 9.30 – 10.30 h
 Stredy: 9.30 – 10.30 h
 Štvrtky: 9.30 – 10.30 h

Kondičné a kompenzačné 
cvičenia pre seniorov s voľným 
vstupom

Prednáška na tému Cyklus 
života – víťazstvá a pády 
vlastného ja 

Prednáška pre seniorov 
o správnom dýchaní

Výtvarný ateliér

Tréningy pamäti v Karlovej Vsi 
v októbri s voľným vstupom

Termíny tréningov, miesto 
a čas konania:

Štvrtky: od 13.30 do 15.00 h 
v dennom centre na Lackovej 4

Piatky: od 9.00 do 10.30 h v den-
nom centre na Tilgnerovej 1/A
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Niektorí správcovia bytových 
domov začali, v súvislosti 
s nadobudnutím účinnosti 

novej právnej ochrany osobných 
údajov, požadovať od svojich klien-
tov špeciálny poplatok za spra-
covanie osobných údajov, ktorý 
zahrnuli do zálohového predpisu. 
Viacerí čitatelia sa obrátili na našu 
redakciu s otázkou, či majú správ-
covia na takýto poplatok nárok? 

Stanovisko Úradu na ochranu osob-
ných údajov SR nám poskytla Petra 
Blahová z odboru právnych služieb. 
„Prevádzkovateľ, a teda i správca by-
tového družstva poskytuje prime ranú 
úroveň ochrany osobných údajov 
dotknutej osobe priamo zo zákona, 
v danom prípade teda nemožno hovo-
riť o nadštandarde poskytovania 
služieb upravených medzi zmluvnými 
stranami. Prevádzkovateľ je povinný 
chrániť osobné údaje dotknutých osôb 
a plniť si povinnosti, ktoré mu vyplý-
vajú z nového zákona automaticky. 
Nesmie podmieňovať takéto posky-
tovanie ochrany osobných údajov 
poskytnutím poplatku zo strany do t-
knutej osoby na tento účel.“ 

Redakciu mesačníka zaujímalo, 
aký je stav v Karlovej Vsi. Oslovili 
sme správcovské spoločnosti, ktoré 
pôsobia na území našej mestskej časti 
s otázkou, či požadujú od svojich 
klientov platbu takéhoto poplatku. 
Prehľad odpovedí, ktoré poskyt-
li re dakcii, ponúkame v priloženej 
tabuľke.  

Konateľ správcovskej spoločnosti 
KS Komfort - Servis Ľubomír Slám-

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave vyzval na ce-
loplošnú jesennú deratizáciu. Tá sa koná v termíne od 1. októbra 
do 15. novembra. Obyvatelia Karlovej Vsi robia deratizáciu na 

pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat. 
V prípade známok výskytu hlodavcov ju treba vykonať aj v pivničných 
a prízemných priestoroch rodinných domov a objektoch určených na 
bývanie. Karlovešťania môžu vykonať deratizáciu aj svojpomocne. 

Karlova Ves vykoná deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách 
v správe alebo majetku mestskej časti. V rovnakom termíne majú deratizáciu 
vykonať aj fyzické osoby –  podnikatelia a právnické osoby v objektoch v ich 
vlastníctve, alebo v ich správe, kanalizačných a kolektorových rozvodoch 
i v areáloch určených na podnikanie. Môžu to urobiť výlučne prostredníctvom 
firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie deratizácie.         -mš-

ka, vo svojej odpovedi napr. uvádza, 
že „... na vyberanie poplatku nie je 
dôvod. Správcovi nevznikli povin-
nosti, ktoré by mali priamy vplyv na 
jeho rozpočet. Vyberanie takéhoto 
poplatku je v rozpore s etikou pod-
nikania správcu a s filozofiou našej 
spoločnos ti.“ 

Riaditeľ spoločnosti Správcovská 
spoločnosť DUSPAMA Vladimír 
Holúbek vo svojej odpovedi upo-
zorňuje, že „... žiadne príslušné 
zákony o ochrane osobných údajov 
ani žiadne nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady EÚ, a ani nami 
uzatvorené zmluvné vzťahy s klientmi 
v tejto veci neupravujú našu povin-
nosť alebo naše oprávnenie žiadať 
o úhradu nákladov za takéto spraco-
vanie.”  

Vyzerá to tak, že väčšina Kar-
lovešťanov nepociťuje problém 
s vyberaním tohto neoprávneného 
poplatku. Čo však, ak patríte k tým, 
ktorých správca domu sa rozhodol, že 
sa nebude riadiť platnou legislatívou? 

Vicestarosta Karlovej Vsi Bra nislav 
Záhradník v prvom kroku odporúča 
obrátiť sa na správcu, aby prehodno-
til alebo upustil od účtovania poplat-
ku. „Ak to neurobí, požiadaj te ho 
o písomné zdôvodnenie, na základe 
akých zákonných ustanovení poplatok 
účtuje a za čo konkrétne sa poplatok 
platí. Potom podajte oficiálny pod-
net na Slovenskú obchodnú inšpek-
ciu a doložte odpoveď od správcu 
ako dôkaz pre kontrolný orgán,” radí 
vice starosta Branislav Záhradník. 

-mš-

Do 15. novembra treba urobiť 
jesennú deratizáciu

Správcovia bytových domov 
nemajú nárok na poplatok za 
spracovanie osobných údajov 

Správca názov
AG - EXPERT, s. r. o.
Agentúra domy
AMC správa nehnuteľností, s. r. o.
AUREKA, s. r. o.
BLAHO-BYT, spol. s r. o.
BYT-DOM spol. s r.o.
BYTOKOMPLET-D, s. r. o
Bytospráva, s. r. o.
Bytový podnik Petržalka, s.r.o.
BYTY, spol. s r. o.
Contesta s. r. o.
DOMBYT, spol. s r.o.
DOMING, s. r. o.
DOMUS Bratislava, s. r. o.
DUSPAMA, spol. s r. o.
ETP Management budov, s. r. o.
H-PROBYT s.r.o.
HomePro, s.r.o.
I+V správa nehnuteľností, s. r. o.
IQ real s. r. o.
Karloveská realizačná spoločnosť, s. r. o.
KS KOMFORT – SERVIS, s.r.o.
Meopta, správ a údržba bytov, s. r. o.
PREDOM, spol. s r. o.
REGAS HP, spol. s r. o.
SBYT, s. r. o.
SENES, spol. s r.o.
SOMAT GROUP
Spokojné bývanie, s. r. o.
Správa domov AGE
Správa domov Medvecký, s. r. o.
SPRAV-BYT Bratislava, s. r. o.
Správcovské bratislavské družstvo
Stavebné bytové družstvo Bratislava IV
Váš správca
Vaša správcovská, a. s.
VSD, s. r. o.

Výber poplatku
nie
nie
nie
nie

bez odpovede
nie
nie
nie
nie

bez odpovede
nie
nie
nie
nie
nie

bez odpovede
bez odpovede

nie
nie

bez odpovede
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

bez odpovede
bez odpovede

nie
bez odpovede

nie

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

Inzercia

Mestská časť 
Bratislava-Karlova Ves 

hľadáhľadá do materskej školy do materskej školy 

uprupratovačku atovačku 
a hlavna hlavnú kuchárkuú kuchárku  

Bližšie informácie poskytnú pracovníci 
oddelenia školstva na 

tel. č. 02 /707 11 221 alebo 02/707 11 223
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Správcom bytových domov 
v Karlovej Vsi hrozia sankcie 
za neudržiavanie čistoty a po-

riadku v okolí kontajnerových sto-
jísk. Miestny úrad tým reaguje na 
množiace sa sťažnosti obyvateľov 
Karlovej Vsi na neporiadok v okolí 
kontajnerov a kontajnerových sto-
jísk. 

„Dochádza k porušovaniu zákona 
o odpadoch, bratislavského všeobec-
ne záväzného nariadenia či všeobec-
ne záväzného nariadenia Karlovej 
Vsi o čistote a poriadku. Tieto pred-
pisy hovoria o tom, že kontajnery by 
mali byť uzatvorené v kontajnerových 
stojiskách, a nie voľne prístupné na 
uliciach. Bežne sa preto stáva, že do 

Miestny úrad upozorňuje 
obyvateľov, že do veľ-
kokapacitných kontaj-

nerov na objemný odpad, ktoré 
miestny úrad pravidelne pristavuje 
vo vybraných lokalitách od pon-
delka do štvrtka, nie je povolené 
vyhadzovať elektroodpad, pneu-
matiky, biologický odpad (konáre, 
lístie, pokosenú trávu), batérie 
a akumulátory, nebezpečný odpad 

Firmy a podnikatelia majú zákaz vhadzovať odpad 
do týchto kontajnerov

(farby, rozpúštadlá, riedidlá), 
rozmerný stavebný odpad z re-
konštrukcií bytov a stavebný odpad 
z búracích prác.

Kontajnery sa pravidelne pristavu-
jú pre obyvateľov, ktorí nemajú inú 
možnosť zbaviť sa objemného odpa-
du – nábytku (napr. skrine, kreslá, 
police, sedacie súpravy) a drobného 
stavebného odpadu (napr. umývadlá, 
WC misy). 

takýchto neuzatvorených kontajnerov 
pridávajú odpad aj tí, ktorí v bytových 
domoch nebývajú,“ vysvetľuje vedúca 
Oddelenia dopravy a životného pros-
tredia Michaela Konečná. 

Samozrejme, že tým vzniká ešte 
väčšie hromadenie odpadov a nepo-
riadok. Ten zasa priťahuje hmyz, 
hlodavce či iné zvieratá. Ešte horšia 
je však situácia v lete, najmä keď je 
v kontajneroch aj biologický odpad, 
ktorý počas horúčav rýchlejšie pod-
lieha skaze, a teda aj šíreniu smradu 
do okolia. K zlepšeniu situácie ne-
prospieva ani prípadný vietor, ktorý 
neporiadok rozfúka do okolia.

-mš-; Foto: Martin Vician

Správcovia bytových domov 
sú povinní zabezpečiť 
poriadok okolo kontajnerov

Do veľkokapacitných 
kontajnerov sa nesmie 
vyhadzovať všetko

Obyvatelia oprávnene poukazujú na neporiadok okolo neuzamknutých 
kontajnerov, za ktorý sú zodpovední správcovia bytových domov

 Od Do Miesto
  1. 10. 2018   2. 10. 2018 Dlhé diely III. – Devínska cesta
  2. 10. 2018   3. 10. 2018 J. Stanislava 55 – zo zadnej strany
  3. 10. 2018   4. 10. 2018 Devínska cesta – vedľa garáží
  4. 10. 2018   5. 10. 2018 Karloveská 55 – 57, vnútroblok 
  8. 10. 2018   9. 10. 2018 Sološnická ulica – oproti č. 28
  9. 10. 2018 10. 10. 2018 Staré grunty 192
10. 10. 2018 11. 10. 2018 Gabčíkova 8
11. 10. 2018 12. 10. 2018 Veternicová 24
15. 10. 2018 16. 10. 2018 Karloveská 25 – parkovisko
16. 10. 2018 17. 10. 2018 Púpavová 2 – roh chodníka
17. 10. 2018 18. 10. 2018 Brodská 6
18. 10. 2018 19. 10. 2018 Kuklovská 31 – 33, vnútroblok 
22. 10. 2018 23. 10. 2018 Beniakova 5 – parkovisko zozadu
23. 10. 2018 24. 10. 2018 Líščie údolie – vedľa rodinného domu č. 182 
24. 10. 2018 25. 10. 2018 H. Meličkovej 15
25. 10. 2018 26. 10. 2018 Lackova – pod č. 3
29. 10. 2018 30. 10. 2018 Šaštínska – pri č. 34
30. 10. 2018 31. 10. 2018 Majerníkova 54
  5. 11. 2018   6. 11. 2018 Staré grunty 52/A – areál kynológie MsP

Harmonogram pristavenia VKK

V sobotu 6. októbra pristaví 
miestny úrad od 8.00 h do 
10.00 h na parkovisko pri 

MŠ Majerníkova 11 vozidlo, pri 
ktorom budú pracovníci spoločnos-
ti ARGUSS preberať nádoby s ne-
bezpečným odpadom. 

Občania – fyzické osoby - nepod-
nikatelia sem môžu priniesť staré 
náterové hmoty a iné odpady. Roz-
púšťadlá, oleje, pesticídy, farby, 
lepidlá a pod. musia byť uzavreté 
v pevných obaloch, z ktorých sa neu-
voľňuje odpad. Pracovníci odoberú 
takýto odpad len v donesených  uza-
vretých obaloch do 5 kg od jednej oso-

by. Okrem toho sa tu môžete zbaviť 
batérií a akumulátorov, žiariviek 
a iného odpadu obsahujúceho ortuť. 
Priniesť môžete aj chladničky, mraz-
ničky a iné vyradené elektrospotre-
biče ako sú počítače, televízory, 
monitory, žehličky, práčky, mixéry 
a pod.

Fyzické osoby – nepodnikatelia 
môžu bezplatne odovzdať komunál-
ny odpad z domácností s obsahom 
škodlivých látok aj v Zbernom dvore 
spoločnosti OLO na Starej Ivanskej 
ceste 2, v pracovných dňoch a v so-
botu od 8.00 do 18.00 h okrem sviat-
kov a dní pracovného voľna.       -mš-

Zber nebezpečného odpadu

Bezplatný zber starých nepo-
trebných elektrospotrebičov, 
ako sú chladničky, práčky, 

počítače bez monitorov, rádia, DVD 
a pod., bude v sobotu 13. októbra. 

V deň zberu, teda 13. októbra, treba 
najneskôr do 8.00 h ráno elektroodpad 
vyniesť z bytov, pivníc či povál a vy-
ložiť ho do vchodu bytového domu, 
prípadne za bránu rodinného domu. 

„Prosíme Karlovešťanov, aby 
nevykladali spotrebiče na ulicu. Mohli 
by ich vziať neoprávnení zberači, 
neodborne ich rozobrať, nepredajné 
súčasti vyhodiť a prispieť tak k vzniku 

čiernej skládky,” upozorňuje  Halina 
Trubínyiová.  Ak pracovníci neodvezú 
pripravený elektroodpad do 14.00 
h, treba ich kontaktovať do 14.30 na 
telefónnej linke zberu: 0907 434 303. 

Ak chcete vyhodiť staré elektrospo-
trebiče, nahláste to do do stredy 10. 
októbra: 

- na tel. čísle: 02/707 11 281, 02/707 
11 271

- e-mailom na: halina.trubinyiova@ 
karlovaves.sk a pavel.vrabec@kar-
lovaves.sk

- online na www.zberelektroodpadu.
sk        -mš- 

Domácnosti sa môžu zbaviť 
starých elektrospotrebičov
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Z policajného 
zápisníka 
 august – september 2018
• Policajti začali trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva. Páchateľ v čase oko-
lo 23.50 h dňa 21. 8. na Kukloveskej ulici v pohostinstve Konečná poškodenej 
27-ročnej žene vulgárne nadával a silno ju chytil za predlaktie pravej ruky, keď mu 
povedala, že mu už nebude nalievať. Spôsobil jej povrchovú tržnú ranu a následne 
trestne zodpovedný páchateľ začal vyhadzovať stoličky a stoly z terasy. Počas toho 
kričal, že všetko porozbíja. Dopustil sa tým hrubej neslušnosti na verejnosti.

• Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vraždy novonarodeného dieťaťa matkou. 
Trestne zodpovedná osoba asi o 4.00 h dňa 29. 8. v byte na Silvánskej ulici úmy-
selne usmrtila svoje novonarodené dieťa.

• Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin neoprávneného zásahu do práva 
k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru. Neznámy páchateľ dňa 27. 8. v čase 
od 6.05 h do 6.07 h vylomil vchodové dvere do bytového domu v Bratislave na 
Ulici Líščie údolie. Potom vošiel do budovy, kde odcudzil benzínovú kosačku. 
Poškodenej osobe spôsobil škodu krádežou vo výške 200 eur. Škoda poškodením 
vchodových dverí bude vyčíslená dodatočne.

• Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie za zločin krádeže. Neznámy páchateľ sa od 
2. 9. od 23.00 h do 3. 9. do 2.48 h vlámal do bytu na Fadruszovej ulici. Rozbil 
kameňom balkónové okno vedúce do kuchyne, dostal sa dnu a odcudzil šperky, 
elektroniku a rôzne veci. Poškodenej osobe spôsobil škodu krádežou v celkovej 
výške 1892 eur.

• Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie a súčasne stíha 55-ročného muža ako ob-
vineného pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Obvinený vodič 
nákladného motorového vozidla s návesom išiel o 8.40 h dňa 3. 9. po Karloveskej 
ulici. Zastavila ho hliadka Obvodného oddelenia PZ Karlova Ves. Bol podrobený 
dychovej skúške na zistenie alkoholu, pri ktorej bola obvinenému nameraná hod-
nota vo výške 0,56 mg/l a pri opakovanej skúške vo výške 0,53 mg/l.

• Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže. Doposiaľ neznámy 
páchateľ v presne nezistenom čase od 19.00 h dňa 7. 9. do 6.40 h dňa 9. 9. na Ulici 
Jána Stanislava 12 popri ceste pred detským súkromným zariadením s názvom 
Svetielko v úrovni vyhradeného parkoviska odcudzil zaparkované motorové 
vozidlo továrenskej značky Škoda. Poškodenej spoločnosti spôsobil škodu kráde-
žou v celkovej výške najmenej 15 000 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. 0905 
662 407, Stromová 16, Kramáre.

OPLOTENIE, predzáhradky, 0949 363 307.

KÚPIM staršie auto, aj nepojazdné. 0948 141 985.

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

Dôchodkyňa KÚPI 1-izb. byt na Nám. sv. Františka. Tel. 02/ 654 24 695.
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3.10. o 17:00h DIVADIELKO KOCÚR V ČIŽMÁCH*
Divadielko Lienka

8.10. o 10:00h AKO ZDRAVO NOSIŤ 
s certifi kovanou odborníčkou

15.10. o 10:00h PODPORNÁ SKUPINA DOJČENIA
 s laktačnou Mamila poradkyňou

18.10. o 10:00h PREDNÁŠKA O DETSKÝCH ZÚBKOCH*
s detskou stomatologičkou

Zmena programu vyhradená. Aktuálne informácie a *prihlasovanie sa na aktivity 
nájdete na našom FB RC Klbko a na www.klbko.sk.

Kontakt: Lackova 4, 841 04 Bratislava, +421 948 148 379, klbko.centrum@gmail.com 
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Dotazník

Dotazníkový prieskum organizuje miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Je určený pre všetkých, ktorí 
žijú alebo pracujú na sídlisku Dlhé diely. Zisťujeme v ňom spokojnosť so životom na sídlisku, zameriavame sa na 
vnímanie dôsledkov  zmeny klímy, možnosti zmien s cieľom adaptácie na zmenu klímy, prírode blízke riešenia a na 
podporu biodiverzity, ako aj na zlepšenie sociálneho a spoločenského života na sídlisku. Zaujíma nás názor všetkých 
vekových skupín od 16. roku veku. Vyplnením dotazníka prispejete k skvalitneniu bývania a verejných priestorov na 
vašom sídlisku. 

1. Bývate alebo pracujete na sídlisku Dlhé diely, 
alebo sa tu zdržiavate dlhšie (niekoľko dní 
v týždni alebo v mesiaci) z iných dôvodov?

  áno, bývam, pracujem tu, alebo sa tu zdržujem 
z iných dôvodov 

  nie, nezdržiavam sa tu

2. Máte 16 a viac rokov?  

 áno    nie

Ak ste odpovedali na prvú aj druhú otázku áno, 
pokračujte, prosím, vo vyplňovaní tohto dotazní-
ka. Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali nie, 
nepatríte, bohužiaľ, do cieľovej skupiny pre tento 
prieskum.

..................................................................................

Najprv by sme chceli vedieť, aký je váš vzťah k síd-
lisku Dlhé diely. Ako ste vo všeobecnosti spokojní 
s vaším životom a sídliskom Dlhé diely ako mies-
tom, kde žijete, pracujete, alebo sem dochádzate za 
iným cieľom? 

3. Vyjadrite, prosím, úroveň vašej spokojnosti 
so životom na sídlisku Dlhé diely krúžkom na 
bodovej stupnici (0 velmi nízka spokojnosť, 10 
veľmi vysoká spokojnosť). 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10

4. Myslíte si, že sídlisko Dlhé diely postihujú 
v súčasnosti negatívne dôsledky zmeny klímy? 

  áno   nie      neviem posúdiť  

5. Ktoré z týchto javov majú negatívny vplyv 
na vašu spokojnosť so životom na sídlisku Dlhé 
diely? (Môžete označiť aj viacero odpovedí.) 

 letné horúčavy 

 sucho 

 málo snehu v zime

 prívalové zrážky 

 rozširovanie škodlivých druhov (kliešte a iné
     patogénne organizmy, invázne druhy)  

 iné: napíšte, aké:

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

 nepociťujem na sídlisku Dlhé diely žiadne 
prejavy zmeny klímy,  ktoré by som považoval/-a 
za nepríjemné

6. Z nasledujúcich návrhov na opatrenia vy-
berte, prosím, tie, ktoré považujete za účin-
né v snahe čeliť negatívnym zmenám klímy 
na Dlhých dieloch (môžete označiť aj viacero 
odpovedí):

 zelené strechy na panelových domoch 
     a verejných budovách (školy, materské škôlky, 
     úrady)

 viac stromov a krov vysadených vo verejnej
     zeleni a pozdĺž komunikácií

 nové parkovacie miesta a iné spevnené plochy
     (vybetónované a vyasfaltované) 

 dažďové záhrady a jazierka na zachytávanie
     zrážok

 fontány a iné vodné prvky

 kvetinové záhony

 zmena režimu kosenia niektorých trávnikov 
     s ponechaním ich častí na kvitnúce lúky

 úkryty pre ježkov, jašterice a slepúchy (kopy
     konárov, kameňov a lístia)

 klimatizácia vo vnútorných priestoroch budov

 žiadne z týchto opatrení

 iné opatrenia, napíšte, aké

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

 neviem posúdiť

Teraz vás prosíme, aby ste si spomenuli na to, 
ako ste prežívali toto leto z pohľadu klimatických 
podmienok.

7. Do akej miery ste boli spokojní s vaším 
životom na sídlisku Dlhé diely v letných me-
siacoch tohto roka z hľadiska klimatických 
podmienok?

 veľmi spokojný/-á         mierne spokojný/-á

 mierne nespokojný/-á   veľmi nespokojný/-á

8. Ak ste odpovedali, že ste boli mierne alebo 
veľmi nespokojní, uveďte dôvod vašej nespo-
kojnosti (môžete označiť aj viac možností):

 prekážalo mi, že v lete bolo v byte veľmi horúco 

 prekážalo mi, že bolo veľmi horúco vo vonkaj-
ších priestoroch Dlhých dielov

 v lete sa na sídlisku nedalo schovať do tieňa pod 
vysoké stromy

 chýbala mi možnosť pitných fontán vo verejných 
priestoroch

 chýbala mi možnosť osvieženia pri vodných 
prvkoch vo verejnom priestore

 prekážalo mi, že tu bolo v lete veľmi prašno

 prekážalo mi, že tu bolo veľa vysušených 
trávnikov

 nepáčilo sa mi, že tu bolo málo kvetov a 
kvitnúcich lúk ako prirodzených zvlhčovačov 
vzduchu

 iné dôvody vašej nespokojnosti – napíšte, 
prosím 

9. Myslíte si, že zelené plochy na Dlhých dieloch 
plnia v súčasnosti dostatočnú funkciu ochladzo-
vania a zvlhčovania mikroklímy? 

 áno, úplne  iba čiastočne           

 nie, vôbec  neviem  

10. Je nejaká časť na sídlisku Dlhé diely, kde 
výrazne pociťujete nedostatok zelene? 

 Áno, je to táto časť / sú to tieto časti:  

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

 Nie, nemám potrebu, aby tu bolo viac zelene.

11. Myslíte si, že máte dostatok informácií 
o tom, ako si chrániť zdravie a majetok pri 
extrémnych prejavoch zmeny klímy (vlnách 
horúčav, veterných smrštiach a iných extrémoch 
počasia)? 

 mám dostatok informácií pre všetky 
     z týchto situácií

Sídlisko Dlhé diely a zmena klímy
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Dotazníkoktóber 2018

Ďakujeme za vyplnenie. Dotazník prosíme poslať alebo odovzdať na Miestnom úrade MČ Bratisla-
va-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, do kancelárie prednostu, a to najneskôr do 15. 10. 2018. 
Dotazník sa dá vyplniť aj elektronicky, link je uverejnený na www.karlovaves.sk.

Dotazník je realizovaný v rámci projektu Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy 
DELIVER - DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area, kód LIFE17 
CCA/SK/000126 - LIFE DELIVER.

Projekt je financovaný zo zdro-
jov Európskej komisie, z finančného 
nástroja pre životné prostredie: prog-
ram LIFE, z podprogramu Ochrana 
klímy. 

 mám dostatočné informácie len pre časť z týchto

     situácií, a to – napíšte, ktoré  

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

 mám len základné informácie, ktoré by som 
potreboval/-a rozšíriť 

 nie, nemám žiadne informácie a potreboval/-a 
by som ich 

 neviem posúdiť

 nezaujímam sa o túto tému

Prevádzka budov (vykurovanie, chladenie, prípra-
va teplej vody a pod.) je spojená so spotrebou 
energie, a tým aj s produkciou skleníkových ply-
nov. Prehrievanie budov počas letných mesiacov 
spôsobuje pocit nepohody, kvalita vnútorného 
prostredia môže prispieť k možným zdravotným 
problémom. 

12. Nakoľko si myslíte, že je obnova bytových 
a verejných budov dôležitá z pohľadu zmeny 
klímy?

 áno, veľmi dôležitá   skôr dôležitá 
 skôr nedôležitá         vôbec nie je dôležitá 
 neviem  

13. Čo považujete za najdôležitejšie pri obnove 
budov (obytných aj verejných) z pohľadu zmeny 
klímy (môžete označiť aj viaceré odpovede):

 kvalitne zateplená fasáda a strecha budovy 
spolu s výmenou okien za okná s lepšími 
tepelno-technickými parametrami, čo znižuje 
spotrebu energie, a tým aj znižuje emisie CO

2

 inštalácia vetracích systémov s rekuperáciou, 
ktoré zvýšia kvalitu vnútorného vzduchu 
a znížia spotrebu energie na vykurovanie či 
chladenie

 zrážková voda zo spevnených plôch a striech, 
ktorá sa neodvedie do jednotnej stokovej siete, 
ale sa zadrží a využije na polievanie, alebo 
nechá sa vsiaknuť  

 zelené strechy, ktoré ochladzujú prostredie, 
zadržiavajú zrážky a poskytujú priestor pre 
rozličné druhy

 tienenie okien, zníženie letného prehrievania 
(vonkajšie žalúzie a markízy)

 zelené fasády  

 iné opatrenia - napíšte, aké

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

14. Myslíte si, že je dôležité vytvárať hniezda 
a úkryty pre živočíchy, ako sú ježkovia, 
jašterice, slepúchy, netopiere, dážďovníky, 
vrabce, sýkorky, belorítky, a podporovať 
opeľovače na Dlhých dieloch?

 veľmi dôležité  skôr dôležité       
 skôr nedôležité  vôbec nie dôležité   
 neviem  

15. Ako ste spokojní s možnosťami vášho zapoje-
nia do miestneho plánovania a rozhodovania 
v Karlovej Vsi? Ste s nimi:

 veľmi spokojný/-á         mierne spokojný/-á     
 mierne nespokojný/-á   veľmi nespokojný/-á

16. Nasledujúcich päť rokov sa budeme v našej 
mestskej časti na sídlisku Dlhé diely venovať 
aktivitám na zmiernenie vplyvov zmeny klímy 
a zlepšenia stavu niektorých verejných budov 
a verejných priestranstiev v rámci projektu DE-
LIVER. Chcete byť zapojení do informovania 
o projekte a do jeho aktivít? 

  áno      nie         neviem  

17. Ak áno, akým spôsobom by ste chceli, aby sa 
k vám dostávali informácie? 

 e-mail (na webe www.odolnesidliska.sk bude 
možnosť prihlásiť sa na odoberanie noviniek)

 Facebook mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

 Webstránka mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves

 Špeciálna webstránka projektu: www.odolnesid-
liska.sk (v príprave)

 Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov

 Inak, napíšte, ako

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Aby sme mohli zabezpečiť reprezentatívnosť prie-

skumu, potrebujeme odpovede od respondentov 

rôznych cieľových skupín. Prosíme vás preto 

o vyplnenie nasledujúcich údajov. 

Váš vek:  

 16 – 25   26 – 35   

 36 – 45   46 – 55   

 56 – 65    66 – 75  

 76 a viac

Ste:    muž   žena

Aké je vaše pôsobenie na Dlhých dieloch 

v súčasnosti? 

 mám tu trvalé bydlisko a bývam tu

 mám tu dočasný / prechodný pobyt a zdržiavam 

sa tu celoročne, aj počas letného obdobia

 mám tu dočasný / prechodný pobyt  a nezdržia-

vam sa tu počas letného obdobia

 mám tu trvalé bydlisko, ale nebývam tu

 dochádzam sem do zamestnania 

 zdržiavam sa tu viac dní v týždni alebo v mesia-

ci (vrátane letného obdobia)

 zdržiavam sa tu viac dní v týždni alebo v mesia-

ci, ale nie počas letného obdobia

 iná situácia, napíšte aká 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Vaše najvyššie dokončené vzdelanie: 

 základné    stredné 

 vysokoškolské  

Vaše súčasné zamestnanie: 

 študent/-ka             zamestnaný/-á  

 živnostník/-čka      nezamestnaný/-á 

 dôchodca/-kyňa

 materská, rodičovská dovolenka 

 iné, vypíšte ..........................................................

..................................................................................

..................................................................................
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Ondrej Kobyda má za sebou 
úspešnú sezónu

V karloveskom ramene nie je 
núdza o vodácke talenty. 
Ondrej Kobyda je jedným 

z mnohých úspešných odchovancov 
Vodáckeho klubu Tatran Karlo-
va Ves Bratislava. Mladý kajakár 
má za sebou pozoruhodnú sezónu, 
ktorú ozdobil viacerými medai-
lami z domácej a českej vody. Na 
Majstrovstvách Slovenska v ťaha-
ní na trenažéri ovládol v kategórii 
starších žiakov 200 a 1000 metro-
vú trať. Po minuloročnom národ-
nom majstráku dostal pozvánku 
do reprezentačného výberu, vďaka 
ktorej tento rok štartoval na Čes-
kom pohári mládeže v Račiciach. 
V silnej konkurencii dokázal vy-
bojovať striebro na 1000 metrov 
a bronz na polovičnej trati. 

Trenčianska regata priniesla 
budúcemu kadetovi prvenstvo na 200 

metrov a bronz z dvojkilometrovej 
trate. Z Nováckej 500ky si Ondrej 
Kobyda odniesol dve druhé miesta 
z 200 a 500 metrov. Vrchol sezóny 
zastihol člena VK Tatran v dob-
rej forme, z čoho vyťažil striebro 
na kilometri a bronz z päťstovky 
a dvestovky. „Absolvovali sme 
množstvo pretekov doma a takisto 
v Česku a Maďarsku. Dá sa pove-
dať, že takmer z každého podujatia 
som priniesol domov nejakú medailu, 
čo počas toľkých víkendov spravi-
lo slušnú zbierku. So sezónou som 
spokojný, ale samozrejme je stále čo 
zlepšovať,“ zhodnotil uplynulé me-
siace Ondrej Kobyda.

Medailové umiestnenia sú o to 
cennejšie, že karloveskí vodáci trénu-
jú v podstatne skromnejších pome-
roch, ako ich konkurencia. „Chalani 
z Komárna, Trenčína alebo Piešťan 

majú v miestnych kluboch k dispozícii 
kvalitnejšie zázemie a takisto sú viac 
finančne podporovaní. Minimálne 
teda viac odbremenia rodičov, ktorí 
sú našimi hlavnými sponzormi,“ do-
plnil Kobyda.

Budúci rok čaká Ondreja Koby-
du prechod ku kadetom, čo otvára 
dvere na ďalšie zaujímavé zahraničné 

podujatia. „O rok putujem do kate-
górie s o rok staršími chalanmi, čo 
bude samozrejme náročnejšie. Veľkou 
príležitosťou bude určite Súťaž olym-
pijských nádejí, kde by som mohol 
byť nominovaný,“ načrtol karloveský 
talent plány na budúcu sezónu.  

-ab-; Foto: MiÚ

TENISOVÁ HALA
2018 / 2019 
od 8 € / hod.

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. Michal VAVRO 
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ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Dúbravka - Lysáková ulica

Inzercia

Talentovaný karloveský kajakár sa môže pochváliť viacerými medailami, ktoré 
získal v tohtoročnej sezóne

Športový podvečer 
v areáli ZŠ A. Dubčeka

Združenie rodičov a zástup-
cov žiakov na ZŠ A. Dubče-
ka usporiada 10. alebo 17. 

októbra v športovom areáli ZŠ A. 
Dubčeka na Majerníkovej ulici 
športové podujatie s názvom Deti 
a mládež potrebujú vzory. 

„Bude to športový podvečer plný 
súťaží vo futbale, basketbale, nohej-
bale/volejbale/vybíjanej, bedmin-
tone, pingpongu, tenise, skoku do 
diaľky, workoutových cvičeniach, 
jazde v teréne na bicykloch. Ter-
mín konania bude spresnený podľa 
počasia a zverejnený na webstránke 

a facebookovom profile ško-
ly, mestskej časti a na oznamoch 
v okolí,“ informuje predseda združe-
nia Martin Gabaj. 

Registrácia bude o 16.00 h, špor-
tové súťaže sa začnú o 16.30 h 
a skončia sa o 18.00 h. Nočný beh 
pre rôzne vekové skupiny sa začne 
o 19.00 h. Vyhodnotení budú bežci 
v jednotlivých vekových kategóriách 
podľa najväčšieho počtu zabehnutých 
kôl za 30 minút. Cieľom podujatia je 
spropagovanie športového areálu pre 
šport a mládež.

-mš-

Karlova Ves je aj na 
Facebooku
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2. 10. Jozef Hašto, Vzťahová väzba
10.00 h | Karloveská knižnica | 60 min. 

8. 10. Karloveská tajnička
15.00 h | Karloveské centrum kultúry | 120 min. 

14. 10. Divadlo pod Hríbikom – Jurko a prasiatka
10.00 h | Karloveské centrum kultúry | 45 min. 

15. 10. Mesiac úcty k starším
14.00 h | Karloveské centrum kultúry | 120 min.

-

22. 10. Večer karloveských rodákov
16.00 h | Karloveské centrum kultúry | 120 min.

-

28. 10. Pračlovek
10.00 h | Filmový klub Kamel | 88 min.

28. 10. Československý večer
18.00 h. | Hudobný a filmový klub Kamel | 90 + 90 min. s prestávkou.

Karloveské centrum kultúry / Kamel klub a Karloveská knižnica
Október 2018

Zm
ena program

u vyhradená.

Karloveské centrum kultúry, Molecova 2, 842 64, Bratislava
Web: www.karlovaves.sk, Tel.: 0940 634 126, Email: rezervacie@karlovaves.sk, FB: facebook.com/kckamel

Seniorfest

Seniorfest

Seniorfest

Kamel
Klub

FILM
Kamel
Klub

HUDBA

Kam
el

Klub FILM

Kam
el

Klub H
U
D
BA


