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Vyhradené parkovanie

Treba oň 
požiadať do 
konca novembra.
Viac na s. 2

Modernizácia trate nebude 
ukončená ani v druhom 
avizovanom termíne do 

31. októbra. Informovalo o tom 
hlavné mesto. Dôvodom má byť 
slabšia koordinovanosť prác na 
strane zhotoviteľa. Mesto mu chce 
od 1. novembra udeliť státisícové 
sankcie.  

Meškanie do konca októbra bude 
bez sankcii voči zhotoviteľovi, pre-
tože bolo spôsobené z objektívnych 
príčin. Inžinierske siete, ktoré našli 
počas leta, boli v inej hĺbke ako sa 
predpokladalo. 

V septembri však pokračovala be-
tonáž pevnej jazdnej dráhy električky 
a betónovali sa aj základy nástupíšť. 
Pod betónovú dráhu stavbári poklada-
li modrú antivibračnú rohož, ktorá by 
mala znížiť hlučnosť električiek. Na 
nástupisku zastávky Karlova Ves sa 
pracovalo na stavbe výťahových šácht 
a schodísk. V obratisku na konci Kar-
lovej Vsi sa začali práce na koľajovom 
zvršku. Rozbehli sa aj práce na úseku 
od obratiska smerom do Dúbravky.

Náhradné autobusy jazdia sys-
tematickejšie

Dopravný podnik Bratislava (DPB) 
od 25. septembra upravil prevádz-
ku náhradnej dopravy X5 smerom 
z Dúbravky do centra. Po novom posi-
lový autobus X5 z Borskej čaká na 
spoj z Dúbravky. Odchádza pred ním 

a obsluhuje zastávky z Borskej až 
na Molecovu. Ak cestujúci uvidia 
dva autobusy X5, ktoré idú tesne za 
sebou, DPB odporúča nastúpiť do 
prvého. Ide o posilový spoj s dostat-
kom voľných miest a druhý autobus je 
bežným spojom z Dúbravky.

DPB tak reagoval na podnety ľudí, 
ktorí upozorňovali, že plný autobus 
z Dúbravky často predbehol prázdny 
posilový spoj z Karlovej Vsi. Cestu-
júci sa doň už nezmestili a posilový 
autobus išiel takmer prázdny iba pár 
sekúnd po ňom. 

Električky budú jazdiť ako dote-
raz pre opravu Račianskej radiály

Veľká zmena v cestovných poriad-
koch a trasách električiek, ktorá platí 
v Bratislave od 22. júna potrvá dlhšie, 
a možno bude platiť natrvalo. „Zvažu-
jeme všetky možnosti, či už návrat 
dotknutých električkových liniek do 
svojich pôvodných trás, ponechanie 
zmeny v cestovných poriadkoch 
a trasách natrvalo s tým, že Ná-
mestie SNP a Kamenné námestie 
zostanú prestupnými uzlami pre 
električkovú dopravu,“ informuje ho-
vorca Bratislavy Peter Bubla. Ani po 
októbri sa však nevrátia električkové 
linky k pôvodným trasám.

„Po ukončení prvej etapy prác na 
Dúbravsko-karloveskej radiále je pri-
pravená rekonštrukcia jedného úseku 
Račianskej radiály. Ani na Račianskej 

radiále nebude počas rekonštrukcie 
sprístupnené obratisko električiek 
a všetky obojsmerné električky, ktoré 

Opravy v ZŠ A. Dubčeka

Telocvične 
majú nové 
sociálne zariadenia.
Viac na s. 6

Sociálne služby

Karlovešťania 
rozhodujú 
o budúcnosti 
sociálnych služieb. 
Viac na s. 10-11
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Mesto odhaduje, že električky 
budú v Karlovej Vsi jazdiť 
od 18. novembra

teraz obsluhovali zastávku Molecova, 
sa presunú do Rače,“ vysvetľuje Peter 
Bubla.      -mš-; Foto: MiÚ

Napriek zdržaniu práce na modernizácii radiály napredujú
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2 Správy z mestskej časti

O vyhradené parkovanie môžete požiadať osobne alebo elektronicky

Držitelia vyhradeného par-
kovacieho miesta by nemali 
zabudnúť na to, že ak majú 

záujem o predĺženie svojho vyhra-
deného parkovania v budúcom 
roku, je potrebné, aby si podali 
žiadosť najneskôr do 30. novembra.

Žiadosť je možné podať dvoma 

spôsobmi. Prvou možnosťou je osobne 
v podateľni miestneho úradu, ktorá sa 
nachádza v Centre služieb občanom. 
Pritom je potrebné predložiť doklad 
o trvalom bydlisku v Karlovej Vsi 
a preukázať vlastnícky vzťah k vozidlu. 

Pokiaľ nedošlo k žiadnej zmene vo 
vašich údajoch (napr. k zmene bydlis-

ka, EČV a pod.) môžete svoju žiadosť 
podať aj elektronicky prostredníctvom 
internetovej stránky Karlovej Vsi. 
Ak využijete túto možnosť podania 
žiadosti, mala by vám prísť odpoveď 
v podobe e-mailu s číslom, pod 
ktorým bola vaša žiadosť zaevido-
vaná.                         -mš-; Foto: MiÚ

Žiadosť o predĺženie vyhradeného parkovania 
môžete podať do konca novembra

október 2019

Výhodou cestovania MHD, ktorú si 
neuvedomujeme, je, že sa vďaka tomu 
všeličo dozvieme zo súkromného 
života iných. I keď o to nestojíme. 
A všeličo si tiež vypočujeme. 
Na zastávke električky neďaleko 
komplexu budov na brehu Dunaja 
nastúpili dvaja na prvý pohľad 
úspešní mladí ľudia. Drahé obleky, 
topánky i tašky. A ten jeden hovorí 
tomu druhému. „To je hrozné, čo nás 
tí dôchodcovia stoja. Stále niečo chcú. 
A čo nás len stojí zdravotná 
starostlivosť o nich.“ 

Väčšina z vás asi pozná klasickú 
rozprávku Pavla Dobšinského 
O troch grošoch. Chudobný človek 
v nej kopal pri ceste priekopy. Išiel 
okolo kráľ a opýtal sa ho, akú plácu 
dostáva na deň za takú ťažkú robotu. 
Keď sa dozvedel, že tri groše, divil 
sa, ako môže z tých troch grošov 
vyžiť. „Jaj, vaša jasnosť, čoby len 
vyžiť, to by ešte bolo ľahko, ale ja 
z tých troch grošov prvý vraciam, 
druhý požičiavam a iba na tom 
treťom sám žijem. Chovám si otca už 
starého a nevládneho, tomu vraciam, 
bo on ma vychoval. Ale chovám 
i malého syna, tomu požičiavam, aby 
mi vrátil, keď ostariem. A na treťom 
groši aj sám potrebujem žiť.“ 

Naši predkovia ani nemuseli vedieť, 
čo je to medzigeneračná solidarita. 
Vždy bola prirodzenou súčasťou ich 
života. To len posledných tridsať rokov 
života v slobodnej spoločnosti vedie 
k čoraz väčšiemu egoizmu mladých 
a úspešných na úkor ostatných. Stále 
viac sa im ťaží dať ten symbolický 
jeden groš svojim rodičom. Ale 
v tomto duchu sú vychovávaní. 
Musíš byť úspešný, musíš si 
vybojovať svoje miesto na slnku. 
Za každú cenu. Žijeme v najlepších 
časoch, aké kedy Slovensko zažilo. 
Ekonomika prosperuje, žijeme 
v mieri a napriek tomu sa mnohým 
ťaží byť solidárny s tými slabšími. 
Každá spoločnosť je pritom 
taká vyspelá, ako sa dokáže 
postarať práve o tých slabších. 
A tými sú okrem detí, aj starší ľudia či 
rôzne znevýhodnené skupiny ľudí. 

Napokon jediná istota v živote, 
ktorú máme je, že každý z nás raz 
môže byť chorý, určite však bude 
starý a odkázaný na starostlivosť 
druhých. Myslime na to najmä teraz v 
októbri, ktorý je venovaný seniorom. 
A nejde len o to dať im peniaze, či 
dary. Väčšinou je pre nich omnoho 
dôležitejší úprimný záujem, pocit, 
že nie sú osamelí. Veď aj oni vládali 
trpezlivo počúvať nás a naše problémy 
dlhé hodiny. Tak im to skúsme vrátiť.

Miroslav Špejl, redaktor

Inzerujte a dajte o sebe vedieť 
v našom mesačníku

Riadková inzercia 
(max. 300 znakov vrátane medzier): 

Občianska inzercia: 
1  / 50 znakov (aj začatých)

Podnikatelia, SZČO 
a právnické osoby: 

5  / 50 znakov (aj začatých)

Veľkosť strany         Cena Veľkosť v mm 
  (šírka x výška)
1/1 600  204 x 272
1/2 300  204 x 134,  100 x 272
1/4 150  100 x 134,  204 x   66
1/8 75    48 x 134,  100 x   66
1/16 40    48 x   66,  100 x   32 

Plošná inzercia 

CENNÍK INZERCIE 
základné ceny

Karloveské noviny vychádzajú v rozsahu zvyčajne 24 strán, v náklade 19-tisíc kusov. 
Slovenská pošta ich distribuuje do všetkých domácností aj fi riem na území Karlovej Vsi. 

Náš ofi ciálny mesačník ponúka priestor na prezentáciu a propagáciu produktov a služieb. 
Inzercia je skvelou príležitosťou pre fi rmy, prevádzky a služby, 

ako za primerané náklady inzerovať 
v celej Karlovej Vsi. Pri viac násobnom 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
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Viac ako 12 rokov hyzdí prie-
stor nad futbalovým ihris-
kom na Molecovej skládka 

stavebného odpadu. Krátko pred 
letom ju likvidovali ťažké mecha-
nizmy – bagre, buldozéry a drviče. 
Zatiaľ nie sú známe podrobnosti, 
ako k tomu došlo. Otázkou zostá-
va aj to, kto zabezpečil likvidáciu 
odpadov zo skládky. Nie sú jasné 
ani komplikované vlastnícke 
vzťahy, len to, že majiteľ skládky 
odpadov je zo zahraničia a sídli na 
britských Panenských ostrovoch.

V minulosti boli na území s plo-
chou takmer 19-tisíc m2 opravárenské 
dielne čerpacej techniky, skladové 
hospodárstvo náhradných dielov, 
rôz nych chemikálií na odmasťovanie 
a odstraňovanie vodného kameňa 
z čerpadiel, autodoprava s čerpacou 
stanicou pohonných hmôt a motoro-
vých olejov Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti, a. s. (BVS).

BVS po roku 2006 opravárenské 
dielne a všetko, čo k nim patrilo, 
odpredala. Nový majiteľ ich dal po 
odkúpení zbúrať a na pozemku za-
nechal haldy odpadu, ktorý tvorili 
betónové kusy a tehly po demolácii 
objektov, množstvo dreveného ma-
teriálu, železného šrotu, plastových 
a azbestových rúr, nádoby po ky-
selinách, riedidlách a rozpúšťadlách 
vodného kameňa, olejových a emai-
lových farbách a konzervačných 
mazadlách. 

Odpady na skládke boli dlhé roky 
vystavené klimatickým a poveter-
nostným zmenám. Dažďové a sne-
hové zrážky, mráz a slnečné žiarenie 
spôsobovali ich zvetrávanie, rozpad 
a vylučovanie rôznych látok, ktoré sa 
dostávali do horninového prostredia 
a podzemných vôd v podloží skládky 

Dopravný podnik Bratislava 
upravil prevádzku auto-
busu 133 do centra mesta. 

Autobus má po novom zastávku na 
znamenie aj priamo v historickom 
jadre mesta - na Námestí Ľudovíta 
Štúra, medzi budovou Slovenského 
národného múzea a bývalého Pro-
peleru.

„Sme si vedomí, že linka pravidelne 
mešká pre veľké zápchy na nábreží 

a spoje následne meškajú aj ďalšie 
jazdy už rovno z konečnej. Po no-
vom má autobus konečnú na zastávke 
Malá scéna, kúsok od nákupného 
centra Eurovea a hneď sa otočí späť. 
Ušetrí tým takmer 5 min. ďalším 
cestujúcim, ktorí na neho čakajú na 
Dlhých dieloch,“ informoval doprav-
ca na sociálnej sieti.

-bh-; Foto: imhd.sk

odpadov, a tým ho kontaminovali.

Úrad vyzval pôvodcu skládky nie-
koľkokrát

Na skládku odpadov na území  
Karlovej Vsi upozornil mestskú časť 
začiat kom apríla 2015 obyvateľ Kar-
lovej Vsi Ivan Šarík. Je geológ a znalec 
v odbore ochrany životného prostredia 
a skládok odpadov. Vedenie mestskej 
časti sa na jeho podnet rozhodlo 
túto kauzu riešiť. Zistilo sa, že ma-
jiteľom pozemku a skládky odpadov 
je za hraničná spoločnosť so sídlom 
na Panenských ostrovoch. Zaslaním 
oficiálnej žiadosti vyzvalo zahraničnú 
spoločnosť, aby odstránila odpady zo 
skládky na území Karlovej Vsi. Keďže 
zahraničná spoločnosť na výzvu miest-
neho úradu nereagovala, úrad zopa-
koval žiadosti ešte niekoľkokrát.

Keďže bolo pravdepodobné, že na 

skládke sa môže nachádzať aj nebez-
pečný odpad, miestny úrad požiadal 
Slovenskú inšpekciu životného pro-
stredia o vykonanie štátneho dozo-
ru na skládke. Tá odstúpila žiadosť 
Okresnému úradu Bratislava. Keďže 
sa na skládke odpadov na území Kar-
lovej Vsi ani po uplynutí roka 2015 
nič nekonalo, autor podnetu Ivan 
Šarík sa písomne obrátil na primáto-
ra Hlavného mesta SR Bratislavy 
Iva Nesrovnala, aby sa ako najvyšší 
predstaviteľ svojimi právomocami 
a postavením podujal na vyriešenie 
dlhodobo zanedbávanej nelegálnej 
skládky odpadov na území Karlovej 
Vsi. Mesto sa preto spýtalo inšpekcie, 
či bol na skládke spáchaný trestný čin 
podľa zákona o odpadoch. Okresný 
úrad Bratislava posudzoval skládku 
nad futbalovým ihriskom v rokoch 

2016 a 2017 a potvrdil, že odpad na 
skládke v Karlovej Vsi je nezákonne 
umiestneným odpadom a uvedenou 
činnosťou došlo k spáchaniu trest-
ného činu neoprávneného nakladania 
s odpadmi.

Začala konať aj kriminálka
Odbor kriminálnej polície Okres-

ného riaditeľstva PZ Bratislava IV 
začal trestné stíhanie za prečin neo-
právneného nakladania s odpadmi 
voči zahraničnej spoločnosti. Napriek 
mnohým pokusom mesta, mestskej 
časti aj polície v rokoch 2015 až 2018 
sa nepodarilo prinútiť pôvodcu sklád-
ky odpad odstrániť. Problémom sa 
začalo zaoberať aj Ministerstvo život-
ného prostredia SR. Kto však stojí za 
vyčistením tejto skládky, zostáva na-
teraz otázne.  -red-; Foto: MiÚ

Správy z mestskej časti

Skládka na Molecovej je dlhoročným problémom

Linka 133 premáva až do centra

Takto vyzerala skládka na Molecovej koncom septembra
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Zaznamenali smeoktóber 2019

Krajšie ihrisko na Dlhých 
dieloch, denné centrum pre 
seniorov na Lackovej, ale 

aj ďalšia vysadená zeleň. To všetko 
vďaka akciám Milujem svoje mes-
to (14. 9.) a Týždeň dobrovoľníctva 
(17. 9. – 20. 9.).

V sobotu 14. septembra sa tím 
zložený z 11 dobrovoľníkov zaslúžil 
o krajšie detské ihrisko vo vnútro-
bloku medzi ulicami Kolískova 
a Hany Meličkovej. Sympatické do-
b rovoľníčky a dobrovoľníci obetovali 
voľný víkendový čas, aby pomohli 
ponatierať drevené hracie prvky na 

detskom ihrisku a oživili ochranným 
náterom hraciu zostavu s domčekom, 
závesnú i prevažovaciu hojdačku 
a hojdacie autíčko. Akcia sa konala 
v Karlovej Vsi vďaka spolupráci s plat-
formou Kresťania v meste už tretí rok.

Od 16. do 22. septembra sa konal 
na Slovensku Týždeň dobrovoľníc-
tva. Organizuje ho Platforma do-
brovoľníckych centier a organizácií. 
Počas tohto týždňa si záujemcovia 
mohli vybrať z množstva dobro-
voľníckych aktivít, v rámci ktorých 
mohli nezištne pomôcť jednotlivým 
organizáciám na celom Slovensku. 

Od utorka 17. septembra do štvrt-
ka 19. septembra pomáhali do -
brovoľníčky v Karloveskej knižnici 
pri označovaní kníh zadávaných 
do nového knižničného systému. 
V pia tok 20. septembra dobrovoľní-
ci pomáhali pri skrášľovaní denného 
centra pre seniorov na Lackovej uli-
ci. Ponatierali plot lemujúci denné 
centrum, vyčistili petangové ihris-
ko, u pratali záhradu od lístia a i ných 
nečistôt a ostrihali kríky. Keďže 
Karlova Ves sa dlhodobo sústreďu-
je na prírode blízku údržbu zelene, 
v rámci Týždňa dobrovoľníctva ocenila 

pomoc pri výsadbe ružovej záhrady na 
Nám. sv. Františka, pri dosádzaní kvit-
núcich medonosných rastlín do verej-
ných kvetináčov pri Fontáne rodiny 
za Karloveským centrom kultúry a pri 
výsadbe kvitnúcich cestných ostrov-
čekov na križovatke ulíc H. Melič-
kovej, Tománkovej a Ľ. Fullu na Dl-
hých dieloch. Ruku k dielu pripojili 
aj pracovníci z Miestneho úradu MČ 
Bratislava-Karlova Ves. „Všetkým do-
brovoľníkom ďakujeme a tešíme sa na 
spoluprácu aj v ďalších rokoch,“ pove-
dala koordinátorka oboch akcii Lenka 
Nemcová.               -red- ; Foto: MiÚ

Dobrovoľníci si vyhrnuli rukávy

Ihrisko vo vnútrobloku Kolískova a Hany Meličkovej skrášlili dobrovoľníci ešte v sobotu 14. septembra

Aj vďaka dobrovoľníkom z miestneho úradu vznikla 

ružová záhrada na Nám. sv. Františka

Dobrovoľníčky pomáhali v knižnici 
s usporiadaním a označovaním kníh

Ďalší dobrovoľníci vysadili kvety na cestnom ostrovčeku na križovatke ulíc H. Meličkovej, Tománkovej a Ľ. Fullu

Denné centrum na Lackovej ožilo novým 
náterom plotu a úpravou záhrady

O vyčistenie 
cestného 
ostrovčeka 
medzi super-
marketom 
a čerpacou 
stanicou sa 
postarali sta-
rostka Dana 
Čahojová 
a vicestarosta 
Branislav 
Záhradník
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Informujeme

Približne 300 suchých stro-
mov, ktoré ohrozujú 
návštevníkov v lese Sitina, 

Mestské lesy Bratislava konečne 
odstránia. Informoval o tom ria-
diteľ podniku Matej Dobšovič. 
Zmiznú najmä tie stromy, ktoré 
rastú pozdĺž častejšie využívaných 
chodníkov. Tristo suchých stromov 
predstavuje necelé jedno percento 
celkového počtu stromov na Sitine. 

Pri každom silnom vetre spadne na 
Sitine nejaký strom, niekedy aj viac 
stromov. Hoci je to v prírode bežné, 
predstavuje to riziko pre návštevníkov 
lesa. Niektoré stromy sú už povalené 
vetrom a opierajú sa o susedné. Stro-
my vzdialenejšie od chodníkov sa 
podľa informácií mestských lesov píliť 
nebudú.

Keďže suché stromy sú použiteľné 
len ako palivo, ich spálením sa do at-
mosféry uvoľní veľké množstvo oxidu 
uhličitého, ktorý stromy za svoj život 
odčerpali z atmosféry. Storočný dub 
obsahuje toľko uhlíka, že spálením 
jeho dreva sa uvoľní až 5 ton plynného 
oxidu uhličitého. 

Aby bol tento, pre atmosféru veľmi 

negatívny dôsledok spôsobený ťaž-
bou suchých stromov minimalizo-
vaný, bude pri pílení veľká väčšina 
z nich ponechaná v lese. Mestské lesy 

vyvezú len tie stromy, ktoré vypília 
pozdĺž lesných ciest prejazdných 
nákladným autom. Celá akcia by sa 
mala vykonať spôsobom šetrným 

pre lesný terén. Mestské lesy začnú 
s pílením po ukončení vegetačného 
obdobia.  -red-; Foto: MiÚ

Suché stromy na Sitine konečne odstránia

Inzercia

Najväčší lesný masív v Karlovej Vsi 
sa začína v Líščom údolí
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Deti zo Základnej školy 
(ZŠ) A. Dubčeka, ale aj zo 
súkromných škôl, ktoré 

sídlia v budove bývalej školy na 
Majerníkovej 60, športové kluby 
a ostatní nájomcovia telocviční sa 
môžu od októbra tešiť z nových 
sociálnych zariadení, spŕch a šatní 
pre obidve telocvične.

Rekonštrukcia v budove školy na 
Majerníkovej 62 sa konala v lete. 
Kompletne tam opravili sociálne za-
riadenia telocviční s príslušenstvom 
vrátane zdravotechniky a inžinier-
skych sietí. Práce zahŕňali výmenu 
elektroinštalácie, rozvodov vody 
a kanalizácie, vykurovacích telies, 
výmenu vodovodných batérií, sprcho-
vých hlavíc, sanity, obkladov a dlaž-
by, výmenu zárubní, dverí a dokončo-
vacie práce po rekonštrukčných 
prácach. Všetky práce sa skončili 
koncom septembra.

V máji minulého roka poda-
la Karlova Ves žiadosť o dotáciu 
z ministerstva školstva na roz-
voj výchovy a vzdelávania žiakov 
v oblasti telesnej a športovej výcho-
vy formou dostavby, rekonštrukcie 
alebo výstavby novej telocvične na 
rok 2018 a koncom minulého roka 
bola potvrdená jej úspešnosť. Re-
konštrukčné práce boli financované 
z tejto dotácie vo výške 99 084 eur 
a zvyšných 24 722,62 EUR bolo hra-
dených z rozpočtu mestskej časti. 

Chystá sa komplexná obnova školy
Vzhľadom na to, že budova ZŠ 

A. Dubčeka je zaradená do projektu 

DELIVER a do roku 2021 sa plánu-
je jej komplexná obnova, boli pri 
rekonštrukčných prácach pripravené 
aj rozvody na využívanie dažďovej 
vody na splachovanie a pripojenie 
na solárny ohrev vody. „Cieľom 
budúcej komplexnej obnovy budovy 
ZŠ bude dosiahnuť štandard budovy 
s takmer nulovou spotrebou ener-
gie.  Popri úsporách energie, ako je 
potreba tepla na vykurovanie zhruba 
na úrovni pasívneho domu a využi-
tie obnoviteľných zdrojov energie, 
predpokladáme podstatné zlepšenie 
kvality vnútorného prostredia pre 
žiakov vďaka vetraciemu systému tzv. 

rekuperácii,“ informuje Jolana Kod-
hajová z Referátu riadenia projektov 
miestneho úradu. 

Prírode blízke riešenia sa stanú 
súčasťou výučbového procesu vrá-
tane modelového prístupu k zrážkovej 
vode, čo znamená jej zachytávanie 
a sekundárne využitie. Uplatnia sa tu 
aj vegetačné steny a opatrenia na pod-
poru biodiverzity na budove ako aj 
v rámci jej areálu.

V ZŠ A. Dubčeka sú dve telocvične 
– veľká a malá, ktoré v deväťdesia-
tych rokoch využívalo týždenne asi 
1200 detí. Mestská časť postupne 
investovala do telocviční nemalé 

finančné prostriedky.  Obnovil sa 
protišmykový náter podlahy, pribud-
li ochranné siete na oknách, oblože-
nie stien a vymenili sa okná v malej 
telocvični. V roku 2016 sa z dotácie 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky zakúpi-
lo športové vybavenie telocvične. 

K telocvičniam patria sociálne 
zariadenia na troch podlažiach, a to 
dve sociálne zariadenia so sprchami 
pre chlapcov, dve sociálne zariade-
nia so sprchami pre dievčatá, toalety 
pre chlapcov aj pre dievčatá. Keďže 
tie pôvodné už boli v nevyhovu-
júcom, až v havarijnom stave, nedali 
sa plnohodnotne využívať. Sociálne 
zariadenia  so sprchami pre dievčatá 
a chlapcov na druhom nadzemnom 
podlaží v jednej časti boli niekoľko 
rokov odstavené pre poškodenú hyd-
roizoláciu v sprchách, zatekanie 
vody do nižších podlaží a poškodenie 
priľahlých stien vlhkosťou. 

Sociálne zariadenia so sprchami 
na prvom nadzemnom podlaží boli 
tiež v havarijnom stave.  Vzhľadom 
na to, že tam ostali jediné funkčné 
sprchy, aj napriek havarijnému stavu 
museli zostať v prevádzke. Celý stav 
si vyžadoval kompletnú rekonštruk-
ciu sociálnych zariadení vrátane 
nových rozvodov kanalizácie, teplej 
a studenej vody a kompletnej výmeny 
zariadenia.

-mš-; Foto: MiÚ

Telocvične v ZŠ A. Dubčeka majú nové sociálne zariadenia

Sociálne zariadenia telocviční s príslušenstvom vrátane zdravotech-
niky a inžinierskych sietí boli kompletne zrekonštruované
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Informujeme

Poznáme 
budúcu 
podobu MŠ 
Kolískova

Materská škola na Kolís-
kovej 14 sa podľa vizua-
lizácie, ktorú vyhoto-

vil autor projektu jej hĺbkovej 
obnovy, do dvoch rokov „oblečie“ 
do zelene. Obnova s prvkami ze-
lenej infraštruktúry by mala mať za 
následok zníženie uhlíkovej stopy 
najmenej o 60 percent. 

Škôlka bude využívať zrážkovú 
vodu na splachovanie toaliet 
a zalievanie vegetačných stien a no-
vovysadenej zelene v obnovených 
átriách. Strecha škôlky sa na zelenú 
premeniť nemôže, pretože jej to ne-
dovoľujú statické parametre.

Vďaka zateplenej fasáde a stre-
che sa výrazne zníži spotreba tepla 
budovy. Ďalšiu úsporu energií prine-
sie využívanie solárnych panelov na 
ohrev vody a vetranie rekuperáciou. 

Tá zaistí čerstvý a čistý vzduch bez 
toho, aby z miestností unikalo tep-
lo. Hojné množstvo zelene a vodný 
prvok neprinesie deťom len prí-
jemnejšie prostredie, ale aj kvalitnú 
mikroklímu.

Verejné obstarávanie na realizáciu 
hĺbkovej obnovy materskej školy je 
plánované v januári 2020. Prvá eta-
pa rekonštrukčných prác sa začne 

v júli a auguste 2020. Finálne práce sú 
naplánované na rok 2021. Projektová 
dokumentácia na hĺbkovú obnovu 
zelene, doplnená o prvky na zníže-
nie energetickej náročnosti budovy 
a zelené opatrenia, bola pripravená 
v rámci projektu DELIVER. Viac 
o projekte na www.odolnesidliska.sk.

-red-; Vizualizácia: 
Ivan Stankóci

Očná Optika

www.lensoptik.sk

Rezervujte si termín 
na našej stránke
lensoptik.sk

Dajte si urobiť multifokálne 
okuliare s 30% zľavou, alebo 
druhé sklá máte zadarmo

Nájdete nás
v Poliklinike Karlova Ves

30%
AKCIA

zľava1+1
na Multifokálne sklá

alebo 
%

zľava1

A
n

á

BEZPLATNE

vyšetrenie očným lekárom

pri kúpe okuliarov,

Inzercia

Inzercia

Zeleň a vodný prvok prinesú deťom 
príjemnejšie prostredie aj kvalitnú 

mikroklímu

Novootvorený Kozmetický salón 
Štúdio Zdravá pleť 

Vás pozýva na ošetrenia všetkých typov pleti ušité na mieru podľa toho, aké 
problémy Vás trápia a čo práve Vaša pleť potrebuje. 

Nájdete nás:
Štúdio Zdravá pleť

Budova Polikliniky Karlova Ves (ihneď pri vchode do detského pavilónu)
Líščie údolie 57, Bratislava

Platba v hotovosti alebo platobnou kartou.

Ako sa objednať:
Telefonicky: 0948 296100

ONLINE cez našu stránku: www.inventia.sk

Ošetrujeme kozmetikou značky SynCare a Dermalogica. 

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
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Predškoláci 
z Majerníkovej 11 
navštívili Park miniatúr

Viete, že za jeden deň možno navštíviť viacero sloven-
ských hradov a zámkov bez toho, aby ste sa pohli 
z miesta? Ani predškoláci z MŠ Majerníkova 11 to ne-

vedeli, kým v rámci spoznávania Slovenska nenavštívili Park 
miniatúr hradov a zámkov v Podolí. 

Počasie im síce neprialo, ale nenechali sa znechutiť. „Deti si 
poprezerali miniatúry slovenských  hradov a zámkov, vypočuli si 
rôzne príbehy o nich a dokonca videli aj maketu domu, v ktorom 
sa narodili Ľudovít Štúr a Alexander Dubček,“ prezradila riaditeľ-
ka škôlky Iveta Ryzá. 

-ab-; Foto: MŠ Majerníkova 11

Informujeme

Nebo nad Kráľovou 
horou ovládnu šarkany

Už po ôsmykrát sa v druhú októbrovú sobotu uskutoční 
tradičné púšťanie šarkanov spojené s hrami v prírode. 
Deti si spolu s rodičmi užijú príjemný jesenný deň na 

čerstvom vzduchu a predvedú svoju fantáziu, ktorú uplatnili 
pri zhotovovaní šarkanov. 

Podujatie tradične organizuje OZ LÚKA v spolupráci s mest-
skou časťou Bratislava-Karlova Ves a ZŠ Alexandra Dubčeka. 
Šarkaniáda sa uskutoční na lúke nad Dlhými dielmi v sobotu 12. 
októbra od 14.00 do 17.00 h. V prípade veľmi nepriaznivého poča-
sia sa podujatie odloží a uskutoční sa o dva týždne neskôr v rovna-
kom čase. Aktuálne informácie nájdete na www.kralovahora.sk.

-mš-; Foto: Peter Garai

14.10.2019

Večer
Karlovešťanov
Karloveské centrum kultúry

Moderuje Jakub Ružička

17.00
17.10
17.1 5
17.20

18.20
 

h
h
h
h

h
 

Pekaringo - kapela karloveskej trampskej osady Pohoda
ZUŠ J. Kresánka
Príhovor pani starostky
Karlova Ves v dobovej tlači Pressburger Zeitung – Bratislavské noviny v rokoch 
1780 – 1918. Prezentácia Matúš Šrámek a Mária Zatkalíková Stranovská.
Pekaringo - vystúpenie

Pozývam vás na stretnutie Karlovešťanov a priateľov Karlovej Vsi pri 
príležitosti Mesiaca úcty k starším. Počet miest je limitovaný. Váš 
záujem píšte na rezervacie@karlovaves.sk, +940 634 126
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MŠ Borská vítala deti novým 
ihriskom a prišiel aj kúzelník

Lepšie vzdelávanie pre žiakov 
so špeciálnymi potrebami 

Po letných prázdninách MŠ 
Borská privítala 148 detí, 
z toho 44 najmenších a 54 

predškolákov. Čakalo ich vynovené 
ihrisko a vyzdobené triedy. 

„Pani učiteľky pripravili krásne 
a čisté  triedy. Deti vítalo nové vyno-
vené ihrisko s rôznymi hracími prvka-
mi, nechýbala ani futbalová a basket-
balová plocha. Po rekonštrukcii sa 
deti mohli dosýta zahrať na hracích 
prvkoch rôzneho druhu. Radosť bola 

Základná škola Alexandra 
Dubčeka chce vďaka projek-
tu dosiahnuť rovnaký prí-

s tup ku kvalitnému vzdelaniu pre 
všetkých svojich žiakov. 

Špecifickú pozornosť chcú venovať 
zlepšeniu školského prospechu 
žiakov so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami. Osobitne 
sa pri tom mienia sústrediť na žia-
kov so zdravotným znevýhodnením, 
ktorí majú napríklad narušenú komu-
nikáciu, trpia autizmom alebo neja kou 
vývinovou poruchou. Aktivity tzv. 
inkluzívneho vzdelávania prispejú 
k pripravenosti žiakov na ich prechod 
na strednú školu či na ich budúce 
uplatnenie na pracovnom trhu.

veľká,“ prezradila Zuzana Olgyayová. 
Deti privítal aj kúzelník, ktorý 

spestril prvý deň v škôlke aj tým 
deťom, ktoré sa ťažko lúčili s rodičmi. 
Mohli sa tak radovať z predstave-
nia a zaujímavých kúziel, ktoré ich 
rozveselili a očarili. Tento rok čaká 
naj staršie deti z MŠ Borská novinka, 
a to celoročná športová príprava. Pri-
pravené sú rôzne akcie pre menších aj 
väčších.

-bh-; Foto: MŠ Borská

„Projekt je založený najmä na účas-
ti špeciálneho pedagóga. Ten bude 
spolupracovať s učiteľom v triede 
a s pedagogickými zamestnancami 
školy, čo má uľahčiť adaptáciu žiaka 
alebo prekonať bariéry, ktoré plynú 
z jeho zdravotného znevýhodnenia. 
Zároveň bude spoluorganizovať čin-
nosť žiaka vo výchovno-vzdelávacom 
procese v súlade s pokynmi učiteľa, 
počas prestávok vykonávať peda-
gogický dozor zacielený na žiakov so 
špeciálnymi potrebami,“ vysvetľuje 
riaditeľ školy Pavol Bernáth. Takis-
to im bude pomáhať pri príprave 
učebných pomôcok. Okrem toho 
bude asistovať pri práci so žiakmi vo 
voľnočasových aktivitách organizo-

vaných školou. Tento projekt sa rea-
lizuje vďaka podpore z Európskeho 
sociálneho fondu a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Ope-

račného programu Ľudské zdroje. 
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk

-mš-; Foto: MiÚ

Tilgnerka v Šanghaji

Prvé dni v škole priniesli mi-
moriadny úspech pre Spo-
jenú školu na Tilgnerovej. 

Žiačka štvrtého ročníka Nella 
Rózsová cez letné prázdniny ne-
zaháľala a svoj výtvarný talent 
využila na namaľovanie obrazu, 
ktorý zaslala na Medzinárodnú 
výstavu detských malieb v Šangha-
ji. 

„Samozrejme, nebolo to také jed-

noduché. Všetko išlo s pomocou Ge-
nerálneho konzulátu SR v Šanghaji. 
Nellka zaujala odbornú verejnosť aj 
novinárov a krásne reprezentovala 
nielen našu krajinu, ale aj školu. Jej 
dielo sa ocitlo v katalógu výstavy, 
ktorý obletí celý svet. Tilgneráci tak 
znova potvrdili, že sa nestratia doma 
ani vo svete,“ s hrdosťou povedala 
učiteľka Adriana Hlavinková.

-bh-; Foto: SŠ Tilgnerova

Školstvo
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Ste presvedčený alebo pre-
svedčená, že vám alebo nie-
komu z vašich blízkych sa 

nestane žiadna nehoda, ktorej 
následky vás vyradia z každoden-
ného života? Viete s určitosťou, 
že nikto z vašich blízkych nebude 
potrebovať sociálnu starostlivosť? 
Ak si nie ste istí budúcnosťou vás 
a vašich blízkych, máte teraz op-
timálnu príležitosť rozhodnúť 
a pomôcť správne nastaviť pláno-
vanie sociálnych služieb v Karlovej 
Vsi. Stačí vyplniť priložený dotaz-
ník na strane 11.
Ľudia v dôchodkovom veku sa vďa-

ka sociálnym službám mestskej časti 
môžu dostať k teplej strave, získať 
pomoc pri starostlivosti o domácnosť 
či asistenciu pri vybavovaní úrad-
ných dokumentov. Rodičia s malými 
deťmi sa môžu zapojiť do programu 
v ro dinných centrách alebo získať pod-
poru pri zladení práce s rodičovskými 
povinnosťami. Ľudia so zdravotným 
postihnutím môžu využiť opatro-

Sociálne služby pomáhajú prekonávať bariéry. Mestská časť Bratislava-Kar-
lova Ves pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2020-2024. Za 
týmto účelom Vás prosíme o vyplnenie dotazníka. Cieľom sú lepšie sociálne 
služby Karlovej Vsi pre všetkých, nezabúdajúc na mamičky s deťmi, starších či 

KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE - poskytuje odpoveď na otázku, aké so-
ciálne služby a v akom rozsahu je potrebné vytvoriť, ako by tieto služby mali 
byť rozmiestnené v samospráve a aké personálne, materiálne a finančné zdroje 
sú na to k dispozícii. Hlavným nástrojom komunitného plánovania v samo-
správach je Komunitný plán sociálnych služieb.

• Centrum služieb občanom, Nám. sv. Františka 6
• Denné centrum, Lackova 4
• Denné centrum, Tilgnerova 1
• Materská škola, Adámiho 11
• Materská škola, Borská 4
• Materská škola, Suchohradská 3
• Materská škola, Kolískova 14
• Materská škola, Ladislava Sáru 3
• Materská škola, Majerníkova 11
• Materská škola, Pod Rovnicami 1 

• Materská škola, Ľudovíta Fullu 12
• Materská škola, Majerníkova 60
• Základná škola, Karloveská 61
• Spojená škola, Tilgnerova 14
• Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62
• Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32
• Spojená škola, Mokrohájska 3
• Pošta, Karloveská 34 
• Pošta, Ľudovíta Fullu 3
Ďakujeme za vašu angažovanosť a čas.

a Ústavu verejnej politiky (ÚVP). 
Chce pritom zapojiť všetkých, ktorých 
sa to týka, teda prijímateľov a posky-
tovateľov sociálnych služieb, ale  aj 
širokú verejnosť. 

Výskumníci SGI a ÚPV oslovili 
organizácie a zariadenia, ktoré posky-
tujú sociálne služby v Karlovej Vsi 
aj mimo nej v Bratislavskom kraji, 
ak ich služby využívajú Karlovešťa-
nia. Zisťujú ich možnosti a požia-
davky, aby ich mestská časť mohla 
čo najefektívnejšie zladiť s potreba-
mi občanov. Zaujímajú sa aj o názor 
obyvateľov Karlovej Vsi. Preto sa 
na nich obrátili s dotazníkom, ktorý 
je súčasťou tohto čísla Karloveských 
novín.

Dotazníkmi sa to nekončí
Výskumníci okrem toho počas 

jesene povedú aj hlbšie skupinové 
diskusie priamo s občanmi, ktorých 
sa sociálne služby týkajú – napríklad 
s rodičmi, ktorí navštevujú rodinné 
centrá, s dôchodcami, ktorí využívajú 

ľudí so zdravotným znevýhodnením. 
Dotazník je anonymný, nezaberie Vám viac ako 5 minút a jeho zistenia budú 

použité výlučne pre účely tvorby Komunitného plánu pre mestskú časť Karlova 
Ves. 

vateľskú službu či finančnú pomoc 
pri nákupe zdravotníckych pomôcok. 
Samospráva pomáha osobám 
v krízových životných situáciách, ale 
aj pri problémoch so závislosťou. 

Sociálne služby, ktoré zabezpeču-
jú samosprávy, plnia zásadnú úlo-
hu v každej komunite. Pomáhajú 
zraniteľným skupinám obyvateľstva 
prekonávať bariéry, ktorým čelia 
v každodennom živote. Ich správne 
nastavenie má dosah na kvalitu živo-
ta aj v Karlovej Vsi. Niektorým „len” 
uľahčuje každodenné fungovanie, 
iní sú na sociálne služby absolútne 
odkázaní. Správnym identifikovaním 
potrieb niektorých zraniteľných sku-
pín dokonca možno zabrániť nežia-
ducemu správaniu, alebo ho aspoň 
minimalizovať. 

Ako nastaviť sociálne služby?
Karlova Ves spolupracuje pri tvor-

be komunitného plánu sociálnych 
služieb s výskumníkmi z Inštitútu pre 
dobre spravovanú spoločnosť (SGI) 

denné centrá, alebo s príbuznými pri-
jímateľov sociálnych služieb. 

Súčasťou diskusií je aj vypraco-
vanie pocitových máp, na ktorých 
môžu občania vyznačiť, s akými 
mies tami v Karlovej Vsi sa im spája-
jú pozitívne či negatívne vnemy. Za-
znamenať  asociácie súvisiace s mies-
tami v mestskej časti mali možnosť aj 
návštevníci Karloveských hodov.

Súčasťou výskumu bola aj analýza 
komunitných plánov tridsiatich naj-
väčších samospráv na Slovensku. Jej 
cieľom bolo nájsť príklady pozitívnej 
praxe, ktorou sa môže Karlova Ves 
pri plánovaní sociálnych služieb in-
špirovať, a zároveň sa vyhnúť chybám 
iných miest či obcí.

Všetky informácie o projekte, ako 
aj dotazníky na vyplnenie nájdete na 
webstránke https://www.karlovaves.
sk/komunitny-plan/. Akékoľvek otáz-
ky vám radi zodpovedia výskumníci 
SGI. Stačí im napísať na vyskum@
institutsgi.sk.

-red-

Rozhodnite o budúcej podobe sociálnych služieb 
v Karlovej Vsi

Zapojte sa do komunitného plánovania 
a pomôžte odstraňovať bariéry

Základné pojmy:
SOCIÁLNE SLUŽBY - činnosti zamerané na pomoc ľuďom v nepriaznivej 

sociálnej situácii, keď si nevedia sami zabezpečiť základné životné potreby, 
prípadne potrebujú pomoc z iných dôvodov. Sociálne služby sa môžu posky-
tovať v zariadeniach (napr. komunitné centrum, materské centrum) alebo ide 
o terénne sociálne služby (napr. domáca opatrovateľská starostlivosť).

Vyplnené dotazníky vhoďte do 18. 10. 2019 do vyznačených urien na zberných miestach:
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Dotazník
1. Ak zoberiete do úvahy všetky 
stránky života v Karlovej Vsi, ako 
sa celkovo v tejto mestskej časti 
cítite?
a) Určite spokojne 
b) Skôr spokojne 
c) Skôr nespokojne 
d) Určite nespokojne
e) Neviem/nechcem odpovedať

2. Označte tri najväčšie problémy 
Karlovej Vsi:
a) Doprava (napr. cestná infraštruk-
túra, plynulosť dopravy a pod.)
b) Parkovanie
c) Infraštruktúra pre chodcov (napr. 
kvalita chodníkov) 
d) Infraštruktúra pre cyklistov (cyk-
lotrasy) 
e) Dostupnosť  a kvalita zdravotnej 
starostlivosti 
f) Č istota (vzhľad a údržba verejných 
priestorov)
g) Bezpeč nosť 
h) Ponuka a ceny bytov 
i) Ponuka nájomných bytov
j) Ponuka pracovných príležitostí
k) Ž ivotné  prostredie (stav zelene)
l) Infraštruktúra pre športové využitie 
(napr. ihriská)
m) Sociá lne služ by (napr. kvalita 
opatrovateľských služieb, materských 
centier a pod.)
n) Kultúra v mestskej časti (napr. 
ponuka kultúrnych akcií)
o) Obchodná  sieť  a služ by (napr. 
ponuka týchto služieb v okolí)
p) Iné .................................................
...........................................................
(prosím, uveďte)

3. Ako dlho bývate v Karlovej Vsi?
a) Kratšie ako 1 rok 
b) Dlhšie ako 1 rok, ale kratšie ako 
5 rokov
c) Dlhšie ako 5 rokov, ale kratšie ako 
10 rokov
d) Dlhšie ako 10 rokov

4. Označte, prosím, PSČ vášho 
bydliska:
a) 841 04 
b) 841 05
c) Iné .................................................
...........................................................
(prosím, uveďte)

5. Považujete niektoré lokality 
v Karlovej Vsi za problematické 
z pohľadu bezpečnosti?
a) Nie, neviem o takejto lokalite/
lokalitách 
b) Áno - prosím uveďte lokalitu a jed-
ným dvoma slovami aj dôvod prečo 
ide o menej bezpečnú lokalitu: 
..........................................................
..........................................................

6. Na koho sa obrátite v prípade, 
ak by ste potrebovali získať in-
formácie alebo konkrétnu pomoc 
týkajúcu sa sociálnych služieb 
v Karlovej Vsi?  Môžete vybrať viac 
možností:
a) Vyhľadám pomoc u známych, 
v rodine
b) Obrátim sa na človeka, ktorý sa 
stretol s podobným problémom
c) Kontaktujem organizácie, 
o ktorých viem, že poskytujú podob-
né služby
d) Získam informácie z internetu
e) Informujem sa na úradoch
f) Opýtam sa ošetrujúceho lekára/
lekárky
g) Nevedel/a by som
h) Iné .................................................
...........................................................
(prosím, uveďte)

7. Akú formu informovania 
o sociálnych službách poskytovaných 
v MČ Karlova Ves by ste privítali? 
Môžete vybrať viac možností:
a) Osobné kontaktovanie zamestnan-
com / zamestnankyňou mestskej časti 
Karlova Ves 
b) Letáky do schránky
c) Internetová stránka
d) Miestna tlač
e) E-mail / forma newslettera
f) Sociálne siete (Facebook, Twitter, 
Instagram a pod.)
g) Telef. kontakt (informačná linka)
h) Iné .................................................
...........................................................
(prosím, uveďte)

8. Ktorým skupinám obyvateľstva 
by podľa Vás mala Karlova Ves 
výraznejšie pomáhať a podporovať 
ich? Môžete vybrať viac možností: 
a) Osoby so zdravotným postihnutím/ 
znevýhodnením
b) Seniori
c) Rodiny s deťmi
d) Rodiny s deť mi so zdravotný m 
postihnutí m
e) Dlhodobo choré  osoby
f) Osoby v zlož itej sociá lnej situácii
g) Mladí  dospelí  po ukonč ení  pobytu 
v detskom domove 
h) Nezamestnaní
i) Azylanti, utečenci, etnické a národ-
nostné menšiny
j) Osoby ohrozené závislosťou (napr. 
drogy alebo hracie automaty)
k) Ľudia bez domova
l) Sociálne vylúčeným skupinám 
obyvateľstva ako sú napr. margina-
lizované rómske komunity
m) Iné ................................................
...........................................................
(prosím, uveďte)

10. Pohlavie:
a) Muž b) Žena

11. Vek:
a) 18 – 26 b)  27 – 40 
c) 41 – 55  d)  56 – 64
e) 65 – 75 f)  76 a viac

12. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
a) Bez vzdelania
b) Základné (úspešne ukončená ZŠ)
c) Stredné vzdelanie (výučný list)
d) Stredoškolské s maturitou
e) Vysokoškolské

13. Aktuálny rodinný stav:
a) Slobodná / slobodný
b) Vydatá / ženatý
c) Rozvedená / rozvedený
d) Vdova / vdovec

14. Aké je Vaše pracovné zarade-
nie? (zakrúžkujte jednu z možností)
a) Zamestnanec / kyňa
b) Nezamestnaný / á 
c) Študent / ka
d) Zamestnanec / živnostník a 
zároveň študent
e) Podnikateľ/ka, živnostník / živnos-
tníčka
f) Dôchodca / kyňa 
g) Invalidný / á dôchodca / kyňa
h) Materská / rodičovská dovolenka 
i) Iné ..................................................
...........................................................
(prosím, uveďte)

15. Koľko osôb žije s vami v jednej
/ spoločnej domácnosti (okrem 
Vás)?
a) 0 b) 1 
c) 2  d) 3 
e) 4
f)
Viac (prosím, uveďte počet):  ...........
..........................................................

16. Aké je zloženie domácnosti, 
v ktorej žijete: 
a) Jednotlivec
b) Manželia / partneri žijúci v domác-
nosti bez detí (aj prípady, keď deti 

žijú samostatne)
c) Jeden rodič s deťmi
d) Rodičia / partneri s deťmi 
e) Viacgeneračná domácnosť
f) Iné .................................................
...........................................................
(prosím, uveďte)

17. Domácnosť, v ktorej žijete, je: 
a) vo vlastníctve vás alebo oso-
by, ktorá s vami zdieľa spoločnú 
domácnosť
b) vo vlastníctve inej osoby/iných 
osôb 
c) Iné ...............................................
...........................................................
(prosím, uveďte)

18. Zakrúžkujte, prosím, počet 
izieb bytu / domu, v ktorom bývate:
a) Garsónka
b) 1 izba a kuchyňa 
c) 2 izby a kuchyňa
d) 3 izby a kuchyňa 
e) 4 izby a kuchyňa
f) Viac ako 4 izby a kuchyňa
g) Nechcem uviesť
h) Iné .................................................
...........................................................
(prosím, uveďte)

19. Aký je spoločný čistý mesačný 
príjem vašej domácnosti?
a) 0  – 200  b) 201 – 400 
c) 401  – 600  d) 601 – 800 
e) 801  – 1000   f) 1001 – 1500 
g) Viac ako 1500 
h) Nechcem uviesť

20. Ako by ste ohodnotili svoju 
životnú situáciu / životný štandard? 
a) Pohodlne vyžijem / e zo 
súčasného príjmu 
b) Vystačím / e si so súčasným 
príjmom
c) Mám / e to ťažké so súčasným 
príjmom 
d) Mám / e to veľmi ťažké so 
súčasným príjmom
e) Neviem / nechcem uviesť

9. Označte znakom X, kto by mal predovšetkým poskytnúť pomoc a pod-
poru uvedeným skupinám obyvateľstva. (Označte iba jedného aktéra).
  Štát Mesto/ Rodina Cirkev/  Mali by sa
  mestská a priatelia neziskové o seba
  časť  organizácie postarať sami
Osoby so 
zdravotným 
znevýhodnením         
Seniori         
Rodiny s deťmi         
Nezamestnaní         
Osoby ohrozené 
závislosťou (napr. 
drogy alebo 
hracie automaty)         
Ľudia bez domova         
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Zaznamenali sme / Informujemeoktóber 2019

Mesiac úcty k starším v denných centrách JDS informuje

Sedemdesiat júnových a júlových jubilantov a medzi nimi najstarší, 
94-ročný Ondrej Štrigner. Tým všetkým zaspievala v pondelok 9. septem-
bra obľúbená a sympatická speváčka Jadranka Handlovská. Na slovenskej 
hudobnej scéne pôsobí od deväťdesiatych rokov a za ten čas ju fanúšikovia 

ocenili tromi striebornými Slávikmi. Za predaj CD získala aj niekoľko zlatých 
aj platinových platní. Najbližšie sa 11. novembra zídu v priestoroch KCK au-
gustoví a septembroví jubilanti.

-mš-; Foto: Jana Hrdličková

Jubilantom zaspievala Jadranka Handlovská

Jadranka Handlovská navodila svojimi piesňami skvelú atmosféru v sále

Najstaršiemu oslávencovi zablahoželala starostka Dana Čahojová 
s vicestarostom Branislavom Záhradníkom

Počas októbra sa karloveskí 
seniori môžu zapájať do ak-
tivít v denných centrách, 

ktoré sa konajú po celý rok, avšak 
v tomto mesiaci s voľným vstupom. 

Tréningy pamäti
Príďte si vyskúšať aj pozornosť 

a koncentráciu. Tréningy sú každý 
štv rtok v centre na Lackovej 4 od 
13.30 do 15.00 h a každý piatok 
(okrem 25. 10. a 31. 10.) v centre na 
Tilgnerovej 1/a od 9.00 do 10.30 h.

PC lekcie pre seniorov
Účastníci si nacvičia zručnosti na 

počítači, tablete alebo smartfóne. 
K dispozícii sú termíny, z ktorých si 
môžete vybrať: 16. 10., 17. 10., 23. 

10., 24. 10., 30. 10. alebo 31. 10.
Kondičné a kompenzačné cviky
Sú zamerané na precvičenie 

a posilnenie končatín, chrbtice 
a kĺbov. Cvičenia sú každý pondelok 
a stredu od 9.15 do 10.15 h v tanečnom 
štúdiu na Púpavovej 24/a.

Minikurzy nordic walkingu
Seniori sa naučia techniku sever-

skej chôdze, ktorá podporuje zdravý 
životný štýl. Kurzy budú 10. 10. a 17. 
10. od 10.00 do 11.30 h. Stretnutie 
bude vo vestibule IMET-u (squasho-
vé centrum).

Ateliér drôtu 
Bude 16. 10. od 14.30 do 16.30 h 

v dennom centre na Tilgnerovej 1/a. 

Materiál bude k dispozícii, nie je po-
trebné si ho priniesť.

Ateliér ručných prác
Technika háčkovania – Koná sa 

29. 10. od 15.00 do 17.00 h v centre 
na Lackovej 4. Môžete si priniesť vlnu 
a háčiky.

Kapacita aktivít je limitovaná 
na určitý počet osôb. Preto sa tre-
ba prihlásiť e-mailom na adrese 
dennecentra@karlovaves.sk, alebo 
telefonicky na tel. č. 0940 634 198, 
a to v pondelok a v stredu medzi 9.00 
až 16.00 h, alebo piatok medzi 9.00 
až 12.00 h.

 -dď-

Zájazd do Eisenstadtu, ktorý sa ne-
konal 16. júla, sa uskutoční v utorok 
15. 10. Odchod z Námestia sv. Fran-
tiška bude o 8.00 h. Cena je 8 eur. 
Účastníci zájazdu navštívia zám-
ky Esterházyovcov a prehliadnu si 
mestečko Rust. 

Opäť sa môžete prihlásiť (potvrdiť 
alebo zrušiť svoju účasť) v pondelok 
7. 10. od 14.00 do 16.00 h v klube na 
Lackovej ulici 4, prípadne kedykoľ-
vek telefonicky u pani Huštákovej 
na tel. čísle 0903 731 467. Taktiež sa 
môžu prihlásiť noví záujemcovia, ak 
budú voľné miesta. Definitívny zo-
znam účastníkov bude zverejnený 14. 
10. v klube na Lackovej 4.      -red- 

O spoločnú fotografiu so starostkou je medzi oslávencami vždy záujem
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Informujeme / Krížovkaížoovka

Cintoríny budú počas Dušičiek otvorené dlhšie

Krížovka

Karlova Ves pripravila pre 
seniorov v rámci Mesiaca 
úcty k starším niekoľko 
aktivít. Jedna z nich má 

špeciálny význam pre 
fyzické zdravie. Ktorá to je?

Blížiaca sa spomienka na všet-
kých zosnulých, ktorá nad-
väzuje na Sviatok všetkých 

svätých, je spojená s návštevou 
cintorínov. Karloveské cintoríny 
v Slávičom údolí a za gymnáziom 
Ladislava Sáru budú až do 8. no-
vembra otvorené od 7.00 do 20.00 h.

Organizácia Marianum, ktorá obi-
dva cintoríny spravuje, odporúča, aby 
si nájomcovia hrobových, urnových 
alebo kryptových miest najmä 
v období Dušičiek nenosili so sebou 
na cintoríny drahocenné predmety, 
ktoré by mohli prilákať pozornosť 
potenciálnych zlodejov. Organizácia 
sa taktiež celoročne snaží viacerými 
opatreniami zabezpečiť, aby bol areál 
pre návštevníkov ktoréhokoľvek z cin-
torínov v jej správe čo najbezpečnejší. 
Treba však zohľadniť, že cintoríny sú 
predsa len verejné priestory. 

„Ak sa návštevník cintorína stane 
svedkom potenciálneho trestného 
činu, odporúča sa urýchlene kon-
taktovať políciu. Správca pri zabez-
pečení ochrany majetku nájomcov 

pravidelne pred Dušičkami oslovuje 
mestskú políciu s požiadavkou na 
zvýšenú aktivitu kontrolných hliadok 
v okolí všetkých bratislavských cin-
torínov a štátnu políciu o zabezpeče-
nie organizácie dopravy pred naj-
väčšími bratislavskými cintorínmi,"
uvádza vo svojom stanovisku mestské 
pohrebníctvo. 

Návštevníci cintorínov môžu 
aj tento rok využiť služby, ktoré 
uľahčia prístup k hrobovým miestam. 
Počas otváracích hodín na cintoríne 
v Slávičom údolí, cintoríne Vrakuňa 
a bratislavskom Krematóriu môžu 
staršie osoby, osoby ZŤP alebo oso-
by so zníženou mobilitou využívať aj 
tento rok elektromobily na dopravu 
k hrobovému miestu. „Pre likvidáciu 
cintorínskeho odpadu odporúčame 
využívať kontajnery, ktoré sme 
rozmiestnili na cintorínoch. Tieto 
budeme v skorých ranných hodinách 
vyvážať, aby sme zabezpečili plynulú 
prevádzku cintorínov. Zároveň dá-
vame do pozornosti zákaz vodenia 
zvierat na cintoríny, pohyb na bicyk-

loch či iných dopravných prostried-
koch,“ vysvetľuje Andrea Vencelová 
zo spoločnosti Marianum.

Kvety kúpite aj pred cintorínom
Kvety alebo kahance sa dajú kúpiť 

aj priamo na cintoríne, nie však na sta-
rom karloveskom. „V areáli cintorína 
Slávičie údolie sa nachádza predajca 
kvetov, kahancov a iných cintorín-

skych výrobkov. Podobné výrobky si 
možno zaobstarať pred vstupom na 
cintorín aj od súkromných predajcov. 
Menšie cintoríny, ako napr. cintorín 
Karlova Ves, nemajú pred vstupom 
do areálu cintorína plochu určenú 
k predaju vyššie uvedených výrob-
kov,“ zakončila Andrea Vencelová.

-ab-; Foto: MiÚ

Najviac navštevovaný bratislavský cintorín je v Slávičom údolí
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Karloveské hody 2019október 2019

Legendy československej populárnej hudby Pavol Hammel a Dalibor 
Janda, ale aj zakladatelia folklórnej moderny Čarovné ostrohy či 
predstavitelia súčasnej hip-hopovej scény H16 s Majkom Spiritom. 

To všetko a ešte všeličo iné mohli zažiť a vidieť návštevníci tohtoročných 
Karloveských hodov počas posledného septembrového víkendu v Parku 
SNP v Líščom údolí.           -mš-; Foto: Ladislav Biznár a MiÚ

Karloveské hody 2019 boli 
štedré na program
i sprievodné akcie

Program hodov otvorila na Nám. sv. 
Františka Senioranka, ktorá zahrala 

a zaspievala na ľudovú nôtu

Program hodov v Líščom údolí odštar-
tovali Cimbal Brothers

Vystriedali ju žiaci a študenti ZUŠ Jozefa 
Kresánka, ktorí predstavili svoje súbory a tvorbu

Nasledovalo požehnanie hodových strapcov

Hodový sprievod smeroval 
do Líščieho údolia

Š

Aj tento rok ho sprevádzala kapela 
Funny Fellows

O skvelú náladu sa aj tento rok postaral 
Igor Kmeťo starší

Cirkusové varieté v podaní CirKus-Kus

O zábavu detí sa postarali aj kolotoče Atrakciou boli aj chodci na chodúľoch Lokše, cigánske pečienky, trdelníky 
a samozrejme burčiak. To všetko si mohli kúpiť 

návštevníci hodov

Piatkový večer ukončil výherca Garage Band 
Contest Phonogroove funk-rock

Piatkový ečer ukončil výherca Garage Band 
Contest Phonogroove funk-rock

d ý i d l

O k lú ál d j t t k t l Piatkový večer ukončil výherca Garage Band

atkový ečer ukončil výherca Garage Band 
ontest Phonogroove funk-rock
ia
o
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Sobotný program sa začal vystúpením detského 

folklórneho súboru Čečinka

Vrcholom sobotňajšieho večerného programu bolo vystúpenie bratislavskej hip-hopovej 
skupiny H16 s Majkom Spiritom 

Počas hodov sa dôsledne separovalo 
aj vďaka dobrovoľníkom

Návštevníkov zaujalo aj vystúpenie
hudobno-tanečnej skupiny Čarovné ostrohy

Latinskoamerické tance predviedla 
La Dansa School

Deti si mohli vyrobiť ekologické
kŕmidlá pre vtáky a prenosné hmyzie hotely

Paper Moon Trio prinieslo hudbu 20. 

až 40. rokov minulého storočia
Dalibor Janda pritiahol v nedeľu 

popoludní do Líščieho údolia množstvo 
fanúšikov

o o
Nielen deti potešila muzikálová rozprávka 

Snehulienka
Návštevníkov zaujal aj stredoveký dobový tábor OZ Gaston so slameným hradom

Na záver nedeľného programu vystúpila 
ďalšia legen da, spevák, skladateľ 

a producent Pavol Hammel 

Aj tento rok bol veľký záujem o prezentáciu 
údržbovej techniky VPS
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Karlova Ves využila dotáciu 
Bratislavského samospráv-
neho kraja (BSK) a po 

odporúčaniach obyvateľov zreali-
zovala menšie opatrenia na zabez-
pečenie príjemnejšej mikroklímy, 
najmä s ohľadom na každoročné 
letné horúčavy. Leto sa síce skonči-
lo a prišla jeseň, ale fontánky 
a prístrešky budú pripravené na 
budúci rok. 

„Inštalovali sme pitné fontánky 
a zatienili oddychové plochy ex-
teriérovými tieniacimi plachtami na 
dvoch exponovaných verejných prie-
storoch v Karlovej Vsi. Počet tropi c-
kých dní s teplotami nad 30 stupňov 
Celzia sa z roka na rok zvyšuje aj 
v našej mestskej časti. Je to priamy 
dôsledok klimatickej krízy, na ktorú 
sa treba pripraviť. Jedným zo základ-
ných adaptačných opatrení proti 
prehrievaniu a zlepšeniu mikroklímy 
je zvyšovanie počtu vodných prvkov 
a pitných fontán a znižovanie pocitovej 
teploty tienením,“ vysvetľuje dôvody 
inštalácie zariadení Lenka Nemcová 
z Referátu riadenia projektov.

Prvým miestom je pešia zóna vo 
vnútrobloku medzi ulicami Pribišo-
va a Ľudovíta Fullu. Nachádza sa tu 
centrálna nákupná a oddychová pešia 

zóna, ktorá poskytuje obyvateľom 
priľahlých domov, návštevníkom ob-
chodov a verejných inštitúcií možnosť 
oddýchnuť si na lavičkách. Rodičia 
s deťmi môžu využiť verejné detské 
ihrisko a kútiky s hracími prvkami. 
Tienistou stránkou tejto plochy je, že 
v letných mesiacoch sa betónová plo-
cha medzi dvoma radmi panelových 
domov stáva extrémne rozhorúčeným 
priestorom, ktorý svojím naaku-
mulovaným teplom znepríjemňuje 
pobyt vo verejnom priestore, ale aj 
obyvateľom bytov v okolitých pane-
lových domoch. 

„Na priestranstve plánujeme po-
stupne urobiť niekoľko opatrení na 
zmiernenie týchto negatívnych javov. 
Inštaláciou exteriérovej nerezovej 
pitnej fontánky sme umožnili osviežiť 
sa pitnou vodou návštevníkom pešej 
zóny, no najmä deťom, ktoré sa tu 
hrávajú,“ pokračuje Lenka Nemcová.

Druhým verejným priestran stvom 
je frekventované Námestie sv. 
Františka,  ktoré obklopujú obytné 
budovy s občianskou vybavenosťou 
a v blízkosti sa nachádza aj kostol 
a škola. Aj toto námestie bolo v rámci 
prieskumu, ktorý realizovala Karlova 
Ves, vyhodnotené ako verejný prie-
stor trpiaci dôsledkami zmeny klímy. 

Uprostred námestia je vydláždená 
betónová plocha s centrálne umiest-
nenou fontánou a zelené okolie tvoria 
prevažne prázdne trávnikové plochy. 
Ako ďalej vysvetľuje Lenka Nem-
cová, pre podzemné garáže, ktoré sa 
nachádzajú pod plochou námestia, tu 
nemožno vysadiť väčšie stromy, ktoré 
by ľuďom poskytli tieň uprostred 
horúcich dní. 

Na tienenie použili originálne 
napínacie plachty trojuholníkového, 
resp. obdĺžnikového tvaru, vyrobené 
z tkaného polyetylénu. Bude posky-
tovať až 95-percentnú ochranu pred 

Potkany a myši čakajú ťažké 
týždne. Tak ako po minulé 
roky, aj teraz, s príchodom 

jesene sa začala celoplošná dera-
tizácia. Cieľ je jasný, regulovať 
živočíšnych škodcov. S výzvou 
prišiel bratislavský Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva. De-
ratizácia sa začala 1. októbra a po-
trvá do 30. novembra.

„Karlova Ves urobí deratizáciu 
v objektoch a na verejných priestran-
stvách, ktoré vlastní alebo má 
v správe,“ informovala Halina 
Trubínyiová z Oddelenia dopravy 
a životného prostredia miestne-
ho úradu v Karlovej Vsi. Doplnila, 
že fyzické  osoby – podnikatelia 
a právnické osoby vykonajú dera-
tizáciu v ich alebo nimi spravo-
vaných objektoch, kanali začných 
a kolekto rových rozvodoch a areáloch 

určených na podnikanie a bývanie. 
Týka sa to aj objektov školských 
a zdravotníckych za riadení, zariadení 
sociálnych služieb, bytových a poly-
funkčných domov, skladov a skládok 
odpadov. „Fyzické osoby – podnikate-
lia a právnické oso by môžu deratizáciu 
urobiť výlučne prostredníc tvom firiem, 
ktoré majú oprávnenie na profesionál-
ny výkon regulácie škod cov,“ dodala 
Halina Trubínyiová.  

Obyvatelia urobia deratizáciu na 
pozemkoch a v objektoch využívaných 
na chov hospodárskych zvierat 
a v prípade známok výskytu hlodav-
cov aj v pivničných a prízemných 
priestoroch v rodinných domoch 
a objektoch určených na bývanie. De-
ratizovať môžu aj svojpomocne bežne 
dostupnými biocídnymi prípravkami, 
ktoré sú určené a schválené na pred-
metný účel.

Potkany a myši sú škodcovia, 
ktorí sa pokladajú za významných 
prenášačov rôznych ochorení prenos-
ných zo zvierat na ľudí. Môžu tak byť 

príčinou ohrozenia verejného zdravia. 
Navyše disponujú vysokou plod-
nosťou.

-bh-; Foto: internet (ilustračné)

UV-žiarením. Látka je hrubo tkaná, 
mierne dierkovaná, prepúšťajúca 
vodu. Plachta je stálofarebná, odol-
ná voči poveternostným vplyvom 
a bude tieniť od marca do septembra.  
V okolí plachiet na Nám. sv. Františka 
sa plánuje osadenie lavičky a výsadba 
kvitnúcich kríkov.

Pitné fontánky a tieniace plachty 
boli zriadené vďaka prostriedkom, 
poskytnutým z dotačnej schémy 
Územné dotácie BSK 2019 vo výške 
1969 eur. Zvyšných 1100 eur zafinan-
covala mestská časť. 

-mš-; Foto: MiÚ

V Karlovej Vsi pribudli 
pitné fontánky

Jesenná deratizácia potrvá do konca novembra

Novú pitnú fontánku na Nám. sv. Františka určite využijú aj deti, ktoré sa 
hrávajú na vedľajšom ihrisku
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Vyjadrili sa v nej k tomu, 
ktoré verejné priestory 
v Karlovej Vsi sú podľa nich 

v lete najviac postihnuté horúčava-
mi, ktoré sú z ich pohľadu proble-
matické pri prívalových zrážkach, 
poľadovici a intenzívnom snežení, či 
na ktorých miestach cítia dôsledky 
prívalových dažďov. 

Pocitová mapa zaznamenáva aj tie 
miesta, kde Karlovešťania najvýraz-
nejšie pociťujú zlú kvalitu ovzdušia 
napríklad z dôvodu vysokej prašnos-

• parkovisko pred Lidlom
• Jurigovo námestie
• školské námestie
• Karloveská 13 – 27
• Nám. sv. Františka
• terasy
  Karloveská 13 – 35
  Majerníkova ul. 
  Pribišova a Ľ. Fullu

• križovatka Molecova Karloveská
  Tománkova ul. – okolie zástavky    
  trolejbusu
• Botanická ul. – pri moste 
  Lafranconi

ti a silného znečistenia spôsobeného 
dopravou či koncentráciou peľových 
častíc, alebo kde pociťujú problém 
s intenzívnym vetrom a nepríjemnými 
vzdušnými prúdmi. Všetky tieto fak-
tory súvisia s úsilím Karlovej Vsi vy-
hodnocovať zmeny klímy, pretože tie 
priamo ovplyvňujú každodenný život 
obyvateľov aj v Karlovej Vsi. 

Na internetovom odkaze sa Kar-
lovešťania mohli vyjadriť k tomu, ako 
vnímajú jednotlivé lokality v našej 
mestskej časti z hľadiska ich pocitu. 

Či sa im lokalita vidí problematická, 
alebo naopak príjemná. Od polovice 
apríla až do konca júla zaznamenalo 
svoje pozorovania do pocitovej mapy 
približne 300 Karlovešťanov. 

„Výsledky poslúžia mestskej časti 
ako jedinečný zdroj názorov oby-
vateľov na ich osobné vnímanie 
dôsledkov zmeny klímy v konkrétnych 
lokalitách Karlovej Vsi. Je to navyše 
výborný spôsob na doplnenie teplot-
ných a zrážkovo-odtokových modelov, 
ktoré pre mestskú časť spracúvajú 

odborné inštitúcie s cieľom vyhodnotiť 
zraniteľnosť Karlovej Vsi dôsledkami 
zmeny klímy. Karlova Ves sa tak môže 
sústrediť na najproblematickejšie lo-
kality a zavádzať opatrenia na zmier-
nenie dôsledkov zmeny klímy tam, 
kde je to najpotrebnejšie,“ vysvetľuje 
zmysel vytvorenia pocitovej mapy 
Lenka Nemcová z Referátu riadenia 
projektov miestneho úradu. 

-mš-

Aj keď v Karlovej Vsi zrej-
me nie je veľa chovateľov 
ošípaných, Regionálna ve-

terinárna a potravinová správa 
požiadala o aktualizáciu informácie 
o chovoch ošípaných v Karlovej Vsi. 
Pokiaľ  bývate v rodinnom dome 

a chováte čo i len jednu ošípanú, 
nezabudnite ju nahlásiť miestnemu 
úradu.

Regionálna veterinárna a potravi-
nová správa Bratislava-mesto (RVPS) 
požiadala o aktualizáciu informá-
cie vzhľadom na výskyt afrického 

moru ošípaných na Slovensku, ako aj 
v susedných štátoch. RVPS opakovane 
upozorňuje na povinnosť chovateľov 
registrovať chovy ošípaných už od jed-
ného kusa. Informáciu o chove môžete 
nahlásiť e-mailom na adresu: halina.
trubinyiova@karlovaves.sk       -mš-

Karlovešťania si vytvorili interaktívnu pocitovú mapu

Veterinárna správa žiada nahlásiť chovy ošípaných

NEPRÍJEMNÉ 
POČAS HORÚČAV

• Nábrežie Ľubomíra Kadnára
• Vodárenská záhrada
• botanická záhrada
• Park SNP, Líščie údolie
• lokalita – ihrisko M. Jančovej 
  (Adámiho ul.)
• vegetácia – svah medzi
  H. Meličkovej a Devínskou cestou

• Hlaváčiková ul.
• križovatka ulíc Molecova 
  a Kuklovská
• Karloveská ul. pri hraniciach 
  s Dúbravkou
• Kuklovská 44
• križovatka ulíc Kuklovská 
  a Sološnícka

• terasy – Majerníkova, 
  Pribišova a Ľ. Fullu
• Veternicová ul.
• Majerníkova ul.
• Pribišova ul.
• Kresánkova ul.
• Karloveská ul.
• Hodálova ul. a Novackého ul. 

• Baníkova ul. – stred chodníka
   Jurigovo nám. 
• pri Karloveskej knižnici
• Molecova ul.
• ul. Ľ. Fullu
• križovatka ulíc Molecova 
  a Janotova

NEPRÍJEMNÝ 
VIETOR 
A VZDUŠNÉ PRÚDY

NEDOSTATOČNÁ 
BEZPEČNOSŤ 
DOPRAVY, CHODCOV 
A CYKLISTOV POČAS 
ZIMY

PRÍJEMNÉ 
POČAS HORÚČAV

VALIACA 
SA VODA, 
PRÍVALOVÉ ZRÁŽKY, 
VYTVÁRANIE MLÁK

ZLÁ KVALITA 
OVZDUŠIA, 
PRAŠNOSŤ, PEĽOVÉ 
ČASTICE

Foto: internet (ilustračné)
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Z policajného 
zápisníka 
(august 2019) 158158
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže voči neznámemu pácha-
teľovi. Od  nezistenej doby do približne 17.00 h dňa 22. 8. na ul. Jána Stanisla-
va neznámym spôsobom bez použitia násilia otvoril vetracie okno na kočikárni 
v bytovom dome. Vnikol do priestoru kočikárne, odkiaľ odcudzil voľne polo-
žený bicykel nezistenej značky a typu, zakúpený v roku 2018. Neznámy páchateľ 
spôsobil poškodenému škodu krádežou vo výške najmenej 500 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže voči neznámemu pá-
chateľovi. V čase približne od 15.00 h do 16.53 h dňa 29. 8. na ulici L. Sáru 4 
nezisteným predmetom vypáčil dvere na pivničnej kobke, kde odcudzil horský 
bicykel. Neznámy páchateľ spôsobil poškodenému celkovú škodu krádežou vo 
výške 800 eur.
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 Od Do Miesto
  9. 10. 2019 10. 10. 2019 roh Majerníkova – Veternicová 
10. 10. 2019 11. 10. 2019 Adámiho 17 – Hodálova 3 – roh 
16. 10. 2019 17. 10. 2019 Tománkova 2 – ku stojisku 
17. 10. 2019 18. 10. 2019 roh Púpavová – Borská 
23. 10. 2019 24. 10. 2019 Školské nám. – Majerníkova 
24. 10. 2019 25. 10. 2019 Lackova 7 
29. 10. 2019 30. 10. 2019 J. Stanislava 8 
30. 10. 2019 31. 10. 2019 Líščie údolie – vedľa RD 182
  6. 11. 2019   7. 11. 2019 Hlaváčiková  27 
  7. 11. 2019   8. 11. 2019 Segnerova – oproti  5

Harmonogram pristavenia VKK

Uvítanie najmladších 
Karlovešťanov

RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov. Doprava zabez-
pečená. Tel. 0915 832 186.

VODOINŠTALATÉR. Tel. 0904 307 824.

Zubná ambulancia a ambulancia implantológie na Kramároch, Stromová 
16, tel. č. 0905 662 407, prijíma nových pacientov na ošetrenie.

Opravy v domácnosti, servis plastových okien, vŕtanie, montáž svetiel, 
montáž nábytku, výmena a osadenie vodovodných batérií. Tel: 0948 727 605.

Od 15. októbra 2019 dám do PRENÁJMU garáž v garážovom dome Benia-
kova / Ľ. Fullu. Tel.: 02/65427354, 0915 784 922.

Mame Ľubici a otcovi Ľubovi Kobanovcom urobil bocian nesmiernu radosť, 
keď im 7. augusta priniesol malú dcérku Leu. Prostredníctvom Karloveských 
novín by sa prírastkom do radov Karlovešťanov radi pochválili a aj poďa-
kovali za príspevok od Karlovej Vsi hrdí rodičia Tomáš a Mária Kullovci, 
ktorým sa 8. augusta narodil synček Dominik. O svoju radosť z prírastku do 
rodiny sa  chcú podeliť aj šťastní rodičia Petra a Lukáš, ktorým sa 13. augus-
ta narodil synček Lukáš Fučela s mierami 3700 g a 50 cm. Ďalšieho malého 
Karlovešťana Andreja Chovana privítali na svete v nemocnici na Kramároch 
5. septembra. Tešia sa z neho rodičia Gabriela a Ondrej. 

Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi ra-
tolesťami. Stačí nám e-mailom poslať fotografiu s vaším novonarodeným 
dieťaťom do 18. októbra na adresu redakcia@karlovaves.sk. Nezabudnite 
pripísať svoje meno a priezvisko a meno dieťaťa. V najbližšom čísle uvítame 
do života deti narodené v auguste, septembri a októbri. 

-mš-; Foto: osobné archívy rodín
Lea

Dominik

Andrej

Lukáš

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 

OKTÓBER
7. 10. 2019 o 10.30  
MODLITBA SVÄTÉHO RUŽENCA 
v kostole Sv. Františka v Karlovej Vsi 

10. 10. 2019 o 10.00  
PODPORNÉ STRETNUTIE 
NOSIACICH MATIEK 

Ak
tiv

ity
:

RC Dlháčik, Majerníkova 60, 0949 503 444, info@dlhacik.sk

Opustil nás scénograf 
Viliam Ján Gruska

V pondelok 23. septembra zo-
mrel v Bratislave Karlovešťan Vi-
liam Ján Gruska, autor scén z filmov 
Perinbaba či Kráľ Drozdia brada. 
Talent naplno rozvinul v Lúčni-
ci, ktorá mu pootvorila dvere aj do 
Slovenskej televízie. Svojimi návrh-
mi sa podieľal na stavbe amfiteátrov 
v Terchovej, v Detve a na Myjave.

Scénografické vedomosti odovz-
dával mladším generáciám z pozície 

pedagóga na Katedre scénografie 
Divadelnej fakulty VŠMÚ.

-ab-; Foto: www.sme.sk

(1936 - 2019)
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Dana Ignačáková mieri 
na svetový šampionát 
v horskom triatlone na Havaji

Odľahlé súostrovie v Ti-
chom oceáne si bežný 
smrteľník spája s pred-

stavou exotickej dovolenky vo 
vysnívanej destinácii. Triatlonistom 
však hneď prídu na um Majstrov-
stvá sveta v horskom triatlone. Ten-
to rok aj za účasti Karlovešťanky 
Dany Ignačákovej.

XTERRA World Championship, 
tak znie oficiálny názov svetového 
šampionátu, ktorý sa koná 27. októbra 
na havajskom ostrove Maui. Dana Ig-
načáková splnila prísne kvalifikačné 
kritériá a bude mať česť štartovať na 
24. ročníku vrcholu sezóny. 

„Kvalifikovať sa na majstrovstvá 
je možné len na niektorom z pretekov 
sérii XTERRA, čo je svetový pohár 
v horskom triatlone, ktoré sa usku-

vujú zväčša iba počas plávania.
A čo Danu Ignačákovú na Ha-

vaji čaká? V cieli možno medaila 
a tradičné kvetinové vence. Tým však 
bude predchádzať 1,5 km plávania, 30 
km jazdy na horskom bicykli a 10,5 
km krosového behu. „Pripravujem 
sa od minulého roka. Dovtedy som 
sa venovala klasickému triatlonu, ale 
horský triatlon sa mi javil ako zau-
jímavá výzva. Dovtedy som na hor-
skom bicykli trénovala minimálne. 
Tento rok sa to otočilo a na horskom 
bicykli trénujem dva- až trikrát do 
týždňa. Okrem toho samozrejme 
plávanie, posilňovňa a beh. Snažím 
sa trénovať zodpovedne, ale niekedy 
ma odstaví zranenie alebo choro-

točňujú po celom svete. V Európe sa 
ich tento rok konalo 15. Podmienkou 
kvalifikácie vo vekových kategóriách 
je víťazstvo vo svojej kategórii, avšak 
pri niektorých pretekoch, ako sú napr. 
majstrovstvá Európy, môžu postúpiť 
prví dvaja. Majstrovstvá sveta na 
Havaji sú snom každého triatlonistu, 
ktorý to s týmto športom myslí vážne,“
neskrýva radosť z kvalifikačnej 
miestenky 26-ročná triatlonistka.

Ako vyplýva už z názvu disciplíny, 
horský triatlon má oproti olympij-
skému svoje špecifiká. Odohráva sa 
v teréne, čo láka čoraz viac triatlo-
nových nadšencov. Jazda na horskom 
bicykli v náročnom teréne alebo beh 
v lese či po piesku pridávajú di sciplíne 
adrenalín a technickú náročnosť. Je-
diné metre na rovine pretekári absol-

ba, ako prednedávnom v septembri. 
Vtedy ma „svrbia“ ruky a nohy, teším 
sa, keď už budem fit a budem môcť 
opäť naplno trénovať. Verím, že táto 
nútená zdravotná prestávka nebude 
mať výraznejší vplyv na formu,“ 
popisuje slovenská reprezentantka 
prípravnú fázu.
Členka domáceho klubu Prestigio 

Realiz team cestuje na Havaj spolu 
s priateľom a českou výpravou. A aký 
výsledok naplní očakávania pred štar-
tom? „Pravdaže túžim po pódiovom 
umiestnení, ale s umiestnením v naj-
lepšej šestke by som bola spokojná,“ 
zakončila 26-ročná Karlovešťanka.

-ab-; Foto: osobný archív 
Dany Ignačákovej

Tenisová hala - prenájom 
od 8 € / hod.

0905 109 378

Tenisová škola
Mgr. Michal VAVRO

0905 240 532

     w w w.miso.ofirme.sk    

ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Dúbravka - Lysáková ulica

Celoročné objednávky:
2019 / 2020 

0905 240532

Inzercia

Inzercia

Dana Ignačáková v cieli európskeho šampionátu v Českej republike
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Nekosené plochy Nad lúčkami

Kultúraoktóber 2019

Karloveské centrum kultúry / Kamel klub

4. 10.
Kvitnúce mesto
18.00 h | Karloveské centrum kultúry / 180 min.

6. 10.
Tajomný svet vanilky
19.00 h | Cestovateľské kino Kamel / 90 min.

OZ Broz v spolupráci s Mestskou časťou 
Bratislava-Karlova Ves pozýva na 
enviromentálnu rozprávka, premietanie 
filmu Bratislava – mesto uprostred 
prírody a diskusiu o kvitnúcich lúkach 
v meste. Podujatie je pripravené v rámci 
projektu Interreg SK-AT Kvitnúca krajina 
pre motýle na Slovensku a v Rakúsku.
Vstup voľný, počet miest limitovaný

OKTÓBER 2019

Pre priaznivcov cestovania, 
záhradníčenia a botaniky 
prednáša záhradník, cestovateľ a 
publicista Ing. Pavel Chlouba. 
Dozviete sa neuveriteľný príbeh 
vanilky, zoznámite sa s ľuďmi a 
rastlinami na ostrove Reunion.
Vstupné 3 €

14. 10.
Večer Karlovešťanov
17.00 h | Karloveské centrum kultúry / 120 min.

2. ročník kultúrno-spoločenského podujatia v rámci 
Mesiaca úcty k starším. Nosnou témou večera je 
projekt a prezentácia Karlovešťana M. Šrámka – 
Karlova Ves v dobovej tlači Pressburger Zeitung – 
Bratislavské noviny v rokoch 1780 – 1918. Predstaví 
sa hudobná skupina Pekaringo a žiaci zo ZUŠ J. 
Kresánka s prednesom. Vstup voľný. Počet miest je 
limitovaný. Občerstvenie zabezpečené. Nutná 
registrácia na rezervacie@karlovaves.sk

21. 10.
Alžbetínske naivné divadlo, 
Mladosť nemá vek
17.00 h | Karloveské centrum kultúry / 70 min.

V rámci Mesiaca úcty k starším predstavujeme 
Alžbetínske naivné divadlo, ktoré je 
komunitným projektom seniorov. Ich nová 
premiéra vychádza z prostredia domu 
seniorov, kde žijú dvaja bývalí herci. Hra 
poukazuje na ich každodenný život, spomienky 
a túžby. Vstup voľný. Počet miest je limitovaný. 
Prihlásenie na rezervacie@karlovaves.sk

26. 10.
Marks & Dornkappel  & Rakovický
19.00 h | Hudobný klub Kamel / 200 min.

Otváracie koncerty 5. sezóny Hudobného 
klubu Kamel vás prevedú od rapu, hip-hopu 
až po urban pop. Vstupné: predpredaj 8 €, 
zľava / študent a ZŤP 6 €, na mieste 10 €. 
Lístky na www.predpredaj.sk

27. 10.
CirKus-Kus, Eustach a hmyzí cirkus
10.00 h | Divadelný klub Kamel / 40 min.

Malý Eustach je doma sám a nudí sa. Nie je tu 
nikto okrem odporného hmyzu. Lenže prvý 
pohľad môže klamať a on zistí, že je to vlastne 
priateľský a talentovaný hmyz, a tak si spolu s 
Eustachom založia malý cirkus. Vstupné 3 € / 
sprievod zdarma

12. 10.
Bratislava Lindy Exchange
19.00 h | Tanečný klub Kamel

3. ročník najväčšej 
bratislavskej swingovej akcie. 
Nachystajte si tanečné 
topánky, čaká vás večer plný 
tanca, živej hudby a zábavy!
Viac info na: www.b-swing.sk

Karloveské centrum kultúry, 
Molecova 2, 841 04 Bratislava
Web: www.karlovaves.sk, Tel.: 0940 634 126
Email: rezervacie@karlovaves.sk
FB: facebook.com/kckamelamelm/kck

ovaves.sk
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