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Karloveské Vianoce

Vianoce v Karlovej Vsi 
budú plné kultúrnych 
podujatí.
Viac na s. 17

Odstránenie dlažby z trávnika

Dlaždice z trávnika 
na Fadruszovej 
sú preč.
Viac na s. 5
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Mestská časť Bratislava – 
Karlova Ves uspela v hod-
notení transparentnosti 

a hospodárenia. V rebríčku trans-
parentnosti mimovládnej orga-
nizácie Transparency Internatio-
nal Slovensko poskočila o vyše 50 
priečok. Mestská časť podľa hod-
notenia hospodárenia INEKO patrí 
aj medzi samosprávy s výborným 
finančným zdravím. 

„Hodnotenie Karlovej Vsi v reb-
ríčkoch transparentnosti a hos-
podárenia nás potešilo. Urobili sme 
viacero opatrení, ktoré zvýšili úroveň 
transparentnosti v rámci samo-
správy našej mestskej časti,“ hovorí 
vice starosta Karlovej Vsi Branislav 
Záhradník. Z hľadiska rozpočtu sa 
mestská časť snaží hospodáriť zod-
povedne, nepredáva obecný majetok 
a nezadlžuje sa. „Uvedomujeme si 
však, že existuje dlhoročný, pomerne 

veľký skrytý dlh na verejnom majetku 
v investíciách do ciest, chodníkov, 
škôl, škôlok či športovísk. V blízkej 
budúcnosti sa preto musíme venovať 
hľadaniu riešení na financovanie 
a uspokojenie týchto potrieb Karlovej 
Vsi,“ vysvetľuje zástupca starostky. 

Karlova Ves sa v rebríčku hodnote-
nia transparentnosti Tranparency In-
ternational Slovensko (TIS) posunula 
zo 77. na 25. miesto. V celkovom hod-
notení získala 58 percent. Najlepšie 
mestská časť dopadla v hodnotení 
prístupu k informáciám, kde získala 
95 percent bodov. Body Karlova Ves 
získala napríklad za včasné zverejňo-
vanie materiálov určených na prero-
kovanie miestnym zastupiteľstvom na 
webe a za elektronickú úradnú tabuľu, 
zavážila tiež rýchlosť odpovede na 
žiadosť o informácie i to, že mestská 
časť zverejňuje na internetovej stránke 
mená a kontakty miestnych poslan-

cov aj s ich politickou príslušnosťou. 
Celkovo transparentnosť miest a obcí 
TIS merala pomocou 96 indikátorov 
v 11 oblastiach. Vychádzali pritom 
z piatich rôznych zdrojov od we-
bových stránok cez dotazník zaslaný 
radniciam až po údaje na elektronic-
kom kontraktačnom systéme. 

Predseda Združenia občanov miest 
a obcí Slovenska Vladimír Špánik 
takýto skok Karlovej Vsi smerom na-
hor očakával. „Dôvod je jednoduchý, 
prioritou vašej starostky Dany Čaho-
jovej aj celého kolektívu zamestnan-
cov je transparentnosť a hospodárnosť 
pri riadení obce.“  Je presvedčený, že 

aj Karlova Ves má ešte rezervy, ktoré 
ale je možné postupne eliminovať.

V hodnotení hospodárenia sa-
mospráv INEKO získala Karlova 
Ves hodnotenie 5,5 z celkových 
šiestich hviezdičiek. Patrí tak medzi 
samosprávy s výborným finančným 
zdravím. Hlavným cieľom pro-
jektu je zvýšiť tlak na zlepšovanie 
finančného zdravia miest, obcí 
a vyšších územných celkov. INEKO 
v rebríčku hodnotí, či samospráva 
hospodári s prebytkom, zameriava 
sa tiež na dlhovú službu a celkový 
dlh, sleduje záväzky po splatnosti 
a celkovú likviditu.         -zč-

Karlova Ves v rebríčku 
transparentnosti poskočila o vyše 50 miest

Rezidenčné parkovanie

Až 73 % obyvateľov 
Silvánskej schvaľuje 
rezidenčné parkovanie.
Viac na s. 2 - 3

Milí Karlovešťania,
opäť je tu  december, posledný mesiac roka. Aj vám sa zdá, že život sa 

príliš zrýchľuje? Cítime to na každom kroku a v predvianočnom období 
zvlášť. Rodičia školopovinných detí sa ledva spamätali z nákladov na začiatok 
školského roka a už sa deti vo svojej nevinnosti tešia na vianočné darčeky. 
Adventná výzdoba a prekrásne reklamy navodzujú atmosféru, do ktorej sa ne-
hodia existenčné starosti ani obavy zo samoty.

Blúdime medzi lákavými ponukami, vyberáme, čo kúpiť, ako vyzerať a kde 
bývať, pričom si to zväčša nemôžeme dovoliť a nebadane sa tak pripravujeme 
o to najcennejšie, čo nám Vianoce ponúkajú a čo nám čoraz viac chýba. Či 
sme alebo nie sme kresťania, Vianoce sú sviatkami pokoja a rodiny. Vieme 
ešte prepnúť z ustavičného naháňania seba a iných na pokojnú sviatočnú 
chvíľu? Ako je rok dlhý, chýbame si navzájom, nedoprajeme si čas pre svojich 

najbližších, lebo život je už od Adama nekonečnou šnúrou starostí a povinností.
Nebadane sa odcudzujeme, sme zavalení množstvom informácií a možno 

nám uniká, čo sa deje v duši človeka vo vedľajšej miestnosti. Môže to byť dieťa, 
manžel alebo manželka, kolega za vedľajším stolom alebo sused, ktorého 
stretávame deň čo deň.

Využime adventný čas, pokúsme sa zbaviť povrchnosti všedného dňa, 
prekročiť bariéry, ktoré sme si sami vytvorili a hľadajme cestu domov. Hrejivý 
bezpečný domov je to, čo nám najviac chýba. Nie je tak veľmi potrebná hojnosť 
stola a štedrosť pod stromčekom ako pozvanie k nemu.

Želám vám všetkým, aby vaše Vianoce boli štedré a hojné na dobré slovo, 
vzájomnú pozornosť a láskavé vzťahy.

S úctou
Dana Čahojová, Vaša starostka

OZNAM
Upozorňujeme obyvateľov, že miestny úrad bude počas 

vianočného obdobia fungovať v upravenom režime. 
Viac na strane 8
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Zvýhodnenie rezidentov v parkovaní 
má silnú podporu

Pilotný projekt “zóna Silván-
ska” ukázal, že až 73 percent 
držiteľov rezidenčnej par-

kovacej karty v lokalite Silvánska 
podporuje zvýhodnenie rezidentov 
v novej parkovacej politike. Vyplýva 
to z elektronického dotazníka, ktorý 
Karlova Ves zaslala 561 držiteľom 
parkovacích kariet, pričom odpove-
dalo 395 respondentov.

V dotazníku odpovedali obyvatelia 
zóny Silvánska (ulice Silvánska, Kar-
loveská, Kuklovská, Suchohradská, 

Sekulská, Brodská, Levárska a Lac-
kova), v období od 10. do 20. no-
vembra. Z nich 61 percent vyjadrilo 
názor, že pilotný projekt parkovania 
by odporučilo aj obyvateľom z iných 
častí Karlovej Vsi. Na otázku, či po-
ciťujú pri parkovaní menšie problémy 
s nájdením voľného miesta, 57 percent 
odpovedalo rozhodne alebo skôr áno, 
naopak, 43 percent odpovedalo skôr 
nie alebo rozhodne nie.

Z dotazníka tiež vyplynulo, že tí 
majitelia garáží, ktorí majú viac ako 

jedno auto, využívajú aj parkovanie 
na ulici. Vyhradené parkovanie na uli-
ci má do konca roka zaplatené v tejto 
zóne 20 percent rezidentov. Rezidenti 
v zóne Silvánska opúšťajú parkovacie 
miesto najčastejšie medzi 7.00 – 8.00 
h, pri návrate z práce z nich zaparkuje 
do 19.00 h až 77 percent. Takmer 17 
percent rezidentov potrebuje parkovať 
až po 19.00 h. Priebežné kontroly 
ukazujú, že voľné parkovacie miesta 
zostávajú pre rezidentov aj po tom-
to čase. Takmer 64 percent držiteľov 

rezidenčných kariet zo zóny Silván-
ska používa auto každý deň, 20 per-
cent niekoľkokrát počas pracovného 
týždňa.

Nadpolovičná väčšina držiteľov 
rezidenčných kariet sa vyslovila za 
ponechanie približne 10 - 20% par-
kovacích miest pre nerezidentov 
v čase od 18.00 do 7.00 h. V ostatných 
hodi nách je povolené v zóne parkovať 
všetkým vodičom.       

  -bh-

1 člen (14 %) 2 členovia (31,7 %) 3 členovia (26,9 %) 4 členovia (22,8 %) viac ako 4 členovia (4,6 %)

8,9 % domácností 0,2 % domácností 61,2 % domácností 29,7 % domácností

Odporučili by ste tento systém 
ostatným Karlovešťanom?

rozhodne áno (25,1 %)

skôr áno (36,2 %)

rozhodne nie (22,3 %)

skôr nie (16,5 %)

16,5 %
25,1 %

36,2 %

22,3 %

Poznámka: Percentuálne hodnoty boli zaokrúhlené na jedno desatin-
né miesto, z tohto dôvodu môžu pri spočítaní percentuálnych výsled-
kov vzniknúť mierne odchýlky v rade jednej desatiny percenta.

Koľko členov má vaša domácnosť?

Otázky, na ktoré odpovedali rezidenti z lokality Silvánska

Koľko áut vlastní vaša domácnosť?
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Je zvýhodnenie obyvateľov 
s trvalým pobytom 

správne?

Nájdete voľné parkovacie 
miesto jednoduchšie?

Ako často používate 
auto, na ktoré máte 
vydanú rezidenčnú 

kartu?

Používate garáž na 
parkovanie motorového 
vozidla, na ktoré bola 
vydaná parkovacia karta 
rezidenta?

auto nepoužívam 
skoro vôbec (0,5 %)
každý deň v týždni (64,1 %)
každý pracovný deň (8,6 %)
niekoľkokrát počas 
pracovného týždňa (20,3 %)
väčšinou len 
počas víkendov (6,6 %)

rozhodne áno (23,3 %)

skôr áno (33,2 %)

rozhodne nie (20,3 %)

skôr nie (23,3 %)

rozhodne áno (40,8 %)

skôr áno (32,4 %)

rozhodne nie (13,7 %)

skôr nie (13,2 %)

Parkujem len na ulici, garáž 
používam na iný účel ako na 
parkovanie auta (12,8 %)
Parkujem občas v garáži, 
ale väčšinou na ulici (15,4 %)
Parkujem väčšinou v garáži 
ale občas aj na ulici (61,5 %)
Parkujem vždy v tejto 
garáži (10,3 %)

32,4 %

33,2 %

64,1 %

15,4 %

12,8 %

61,5 %

8,6 %

20,3 %

6,6 
%

0,5 %

23,3 %23,3 %

20,3 %

13,7 %

13,2 %

40,8 %

Vážení Karlovešťania, dotazník a zozbierané dáta v ňom sú pre nás dôležitou spätnou väzbou. Vážime si vašu vysokú účasť v tejto dôležitej ankete. 
S úctou Vaša starostka Dana Čahojová a dopravná inžinierka Tatiana Kratochvílová

10,3 %
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Karloveskí psičkári uprednostňujú plastové vrecká

Majitelia psov v Karlovej 
Vsi budú mať v novom 
roku na košoch, ktoré 

sú určené na zber psích výkalov, 
k dispozícii plastové vrecká. Za túto 
možnosť sa v hlasovaní vyjadrilo 
viac obyvateľov, i keď len s mier-
nou prevahou. Miestny úrad sa 
k tejto možnosti napokon priklonil 
aj z dôvodu, že plastové vrecká 
znamenajú nižšiu surovinovú 
a ener getickú záťaž pre životné 
prostredie. Výroba papierových 
sáčkov je energeticky náročnejšia 
a minie sa pri nej oveľa viac vody. 
Dôležité je aj to, že plastové vrecká 
napokon končia v spaľovni OLO. 

Používať sa však budú aj papierové 
vrecká. Tie bude miestny úrad posky-
tovať od februára tým Karlovešťanom, 
ktorí podajú daňové priznanie k dani 

za psa, túto daň v určenej lehote 
aj zaplatia a prejavia o ne záujem. 
„Chceme tak vyjsť v ústrety tým, ktorí 
platia daň za psa a právom poukazujú 
na to, že vrecká používajú aj neplatiči 
dane,“ hovorí starostka Dana Čaho-
jová.

Predsedníčka komisie pre životné 
prostredie, ochranu prírody a verej-
ný poriadok Lívia Poláchová verí, 
že majitelia psov, ktorí majú záujem 
spolupracovať s úradom pri udržiavaní 
čistoty v Karlovej Vsi, zvolili v an-
kete pre nich vyhovujúcu alternatívu. 
„Chcela by som týmto ľuďom poďa-
kovať. Žiaľ, máme aj takých, ktorí svoj-
ho miláčika ani len nezaevidovali na 
úrade. Pritom služby očakávajú. Nie 
je v silách miestneho úradu namiesto 
neporiadneho majiteľa odstraňovať 
z trávy psie exkrementy. To je predsa 

základná povinnosť každého majiteľa 
psa,“ dodáva Lívia Poláchová.

Vyprázdňovanie košov na ko-
munálny odpad a odstraňovanie psích 
exkrementov bude od nového roka 
zabezpečovať príspevková organizá-
cia mestskej časti Verejnoprospešné 
služby. V predchádzajúcom období 
túto činnosť zabezpečovala firma 
na základe zmluvy. „Miestny úrad 
sa často stretával so sťažnosťami 
obyvateľov na nedostatok vreciek 
a nevypratané smetné koše. To bol 
jeden z dôvodov, pre ktorý sme sa 
rozhodli zabezpečovať tieto činnosti 
vlastnými silami. Navyše považujeme 
túto formu za finančne i organizačne 
efektívnejšiu,“ povedal prednosta 
miestneho úradu Ján Hrčka. 

-mš-; Foto: MiÚ

Kontajnery zaberajú parkovacie miesta

Karlova Ves rieši nedostatok 
parkovacích miest. Sta-
rostlivo sa preto vyhodno cuje 

každé miesto, kde by sa dali rozšíriť 
parkovacie možnosti. Niektoré par-
kovacie miesta zaberajú kontajnery, 
ktoré stoja na okraji ciest. Navyše 
ohrozujú aj bezpečnosť premávky. 
Kontajnerové stojiská sa dajú vy-
budovať mimo cestnej komuniká-
cie či chodníka. Zodpovednosť je 
na správcoch bytových domov, ku 
ktorým kontajnery patria. Kontaj-
nerové stojisko je totiž príslušen-
stvom bytového domu.

Na kontajnery, ktoré zaberajú par-
kovacie miesta, upozorňujú aj sami 
obyvatelia. Na niektorých okrajoch 
ciest je umiestnených aj viacero kon-
tajnerov vedľa seba. Na vybudovaní 
nového kontajnerového stojiska ale-
bo jeho rekonštrukcii či zastrešení sa 
musia dohodnúť vlastníci bytov v by-
tovom dome.  „Kontajnerové stojiská 

by mali byť vybudované mimo cestnej 
komunikácie i mimo chodníka. Mali 
by byť zastrešené a uzamykateľné, 
aby boli vytvorené podmienky na 
zabezpečenie väčšieho poriadku 
v ich okolí,“ nazdáva sa dopravná 
inžinierka Karlovej Vsi Tatiana Kra-
tochvílová. Pomôcť vlastníkom bytov 
chce aj miestny úrad, ktorý pripravuje 
jednoduché odporúčania pre výstav-
bu stojísk. Mestská časť sa totiž snaží 
o dosiahnutie ich jednotného vzhľadu. 
Pripravuje manuál s požiadavkami 
na vonkajší vzhľad, návrhy na rieše-
nie stien a zastrešenia či materiálové 
a farebné riešenie kontajnerových 
stojísk. Poradiť sa o konkrétnom 
architektonickom a technickom 
riešení nového kontajnerového sto-
jiska môžu prísť obyvatelia priamo na 
oddelenie územného rozvoja miestne-
ho úradu Bratislava–Karlova Ves. 

Keď si spoločenstvo vytipuje 
pozemok, na ktorom by chcelo vy-

budovať kontajnerové stojisko, je 
potrebné zistiť, komu pozemok patrí. 
To sa dá jednoducho overiť na inter-
netovom portáli katastra nehnuteľnos-
tí (https://cica.vugk.sk/default.aspx) 
alebo cez katastrálny portál (www.
katasterportal.sk). Kontajnerové sto-
jisko je v zmysle stavebného záko-
na drobnou stavbou (ak nepresiahne 
pôdorysnú plochu 25 m2 a výšku jed-
ného nadzemného podlažia) a jeho 

výstavbu stačí ohlásiť stavebnému 
úradu. K tomu je potrebné priniesť 
doklad, ktorý preukáže vlastnícke ale-
bo iné právo k pozemku. Doložiť treba 
aj jednoduchý situačný výkres, tech-
nický opis drobnej stavby, jej staveb-
né a materiálové riešenie a stanoviská 
dotknutých orgánov (aby bolo možné 
vylúčiť kolízie s existujúcimi inžinier-
skymi sieťami či káblovými rozvodmi 
uloženými v zemi).    -zč-; Foto: MiÚ

V novom roku budú vonku už len 
plastové vrecká

Zjednosmernenie ulíc Šaštínska a Sološnícka
 V záujme zachovania možnosti 

parkovania pred rodinnými domami 
a tiež pre zlepšenie prístupu pre chod-
cov, vozidlá zimnej služby, vozidlá 
záchrannej služby a MHD zavied-
la mestská časť Bratislava-Karlova 
Ves zjednosmernenie ulíc Šaštíns-
ka a Sološnícka smerom od hornej 

časti Kuklovskej ku Karloveskej 
ulici. Predpisy a priestorové dimen-
zie  umožňujú iba dve riešenia – jed-
nosmernú komunikáciu s možnosťou 
parkovania vozidiel pred rodinnými 
domami alebo obojsmernú komu-
nikáciu so zákazom parkovania v ce-
lom  obojsmernom profile 6 metrov.

Krátko po zavedení zjednos-
mernenia ulíc bol spáchaný trestný 
čin, keď neznámy páchateľ odstránil 
a zničil zvislé dopravné značenie.  
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
dôrazne žiada o dodržiavanie do-
pravných predpisov v danej lokalite.
Inak bude jednosmerná komuniká-

cia opäť vyznačená ako obojsmerná, 
zároveň však bude mestská polícia 
dôrazne pokutovať akékoľvek porušo-
vanie dopravných predpisov, ak 
vozidlá pri parkovaní neponechajú 
6 metrov prejazdnú komunikáciu. 

-red-

Na ulici Pod Rovnicami by tiež mohlo 
pribudnúť niekoľko parkovacích miest

december 2016
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Po spustení pilotného projek-
tu rezidenčného parkovania 
v zóne Silvánska sa na Kar-

lovu Ves obrátili niektorí obyvatelia 
Kuklovskej ulice s otázkou, prečo 
nemajú všetci obyvatelia tejto ulice 
právo na parkovaciu kartu. 

Dostali ju totiž len obyvatelia, ktorí 
majú adresu na Kuklovskej 1, 3, 5 
a 7. Tieto obytné domy sú v tesnej blíz-
kosti Sekulskej ulice a ich obyvatelia 
parkujú na Sekulskej alebo Levárskej, 
sú teda súčasťou pilotnej zóny. Kuk-

Dlaždice z parkoviska na Fadruszovej ulici sú z trávnika preč. V druhej 
polovici októbra ich odstránili pracovníci verejnoprospešných služieb miestne-
ho úradu. Časť parkoviska, kde je dnes namiesto dlaždíc len štrk, nechal rozobrať 
súkromný vlastník tohto pozemku. Dlaždice uskladnil na priľahlom trávniku, za 
čo ho kritizovali viacerí Karlovešťania. Miestny úrad podnikol právne kroky vo 
veci poškodzovania parkoviska a umiestnenia dlaždíc na priľahlú zeleň a žiadal, 
aby bolo parkovisko uvedené do pôvodného stavu. Keďže to vlastník pozemkov 
neurobil, prípad sa rieši na súde. Miestny úrad sa napokon rozhodol dlaždice 
z trávnika odstrániť aj napriek neukončenému súdnemu sporu.   -mš-; Foto: MiÚ

Hľadáme riešenie parkovania 
na Kuklovskej ulici

Dlaždice z trávnika 
na Fadruszovej sú preč

Obyvatelia spoločenstva vlastníkov bytov Terasy z Ulice Hany Meličkovej 
venovali Karlovej Vsi oplotenia dvoch plôch ihrísk v Parku Kaskády. Oplo-
tili detské ihriská v hornej a spodnej časti parku. Darcom, ktorí si želali ostať 
v anonymite, miestny úrad v Karlovej Vsi aj touto cestou ďakuje.

-mš-; Foto: MiÚ

Oplotenie ihrísk v Parku 
Kaskády od Karlovešťanov

Poliklinika 
má nový 
röntgenový 
prístroj

Poliklinika v Karlovej Vsi má 
opäť funkčné röntgenové 
pracovisko. V prevádzke 

je nový digitálny röntgen, ktorý 
poliklinika kúpila koncom leta. 
Pôvodný prístroj prestal fungo-
vať ešte v apríli a pacienti museli 
na vyšetrenie dochádzať do ruži-
novskej polikliniky. 

Nový röntgenový prístroj vrátane 
diagnostickej pracovnej stanice stál 
vyše 212-tisíc eur. Nový prístroj 
skvalitní a zrýchli diagnostiku, pacien-
ti sú pri jeho používaní vystavovaní 
minimálnej radiačnej záťaži. Digi-
tálne pracovisko je už natoľko profe-
sionálne, že snímky prakticky netreba 
opakovať ani pri zlej expozícii. Šetrí 
sa tak čas pacientov i lekárskeho per-

sonálu.  
Röntgenové snímky sú elektro-

nicky archivované a prístupné nielen 
rádiológom, ale prostredníctvom za-
bezpečeného elektronického systému 
aj ďalším klinickým či ambulantným 
lekárom v karloveskej poliklinike 
i mimo nej. Nové digitálne pracovis-
ko šetrí náklady, ktoré boli doteraz 
vynakladané na filmový materiál. 

Kvalita zobrazenia je nepo  ro v-
nateľne vyššia, snímka je k dispozícii 
už do dvoch sekúnd a keďže je digi-
tálna, nepracuje sa pri jej vyvolaní 
s chemikáliami, je tak aj ekolo-
gickejšia. Polikliniku v Karlovej Vsi 
spravuje Úrad Bratislavského samo-
správneho kraja. 

-zč-; Foto: MiÚ

Obyvatelia na Dlhých dieloch si 
darovali oplotenie dvoch ihrísk

Niektorí obyvatelia nemôžu využívať rezidenčný projekt z dôvodu, 
že komunikácia patrí hlavnému mestu.

lovská ulica už nepatrí do pilotnej 
zóny rezidenčného parkovania, iba 
ju ohraničuje. Dôležitým faktom je 
to, že je v majetku a správe hlavného 
mesta Bratislavy, preto v tejto fáze 
nemôže byť do systému rezidenčného 
parkovania zaradená. Môže sa to stať 
iba po prijatí celomestskej parkovacej 
politiky a schválení celomestského 
všeobecne záväzného nariadenia. Na 
parkovanie priamo na Kuklovskej uli-
ci mestská časť nevydáva parkovací 
preukaz.      -zč-; Foto: MiÚ

Dlaždice z parkoviska na Fadruszovej 
ulici sú z trávnika preč
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Zrenovovaná dlažba na 
schodoch k cintorínu na 

Gabčíkovej ulici

Opravená dlažba na 
Jurigovom námestí

Veternicová 8 - 10 po 
oprave povrchu

Aj táto časť chodníka 
na Veternicovej 8-10 
je opravená

Nadchod Nad lúčkami 
po oprave

Opravené vrchné dva 
schody a nájazd pre 
kočíky na Beniakovej 

Vrchné schody na 
Jamnického po oprave

Nový povrch chodníka 
na Veternicovej 

Od augusta do októbra sa podarilo opraviť a rekonštruovať viacero úsekov miestnych komunikácií, 
ktoré naša mestská časť spravuje. Na Beniakovej boli opravené vrchné schody a nájazd pre kočíky. 
Návštevníkov starého karloveského cintorína určite potešila oprava dlažby na schodoch k cintorínu 
na Gabčíkovej ulici. Aj vrchné schody na Jamnického už potrebovali opravu a dočkali sa jej. Oby-
vateľom z okolia Jurigovho námestia sa bezpochyby lepšie chodí po opravenej dlažbe. Bariérou už nie 
je ani prístup k nadchodu Nad lúčkami. Na Veternicovej 8 - 10 opravili na viacerých miestach povrch 
chodníka. Karlovešťania môžu i naďalej nahlasovať svoje podnety na opravu poškodených miestnych 
komunikácií, ktoré spravuje mestská časť, na e-mail: doprava@karlovaves.sk         -mš-; Foto: MiÚ

Opravy komunikácií pokračujú
december 2016
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Interaktívna mapa je už na webe 

O zimnú údržbu
sa postará 21 ľudí

Karlova Ves na svojej in-
ternetovej stránke od 
začiatku decembra spus-

tila novú interaktívnu mapu. Pod-
kladová satelitná mapa z marca 
tohto roka má vysoké rozlíšenie 
a už v prvej etape na nej možno vy-
hľadať veľa užitočných informácií, 
ako napríklad adresy, rozloženie 
jednotlivých ulíc či umiestnenie, 
veľkosť a tvar stavieb v katastrál-
nom území Karlovej Vsi. 

Pri stavbách si môžete zistiť in-
formácie o liste vlastníctva, parcele 
či súpisnom čísle. Najmä v zimnom 
období Karlovešťania ocenia možnosť 
zobrazenia pozemných komunikácií 
(ciest, chodníkov a schodísk), na 
ktorých zabezpečuje zimnú údržbu 

mestská časť. Atraktívnou zaujíma-
vosťou je aj historická mapa Karlovej 
Vsi z roku 1949, na ktorej si môžete 
zobraziť súčasné adresy, polohu ulíc 
a stavieb. Mapu nájdete na webovej 
stránke mestskej časti Bratislava-Kar-
lova Ves v sekcii Voľný čas / Interak-
tívna mapa. Po rozkliknutí sa zobrazí 
mapa Karlovej Vsi, na ktorej je možné 
postupne zobrazovať jednotlivé vrst-
vy adries, budov, ulíc, resp. zimnej 
údržby. Postupne budú pribúdať aj 
ďalšie informácie, napr. lavičky, 
smetné koše, ihriská, pieskoviská ale-
bo fontány. Navyše si používatelia 
budú môcť zobraziť aj ich fotografie. 
Pribudnú aj satelitné mapy z pred-
chádzajúcich rokov, čo umožní sledo-
vať zmeny v podobe Karlovej Vsi.

„Pri vytváraní interaktívnej mapy 
sme si dali za cieľ Karlovešťanom čo 
najviac priblížiť činnosť miestneho 
úradu, takpovediac online. Cieľom 
je, aby si časom každý vedel vyhľadať 
konkrétnu vec, resp. zariadenie, ktoré 
spravuje mestská časť, sledovať jej 
stav a neskôr prostredníctvom interak-
tívnej mapy podávať aj návrhy a pod-
nety. Na mapu plánujeme postupne 
dať všetky informácie, ktoré je možné 
elektronicky zobraziť. Navyše sme ju 
vytvorili vlastnými silami, takže sme 
nezaťažili rozpočet mestskej časti,“ 
informuje prednosta miestneho úradu 
Ján Hrčka. „Uvítame aj podnety od 
Karlovešťanov, aké ďalšie funkcie by 
chceli vidieť na interaktívnej mape,“ 
dodáva Ján Hrčka.                      -mš-

Karlova Ves zabezpečí zimnú 
údržbu a pohotovosť opäť 
vo vlastnej réžii. Takýto 

systém sa mestskej časti osvedčil 
už počas uplynulej zimy, keď sa 
vďaka tomu podarilo ušetriť až dve 
tretiny nákladov. Zamestnanci hos-
podárskej správy miestneho úradu 
sú tak od 15. novembra v zimnej 
pohotovosti a pripravení v prípade 
sneženia s technikou vyraziť do 
terénu. 

Karlova Ves zabezpečuje zimnú 
údržbu na cestách III. a IV. triedy, stará 

sa o čistotu chodníkov a schodov. Od 
minulej zimnej sezóny sa o zjazdnosť 
ciest a schodnosť chodníkov nestará 
externá firma, ale údržbu zabezpečuje 
miestny úrad vlastnými silami. V zim-
nej pohotovosti je 21 pracovníkov, 
dva veľké traktory na údržbu ciest 
a dva menšie na čistenie chodníkov. 
V prípade suchej zimy budú pracovníci 
zabezpečovať bežnú údržbu mestskej 
časti - teda čistiť chodníky, orezávať 
dreviny a podobne. Odhŕňanie snehu 
na cestách I. a II. triedy a prejazdných 
úsekoch štátnych ciest má na starosti 

hlavné mesto Bratislava. 
Povinnosti pri zimnej údržbe majú 

aj obyvatelia rodinných a bytových 
domov či užívatelia nehnuteľností na 
území mestskej časti. Určuje to všeo-
becne záväzné nariadenie mestskej 
časti o dodržiavaní čistoty a poriad-
ku. Majiteľ, správca alebo užívateľ 

nehnuteľnosti je povinný odstrániť 
akékoľvek znečistenie na priľahlom 
verejnom priestranstve do vzdiale-
nosti 22 metrov. Ak sa totiž niek-
to na šmykľavom či zľadovatenom 
chodníku pošmykne, zodpovednosť 
za škody nesie majiteľ alebo správca 
budovy.      -zč-; Foto: MiÚ

Miesta pristavenia kontajnerov 
12. 12. 2016 

Hlaváčiková 27; Ľ. Fullu 3; 
Adámiho 15 - roh Hodálová; 

13. 12. 2016
Jurigovo nám. 5; Kempelenova - 

parkovisko; Nad Lúčkami 27 – roh 
Ferdiša Kostku

14. 12. 2016
Roh Púpavova - Pernecká

Majerníkova 34; Beniakova 34

15. 12. 2016
Karloveská 30; Sološnícka 10 - elipsa

J. Stanislava 55 – zozadu

19. 12. 2016
Janotova 2 - parkovisko

Roh Dlhé Diely III.- Nad ostrovom
Veternicova 16

Devínska cesta - vedľa garáží

Karlova Ves má pripravenú techniku na zimnú údržbu

Neznámy vandal zničil v Kar-
lovej Vsi stromy za takmer 
12-tisíc eur. Mestská časť 

Bratislava–Karlova Ves preto po-
dala trestné oznámenie pre podoz-
renie z prečinu ohrozenia a poško-
denia životného prostredia. Okrem 
spoločenskej hodnoty mohli odu-
mierajúce stromy pádom konárov 
ohroziť zdravie alebo život ľudí. 

“Stromy v meste majú nielen svojich 
ochrancov, ale aj nepriateľov. Toto je 
smutný príklad nezvratného poško-
denia stromov cieleným  zásahom, 
navŕtaním a napustením stromu her-
bicídnou látkou priamo do koreňovej 

sústavy,” upozornila starostka Kar-
lovej Vsi Dana Čahojová. Na pozem-
ku, ktorý patrí hlavnému mestu, nie je 
možné stavať objekty.

Podľa doterajších zistení neznámy 
páchateľ ku koreňom stromov 
napichal herbicídnu látku a trom dre-
vinám zalial korene betónom. Do-
vedna takto zničil jedenásť stromov, 
z nich deväť malo spoločenskú hod-
notu. Išlo najmä o lipu malolistú 
a javor mliečny. V dvoch prípadoch išlo 
o invazívny druh – pajaseň žliazkatý, 
ktorý treba podľa zákona odstraňovať, 
preto boli z výpočtu spoločenskej 
hodnoty vylúčené. 

Na zhoršený stav drevín pred OC 
Centrum na Karloveskej ulici mestskú 
časť e-mailom upozornil miestny 
obyvateľ. Stromy sa nachádzajú na 
pozemku hlavného mesta Bratislavy. 
Na základe odborného posudku mož-
no konštatovať, že k otrave stromov 
došlo minimálne pred rokom. Podľa 

trestného zákona páchateľovi za niče-
nie životného prostredia hrozia tri roky 
väzenia. Vek stromov sa odhaduje na 
30 – 40 rokov a časť z nich bude treba 
po ukončení policajného vyšetrovania 
z dôvodu bezpečnosti vyrúbať 

-zč-; Foto: MiÚ 

Lipy a javory padli 
za obeť vandalizmu 

Otrávené stromy boli vysadené približne pred 30 - 40 rokmi
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V Karlovej Vsi je zeleň 
prioritou 

Koľko stromov máme v rámci 
verejnej zelene v Karlovej 
Vsi? V akom sú zdravot-

nom stave? Ako sa o ne správne 
starať? Kde sú vhodné pozemky 
na náhradnú výsadbu? Ako vniesť 
do našej mestskej časti viac kvetov 
a druhovej pestrosti vo verejnej 
zeleni? Aj na tieto otázky by sme 
mali dostať odpovede v najbližšom 
čase. Karlova Ves plánuje zmapovať 
zeleň a vytvoriť koncepciu rozvoja 
zelených plôch na svojom území.

Východiskom na zabezpečenie 
správnej starostlivosti o zeleň je jej 
dôkladná inventarizácia, ktorá sa 
začne na jar nasledujúceho roka. 
Mestskej časti sa podarilo úspešne 
zapojiť do grantovej výzvy programu 
Európskej komisie. Najbližších päť 
rokov bude súčasťou  medzinárodného 
projektu s názvom PERFECT, ktorého 
cieľom je  podpora zelenej infraštruk-

túry v mestách. 
Cieľom projektu je zmapovať a pre-

skúmať jednotlivé prvky zelenej in-
fraštruktúry a vzájomne ich prepojiť 
do koncepcie rozvoja zelene v rám-
ci mestskej časti. Samospráva bude 
hľadať inšpiráciu v dobrých príkladoch 
zo zahraničia, zo študijných ciest i na 
základe vzájomnej výmeny skúsenos-
tí.

„Sme radi, že sa nám pre realizáciu 
projektu podarilo získať aj podporné 
stanovisko od Ministerstva život-
ného prostredia SR. Táto iniciatíva 
by totiž mohla napomôcť aj ostatným 
samosprávam pri príprave projektov 
v rámci Operačného programu 
Kvalita životného prostredia na ob-
dobie 2014 - 2020 a prispieť tak 
k intenzívnejšej realizácii projektov 
v oblasti zelene,“ približuje projekt 
Lenka Nemcová z kancelárie prednos-
tu.                                        -zč-

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

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

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

CENNÍK INZERCIE – základné ceny
Plošná inzercia 

Inzerujte a dajte o sebe vedieť 
v našom mesačníku

Mesačník Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov vychádza v roz-
sahu 20 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, prevádz-
ky 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 02/602 59 225, alebo cez 
e-mail: inzercia@karlovaves.sk

Miestny úrad aj Centrum služieb občanom vám budú 
k dispozícií v obmedzenom režime:

22. 12. 2016   8.00 – 12.00 28. 12. 2016   zatvorené
 13.00 – 15.00 29. 12. 2016   zatvorené
23. 12. 2016   zatvorené 30. 12. 2016   zatvorené
24. 12. 2016   zatvorené 31. 12. 2016   zatvorené
25. 12. 2016   zatvorené   1.   1. 2017   zatvorené 
26. 12. 2016   zatvorené   2.   1. 2017   8.00 – 12.00
27. 12. 2016   zatvorené  13.00 – 17.00

Vážení Karlovešťania,      
dovoľujeme si vás upozorniť 
na zmenu úradných hodín 

v období blížiacich sa Vianoc

Vyhrajte poukážky do Kauflandu!
Výhercovia poukážok na nákup v Kauflande sú známi. Na súťažnú otáz-

ku „Mestská časť Bratislava-Karlova Ves ako prvá samospráva na Slovensku 
umožnila platiť občanom za poskytované služby v Centre služieb občanom 
nielen hotovosťou, ale aj inou formou. Ktorou?“  odpovedali všetci prihlásení 
správne - platobnými kartami. Do našej súťaže sa zapojilo 47 obyvateľov 
z Karlovej Vsi. Výhercov 20-eurových poukážok sme v redakcii vyžrebovali 
v stredu 23. novembra. Sú to:

Ing. Jana Kanková, Mária Herčíková st., Lýdia Tomášová
Ak sa na vás neusmialo šťastie, máte šancu opäť. V redakcii máme pri-

pravené ďalšie tri poukážky v hodnote 20 eur na nákup v sieti predajní Kauf-
land. Odpoveď na súťažnú otázku je skrytá v aktuálnom čísle našich oficiálnych 
novín. Podmienkou účasti je váš trvalý pobyt v Karlovej Vsi. Vystrihnutý 
a vyplnený kupón môžete doručiť v obálke do 14. decembra na adresu Miestny 
úrad, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava. Nezabudnite na heslo ODKAZ 
PRE REDAKCIU. Kupón môžete doručiť aj osobne do podateľne miestneho 
úradu v Karlovej Vsi a vhodiť ho do schránky, ktorá je označená nápisom 
Odkaz pre redakciu. Každý obyvateľ sa môže do súťaže prihlásiť iba s jedným 
kupónom.   

Nová súťažná otázka: Karlova Ves v rebríčku transparentnosti výrazne 
poskočila. O koľko miest smerom nahor?  
  Zakrúžkujte správnu odpoveď.

a)  o vyše 10 miest  
b)  o vyše 30 miest
c)  o vyše 50 miest

Vaše kontaktné údaje:
Meno a priezvisko:  ............................................................................................
Adresa:  ..............................................................................................................
Telefónny kontakt:  ............................................................................................

Poukážka

DOD v Spojenej škole 
na Tilgnerovej

Máte záujem dozvedieť sa viac o štúdiu na osemročnom a päťročnom slo-
vensko-anglickom gymnáziu v Spojenej škole Tilgnerova 14? Príďte na Deň 
otvorených dverí v stredu 7. decembra od 8.00 do 8.40 h. Môžete získať všeo-
becné informácie o štúdiu. V čase od 8.50 do 12.35 h. môžete navštíviť otvorené 
vyučovacie hodiny. Záujemcovia o osemročné štúdium si môžu napísať test 
z matematiky alebo zo slovenského jazyka a literatúry. Pre ôsmakov a devia-
takov je pripravený test všeobecných študijných predpokladov na bilingválne 
gymnázium v školskom roku 2017 – 2018. Spojená škola Tilgnerova 14 otvorí 
jednu triedu osemročného a jednu triedu bilingválneho gymnázia.            -bh-

december 2016
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Stretnutie jubilantov v znamení Mesiaca úcty k starším
Karloveské centrum kultúry sa v pondelok 24. ok-

tóbra opäť zaplnilo jubilantmi. Zišli sa tu oslávenci, 
ktorí svoje jubileá oslávili v auguste a septembri. Naj-
staršími boli 90-ročná Vilhemína Borodajkieviczová 
a jej rovesník Štefan Hlaváček. Na podujatí sa zúčastni-
lo 73 jubilantov, ktorým osobne zablahoželali starostka 
Karlovej Vsi Dana Čahojová, zástupca starostky Brani-
slav Záhradník a viacerí karloveskí poslanci. Kultúrny 
program pre seniorov pripravili deti z FS Dolina a se-
niorskí tanečníci z Karloveského tanečného centra. Kar-
lova Ves pozýva na stretnutia jubilantov Karlovešťanov, 
ktorí oslávili v dvoch predchádzajúcich mesiacoch 75 
rokov a všetkých, ktorí oslávili 80 a viac rokov.     

 -mš-; Foto: MiÚ, Daniel Marko, Peter Böhm

Stretnutie jubilantov v znamení Mesiaca úcty k starším

-mš-; Foto: MiÚ, Daniel Marko, Peter Böhm

Karlovešťania sa so svojou starostkou Danou Čahojovou rozprávajú o radostiach aj starostiach

Jeden z najstarších oslávencov Štefan Hlaváček 

(uprostred) s B. Záhradníkom

Vilhemína Borodajkieviczová  s gratulantom B. Záhradníkom

Folklórny súbor Dolina

So starostkou Danou Čahojovou 
sa porozprával aj ďalší z oslávencov
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Ak nie ste spokojní so svojím správcom, 
vymeňte ho

Prevažná väčšina Karlovešťa-
nov je vlastníkom svojho 
bytu. S vlastníctvom je spo-

jená aj povinnosť starať sa nielen 
o samotný byt, ale aj o celý dom 
a spoločné priestory. V návale pra-
covných povinností však na to ľudia 
nemajú čas, navyše na túto úlohu 
zabúdajú a často sa o spravovanie 
bytového domu vôbec nezaujímajú. 
Situácia tak môže vyústiť do nepre-
hľadného spravovania celého domu 
a do nespokojnosti jeho obyvateľov. 
Práve preto vám prinášame k tej-
to téme niekoľko informácií, ktoré 
môžu byť pre vás užitočné.

Spravovať obytný dom možno 
dvoma spôsobmi. Prostredníctvom 
založenia spoločenstva vlastníkov 
bytov alebo cez správcu (správcovská 
spoločnosť, bytové družstvo alebo 
živnostník). V Karlovej Vsi evidu-
jeme 67 spoločenstiev vlastníkov 
a 38 správcovských spoločností. 
Správcovia sú voči vlastníkom bytov 
vo výhode. Majú viac skúseností so 
správou domov, ktorá je mimoriadne 

náročná. Na druhej strane spravu-
jú viac domov súčasne, a tak sa nie 
vždy venujú potrebám vlastníkov by-
tov jedného domu dostatočne. Zveriť 
dom kvalitnému správcovi znamená 
bývať bez starostí. Správca sa postará 
o všetko – o zmluvy s dodávateľmi, 
o drobné naliehavé opravy, riešenie 
zatepľovania či celkovú obnovu domu. 
Aj keď je dom v správe, o ma jetku 
rozhodujú vlastníci bytov. Správca je 
len poskytovateľom služieb pre vlast-
níkov bytov, vlastníci mu zverili svoj 
majetok a mal by sa oň starať. Ma-
jiteľom účtu domu v banke sú vlast-
níci bytov a nebytových priestorov 
v dome. Z toho vyplýva, že jedine 
vlastníci bytov a nebytových prie-
storov majú oprávnenie rozhodovať 
a disponovať finančnými prostried-
kami, ktoré sami tvoria na svoj účet 
a ktoré môžu byť použité iba na služ-
by či obnovu. Vlastníci však môžu 
splnomocniť správcu, aby rozhodoval 
o použití finančných prostriedkov, 
napríklad pre prípad havarijnej situá-
cie. 

Správca je povinný obhajovať zá-
ujmy vlastníkov

Ak sa vám zdá, že ide proti vám, 
vymeňte ho, a to najmä ak: 

• nerešpektuje rozhodnutia vlast-
níkov prijaté na schôdzach vlastníkov,

• ak nepredkladá ročné vyúčtovanie 
a správu o činnosti a hospodárení do 
31. mája za predošlý rok,

• neumožní vlastníkom bytov na -
hliadať do dokumentácie o správe domu 
či o čerpaní fondu prevádzky a opráv,

• nemá záujem o stav domu, neza-
bezpečuje kvalitne dodávateľské služ-
by, 

• netransparentne a  nehospodárne 
nakladá s peniazmi vlastníkov, má 
predražené služby a nezabezpečuje 
drobné opravy v dohodnutých ter-
mínoch, 

• svojvoľne nakladá s finančnými 
prostriedkami vlastníkov bez ich 
súhlasu.

Aj keď v  tejto oblasti podniká 
veľké množstvo spoločností, výmena 
správcu nie je jednoduchá. Ďalšou 
možnosťou je zriadiť si spoločenstvo 

vlastníkov bytov a nebytových prie-
storov a bytový dom si spravovať 
svoj pomocne. Tu však treba pamätať 
na to, že o zmene formy správy, teda 
o prechode zo spravovania prostred-
níctvom správcu na spravovanie domu 
vlastnými silami cez združenie vlast-
níkov bytov musia rozhodnúť hlaso-
vaním vlastníci, a to až dvojtretinovou 
väčšinou hlasov všetkých vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov.

Zvolanie schôdze vlastníkov
„Na schôdzi vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov musia vlast-
níci hlasovaním rozhodnúť o podaní 
výpovede zo Zmluvy o výkone správy 
správcovskej organizácii. Súhlasiť 
s výpoveďou musí nadpolovičná 
väčšina všetkých vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v dome,“ ho-
vorí Peter Cakl z regionálneho centra 
Združenia spoločenstiev vlastníkov 
bytov na Slovensku. Každý byt alebo 
nebytový priestor v bytovom dome 
má len jeden hlas. Problémom môže 
byť už aj zvolanie schôdze. Schô-

V Karlovej Vsi evidujeme
67 spoločenstiev vlastníkov
a 38 správcovských spoločností.

december 2016
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Kontakty na spoločenstvá 
vlastníkov

dzu totiž musí zvolať správcovská 
spoločnosť, ktorú sa práve chystáte 
odvolať. Správcovia sa niekedy snažia 
zmariť úsilie vlastníkov o výpoveď 
tým, že nechcú zvolať schôdzu a naťa-
hujú termíny. „V takomto prípade 
musí o zvolanie schôdze požiadať 
správcu minimálne štvrtina vlastníkov 
a žiadosť písomne doručiť správcovi. 
Odo dňa doručenia začína správcovi 
plynúť 15-dňová lehota na zvolanie 
schôdze. Keď správca v určenej lehote 
schôdzu nezvolá, môže schôdzu zvolať 
štvrtina vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov,“ upozorňuje Peter Cakl. 
Oznámenie o konaní schôdze spo-
lu s programom musí byť doručené 
všetkým vlastníkom minimálne päť 
dní pred jej konaním. Oznámenie je 
vhodné doručiť osobne proti podpisu, 
doporučenou poštou, na doručenku 
alebo kuriérom. Odporúča sa doručiť 
oznámenie aj správcovi, ak má schô-
dza rozhodovať o úlohách pre správ-
cu. „Aby ste zabránili zmareniu odvo-
lania schôdze zo strany správcu je 
potrebné, aby schôdza bola zvolaná 
a prebiehala v súlade so zákonom, aby 
boli dodržané všetky stanovené lehoty, 
dostatočný počet hlasov pri schvaľo-
vaní, jasná a jednoznačná formulácia 
uznesenia, aby teda celkový proces 
nemohol byť napadnutý a zmarený pre 
formálne nedostatky,“ dopĺňa Peter 
Cakl. Súčasťou pozvánky na schô-
dzu je program schôdze, teda zoznam 
bodov, o ktorých sa na schôdzi bude 
hovoriť. Je lepšie zaradiť do programu 
jeden hlavný bod, a to podanie výpo-
vede zo Zmluvy o výkone správy 
správcovskej organizácii. 

Účasť
Keďže na schôdzi je potrebná nad-

polovičná väčšina, treba informovať 
všetkých majiteľov. Spravidla má 
zoznam majiteľov bytov a nebytových 
priestorov len správca, môžete však 
informovať vlastníkov prostredníc-
tvom letákov do schránky, vývesiek vo 
výťahoch, prípadne ich môžete oslo-
vovať priamo. Schôdzu je asi najlepšie 
zvolať v strede týždňa vo večerných 
hodinách, vyhnúť sa termínom počas 
prázdnin, pred predĺženými víkend-
mi a sviatkami. Ideálne miesto na 
schôdzu je priamo v dome, nikdy nie 
ďaleko, keďže to rapídne znižuje účasť 
majiteľov bytov. Ak máte informáciu 
od ľudí, ktorí sa na schôdzi nebudú 
môcť zúčastniť, požiadajte ich, aby 
podpísali splnomocnenie na účasť 
na schôdzi, aby ich hlas neprepa-
dol. Splnomocniť môžu kohokoľvek, 

ideálne známeho, rodinného príslušní-
ka alebo suseda, ktorému dôverujú. 
Splnomocnenie môže byť všeobecne 
na účasť na schôdzi, ale aj na kon-
krétne hlasovanie, napríklad o odvo-
laní správcu. Podpis musí byť úradne 
overený notárom alebo matrikou 
miestneho úradu. Splnomocnenie 
musí obsahovať aj pokyn, ako má 
splnomocnený hlasovať. „Na schôdzi 
dbajte na prezenčnú listinu, ktorá sa 
bude prikladať k zápisnici a musí ob-
sahovať všetkých účastníkov schôdze. 
Najlepšie je, keď sa v deň konania 
schôdze vytlačí z katastra zoznam 
vlastníkov a podľa neho sa vyhotoví 
prezenčná listina. Taktiež nezabud-
nite na overovateľov a zapisovateľov, 
ktorých musíte zvoliť na úvod schôdze. 
Inak sa môže stať, že schôdza bude 
neplatná,“ upozorňuje Peter Cakl 
z regionálneho centra Združenia 
spoločenstiev vlastníkov bytov na 
Slovensku. Zápisnica musí obsahovať 
konkrétny bod – hlasovanie o odvo-
laní správcu a počet hlasov, ktoré 
hlasovali za. Pre istotu si ponechajte 
kópiu zápisnice. 

Schôdza si na začiatku zvolí z radov 
vlastníkov orgány schôdze: 

1. predsedajúceho schôdze – ten ve-
die celý priebeh schôdze, 

2. mandátnu komisiu – na kontrolu 
oprávnenosti jednotlivých vlastníkov 
hlasovať pri prezentácii, 

3. skrutárora - najlepšie člena 
mandátnej komisie, ktorý vie o po-
dielových spoluvlastníkoch a pozná 
obsah plných mocí, 

4. zapisovateľa zápisnice
5. overovateľa zápisnice

Postup po schôdzi
Po schôdzi je potrebné starému 

správcovi doručiť výpoveď, ktorá 
musí obsahovať zápisnicu zo schôdze 
a prezenčnú listinu. Výpovedná lehota 
aktuálnemu správcovi začína plynúť 
ihneď po podpísaní zápisnice overo-
vateľmi. Výpovedná lehota je podľa 
zákona tri mesiace, ak sa vlastníci 
v zmluve o výkone správy nedohodli 
inak. Bytový dom nemôže zostať bez 
správy a zároveň nemôže mať dve 
správy. Úderom 24. hodiny posled-
ného dňa výpovednej lehoty končí 
pôvodný správca a presne o polnoci 
nasledujúceho dňa začína s výkonom 
správy nový správca. Nový správca 
vie, aké doklady potrebuje pre správu 
a tie bude aj požadovať. Tieto dokla-
dy treba odovzdať protokolárne. Je 
vhodné, aby pri preberaní všetkých 
dokladov bol prítomný aj zástupca 

vlastníkov. Predíde sa tak prípadným 
nezrovnalostiam. „Pre vlastníkov sú 
najpodstatnejšími dokladmi projek-
tová dokumentácia domu, kolaudá-
cia, pasportizácia priestorov v dome 
a revízie. Účtovná dokumentácia domu 
zostáva u pôvodného správcu. Ten je 
zodpovedný za vedenie účtovníctva za 
to obdobie, počas ktorého vykonával 
správu domu. Nový správca zavedie 
pre nového klienta nové účtovníc-
tvo. Účet v banke môže prevziať nový 
správca, alebo sa pôvodný účet zruší 
a nový správca otvorí pre bytový dom 
nový účet,“ informuje Peter Cakl. Ak 
od zmluvy odstúpi správca a vlastní-
ci si do jedného roka nenájdu nového 
správcu, vzniká zo zákona spoločen-
stvo vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov.

Výber nového správcu 
Výber nového správcu treba 

dôkladne zvážiť a vybrať na základe 
kritérií, ktoré sú pre váš bytový dom 
dôležité. Predovšetkým by ste si 
mali ujasniť, čo od správcu žiadate, 
čo všetko by mal pre váš dom robiť. 
Určite treba správcu navštíviť osobne 
a klásť mu konkrétne otázky, ako 
rieši určité situácie, napríklad havárie 
či technické poruchy, či a ako hľadá 
najlacnejšie služby a podobne. Treba 
si vopred overiť, ako správca zabez-
pečuje spoľahlivosť a transparentnosť 
hospodárenia, ako je zabezpečené 

Referát životného prostredia miestneho úradu sa obracia s výzvou na 
spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Karlovej Vsi, 
ktoré si spravujú svoje bytové domy samostatne bez správcovskej firmy. Ak 
máte záujem o spoluprácu s miestnym úradom na aktivitách, ktoré súvisia 
s ochranou, udržiavaním alebo skrášľovaním životného prostredia, prípadne 
máte záujem o informácie z tejto oblasti, nahláste na nižšie uvedené e-maily 
alebo telefón svoje aktuálne kontaktné údaje. 

Referát životného prostredia:
tel.: 02/602 59 215

Monika Rosová, e-mail: monika.rosova@karlovaves.sk
Halina Trubínyiová, e-mail: halina.trubinyiova@karlovaves.sk

oddelené hospodárenie domu od 
iných a podobne. „Mimoriadne 
dôležité je zistiť si referencie o spôsobe 
výkonu u zástupcov vlastníkov v tých 
bytových domoch, kde správca vyko-
náva správu domu. Samozrejme, že 
tieto informácie sa dajú zistiť len 
priamo od vlastníkov,“ radí Peter 
Cakl.

Záver
Správa bytových domov je mimo-

riadne rozsiahla a náročná. V našom 
príspevku ani nebolo možné rozobrať 
všetky možnosti a situácie. Nie je však 
nikdy na škodu obrátiť sa so žiadosťou 
o radu na tie inštitúcie a združenia, 
ktoré sa tejto problematike venujú, 
ako je napríklad Združenie spoločen-
stiev vlastníkov bytov na Slovensku. 
Rovnako si treba naštudovať príslušné 
ustanovenia zákona o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov. Naj-
dôležitejším a zároveň nezastupi-
teľným faktorom je však zodpoved-
ný a aktívny vlastník, ktorý využíva 
svoje práva na zabezpečenie svojho 
vlastníctva, teda bytu, ktorý vlastní 
a v ktorom prevažne aj býva. V niek-
torom z najbližších čísel sa k prob-
lematike vrátime a budeme sa pod-
robnejšie venovať správe bytového 
domu prostredníctvom spoločenstiev 
vlastníkov.

-mš-, Foto: MiÚ

Priestor pre váš inzerát

Info: 0940 634 111 
e-mail: inzercia@karlovaves.sk
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Trvalý pobyt prináša výhody

Hľadá sa riaditeľ organizácie Verejnoprospešné služby

So spustením pilotného projek-
tu rezidenčného parkovania 
v zóne Silvánska obyvatelia 

zistili, aké dôležité je mať trvalý 
pobyt na mieste, kde reálne býva-
jú a parkujú. Karlovešťania môžu 
využívať výhody rezidenta, dos-
tali bezplatnú parkovaciu kartu 
a po príchode z práce drvivá väčši-
na obyvateľov s trvalým pobytom 
v zóne Silvánska zaparkuje. 
Okrem parkovacej karty prináša 
trvalý pobyt možnosť rozhodovať 
o veciach verejných na mieste, kde 
sa človek zdržiava väčšinu roka. 
Vybavenie trvalého pobytu je jed-
noduché a bezplatné. 

Agendu ohlasovania trvalého, ale aj 
prechodného pobytu obyvateľov za-
bezpečuje v Karlovej Vsi každý pra-
covný deň ohlasovňa pobytu v Centre 
služieb občanom na Nám. sv. Františ-
ka č. 6, ktoré sa nachádza hneď vedľa 
vchodu do budovy miestneho úradu.

Aké doklady potrebujete?
Ak ste vlastník alebo spoluvlastník 

bytu či rodinného domu, potrebujete 
originál listu vlastníctva alebo origi-
nál rozhodnutia o povolení vkladu do 

Požiadavky na uchádzača:
 - uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme podľa 
§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení ne-
skorších predpisov,
- SŠ vzdelanie:
- odborná prax najmenej 10 rokov (technické služby, verejnoprospešné služby,             
   hospodárska správa a pod.),
- prax v riadiacej funkcii najmenej 8 rokov (vo vyššie popísaných oblastiach),
- skúsenosti v oblasti krízového manažmentu (vo vyššie popísaných oblastiach),
- VŠ vzdelanie:
- odborná prax najmenej 5 rokov (technické služby, verejnoprospešné služby,  
hospodárska správa a pod.),
- prax v riadiacej funkcii najmenej 4 roky (vo vyššie popísaných oblastiach),
- skúsenosti v oblasti krízového manažmentu (vo vyššie popísaných oblastiach),
- manažérske, organizačné a komunikačné zručnosti, 
- bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, rozhodnosť, flexibilnosť,
- znalosť práce s PC na užívateľskej úrovni (Word, Excel, Internet).
Vodičský preukaz B
Zoznam  požadovaných  dokladov, ktoré  je potrebné doručiť v  písomnej 
forme spolu so žiadosťou o účasť na výberovom konaní:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- písomný návrh koncepčných zámerov riadenia VPS, 
- overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti 
a v životopise, 
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu  
Kontakt
Kontaktná osoba: Monika Martinezová, tel.: 02/602 59 221
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi doručte 
písomne najneskôr do 11. 12. 2016 na adresu Miestny úrad mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava.
Obálku je potrebné označiť: „Výberové konanie - riaditeľ VPS - neotvárať“. 
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do 
podateľne miestneho úradu, resp. dátum odovzdania žiadosti oprávnenému 
zamestnancovi mestskej časti poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti 
doručené v elektronickej forme nebudú zaradené do výberového konania. 
Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú písomne pozvaní na výberové konanie. 

Predpokladaný termín výberového konania: 19. 12. 2016.
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31. 12. 2016

Karlova Ves hľadá riaditeľa organizácie, ktorý bude na plný pra-
covný úväzok pravdepodobne od 1. februára 2017 organizovať, riadiť 
a zodpovedať za komplexnú činnosť príspevkovej organizácie Verejno-
prospešné služby.

katastra nehnuteľností a platný občian-
sky preukaz. Výpis listu vlastníctva 
získate na katastrálnom odbore Okres-
ného úradu v bratislavskom Ružinove 
na adrese Ružová dolina 27. Získate 
ho aj na pošte. S týmito dokladmi vás 
zamestnanec miestneho úradu v Kar-
lovej Vsi na počkanie zaeviduje do 
systému centrálnej ohlasovne. Týmto 
sa stávate obyvateľom Karlovej Vsi 
s trvalým pobytom. Prihlásenie na 
trvalý pobyt je bezplatné. 

Nájomníci si tiež môžu vybaviť 
trvalý pobyt

Bývate v prenajatom byte alebo 
dome? V takom prípade potrebu-
jete originál listu vlastníctva alebo 
rozhodnutia o povolení vkladu a plat-
ný občiansky preukaz. Vlastník ne-
hnuteľnosti vám môže udeliť písomný 
súhlas s nahlásením trvalého pobytu 
do jeho nehnuteľnosti. Súhlas musí byť 
overený u notára alebo v miestnom 
úrade, alebo sa dostaví vlastník bytu 
či domu priamo do ohlasovne. Rovna-
ko aj on musí mať pri sebe občiansky 
preukaz. Ak má nehnuteľnosť via-
cerých vlastníkov, súhlas musia udeliť 
všetci vlastníci uvedení v liste vlast-

níctva. Nájomná zmluva k bytu nena-
hradzuje súhlas vlastníkov bytu. 

Stačí jedna návšteva miestneho 
úradu

Mali ste doteraz trvalý pobyt 
napríklad v Ružinove či Petržalke? 
Ak požiadate o trvalý pobyt v Kar-
lovej Vsi, z vašej pôvodnej mestskej 
časti vás systém odhlási automaticky. 
Ak ste doteraz bývali v inom meste 
či obci, podpíšete v Karlovej Vsi tzv. 
odhlasovací lístok z pôvodného tr-
valého pobytu a karloveská ohlasovňa 
ho za vás pošle ohlasovni pobytu 
v mieste vášho doterajšieho bydliska. 

Zrušenie trvalého pobytu nájom-
covi je jednoduché

Prenajímate byt a obávate sa udeliť 
súhlas s trvalým pobytom vášmu ná-
jomcovi? Obávať sa nemusíte. Ak 
nájomca z vašej nehnuteľnosti odíde, 
prípadne nastane medzi vami konflikt, 
stačí prísť do Centra služieb občanom 
so svojím listom vlastníctva a občian-
skym preukazom. Vypíšete návrh na 
zrušenie trvalého pobytu a týmto dňom 
je miestom trvalého pobytu vášho ná-
jomcu obec, v ktorej mal odhlásený 
občan trvalý pobyt naposledy. Návrh 

na zrušenie trvalého pobytu musia 
podpísať aj ďalší vlastníci uvedení 
v liste vlastníctva, alebo na základe 
písomného a overeného splnomocne-
nia na to poveria niektorého z nich. 
Trvalý pobyt však nie je možné zrušiť, 
pokiaľ ide o spoluvlastníka, nezaopat-
rené dieťa alebo manžela/ku.

Prechodný pobyt neprináša všet-
ky výhody

Pre prihlasovanie na prechod-
ný pobyt platia tie isté pravidlá ako 
pri trvalom pobyte. Rozdiel je však 
v tom, že na prechodný pobyt sa pri-
hlasuje na určitú dobu, po skončení 
ktorej prechodný pobyt zaniká a nie 
je možné ho predĺžiť, iba sa nanovo 
prihlásiť. Prechodný pobyt neumožňuje 
uplatniť si niektoré práva ako pri trva-
lom. Príkladom môže byť aj zmienené 
rezidenčné parkovanie.

Dostanete nový občiansky preukaz
Nový Karlovešťan po prihlásení na 

trvalý pobyt v Karlovej Vsi môže ísť na 
obvodné oddelenie Policajného zboru na 
ulici Mikuláša Schneidera-Trnavského 
1. Tam požiada o vystavenie nového 
občianskeho preukazu. K tomu bude po-
trebovať už len svoj doterajší OP.     -mš-

12 Informujemedecember 2016
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Beáta Čečková: 
“Naučiť, milovať a byť hrdý na to, čo máme“

Energická umelecká peda-
gogička pani Beáta Čečková 
prednedávnom oslávi-

la ži vot né jubileum. Manažérka 
folklórneho súboru Čečinka je 
milovníčkou folklóru od detstva 
a svoje skúsenosti odovzdáva 
mladým už polstoročie. Sama 
priznáva, že šírenie folklóru a s tým 
spojené uchovávanie národnej iden-
tity vníma ako svoje poslanie.  

Ako na vás zapôsobil koncert pri-
pravený pri príležitosti vášho život-
ného jubilea?

Celý priebeh večera mal slávnostnú 
atmosféru o akej sa mi ani nesnívalo. 
Gratulácia od detí bola veľmi srdečná 
a milá. Cením si aj blahoželanie od 
pani starostky Dany Čahojovej, pre-
tože po celý čas spolupracujeme 
s Karlovou Vsou. Jednotlivé umelecké 
výkony mali vysokú úroveň, takže 
určite bol dôvod na spokojnosť. Mys-
lím si, že ten večer splnil svoj účel.

Čo pre vás znamená cimbal?
Je to moja srdcová záležitosť. 

Vyučujem ho počas mojej celej päť-
desiatročnej pedagogickej praxe. 
Napriek tomu, že som vyštudovala 
na žilinskom konzervatóriu hru na 
akordeón, mojím druhým nástrojom 
bol cimbal, do ktorého som sa zaľúbila. 
Podstatné však bolo, že v začiatkoch 
mojej praxe sa v žiadnej základnej 
umeleckej škole cimbal nevyučoval. 
Tomuto nástroju sa väčšinou venova-
li Rómovia, kde sa hra odovzdávala 
z otca na syna. Spolu s mojimi dvoma 
spolužiačkami sme začali rozmýšľať 
nad tým, že by sme tento nádherný 
nástroj začali vyučovať. Malo to vý-
znam. Cimbalistov bol nedostatok 
v ľudovej hudbe, o sólistoch už ani 
nehovoriac.

S čím ste sa museli pasovať v začiat-
koch pedagogickej praxe? 

Prvé náznaky výučby boli s pred-
pisom na tri roky. S kolegyňami sme sa 
o to začali zaujímať a vypracovali sme 
metodiku výučby cimbalu pre základ-
né umelecké školy. To bol základ. 
Požiadali sme, aby bola výučba cim-
balu rozšírená z troch na päť rokov. 
V systéme však bola taká zásada, že 
študenti klasických nástrojov konči-

li po siedmich rokoch. Podarilo sa 
nám teda dopracovať metodiku na 
sedem rokov, čím sme sa vyrovnali 
ostatným nástrojom. A nielenže sme 
vychovávali cimbalistov pre ľudovú 
hudbu, kde je cimbal bijúcim srdcom, 
ale preniesli sme ho aj na koncertné 
pódiá. Ukázalo sa, že na tomto vzác-
nom hudobnom nástroji sa, okrem 
originálnych koncertných skladieb 
napísaných pre cimbal, dajú zahrať 
aj skladby zložené pre iné hudobné 
nástroje.

Je pre mládež cimbal atraktívny?
To je ťažká otázka, rovnako ako je 

cimbal zložitý nástroj. Husle sú tiež 
náročné, ale cimbal je ešte náročnej-
ší. Je harmonickým nástrojom so 
147 strunami, ktoré musíte vedieť 
ovládať paličkami, čo si vyžaduje 
citlivú mechanickú prácu rúk. Struny 
sa ozvučujú alebo tlmia pedálom, 
čiže je potrebné zapojiť aj nohu. Nie 
všetci talentovaní muzikanti vedia 
tieto schopnosti spojiť. Záujem detí 
však je a o žiakov nemáme núdzu. 
V základnej umeleckej škole už 
vyučuje aj moja bývalá žiačka. Okrem 
detí z Bratislavy k nám prichádzajú aj 
deti z Myjavy, Nitry či Trenčína.

Aké predpoklady musí mať dobrý 
cimbalista?

Človek musí mať vynikajúci sluch, 
rytmus, mechaniku - prepojenie dvoch 
rúk a nohy, všeobecnú inteligenciu, 
logiku, hudobnú pamäť a v neposled-
nom rade aj veľmi dobrý zrak, pretože 
noty sú od hudobníka vzdialené 70 
centimetrov. Dôležité však je, aby 
si dieťa vybralo tento nástroj samo 
a bolo ochotné sa mu venovať. 

Aký posun zaznamenala hra na 
cimbale v priebehu desaťročí?

Posledných dvadsať rokov je 
mládež na vysokej úrovni a pokojne 
sa môžeme porovnávať s Maďarmi 
a Moravákmi, ktorých som vždy ob-
divovala. Chodíme na slovenské aj 
zahraničné súťaže a vôbec nemám 
pocit, že by sme v niečom zaostávali. 
Posun vpred je dôsledkom predĺženia 
výučby na sedem rokov, ale zlepšili sa 
aj  materiálne podmienky. Dnes majú 
žiaci bežne cimbal aj doma a môžu sa 
mu venovať oveľa intenzívnejšie. 

Kde je „váš“ folklórny súbor Čečin-
ka najviac žiadaný?

Prešli sme 29 štátov sveta, takže 
smelo môžeme povedať, že sme 
získali určité meno aj v zahraničí. 
S kolegami pedagógmi máme však 
prioritu, a to reprezentovať a najmä 
udržiavať tradičnú slovenskú kultúru 
u nás doma. Osobne som nadšencom 
slovenskej kultúry, preto v súčasnosti, 
keď sú kultúry národov takpove diac 
nivelizované, považujem za svoju 
povinnosť uchovávať a rozvíjať našu 
tradičnú kultúru. Stále sa držím svoj-
ho kréda - naučiť, milovať a byť hrdý 
na to, čo máme. 

Čo pokladáte za najväčší 
manažérsky úspech v Čečinke?

Za najväčší úspech pokladám po-
zvanie v rámci osláv milénia v roku 
1999 na Havajské ostrovy. Pozvanie 
sme dostali na základe výhry na jed-
nej súťaži v Anglicku. S financovaním 
cesty nám potom pomohla vláda, v čo 
som vôbec nedúfala. Bol to zážitok po 
organizačnej aj kultúrnej stránke. Ešte 
viac ma teší, že sme na Havaji ako 
jediný európsky súbor reprezentovali 
celý kontinent.

Je vám blízky aj zahraničný folk-
lór?

Určite. Mám rada predovšetkým 
balkánsky folklór - bulharský, ru-
munský, grécky. Takisto taliansky 
folklór je krásny. Celý môj život ma 
ovplyvňovali rôzne národné folklóry 
a každý typ hudby. 

Kde by ste radi videli Čečinku o nie-
koľko rokov?

Dôležitým poslaním Čečinky je 
uchovávať a šíriť folklór. My vycho-
vávame svojich žiakov vo viere, že 
oni odovzdajú tradíciu svojim deťom, 
ďalšej generácii. Najmä v Bratislave, 
kde deti dnes vyrastajú na betóne. 
Podstatou je, aby sme dostali z detí na 
povrch dedičstvo ich prarodičov. No 
a smerovanie Čečinky je stále rovnaké. 
Prinášať spoločnosti vzdelaných 
mladých ľudí, kvalitne reprezentovať 
doma a ak je príležitosť, tak aj v za-
hraničí.

Redakcia nášho mesačníka sa 
pripája ku gratulantom a pani Čeč-
kovej želá pevné zdravie a ešte veľa 
umeleckých úspechov.

-ab-; Foto: Ľubomír Današ

13Rozhovor

Beáta Čečková
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Naši mladí vývojári slávia úspechy aj vo svete

Základné umelecké školy 
pripravili veľkolepý koncert

Karlova Ves sa môže po-
chváliť mladými úspešnými 
vývojármi. Navštevujú Spo-

jenú školu sv. Františka z Assisi 
a navrhli aj vyrobili robotov - fut-
balistov, s ktorými zvíťazili na 
súťaži v Slovinsku a kvalifikovali sa 
tak na Majstrovstvá sveta v robotic-
kom futbale v Nemecku. 

Svoje skúsenosti títo stredoškoláci 
odovzdávajú aj ďalej, vedú totiž kurz 
robotiky v kreatívnej tvorivej dielni 
FabLab v Univerzitnom vedeckom 
parku v Mlynskej doline. Kurz je 
otvorený pre deti a mládež od 9 do 
16 rokov. Účastníci na kurze zistia, 
ako fungujú počítače a roboty. Mladší 
začínajú stavaním robotov z lega, tí 
skúsenejší si vyskúšajú kompletný 
vývoj robota.

Mladí vývojári svojich futbalových 

V utorok 15. novembra sa vo Veľ-
kom koncertnom štúdiu RTVS ko-
nal spoločný koncert bratislavských 
základných umeleckých škôl s ná-
zvom Pozdrav Európe. Na koncerte 
sa predstavil veľký symfonický 
orchester zložený zo žiakov a peda-
gógov všetkých verejných základ-
ných umeleckých škôl v Bratislave, 
z členov dychového orchestra FOR 
Bratislava a vyše stočlenný detský 
spevácky zbor, zložený zo žiakov 
bratislavských ZUŠ pod taktovkou 
dirigenta Jozefa Chabroňa.

Celému projektu predchádzala 

dôkladná príprava a od júna minulého 
školského roka sa pravidelne schádzal 
orchester aj zbor v priestoroch 
Základnej umeleckej školy Jozefa 
Kresánka v Karlovej Vsi. Pri tejto 
príležitosti skomponovala skladbu 
„na mieru“ symfonickému orchestru 
slovenská hudobná skladateľka Ľubi-
ca Čekovská.

Koncert mal vysokú umeleckú 
úroveň, zožal veľký úspech medzi 
rodičmi aj sympatizantmi, ktorí sa 
zhodli, že by mal dostať ocenenie pro-
jekt roka. 

Anna Gondášová/-red-

robotov predstavili pri príležitosti 
druhého výročia kreatívnej dielne, 
ktoré bratislavský FabLab oslávil 
začiatkom novembra. Priestor, kde 
sa fantázii medze nekladú, ponúka 
možnosti zoznámiť sa s najnovšími 
technológiami digitálnej výroby, vy-
skúšať si 3D tlačiareň či skonštruovať 
robota. FabLab je otvorená platforma 
pre žiakov, študentov, dizajnérov, 
vývojárov, umelcov i širokú verej-
nosť. Prvá kreatívna dielňa vznikla 
v americkom Bostone a za posledné 
roky sa myšlienka rozšírila do celého 
sveta. V súčasnosti už existuje vo sve-
te vyše 900 podobných kreatívnych 
dielní, jedna z nich sa nachádza aj na 
území Karlovej Vsi.

Kreatívna dielňa v Univerzitnom 
vedeckom parku je prístupná aj širokej 
verejnosti. Organizujú tu napríklad 

Lampiónový sprievod 
s Dlháčikom

Rodinné centrum Dlháčik s pomocou Karlovej Vsi zorganizovalo začiatkom 
novembra lampiónový sprievod pre malých aj veľkých návštevníkov. Stretli sa 
na tzv. školskom námestí, kde pri hudbe, čaji a domácich koláčoch počkali na 
zotmenie. Potom sa vydali na cestu s rozžiarenými lampiónmi. Prešli sídlis-
kom na školské ihrisko, kde bola najväčšia tma. Deti potešili sladké odmeny aj 
ohňová šou.                   -red-; Foto: Dlháčik

workshopy s pestrým zameraním pre 
rôzne skupiny. Ľudia sa v nich mohli 
zoznámiť a naučiť pracovať s naj-
modernejšími technológiami. FabLab 
je vybavený vinylovým a laserovým 
vyrezávačom, 3D tlačiarňou, elek-
tronickou dielňou či elektronickým 
vyšívacím strojom. „FabLab je pries-
tor, kde môžu ľudia objavovať a roz-
víjať svoju tvorivosť. Stačí mať nápad 
a tu ho môžete zrealizovať, pritom ne-
treba vedieť ovládať zložité stroje, ale 
vedieť len používať počítač a samo-
zrejme mať snahu učiť sa,“ vysvetľu-
je Jozef Vaško z FabLab Bratislava. 
V tvorivej dielni sa tiež snažia rozvíjať 
komunitný život. Občianske združe-
nie Robotika.SK tu napríklad každú 
prvú stredu v mesiaci vedie semináre 
o robotike, ktorých zámerom je bu-
dovať komunitu odborníkov zaobera-

júcich sa robotikou z rôznych uhlov 
pohľadu.

FabLab vznikol v Bratislave 
v novembri 2014 vďaka spolupráci 
Francúzskeho inštitútu na Sloven-
sku, Centra vedecko-technických 
informácií SR (CVTI SR), Fakulty 
informatiky STU a hlavného mes-
ta Bratislavy. Doteraz kreatívnu 
dielňu navštívilo približne 4000 ľudí 
a vy tvorilo sa tu vyše 700 projektov, 
od jednoduchých až po technicky 
alebo dizajnérsky zložitejšie. Fab-
lab je zapojený aj do projektu štá-
tov strednej Európy - FabLabNet, 
ktorého cieľom je vzájomná výmena 
naj lepších poznatkov a skúseností. 
Viac informácií o kreatívnej tvorivej 
dielni je na internetovej stránke 
www.fablab.sk.                  -zč-

Priestor pre váš inzerát

Info: 0940 634 111 
e-mail: inzercia@karlovaves.sk Na koncerte sa predstavil veľký symfonický orchester zo všetkých verejných 

základných umeleckých škôl v Bratislave

Novembrový sprievod s Dlháčikom

december 2016
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Výstava k 72. výročiu SNP 
v ZŠ A. Dubčeka

Čo sa dialo vo vojnových rokoch, s akými zbraňami vojaci bojovali ale-
bo aký mali výstroj. Aj to si mohli 21. a 22. októbra pozrieť nielen žiaci, ale 
aj verejnosť vo vestibule ZŠ A. Dubčeka, kde sa konala výstava exponátov 
z 2. svetovej vojny.  Vystavené tu boli vojenské či osobné predmety, ktoré 
používali vojaci rôznych, vtedy bojujúcich armád. Návštevníci si mohli výstroj 
vtedajších vojakov aj vyskúšať. Pripravená bola statická ukážka poľnej opravy 
a podkúvania čižiem. Návštevníci mohli vidieť stany, vyskúšať si koľko váži-
li guľometný pás či vojenská helma. Školáci sa okrem toho dozvedeli, čo sa 
dialo v Európe počas oboch svetových vojen. Výstavu zorganizovalo občianske 
združenie Klub vojenskej histórie Feldgrau.               -mš-; ZŠ A. Dubčeka

Inzercia
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Knižnica v mestskej čas-
ti Bratislava-Karlova 
Ves je bohatšia o zbierku 

vzácnych kníh. Pochádzajú od so-
ciológa, dokumentaristu a jednej 
z výz namných osobností novem-
bra 1989 Fedora Gála. Karloveskej 
knižnici venoval 3000 kníh. V ce-
loživotnej knižnej zbierke sú tituly 
o dejinách, sociológii, filozofii, ale aj 
beletria a knihy o umení. 

„V zbierke, ktorú som venoval Kar-
lovej Vsi, je všetko, čo utváralo môj 
čitateľský život. Sú tam knihy, ktoré 
som čítal ešte ako chlapec, i knihy 
so spoločensko-vednou tematikou. 
Neviem presne povedať, čo ma viac 
formovalo, či život na ulici, v akcii, vo 
vzťahoch, alebo to, čo som čítal, ale 
bol by som len polovičný človek bez 
kníh,“ hovorí Fedor Gál. 

Starostka Dana Čahojová pove-
dala, že Karlova Ves sa cíti týmto 
veľkolepým darom poctená. “Zbier-
ka určite priláka do našej knižnice 
nejedného nového čitateľa a obohatí 
náš duchovný život. Už dnes vyvola-
la medzi Karlovešťanmi veľké množ-
stvo pozitívnych reakcií,” vyjadrila sa 
Dana Čahojová.

Vzácnu zbierku osobne z rúk Fe-
dora Gála prevzal riaditeľ knižnice 
Tomáš Prištiak. “Karloveská knižnica 
knihy postupne začlení do svojho fon-
du a sprístupní všetkým, ktorých tento 
výnimočný knižný výber zaujíma,” in-
formoval Tomáš Prištiak. Karloveská 
knižnica chce plniť úlohu nezávis-
lého centra pre stret literárnej, ale aj 
inej kultúry. Pripravujú sa tu čítačky, 
literárny festival, komorné koncerty 
či akcie pre deti.    -zč-; Foto: MiÚ

Knihy od Fedora Gála 
pre karloveskú knižnicu

Tomáš Prištiak s dvoma generáciami čitateľov

Karlova Ves v spolupráci s Miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slo-
venska pripravuje predvianočné stretnutie seniorov. Uskutoční sa v pondelok 
19. decembra o 15.00 h v Karloveskom centre kultúry. Pozvaní sú všetci seniori 
a ako vždy bude súčasťou podujatia kultúrny program s predvianočnou atmo-
sférou. Pre návštevníkov je pripravená malá pozornosť.                         -jds-

Karlova Ves pripravuje ďalší ročník tradičného plesu. Uskutoční sa v sobotu 
11. februára 2017 od 19.00 h v Kamel klube (Karloveské centrum kultúry). 
Ani tento rok nebude chýbať bohatý program so živou hudbou, tanečnými 
vystúpeniami, polnočnou šou a tombolou. Domov si okrem zážitkov budete 
môcť odniesť aj spomienkovú fotografiu, ktorú vám pri vstupe do KCK vy-
tvorí profesionálny fotograf. Vstupné je 39 eur na osobu. V cene  je plesová 
večera, nápoje a polnočná kapustnica. Vstupenky na ples si môžete rezervovať 
už teraz na e-mailovej adrese rezervacie@karlovaves.sk                         -zč-

Miestna knižnica v Karlovej 
Vsi oslavuje 60. výročie 
od svojho vzniku v roku 

1956. V súčasnosti má v knižnom 
fonde približne 30 000 titulov, pre-
dovšetkým beletriu, ale nájdu sa 
tu aj knihy o filozofii, histórii či 
z oblasti sociológie. 

Knižnica najskôr sídlila v budove 
bývalej pošty na dnešnej Moleco-
vej ulici. Neskôr sa presťahovala do 
novopostaveného kultúrneho domu. 
„Prelomovým bol rok 1972. Ria-
diteľkou vtedajšej Obvodnej knižnice 
Bratislava IV sa stala Anna Ládiová, 
ktorej sa úspešne darilo budovať sieť 
pobočiek obvodnej knižnice vo štvr-
tom bratislavskom okrese. V Karlovej 
Vsi boli dve z trinástich knižničných 
pobočiek – jedna v suteréne domu 
na Lackovej a druhá vo výmenní-
kovej stanici na súčasnej Nábělkovej 
ulici,“ spomína dlhoročná riaditeľka 
knižnice Anna Labárová. Pravidelnou 
návštevníčkou karloveskej pobočky 
bola v tom čase aj slovenská spiso-
vateľka Mária Jančová. 

Do súčasných priestorov na 
Jurigovom námestí sa knižnica presťa-
hovala v roku 1984. Od začiatku mu-
sela bojovať s nekvalitou novostavby, 
najmä so zatekaním do priestorov 
knižnice. O rok neskôr oslávila knižni-
ca veľký úspech – vyhrala totiž cenu 
Ministerstva kultúry o najkrajšie za-
riadený kultúrny stánok. Za finančnú 

odmenu do knižnice nakúpili obrazy, 
drevené plastiky a zariadenie. V roku 
1992 miestne knižnice prešli pod 
správu miestnych úradov. Knižnica na 
Jurigovom námestí začala plniť úlohu 
hlavnej knižnice s jednou pobočkou 
na Lackovej ulici. Tá neskôr zanikla 
a na Lackovej je v súčasnosti archív 
miestneho úradu. Knižničný fond bol 
premiestnený do Základnej školy na 
Majerníkovej ulici 62. 

Miestnu knižnicu v Karlovej Vsi 
od októbra vedie Tomáš Prištiak. 
„Zdedil som unikátny priestor, ktorý 
je ľahko dostupný. Má tak trochu 
retro atmosféru, plusom je, že všetko 
v nej je pôvodné a má tak jemný dizaj-
nový štýl. Svetlo je tu naozaj krásne. 
Momentálne ešte bojujeme s tým, 
že občas cez okná zateká a je nutné 
zrekonštruovať niektoré časti. Žiaľ, 
budova nám nepatrí, sme v prenájme 
magistrátu,“ hovorí o knižnici. Kar-
loveská knižnica je zameraná najmä 
na beletriu, navštevujú ju najčastejšie 
starší ľudia alebo deti. „Vždy sa veľmi 
teším, keď vidím niekoho u nás študo-
vať a robiť si poznámky. Študenti sú 
veľmi vítaní, je to tiché a priateľské 
prostredie. Hoci neposkytujeme 
napríklad rešeršné služby, myslím si, 
že máme celkom slušné zdroje a pro-
stredie pre študentov. Sme otvorení 
novým nápadom a požiadavkám či-
tateľov,“ hodnotí Tomáš Prištiak.

-red-; Foto: MiÚ

Karloveská knižnica 
má 60 rokov

Jednota dôchodcov informuje

Rezervujte si vstupenky 
na Karloveský ples

Fedor Gál

december 2016
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Odborníci zo Slovak Fashion Coun-
cil prinesú do Karlovej Vsi to naj-
lepšie zo slovenskej a českej módnej 
scény. Pri varenom víne či káve môžu 
návštevníci spoznať diela módnych 
návrhárov a značiek pre všetky gene-
rácie. Kúpou lokálneho poctivého 
dizajnu dochádza k podpore celého 
spektra kreatívnych odvetví. Na podu-
jatí bude možné nájsť autorské modely 
aj doplnky a presvedčiť sa, že kvalitný 
dizajn nemusí byť nedostupným tova-

Sobota 10. decembra sa bude niesť 
v znamení Karloveských vianočných 
trhov. V priestoroch Karloveského 
centra kultúry (KCK) a v jeho okolí 
nájdu Karlovešťania nielen tradičné 
vianočné občerstvenie, ale karloveské 
kluby, občianske združenia či lokálni 
výrobcovia tam predstavia aj svoje 
výrobky.

Od 10.00 h až do večera môžu 
rodičia so svojimi deťmi navštíviť 
v priestoroch malej sály KCK rodinné 
kreatívne dielne. Malí aj veľkí čitate-
lia sa môžu tešiť na burzu kníh, ktorú 
organizuje v priestoroch KCK miest-

Vianočný čas je bohatý na program. 
Myslelo sa na malých aj veľkých 
návštevníkov. Už v prvú adventnú 
nedeľu do Karlovej Vsi zavítal Mi-
kuláš, aby sladkými dobrotami odme-
nil všetky poslušné deti. 

Predvianočný čas nám spríjem-
nia aj talentovaní žiaci zo Základnej 
umeleckej školy sv. Cecílie. Kon-
cert bude 12. decembra od 17.00 h 
v Kamel klube. Diváci si môžu vy-
chutnať sólové vystúpenia i koncerty 
komorných zoskupení dychových 
a strunových nástrojov. Do čarovného 
sveta zimy hostí vezmú tanečníci 
s choreografiami Škriatkovia a An-
tarktída. Speváci spríjemnia vianočnú 
atmosféru ľudovými koledami. Vstup 

na knižnica. Na poludnie sa začne 
kultúrny program, počas ktorého 
vystúpia vo veľkej sále KCK rôzne 
súbory, ktoré pôsobia v Karlovej Vsi. 
Okrem iného sa so svojím umením 
predstaví cirkusová škola CirKus-Kus, 
tanečnice latinsko-amerických tan-
cov zo súboru Latiniko a milovníkov 
spoločenských tancov poteší vystúpe-
nie párov z Karloveského tanečného 
centra. Návštevníci sa môžu tešiť aj 
na vystúpenie karloveskej speváčky 
Janais, ktoré bude spolu s vystúpením 
Thomasa Puskailera hlavným bodom 
popoludňajšieho programu.       -mš-

na podujatie je bezplatný. 
Milovníci behu si budú môcť čakanie 

na vianočnú večeru a darčeky priamo 
na Štedrý deň skrátiť predpoludňajším 
Vianočným bratislavským behom. 
Štart je 24. decembra krátko pred 
desia tou hodinou z areálu vodáckeho 
klubu Tatran v Karlovej Vsi. Trať vedie 
popri Karloveskom ramene cez Staré 
Grunty, ďalej lokalitou Nad vinohrad-
mi na Sitinu a späť. Traja najrýchlejší 
bežci získajú ceny. Záujemcovia sa 
môžu registrovať v predajni Sansport 
na Molecovej ulici. Štartovné je 10 
eur. Viac informácií je na internetovej 
stránke www.ksk.sk, sekcia Kalendár 
podujatí.                                         -zč-

rom. Na Riviére bude možné už v so-
botu 10. decembra od 13.00 do 20.00 
h stretnúť návrhárov, blogerov či 
iných ľudí zo slovenskej módnej scény. 
“Veľmi sa teším, že kolegovia prišli 
s návrhom zorganizovať túto akciu, tzv. 
„pop-up“ práve v Karlovej Vsi. Uka-
zuje sa, že je dobré rozširovať kvalitné 
akcie aj za hranice Starého Mesta,” 
hovorí Dana Kleinert, módna návrhár-
ka a riaditeľka Slovak Fashion Coun-
cil.  -bh-; Foto: Slovak Fashion Council

Karloveské vianočné trhy

Vianoce potešia 
veľkých i malých

Slovenskí módni návrhári 
spolu prvýkrát v Karlovej Vsi

Univerzitná lekáreň  Ružinovská 12 Bratislava II  - nepretržitá služba
Lekáreň Pokrok Račianske mýto 1/A, Bratislava III - nepretržitá služba

Lekáreň Apoteka Alexandra Rázusovo náb. 6, Bratislava I - nepretržitá služba
 Lekáreň My Bratislava, Kamenné nám.  1/A, Bratislava I

24. 12. 8.00 – 11.00 h, 27. – 30. 12. 8.00 – 21.00 h
25. 12. zatvorené, 31. 12. 8.00 –18.00 h     

26. 12.  8.00 – 17.00 h, 1. 1. 2017 zatvorené 
Lekáreň Tesco Lamač, Lamačská cesta 1C, Bratislava IV   

24. 12. 8.00  – 11.00 h, 26. – 30. 12. 8.00 – 20.00 h  
25. 12. zatvorené, 31. 12. 8.00 – 16.00 h, 1. 1. 2017 zatvorené 

Lekáreň 24, s. r. o.  Strečnianska 13, Bratislava V
Pondelok – Piatok 7.00 – 21.00 h  

Sobota – Nedeľa, sviatky 8.00 – 21.00 h 
Lekáreň  ARBOREA, Stromová 5, Bratislava III, 24. 12. 8.00 – 22.00 h 

Lekáreň  IBIZA, Stromová 34, Bratislava III
25. 12. – 31. 12. 8.00 – 22.00 h  

Lekáreň  BALSAMUM, Limbová 5, Bratislava III  
1. 1. 2017 8.00 – 22.00 h  

Lekárenská pohotovostná služba v Bratislave 
v čase vianočných a novoročných sviatkov
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Odosielateľ: Eva a ďalší rodičia 
V OD Centrum je na 1. posch. fajčiarska kaviareň s dlhým pultom pre šesť 

až sedem počítačov, ktorú tajne navštevujú aj deti, pričom rodičia o tom dlho 
netušili. Deti sú vo veku 11 – 12 rokov. Čas prevádzky je denne od 12.00 do 
24.00 h. Navrhujem preto, aby mali deti do 18 rokov zákaz vstupu do herne. 

Odpoveď:
Neexistuje zákonný podklad, na základe ktorého by bolo možné zakázať ma-

loletým do 15 rokov alebo mladistvým do 18 rokov vstup do prevádzky, aj keď 
sa tam podáva alkohol a prevádzka je fajčiarska. Zákon o ochrane nefajčiarov 
v takejto prevádzke fajčiť nezakazuje, ani tam nezakazuje tabakové výrobky 
predávať. Zakazuje takéto výrobky predávať osobám mladším ako 18 rokov, 
ich vstup do fajčiarskej prevádzky však nerieši. Rovnako zákon o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických nápojov zakazuje predávať alebo podávať 
alkoholic ké nápoje osobám mladším ako 18 rokov a týmto osobám alkoholické 
nápoje požívať. Vstup mladistvých do 18 rokov na miesta, kde sa alkoholické 
nápoje podávajú, však nerieši. 

Odporúčame vám kontaktovať majiteľa a pokúsiť sa nájsť riešenie, ktoré 
by bolo prijateľné pre obidve strany. Okrem toho by asi pomohlo zapojenie 
detí do rôznych mimoškolských aktivít tak, aby im neostával čas na návštevu 
podobných zariadení. Prevádzku sme upozornili na nedodržiavanie všeobec-
ne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja. Prisľúbili nápravu, ktorej 
dodržiavanie budeme monitorovať.

Stanovisko prevádzkovateľa:
V našej prevádzke maloletí hrajú počítačové hry, preto nevidím dôvod, aby 

im bol znemožnený vstup. Systém je nastavený tak, aby umožnil hranie hier, 
pre ktoré spĺňajú deti vekový limit. Maloletým nie sú podávané alkoholické 
nápoje a nepredávajú sa tu ani tabakové výrobky. Nespokojní rodičia nás ne-
kontaktovali.

Odosielateľ: Pavol Markovič, obyvateľ Karlovej Vsi
Som rodák z Dúbravky. Detstvo, druhú svetovú vojnu a moje študentské 

roky naša početná rodina väčšinou prežila na strednom Slovensku. Po skončení 
základnej vojenskej služby som sa stal opäť Bratislavčanom. Karlova Ves bola 
v šesťdesiatych rokoch zaujímavou pre Bratislavčanov hlavne ako výletná 
oblasť, obzvlášť v jesennom období, keď dokvasil ríbezlák. Bolo možné dopraviť 
sa sem električkou číslo 6, ktorej trasa viedla od Savoyky popri nábreží Duna-
ja až po námestie pri kostolíku svätého Michala, kde sa končila obratiskom. 
Časom táto doprava prestala fungovať. Rozmach panelovej výstavby v šesťde-
siatych rokoch postihol aj túto oblasť, začalo sa to obrovskými zemnými úpra-
vami pri tvorbe zárezu pre kľúčovú dopravnú tepnu juh – sever. Padli za obeť 
vinice, záhrady z usadlostí pôvodných obyvateľov. Nasledovalo vybudovanie 
cestnej a koľajovej dopravy, táto však dlho chátrala, pokiaľ po nej prešla prvá 
električka. Začala prekvitať výstavba panelových obytných priestorov počnúc 
vtedajšou Riviérou až po Kútiky a Dolné Krčace. Tak sa začala aj časť života 
s mojou novou rodinou. Začali sme skromne, prežili sme tu niekoľko príjemných 
aj menej príjemných desaťročí. Škoda, že pôvodná časť prírody pomaly padala 
za obeť v čase zbohatlíkov, zaniklo čarovné nočné kvákanie žiab a milé ranné 
spevy vtákov. Život však ide ďalej. Sme s manželkou vo veku, keď sme sa dožili 
milého pozvania na stretnutie jubilantov zo strany terajšieho vedenia Karlovej 
Vsi. Získali sme pocit nádeje, že pre Karlovu Ves sa blýska na nové časy. Vďa-
ka. Je tu výzva pre našich nasledovníkov – Karlovešťanov. Vážte si toto milé 
prostredie, zlepšite, čo môžete, a nezničte vytvorené.

RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO – čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov, doprava zabez-
pečená. Tel.: 0915 832 186
TEPOVANIE a hĺbkové čistenie nábytku a kobercov. Tel.: 0917 565 788
Požičiavanie tepovača KÄRCHER – 14  /3 h. Dovoz, odvoz, prášok 
v cene. Tel.: 0905 801 763
Kvalitne a spoľahlivo doučím angličtinu a matematiku, všetky stupne, deti 
aj dospelých. Skúsenosti mám dlhoročné. Andrea, Tel.: 0911 543 158
Kúpim dukáty Karol IV. a sv. Václav, najlepšie v UNC stave, ďalej me-
daily F. J. - strelecké aj dvojzlatníky. Kontakt: 0903 936 860, pteky@post.
sk – Peter
Predám 2 písacie stroje: malý kufríkový a elektrický. Tel.: 0907 465 305
Srdečne vás pozývame na koncert hudobnej skupiny Progres 2. marca 2017 
v Dome kultúry Vetvár o 19.00 h. Vstupné 10 . Predpredaj vstupeniek 
v sieti Ticketportal pod názvom marcový koncert. Viac informácií na tel. 
čísle 0949 150 500.

LISTÁREŇ

Z policajného 
zápisníka 
október – november 2016
• Neznámy páchateľ v presne nezistenom čase na Ulici Silvánska z piv-
nice odcudzil bicykel, čím spôsobil 32-ročnej žene škodu krádežou vo 
výške 260 .
• Hliadka 25. 10. na Molecovej ulici kontrolovala vozidlo, pričom vy-
zvala vodiča, aby sa podrobil dychovej skúške. Tá preukázala hodno-
tu 0,30 mg/l alkoholu v krvi. 53-ročnému vodičovi zadržali vodičský 
preukaz a zakázali mu ďalšiu jazdu, keďže sa dopustil priestupku proti 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
• Hliadka 29. 10. na Ulici Staré Grunty kontrolovala vozidlo, pričom 
vyzvala vodiča, aby sa podrobil dychovej skúške. Tá preukázala hod-
notu 0,58mg/l alkoholu v krvi. 53-ročného vodiča zaistili, keďže bol 
podozrivý z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
• Neznámy páchateľ v čase od 30. 10. do 31. 10. na Karloveskej ulici 
vypáčil plastové okno do cukrárne, vnikol dnu a z kancelárskych pries-
torov odcudzil finančnú hotovosť 2400  a z pokladnice  hotovosť 100 
, čím spôsobil spoločnosti škodu krádežou 2500 .
• Neznámy páchateľ 2. 11. 2016 na Jurigovom nám. poškodil dvere 
do kancelárie neziskovej organizácie, čím spôsobil organizácii škodu 
poškodením vo výške 200 .
• Hliadka 5. 11. na Ilkovičovej ulici počas kontroly vozidla vyzvala 
spolujazdca na predloženie dokladov totožnosti, pričom spolujazdec 
vystúpil z motorového vozidla a odhodil na zem dve igelitové vrecúška, 
v ktorých sa nachádzala neznáma biela kryštalická látka. Hliadka ob-
medzila na osobnej slobode 25-ročného muža pre podozrenie z prečinu 
nedovolenej výroby omamných a psychotropných  látok.
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Zosobášili sa 12. 11. 2016 
Andrej Holič – Nina Uhráková
Roland Besedič – Lenka Peťková

Uvítanie detí do života 12. 11. 2016
Dušan Bakovka, Adam Bučák

Spoločenská 
kronika

Miesto a čas konania:
MiÚ, Nám. sv. Františka 8, kancelária
1. kontaktu na prízemí, 17.00 – 18.00 h

Dlhé diely, 
Denné centrum, Pribišova 6, 17.00 – 18.00 h

Harmonogram stretnutí poslancov MiZ s občanmi v decembri  
Poslanci MiZ  – Dlhé diely
  12. 12. 2016    Savčinský

 Šíbl

19. 12. 2016  Kadnár
 
 
 
 Krampl

Poslanci MiZ – miestny úrad
5. 12. 2016      Hanulíková 
 
 
 Horecký
 

december 2016



19Šport 

Športovci z Klubu vodného 
slalomu Karlova Ves získali 
dotáciu 1 233 eur na zlepše-

nie prístupu k vode v Karloveskej 
zátoke. Z týchto peňazí vybudo-
vali aj tréningovú slalomovú trať. 
Verejnoprospešný projekt uspel 
v rámci grantovej výzvy Dunaj-
ského fondu. Podporila ho staros-
tka Dana Čahojová. Karlova Ves 
finančne podporuje činnosť klubu 
vodného slalomu. 

Projekt karloveských slalomárov 
je zameraný na skultivovanie verejne 
prístupných miest v okolí slovenského 
toku Dunaja vrátane Malého Dunaja. 
Kolísanie hladiny rieky totiž spôsobu-
je ukladanie vrstiev bahna, ktoré naj-
mä na jar znemožňuje prístup k vode. 
Práve preto slalomársky klub vybudo-
val drevený mostík k vode. Pribudli 
aj lavičky a tréningová slalomová trať 

Nočné bežecké preteky sa v našich 
končinách stávajú pre svoju špecifickú 
atmosféru čoraz populárnejšie. Zap -
núť čelovku a vyraziť do lesa sa 
v prvú septembrovú sobotu rozhodlo 
158 účastníkov Sansport Night Trail. 
Už tretí ročník tohto nočného krosu 
ponúkol bežcom tri kategórie - 25 km, 
12 km a 12 km so psom. Komplet-
nú trať s prevýšením 900 výškových 
metrov zvládol najrýchlejšie Michal 
Ochaba s časom 1:52:27. S 12-ki-
lometrovou traťou a 300-metrovým 

V obecnej lodenici, v Klube vodných športov Karlova Ves sa 10. decem-
bra uskutoční 15. ročník súťaže pre amatérskych fotografov, ktorí milujú šport 
a prírodu. Ak sa chcete zapojiť do súťaže ako amatérsky fotograf, príďte s fo-
tografiami osobne 10. decembra v čase medzi 17.00 – 20.00 h do lodenice. 
Minimálny rozmer súťažnej fotografie je 13 x 18 cm. 

Každý rok súťaží v piatich kategóriách približne stovka nadšencov. Podu-
jatie je zároveň stretnutím vyznávačov vonkajších športov. Na tohtoročnom 
15. ročníku bude aj premiéra krátkeho filmu Paľa Barabáša z Nepálu s názvom 
Divoká Karnali.              -bh-

výstupom si najlepšie poradil Gabriel 
Švajda s časom 00:48:37. Na tej istej 
trati bol so štvornohou „parťáčkou“ 
Pipinou prvý v cieli Štefan Šterks 
s časom 00:58:27.

Bežecká sezóna sa nekončí a naj-
bližšie si v Karlovej Vsi môžete 
prísť spestriť sviatky na Bratislavský 
vianočný beh, ktorý je naplánovaný na 
24. decembra. 

Viac informácií nájdete na webovej 
adrese www.ksk.sk/kalendar-podujati/.             

-ab-; Foto: Michal Kostka

pre začiatočníkov, bránky však museli 
na zimu zvesiť.  

Spolu Dunajský fond rozdelil medzi 
šesť najúspešnejších projektov takmer 
27-tisíc eur. Výzvu vyhlásila Stredo-
európska nadácia s podporou Nadá-
cie VÚB/VÚB banky a spoločnosti 
Slovnaft.

Klub vodného slalomu Karlova 
Ves celoročne organizuje športovú 
činnosť pre deti a mládež od deväť 
rokov. V lete trénujú najmä v Kar-
loveskej zátoke, od jesene do jari 
v telocvični a posilňovni. Celoročne 
majú tiež plavecký výcvik v bazéne. 
Počas letných prázdnin Klub vod-
ného slalomu organizuje vodácke 
tábory mimo Bratislavy, každý rok 
pri pravujú i splav Moravy a Duna-
ja aj pre nevodákov. Viac o činnosti 
vodáckeho klubu je na www.vodnys-
lalom.sk alebo www.kvskv.sk.        -zč-
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Dotácia z Dunajského fondu 
pre vodných slalomárov 

Juraj Borčin hosťuje 
v AS Trenčín

V tme sa bežalo aj so psami
Basketbalový tím VŠEM-

vs Karlovka Bratislava je 
v plnom nasadení a bojuje 

o postupovú priečku do play-off 
Slovenskej basketbalovej ligy ako 
jediný čisto slovenský tím. 

Tento rok sa do bojov o titul SBL 
zapojilo 11 celkov. Do preteku oproti 
minulému roku pribudli tímy Han-
dlovej a Lučenca. Aj preto je bitka 
o play-off tuhšia. Zatiaľ čo minulý rok 
stačilo byť lepší ako deviaty celok, 
tento rok musia mladí Bratislavčania 
preskočiť minimálne trojicu súpe-
rov. Súťaž sa tak stala atraktívnejšou 
i v spodnej časti tabuľky. 

Napriek tomu, že každý z tímov 

postupne svoj káder zbrojí legionármi, 
obmieňa a reaguje na zranenia či 
slabšiu formu zahraničných hráčov, 
„Vysokoškoláci“ z Karlovky si ra-
zia svoju cestu. Ako jediný klub 
v najvyššej súťaži dáva Karlovka 
pries tor mladým slovenským hráčom, 
ktorí majú ambície hrať basketbal, 
no zároveň pracovať na sebe aj na 
univerzitnej pôde. Vo VŠEMvs Kar-
lovka Bratislava dáva vedenie klubu 
všetkých 40 minút Slovákom. To je 
filozofia klubu, ktorá sa podľa vedenia 
nikdy nezmení. 

Tomáš Kottra 
Foto: Martin Šopinec

Karlovka je jediným čisto 
slovenským tímom v SBL 

Súťaž Najlepšia športová 
fotografia roka

Začiatkom jarnej časti minulej 
sezóny prestúpil do mládežnícke-
ho výberu AS Trenčín Karlovešťan 
Lukáš Letenay. V aktuálnom ročníku 
sa do trenčianskych farieb obliekol 
ďalší talent z karloveského klubu 
Juraj Borčin (U15). V jeho prípade 
ide zatiaľ o ročné hosťovanie. Ak-
tuálny slovenský majster prejavil 
o mladého hráča záujem už v máji, 
no túto sezónu začal ešte v drese 
FKM Karlova Ves Bratislava. „Na 
jar si ma zavolal tréner aj s dvoma 
spoluhráčmi a oznámil nám, že si nás 
chcú v Trenčíne vyskúšať. O presune 
som vôbec nerozmýšľal. Hneď som 
bol rozhodnutý, že tam chcem ísť,“ 

povedal Juraj Borčin. So zmenou klu-
bu si Juraj Borčin musel zvykať aj na 
nové prostredie a najmä na školu. Na 
športovom gymnáziu mu však učitelia 
pri častejších absenciách vychádza-
jú v ústrety. Čas strávený v novom 
klube zatiaľ hodnotí pozitívne. „Je 
cítiť, že Trenčín je profesionálny klub, 
tréningy sú ťažšie. Takisto trénujeme 
na jednom ihrisku so staršími chalan-
mi a môžem sa od nich učiť aj niečo 
nové,“ uzavrel J. Borčin. 

-ab-, Foto: facebook.com/fkmkv

Juraj Borčin

Na nočných pretekoch 
sa zúčastnilo 158 bežcov
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