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Veľké projekty napredujú 

Karlova Ves 
pokračuje v rekon-
štrukcii školského 
bazéna aj lodenice
Viac na s. 2

Karlova Ves 
vyhlásila dlho 
očakávanú 
stavebnú 
uzáveru v zóne 
Líščie údolie

Vzácne územie zóny Líščie 
údolie v Karlovej Vsi zo-
stane uchránené od výstav-

by až do schválenia územného 
plánu zóny. Rozhodol o tom mies-
tny úrad, ktorý pre toto územie 
vyhlásil stavebnú uzáveru. V zóne 
s výmerou približne 39 hektárov 
bude zakázaná stavebná činnosť na 
najbližších päť rokov.

„Nemôžeme dopustiť, aby Staré 
grunty zakrátko vyzerali ako Dlhé 
diely. Zelený biokoridor Líščieho údo-
lia sa pred pár rokmi za zvláštnych 

okolností zmenil na rozvojové územie 
s funkciou bývania. Naším cieľom je 
v maximálnej miere využiť možnos-
ti regulácie výstavby v tejto zóne,“
povedala starostka Karlovej Vsi Dana 
Čahojová.

„Stavebná uzávera je vážne 
rozhodnutie, ktorým sa má ochrániť 
jedno z posledných väčších území 
v Karlovej Vsi, ktorému hrozí nová 
intenzívna výstavba. Iste sa nebude 

páčiť developerom ani vlastníkom 
pozemkov, ktorí chcú stavať. Je však 
v záujme všetkých, aby sa určili nové 
pravidlá a podrobnejšie regulatívy, 
ktoré budú zohľadňovať dopravnú 
situáciu, chrániť životné prostredie, 
ako aj kvalitu života súčasných 
i budúcich obyvateľov,“ uviedol vice-
starosta Branislav Záhradník.

Stavebná uzávera sa vyhlasuje pre 
účely územného plánu zóny. Bude 

predstavovať presný a jasný regulačný 
nástroj. Zároveň vytvára predpokla-
dy pre trvalý súlad všetkých činnos-
tí na tomto území, a to s osobitným 
zreteľom na starostlivosť o životné 
prostredie, dosiahnutie ekologickej 
rovnováhy, šetrné využívanie prírod-
ných zdrojov a zachovanie prírod-
ných, civilizačných a kultúrnych hod-
nôt daného územia. 

-bh-; Foto:  MiÚ

Komunálne voľby 2018

Povedie Karlovu 
Ves Dana Čahojová 
alebo Anton Šmotlák? 
Rozhodne sa v sobotu
Viac na s. 8

Voľby by mohli byť každý rok. Aj vy ste počuli tento názor? Za ostatné mesiace sa mi 
dostal do uší veľakrát. Mesto a jeho mestské časti vo volebnom roku častejšie opravujú 
cesty, chodníky, otvárajú sa nové zariadenia, dokončujú sa významné projekty. 

Najčastejšou myšlienkovou „skratkou“ ľudí, ktorí nepracujú na úrade, je to, že 
idú voľby. Veď samospráva si musí naplánovať veci tak, aby všetky stihla dokončiť vo 
volebnom období.

Ak si človek vyskúša prácu na ktoromkoľvek úrade, pochopí, že veci sa dejú inak, ako 
by si želal. Každá mestská časť hospodári s verejnými prostriedkami. Chcete si k svojmu 
súkromnému domu urobiť cestu? Idete do nejakej firmy, objednáte si práce. Dnes.

Mestská časť? Musí osloviť niekoľko firiem, dať im dostatočnú lehotu, aby predkladali 
cenové ponuky. Potom musí vybrať tú, ktorá napríklad cestu urobí najlacnejšie. Niekedy 
sa do verejnej súťaže neprihlási žiadna firma, preto musíte odznova zopakovať výberové 
konanie.

Potom dúfate, že vysúťažená firma svoju zákazku dokončí včas, lebo na ulici vašu 
prácu sledujú obyvatelia, ktorých nezaujíma, že samospráva má ťažkosti s najlacnejším 
dodávateľom. Ľudia chcú mať nové cesty, nové chodníky, opravené školy a škôlky. 

A úplne oprávnene.
Čoraz viac Karlovešťanov rozumie súvislostiam, že veci sa nedajú zmeniť zo dňa na 

deň, že to ide len postupne a systematicky. Obdobie v samospráve sa meria štyrmi rokmi. 
Práve v týchto dňoch sa toto obdobie končí a v sobotu nás čaká zodpovedná a neľahká 
úloha.

Každý z nás môže pristúpiť k volebnej urne a rozhodnúť, ktorým smerom sa bude 
uberať mesto či naša mestská časť. Chceme kontinuitu alebo zmenu? Takáto voľba čaká 
aj nás Karlovešťanov.

Rekonštruujú sa materské školy? Opravujú sa cesty a chodníky vo vnútroblokoch, ktoré 
patria do správy Karlovej Vsi? Sú verejné priestranstvá upratané? Pribúdajú na detských 
ihriskách nové prvky? Opravujú sa športoviská? Dostávajú seniori kvalitné služby? 

Poštové schránky sú v týchto dňoch plné predvolebných letákov od kandidátov na 
primátorov, starostov či poslancov, ktorí majú recept na to, aby už len dobre bolo... Český 
spisovateľ Pavel Kosorin povedal, že Boh nemá nič proti slobode každého z nás zvoliť si 
akúkoľvek cestu. Preto nemá ani zodpovednosť za to, kam pôjdeme.

Branislav Heldes, šéfredaktor

Starostlivosť o zeleň

V Karlovej Vsi 
pribudlo ďalších 
20 stromov 
a 145 kríkov
Viac na s. 26
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Rekonštrukcia školského ba-
zéna v ZŠ A. Dubčeka sa 
začala. Zamestnanci dodá-

vateľskej firmy už takmer ukončili 
búracie práce. Najprv sa sústre-
dili na demontáž bazénovej fólie, 
geotextílie, obvodového kameňa, 
drevených a zámočníckych kon-
štrukcií a dverí. Od spoločných roz-
vodov odpojili vykurovanie stavby 
i šatní. Bazén má byť dokončený 
v lete 2019.

„Na znovuotvorenie bazéna už 
netrpezlivo čakajú všetky naše ško-
ly, športové kluby aj športujúca 
verejnosť. Ide o skutočne rozsiah-
lu rekonštrukciu. Veríme, že po jej 
dokončení nám bazén bude slúžiť dlhé 
roky,“ uviedla starostka Dana Čaho-
jová.

„Cena za dielo je výsledkom medzi-
národného tendra a elektronickej 
aukcie, ktorej sa zúčastnilo viacero 

dodávateľov. Je to najväčšia investí-
cia do karloveských škôl a športovísk 
za posledné roky. Sme otvorení maxi-
málnej verejnej kontrole všetkých 
výdavkov. Faktúry budú zverejnené 
a každé euro treba použiť efektívne 
a hospodárne,“ povedal vicestarosta 
Branislav Záhradník.

Zamestnanci dodávateľskej firmy 
už vypustili vodu z potrubia, ktoré sa 
nachádza v technologických priesto-
roch pod bazénom. Približne do polo-
vice novembra by mala byť ukončená 
demontáž obkladov stro pov, svieti-
diel, radiátorov, technológie bazéna, 
zbúrané priečky, odstránené obklady 
a dlažby. Podľa harmonogramu prác 
by do konca roka mali nainštalovať 
novú elektroinštaláciu a pripraviť 
novú vzduchotechniku, vykurovanie 
a bazénovú technológiu.

-mš-; Foto: MiÚ

Na rekonštrukcii bazéna 
sa už pracuje

Starostka Dana Čahojová a vicestarosta Branislav Záhradník prišli skon-
trolovať priebeh prác. Presvedčili sa, že prebiehajú podľa harmonogramu

Výstavba pokračuje nielen na hrubej stavbe, ale aj na parkovisku pred ňou

Nová lodenica nadobúda Nová lodenica nadobúda 
svoju budúcu podobusvoju budúcu podobu

Výstavba obecnej lodenice 
pri Karloveskom ramene 
pokračuje. Hotový je 

suterén, kde budú uskladnené lode. 
Začali sa budovať dve nadzemné 
poschodia. 

Tie budú z dreva, obložené čer-
veným smrekom. Prízemie bude 
vyhradené aj priestorom pre verej-

nosť, na poschodí sa budú nachádzať 
šatne, sklady a sušiarne vodáckeho 
vybavenia. Na kontrolnom dni 16. 
októbra sa zúčastnili aj starostka Kar-
lovej Vsi Dana Čahojová s vicesta-
rostom Brani slavom Zahradníkom. 

Juraj Pucher; 
Foto: MiÚ

Výstavba lodenice napreduje 
v dobrom tempe

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

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

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

CENNÍK INZERCIE – základné ceny 
Plošná inzercia 

Inzerujte a dajte o sebe vedieť  
v našom mesačníku

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

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

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

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

november 2018
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Mesto opravuje cestu 
na Starých gruntoch

Bezplatná právna poradňa 
aj s mediátorkou

K rozhodnutiu mesta s naj-
väčšou pravdepodobnosťou 
prispel verejný tlak a nie-

koľkonásobné urgovanie nutnos-
ti opravy, ktorú starostka Dana 
Čahojová žiadala od magistrátu 
hlavného mesta. 

„Už včera bolo neskoro. Toto je 
komunikácia, na ktorú sa upriamuje 
naša pozornosť od začiatku, odkedy 
sme prevzali samosprávu. Neustále 
vyvíjame tlak na magistrát hlavného 
mesta, aby tejto komunikácii venoval 
dostatočnú pozornosť. Sme radi, že 
sa pristupuje k výmene zvyšnej časti 
asfaltu, ktorý je v dezolátnom stave. 
Žiaľ, oprava pripadla na obdobie 
maximálnej návštevnosti cintorína 
v Slávičom údolí, čo výrazne kom-
plikuje situáciu,“ povedala starostka 
Dana Čahojová.

„Výmena asfaltového povrchu 

Karloveská bezplatná právna 
poradňa rozširuje možnosť 
pomoci občanom. Okrem 

právnikov bude občanom k dis-
pozícii aj certifikovaná mediátorka 
Helena Múdra.

„Mediácia je mimosúdne rieše-
nie sporov. V porovnaní so súdnym 
konaním môže byť mediácia efek-
tívnejšia, lacnejšia a rýchlejšia for-
ma riešenia sporov,“ vysvetlil koor-
dinátor poradne Branislav Záhradník. 

Základnými princípmi sú dobro-
voľnosť, dôvernosť, nestrannosť, 
nezávislosť a neutralita mediátora. 

„Som veľmi rád, že môžeme našim 
občanom pomôcť nielen právnou 
radou, ale aj možnosťou poradiť sa 
s odborníčkou na mediáciu,“ do-
plnil Branislav Záhradník a dodáva.
„Veľa susedských, rodinných alebo 
iných sporov je často lepšie vyriešiť 
dohodou skôr, ako sa dostanú na stôl 
sudcovi.“

Najbližšie bude bezplatná právna 
poradňa otvorená v stredu 14. novem-
bra od 15.30 do 17.00 h v kancelárii 
vicestarostu na 1. poschodí na miest-
nom úrade.         

-red-; Foto: internet

určite pomôže najmä motoristom. 
Treba však myslieť na bezpečnosť 
všetkých účastníkov cestnej premávky. 
Preto je nevyhnutné dobudovať chod-
ník a verejné osvetlenie. Musíme 
pokračovať v tvrdom tlaku na magis-
trát, aby sa oprava Starých gruntov 
asfaltom neskončila,” doplnil vicesta-
rosta Branislav Záhradník. 

Komunikácia, ktorá spája obytnú 
zónu Karlovej Vsi s internátmi, sa 
roky nachádzala v zúboženom stave. 
Tlak na rekonštrukciu cesty narastal 
priamo úmerne s pribúdajúcimi no-
vostavbami rodinných domov na 
Sitine. Citeľný nárast počtu áut kvalite 
vozovky nepridal a cesta z kopca 
neraz pripomínala slalom medzi 
výtlkmi. Keby však vodič alebo 
cyklista tento úsek nepoznali, po zo-
tmení by nebolo veľkým umením 
trafiť kolesom poriadne hlbokú dieru.

Mestská časť dlhodobo apelova-
la na magistrát, aby ako správca 
cesty zabezpečil jej kompletnú re-
konštrukciu. Časť obyvateľov mesto 
uspokojilo vlani. Hladký asfalt od 
cintorína sa však skončil pri vjazde na 
ulicu Na Sitine. Druhá polovica ces-
ty ku križovatke ulíc Svrčia a Líščie 
údolie naďalej ostala v pôvodnom 
stave. Magistrát však už určil termín 
dokončenia úseku na november 2018. 

Momentálne sa vypracúva štúdia 
pre územné rozhodnutie stavby 
chodníka a verejného osvetlenia na 
ulici Staré grunty. Zdá sa teda, že 
komunikácia, ktorá má byť jednou 
z kľúčových obchádzok pri re-
konštrukcii električkovej radiály, 
bude konečne pohodlnejšia pre mo-
toristov, ale aj bezpečnejšia pre chod-
cov.

-ab-; Foto: MiÚ

Do areálov materských škôl 
pôjde viac peňazí

Tri karloveské materské ško-
ly môžu začať s rekonštruk-
ciou hracích prvkov. Sva-

hovité časti areálov spôsobujú isté 
ťažkosti pri plánovaní rekonštruk-
cie hracích prvkov a plôch v MŠ 
Suchohradská, MŠ Borská a MŠ 
Majerníkova 11. 

Na Suchohradskej mali byť na 
mieste starých osadené nové hracie 
prvky. Tie pôvodné už totiž nevy-
hovovali bezpečnostným štandardom 
a bolo ich treba odstrániť. Keďže areál 
sa nachádza v svahovitom teréne 
a pod stromami je prašný povrch, 
v rámci výmeny bolo treba vybudovať 
aj bezpečné dopadové plochy.

O niečo priaznivejšia situácia je 
na Majerníkovej 11, kde v júni boli 

vymenené staré hracie prvky. Svah, 
ktorý sa nachádza v areáli škôlky sa 
využije na vybudovanie šmykľavky 
pre 5- až 6-ročné deti. V materskej 
škole na Borskej chýbala deťom rovná 
hracia plocha s väčším rozmerom. 
Riaditeľka sa spolu so zástupca-
mi rodičov obrátila na zriaďovateľa 
s požiadavkou úpravy a vyrovnania 
terénu. V prvej etape budú stavebné 
práce zahŕňať terénne úpravy vrátane 
odstránenia častí starých múrov, vy-
rovnania terénu navezením zemi-
ny, vybudovania nových oporných 
múrov, schodov a osadenia zábradlí, 
prípravy povrchu pre budúce rovné 
dopadové plochy, futbalové ihrisko, 
amfiteáter a hracie prvky.

-ab-; Foto: MiÚ

Stav cesty na Starých gruntoch bol pred začiatkom prác alarmujúci
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Parkovisko na Veternicovej 
s novým betónovým vjazdom

Výmena okien 
na Majerníkovej 60 finišuje

Vjazd k parkovacím miestam 
na Veternicovej má nový 
povrch. Miesto, ktoré bolo 

posiate dierami, zakryla kompletne 
nová betónová plocha.

Miestni vodiči výmenu časti vo-
zovky bezpochyby privítajú. Ide 
o prístupovú cestu k vonkajším par-
kovacím miestam, ale aj ku garážam. 
Jamy na najhoršom výseku boli 
hlboké niekoľko centimetrov a situá-
cia volala po oprave. Betónový ob-
dĺžnik kompletne vysekali a nahradili 

Výmena okien v budove na 
Majerníkovej 60 napreduje 
podľa plánu a tretie a štvrté 

poschodie je kompletne hotové. Re-
konštrukcia pokračuje na druhom 
poschodí a na záver príde na rad 
prvé.

Mestská časť plní prísľub, že 
zmodernizuje školské priestory v tej-
to budove. Pôvodné drevené okná 
v plnom rozsahu nahrádzajú plastové. 
Dovedna ide o 630 kusov okien. Spo-
lu s nimi sa vymieňajú aj vchodové 
dvere. Nové hliníkové budú mať lep-
šie tepelnoizolačné vlastnosti a  na-
vyše minimálne nároky na údržbu. 

V celom školskom objekte sa usku-

ho novou vrstvou.
Práce na tomto úseku sa mali usku-

točniť už v lete. Firma, ktorá vzišla 
z verejného obstarávania ako budúci 
zhotoviteľ, však posunula začiatok 
rekonštrukcie na október. Priebeh re-
konštrukčných prác si vyžiadal viac 
dní, počas ktorých bol zablokovaný 
prejazd k parkovacím miestam. Príči-
nou boli autá, ktoré zablokovali pre-
jazd, čím znemožnili prístup iných áut 
na ostatné voľné parkovacie miesta. 

-ab-; Foto: MiÚ

točňuje rušný výchovno-vzdelávací 
proces. Sídli tam materská škola Ma-
jerníkova 60 v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mestskej časti Bratislava-Kar-
lova Ves, ostatné priestory majú 
prenajaté pre svoju činnosť súkrom-
ná základná škola a gymnázium 
ESPRIT, súkromná základná škola 
a gymnázium pre žiakov s intelek-
tovým nadaním CENADA spolu so 
súkromným centrom pedagogicko- 
psychologického poradenstva a pre-
vencie. Sídli tam aj elokované pra-
covisko Základnej umeleckej školy 
Jozefa Kresánka, Karloveská 32 pre 
deti a žiakov z Karlovej Vsi, najmä 
z lokality Dlhé diely. -ab-; Foto: MiÚ

Inzercia

SÚKROMNÁ ZUBNÁ AMBULANCIA

MDDr. Daniel Hošek
Tel.: +421 948 619 507

Ambulancia: Kresánkova 20, 841 05 Bratislava

email: zubnylekardanielhosek@gmail.com
www.zubarhosek.sk

Ponúkame: Komplexné stomatologické vyšetrenie 
Estetická stomatológia • Ošetrenie koreň. kanálikov 

Chirurgické ošetrenie • Protetické ošetrenie

Vymenené sú už takmer všetky okná

Vodiči sa už nemusia obávať jám na tejto ceste

Ulica Hany Meličkovej má 
nový povrch

V októbri začalo hlavné mes-
to s opravou cesty na Ulici 
Hany Meličkovej. Ide o úsek 

od križovatky s Molecovou ulicou 
po obytný dom č. 11. Súčasťou prác 
je aj oprava povrchu priľahlého 
chodníka. 

Cestári odfrézovali asfaltovú vrstvu 
vozovky a položili nový asfalt. Práce 
sa vykonávali v dvoch etapách, a to 
nielen cez víkendy, ale aj počas pra-
covného týždňa.        -bh-; Foto: MiÚ

Zatrávňovacie panely vyriešia 
prístup záchranných zložiek 
do parku medzi Majerníkovou 
a Pribišovou

Úzky priestor v parku medzi 
bytovými domami na uli-
ciach Majerníkova a Pri-

bišova v posledných mesiacoch 
spôsoboval problém záchranným 
zložkám. Zlepšenie prístupu má za-
bezpečiť inštalácia zatrávňovacích 
panelov.

Chodník je v týchto miestach pre 
záchranné zložky priúzky, a tak sa pri 
prejazde nevyhnú ani ploche verej-
nej zelene. Počas zimných mesiacov 
alebo daždivého obdobia je však 
trávnatý podklad premočený a autá 
záchranných zložiek v ňom zanechajú 
viditeľné stopy, prípadne ho aj značne 
poškodia. Efektivita výjazdu vozi-

diel záchranných zložiek v prípade 
nutnos ti rýchleho zásahu v takýchto 
úsekoch klesá.

Zatrávňovacie panely z polyety-
lénu sú vhodné pre spevnenie rôz-
nych typov plôch, ako sú chodníky, 
príjazdové cesty, odstavné plochy, 
parkoviská, svahy a iné. Plastové 
dlaždice nenasávajú vodu, majú 
dlhú životnosť a dajú sa jednoducho 
pokryť trávnikom. Podložie spev-
nené takýmito panelmi je vhodné na 
prejazd automobilov, čo na jednej 
strane zrýchľuje ich prístup, a zároveň 
pôsobí šetrne voči verejnej zeleni.

-ab-

november 2018
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Správy z mestskej časti

Na základe podnetov od 
občanov, ale aj vďaka ak-
tívnemu vyhľadávaniu zo 

strany miestneho úradu zmizlo 
v tomto roku z ulíc zatiaľ 44 nepo-
jazdných vrakov. Štrnásť vozi-
diel odstránila zmluvná odťahová 
firma. Ďalších 30 vozidiel bolo 
odstránených na základe výzvy 
miestneho úradu majiteľovi. 

Na základe rovnakej výzvy desať 
vozidiel ich majitelia uviedli do po-
jazdného stavu. V ich prípade išlo 
väčšinou o aktualizáciu EK a TK, 
dofúkanie pneumatík, doplnenie EČV 
a pod. Ďalším 20 majiteľom vozidiel 
plynú 60-dňové lehoty na odstránenie 

dlhodobo stojaceho vozidla z komu-
nikácie či jeho spojazdnenie.

Pri odstraňovaní nepojazdných 
vo zidiel miestny úrad rieši dva typy 
prípadov. Tým jednoduchším sú 
vozidlá bez EČV. Po osobnej obhliad-
ke zamestnanec miestneho úradu na 
auto nalepí výzvu, aby majiteľ za-
bezpečil odtiahnutie do 60 dní. Ak to 
neurobí, vozidlo je odtiahnuté zmluv-
nou firmou mestskej časti. 

Ak viete aj vy o vraku alebo dl-
hodobo stojacom vozidle vo vašej 
lokalite, môžete ho nahlásiť e-mailom 
na halina.trubinyiova@karlovaves.sk, 
alebo osobne v sídle miestneho úradu 
v Karlovej Vsi.         -mš-; Foto: MiÚ

Zhruba osem z desiatich 
vodičov parkuje počas pra-
covných dní na parkovisku 

menej ako 60 minút. Aj takúto in-
formáciu priebežne prináša moni-
toring parkovacích kapacít pred 
karloveským obchodným domom 
Centrum na Borskej. Za čas kratší 
ako 60 minút si vodič vybaví ná-
kup či ďalšie veci. Jeden z desiatich 
vodičov parkuje počas pracovných 
dní viac ako hodinu, avšak kratšie 
ako dve hodiny. Asi desať per-
cent vodičov každý pracovný deň 
parkuje na parkovacích miestach 
dlhšie ako povolené dve hodiny. 

V noci je parkovisko o polovicu 
menej vyťažené ako cez deň. Môže 
to svedčiť o tom, že obyvatelia z blíz-
kych bytoviek majú dostatok parko-
vacích miest v tesnej blízkosti svo-
jich domov. Miesto pre ZŤP osoby 
je pomerne málo vyťažené, priemerná 
obsadenosť sa pohybuje len na úrovni 
asi 20 percent.

Ak vás informácie o voľných par-
kovacích miestach na Borskej zau-
jímajú, ich aktuálnu obsadenosť náj-
dete na webstránke aplikácie www.
parkdots.com, alebo po jej stiahnutí 
priamo vo vašom smartfóne.

Skúšobný systém vyhľadávania 
voľných parkovacích miest za pomo-

ci aplikácie ParkDots je na Borskej 
spustený už niekoľko týždňov. Jed-
noduché a intuitívne ovládanie ap-
likácie umožňuje rýchlo zistiť, či sa 
v zadanej lokalite nachádza parkova-
cie miesto.

Aplikácia okrem aktuálnych in-
formácií o dostupnosti parkovacích 
miest zhromažďuje dáta. Tie sú 
dôležitým podkladom pre plánovanie 
ďalších krokov v oblasti statickej dop-
ravy v priľahlých uliciach. Vďaka 
24-hodinovému monitoringu možno 
sledovať, koľko áut sa na parkovacom 
mieste vystriedalo, či a ako dlho mal 
vodič svoje auto odstavené. 

V označených parkovacích mies-
tach na Borskej je momentálne v čase 
od 8.00 do 17.00 h určený časový li-
mit parkovania vozidiel na dve hodi-
ny. Mestská polícia má vďaka prístu-
pu k dátam po uplynutí tohto času 
zjednodušenú identifikáciu vozidla 
pre jeho možné následné pokuto-
vanie, aby vozidlo neblokovalo mies-
to domácim obyvateľom. 

Parkovanie pred OD Centrum je 
počas celého dňa bezplatné. Po 17.00 
h je počas nočných hodín časovo 
neobmedzené, čiže rezidenti môžu 
voľne využívať miesta po večernom 
príchode domov.   

-ab-; Foto: MiÚ

Z karloveských ulíc zmizli 
ďalšie vraky

Prehľadné parkovanie 
na Borskej

Aktuálnu kapacitu parkovacích miest si vodiči môžu skontrolovať aj na 
diaľku prostredníctvom aplikácie

Starý Mercedes už neblokuje miesto na ulici Líščie údolie. Miestny úrad 
nechal odstrániť aj Favorit z ulice Hany Meličkovej
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Zaznamenali sme

Deti a mládež potrebujú vzory

Združenie rodičov a zástup-
cov žiakov v ZŠ A. Dubče-
ka usporiadalo 10. októbra 

v športovom areáli ZŠ A. Dubče-
ka na Majerníkovej ulici športové 
podujatie s názvom Deti a mládež 
potrebujú vzory. Organizátori 
pozvali dlhodielske deti, mládež, 
športovcov – bežcov i ostatných Dl-
hodielčanov na príjemný športový 
podvečer.

„Účastníci sa mohli zapojiť do zá-
polenia vo futbale, basketbale či vybí-
janej. Súťažilo sa aj v individuálnych 
športových disciplínach – šplhu, 
skoku do diaľky, v hádzaní loptou do 
basketbalového koša, kopaní lopty 
do futbalovej bránky, jazde v teréne 
na bicykli, workout cvičení a behu. 
Pripravené boli aj kolektívne špor-
tové hry. Účastníci sa preťahovali 
lanom, skákali vo vreciach, hádzali 

lietajúcim tanierom, hrali bedminton, 
stolný tenis či tenis o stenu,“ prezradil 
predseda združenia Martin Gabaj.

Všetkých účastníkov podujatia, 
najmä tých mladších, nepochybne po-
tešila návšteva mimoriadne úspešného 
slovenského šprintéra a reprezentanta 
Jána Volka. Záujem o rozhovor s ním 
a prípadne autogram či fotografiu bol 
veľký. 

Večer sa uskutočnil nočný beh pre 

rôzne vekové skupiny, nordic-wal-
king, čiže rýchla chôdza. Cieľom 
podujatia bolo spropagovať športový 
areál pre šport a mládež. Spoluorga-
nizátormi podujatia boli občianske 
združenia Rodinné centrum Dlháčik, 
Mládež ulice, Združenie FIYO. Špor-
tové podujatie finančne podporila 
Mestská časť Karlova Ves a Nadácia 
IBM.

-mš-; Foto: Miro Nemec

Na podujatie prišiel aj úspešný slovenský reprezentant 

v šprinte Ján Volko

november 2018
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Zaznamenali sme

Hracie prvky pre radosť detí v škôlkach

Jednou z priorít Karlovej Vsi 
je aj postupné skvalitňovanie 
podmienok pre najmenších 

Karlovešťanov. Na obidvoch dvo-
roch MŠ Ľ. Fullu sú od septembra 
nové hracie prvky v celkovej hod-
note takmer 7000 eur. 

Malí škôlkari majú k dispozícii 

jednu väčšiu a jednu menšiu zostavu 
so šmykľavkou, štyri pružinové hoj-
dačky, jeden kolotoč a dve edukačné 
tabule. Staré prvky s betónovými 
základmi boli odstránené. 

Na dvore MŠ L. Sáru je osadený 
nový kolotoč. Pod preliezačku so 
šmykľavkou pribudne dopadová plo-

cha so zatrávňovacími gumenými 
rohožami za takmer 3000 eur. Z pros-
triedkov združenia rodičov tu postavi-
li drevený altánok. Škola nedávno 
získala grant z BSK na vybudovanie 
trávnatej plochy, ktorú budú robiť 
zároveň s inými úpravami na jeseň. 
Pribudol im aj senzorický chodníček, 

ktorý sa vyznačuje rôznorodým povr-
chom a vie premasírovať a stimulovať 
detské chodidlá. Napokon, chôdza na-
boso je nielen zdravá, pretože stimu-
luje akupunktúrne body, ale aj veľmi 
príjemná.

-mš-; Foto: MiÚ
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Komunálne voľby

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Rozhodnutím predsedu 
Národnej rady SR boli 
voľby do orgánov samo-

správy obcí vyhlásené na sobotu 
10. novembra 2018. Karlovešťania 
v nich budú voliť starostu, primátora 
hlavného mesta a poslancov do miest-
neho a mestského zastupiteľstva.

Volebné miestnosti sa otvoria 
o 7.00 h a hlasovanie potrvá až do 
22.00 h. Právo voliť do orgánov sa-
mosprávy obcí má obyvateľ obce, 
ktorý má trvalý pobyt v obci a najne-
skôr v deň konania volieb dovŕši 18 
rokov veku. V praxi to znamená, že 
v Karlovej Vsi môžu voliť iba osoby 
s trvalým pobytom v Karlovej Vsi, 
staršie ako 18 rokov. 

Miestne zastupiteľstvo bude 
v nasledujúcom volebnom období 
zložené z 25 poslancov. Tých zvolia 
Karlovešťania v štyroch volebných 

Pre voľby starostu mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, 
vek, zamestnanie, názov politickej strany 
1. Dana Čahojová, MUDr., 56 r., starost-
ka, nezávislá kandidátka 
2. Miroslav Kadnár, 54 r., podnikateľ, 
nezávislý kandidát - vzdal sa kandidatúry 
na starostu
3. Anton Šmotlák, Mgr., 35 r., pro-
jektový manažér, Sloboda a solidarita,  
Kresťanskodemokratické hnutie, Sme 
rodina - Boris Kollár, Občianska konzer-
vatívna strana 

Pre voľby do Miestneho zastupiteľstva
v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
Poradové číslo, meno, priezvisko, 2) titul, vek, 
zamestnanie, názov politickej strany 3) 

Volebný obvod č. 1
1. Samuel Barát, Bc., 26 r., referent, Sloboda a solidari-
ta, Obyčaj ní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťansko-
demokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzer-
vatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska 
2. Jozef Dravecký, RNDr., 71 r., občiansky aktivista, Sloboda 
a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska 
konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska 
3. Martin Ganz, Ing., 40 r., ekonóm, Team Vallo, Progresívne 
Slovensko, Spolu - občianska demokracia 
4. Roman Havelka, 50 r., štátny zamestnanec, Sloboda a so-
lidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťansko-
demokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzer-
vatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska 
5. Mária Horňáková, 56 r., banková poradkyňa, Kotleba - 
ľudová strana naše Slovensko 
6. Peter Lenč, Ing., 54 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, 
statik, nezávislý kandidát 
7. Peter Magát, Ing., 52 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, 
ekonóm, manažér, nezávislý kandidát 
8. Branislav Mráz, Mgr., 31 r., právnik, správca nadácie, 
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska 
konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slo-
venska 
9. Monika Studeničová, Ing., Mgr., 28 r., dopravná inžinier-

ka, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
10. Branislav Záhradník, JUDr., PhDr., 45 r., zástupca sta-
rostky, právnik, nezávislý kandidát
11. Marcel Zajac, Mgr., 49 r., programový koordinátor, Sloboda 
a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťansko-
demokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatív-
na strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska 
12. Anna Zemanová, Ing., Mgr., 57 r., aktivistka iniciatívy 
Naša Bratislava, manažérka, nezávislá kandidátka
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Volebný obvod č. 2
1. Tibor Balga, Mgr., PhD., 31 r., vysokoškolský pedagóg, Smer 
- sociálna demokracia, Slovenská národná strana 
2. Vladimír Balogh, 72 r., prednosta ústavu LF SZU, Strana 
moderného Slovenska (SMS) 
3. Martin Berta, Ing., CSc., 58 r., nezamestnaný, Sloboda a so-
lidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťansko-
demokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzer-
vatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska 
4. Milan Ďurica, Ing., 38 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, 
ekológ, ochranár, nezávislý kandidát 
5. Milena Fejerová, MgA., 57 r., živnostníčka, Team Vallo, 
Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia 
6. Ľuboslava Garajová, RNDr., 52 r., vedecko-výskumná 
pracovníčka, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, 
Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická 
únia Slovenska 
7. Andrej Gunar, Mgr., 44 r., advokát, Sloboda a solida-
rita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťansko-
demokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzer-
vatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
8. Iveta Hanulíková, Ing., 54 r., riaditeľka inštitútu pre verejnú 
správu, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
9. Ján Horecký, Mgr., 50 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, 
riaditeľ školy, nezávislý kandidát
10. Peter Hrčka, Ing., 31 r., finančný manažér, Smer - sociálna 
demokracia, Slovenská národná strana
11. Petra Hudáková, JUDr., 36 r., podnikové poradenstvo, 
Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
12. Ľubica Hulajová, Mgr., PhD., 54 r., vysokoškolská peda-
gogička, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
13. Eduard Hulík, JUDr., Ing., 56 r., advokát, Smer - sociálna 
demokracia, Slovenská národná strana
14. Miroslav Kadnár, 54 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
15. Matej Kotal, Mgr., 33 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, 
pamiatkar, etnológ, nezávislý kandidát 
16. Michal Kovács, Ing., PhD., 32 r., ekonóm, Team Vallo, 
Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
17. Robert Krampl, 44 r., IT špecialista, Sloboda a solida-

rita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťansko-
demokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzer-
vatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska 
18. Vladimír Kubička, Bc., 42 r., dopravný analytik, Smer - 
sociálna demokracia, Slovenská národná strana 
19. Martina Magátová, MUDr., 47 r., aktivistka iniciatívy 
Naša Bratislava, lekárka, nezávislá kandidátka 
20. Ľuboš Orlický, Bc., 31 r., riaditeľ spoločnosti, Smer - sociál-
na demokracia, Slovenská národná strana
21. Peter Palásti, Ing., 26 r., podnikateľ, Most-Híd 
22. Dagmar Petrová, Ing., 57 r., aktivistka iniciatívy Naša 
Bratislava, učiteľka, prekladateľka, nezávislá kandidátka 
23. Viliam Slezák, MUDr., CSc., MPH, 58 r., lekár, Sloboda 
a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťansko-
demokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatív-
na strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
24. Daniela Záhradníková, Ing., 37 r., aktivistka iniciatívy 
Naša Bratislava, redaktorka, nezávislá kandidátka
Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Volebný obvod č. 3
1. Helena Bandžáková, Ing., 59 r., odborná referentka, 
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska 
konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska 
2. Igor Bendík, Ing., 42 r., elektrotechnický inžinier, Sloboda 
a solidarita, Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťansko-
demokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzer-
vatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska 
3. Zdeněk Borovička, 62 r., zástupca vlastníkov SBD BA IV, 
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občians-
ka konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slo-
venska
4. Dana Čahojová, MUDr., 56 r., starostka, nezávislá kandidátka
5. Jozef Griač, Mgr., 29 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, 
invalidný dôchodca, člen správnej rady OZ Imobilio, nezávislý kandidát 
6. Stanislav Hrda, Mgr., 46 r., informatik, Team Vallo, Pro-
gresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia 
7. Ľuboslav Kašuba, JUDr., 50 r., advokát, Sloboda a soli-
darita, Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťansko-
demokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzer-
vatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
8. Zuzana Melušová Kutarňová, RNDr., 38 r., obchodná 
zástupkyňa, štatutárka RC Dlháčik, nezávislá kandidátka 
9. Filip Petrinec, JUDr,. PhD., 30 r., aktivista iniciatívy Naša 
Bratislava, právnik, nezávislý kandidát 
10. Rudolf Rosina, Ing., 57 r., aktivista iniciatívy Naša Bratisla-
va, technik, nezávislý kandidát 
11. Richard Savčinský, Mgr., 48 r., aktivista iniciatívy Naša 

Bratislava, riaditeľ školy, nezávislý kandidát 
12. Denis Svoboda, 60 r., stavebný technik a ochranár, Sloboda 
a solidarita, Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťansko-
demokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzer-
vatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
13. Balász Szamaranszký, 31 r., biznis analytik, Sloboda 
a solidarita, Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťansko-
demokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzer-
vatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
14. Jaromír Šíbl, RNDr., PhD., 56 r., aktivista iniciatívy Naša 
Bratislava, ochranár, nezávislý kandidát 
15. Anton Šmotlák, Mgr., 35 r., projektový manažér, Sloboda 
a solidarita, Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťansko-
demokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzer-
vatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska 
Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Volebný obvod č. 4
1. Matej Baxa, Ing., 27 r., administratívny pracovník, Sloboda 
a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťansko-
demokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatív-
na strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska 
2. Peter Buzáš, Mgr., 57 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, 
vedúci správy budov, nezávislý kandidát 
3. Ladislav Čerňanský, 57 r., nezamestnaný, Sloboda a soli-
darita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťansko-
demokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzer-
vatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
4. Janka Ďurčová, Ing., 66 r., dôchodkyňa, Kotleba - ľudová 
strana naše Slovensko 
5. Juraj Kmeťko, Ing., 56 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, 
živnostník, nezávislý kandidát 
6. Jozef Marek, 41 r., IT technik, Sloboda a solidarita, Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, 
Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, 
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
7. Pavol Martinický, Ing., 63 r., aktivista iniciatívy Naša 
Bratislava, projektant, publicista, nezávislý kandidát 
8. Karol Ondriáš, RNDr., DrSc., 66 r., vedecký pracovník, Ko-
munistická strana Slovenska 
9. Lívia Poláchová, Mgr., 48 r., aktivistka iniciatívy Naša 
Bratislava, učiteľka, nezávislá kandidátka 
10. Mária Tiňová, ClinPsyD, 50 r., aktivistka iniciatívy Naša 
Bratislava, psychologička, nezávislá kandidátka 
11. Martin Vician, Ing., 38 r., ekonóm, Team Vallo, Pro-
gresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia 
12. Zuzana Volková, Ing., 52 r., aktivistka iniciatívy Naša 
Bratislava, rehabilitačná asistentka, nezávislá kandidátka 
Vo volebnom obvode sa volí 6 poslancov.

obvodoch. Vo volebnom obvode č. 
1 (okrsky 1 – 6) sa volí 5 poslancov, 
v obvode č. 2 (okrsky 7 – 15) sa volí 
7 poslancov a rovnako 7 kandidátov 
môžu zakrúžkovať aj voliči v obvode 
č. 3 (okrsky 16 – 23). V obvode č. 4 
(okrsky 24 – 30) možno označiť krúž-
kom 6 kandidátov. Aby bol hlasovací 
lístok platný, treba zakrúžkovať mini-
málne jedného kandidáta, maximálne 
však toľko kandidátov, koľko po-
slancov má byť v príslušnom obvode 
zvolených. Rovnaké pravidlo platí 
aj pri voľbe poslancov do mestského 
zastupi teľstva, kde je maximálny 
počet určený na 3 kandidátov.

Na hlasovacom lístku pre voľby 
starostu mestskej časti a na hlasova-
com lístku pre voľby primátora mesta 
môže volič zakrúžkovať poradové čís-
lo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na 

úpravu hlasovacích lístkov vloží volič 
do obálky jeden hlasovací lístok pre 
voľby do miestneho zastupiteľstva, 
jeden hlasovací lístok pre voľbu sta-
rostu mestskej časti, jeden hlasovací 
lístok pre voľby do mestského zastu-
piteľstva a jeden hlasovací lístok pre 
voľbu primátora mesta.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do 
volebnej miestnosti zo závažných, 

najmä zdravotných dôvodov, má 
právo požiadať mestskú časť (alebo 
v deň konania volieb okrskovú voleb-
nú komisiu) o vykonanie hlasova-
nia do prenosnej volebnej schránky, 
a to len v územnom obvode voleb-
ného okrsku, pre ktorý bola okrsková 
volebná komisia zriadená. 

-ab-; Foto: MiÚ

V komunálnych voľbách si zvolíme svojich 
miestnych a mestských zástupcov

november 2018
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Objednávateľ: Dana Čahojová, Bratislava - Karlova Ves
Dodávateľ: Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO: 00603520

Dana Čahojová
56 rokov 
starostka, nezávislá kandidátka

Predstavujem vám nezávislých kandidátov, 
ktorí si zaslúžia vašu dôveru, aby boli zvolení 
za poslancov do miestneho zastupiteľstva. 
Tam budú hájiť a presadzovať vaše záujmy.

PODPOROU NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV DÁVATE ŠANCU OBČIANSKEJ VEREJNOSTI  
PODIEĽAŤ SA NA SPRÁVE VECÍ VEREJNÝCH BEZ STRANÍCKYCH A POLITICKÝCH VPLYVOV.

Jozef Griač, Mgr.
29 r., invalidný dôchodca, člen správnej 

rady OZ Imobilio, nezávislý kandidát

5

Filip Petrinec, JUDr,. PhD.
30 r., právnik, nezávislý kandidát

9
Richard Savčinský, Mgr.
48 r., riaditeľ školy, nezávislý kandidát

11

Jaromír Šíbl, RNDr., PhD.
56 r., ochranár,  nezávislý kandidát

14

Peter Buzáš, Mgr.
57 r., vedúci správy budov, nezávislý kandidát

2

Juraj Kmeťko, Ing.
56 r., živnostník, nezávislý kandidát

5

Pavol Martinický, Ing.
63 r., projektant, publicista, nezávislý kandidát

7

Lívia Poláchová, Mgr.
48 r., učiteľka, nezávislá kandidátka

9

Mária Tiňová, ClinPsyD
50 r., psychologička, nezávislá kandidátka

10

Zuzana Volková, Ing.
52 r., rehabilitačná asistentka, 

nezávislá kandidátka

12

Volebný obvod č. 1

Volebný obvod č. 2

Volebný obvod č. 3

Volebný obvod č. 4

Anna Zemanová, Ing., Mgr.
57 r., manažérka, nezávislá kandidátka

12

Peter Lenč, Ing. 
54 r., statik, nezávislý kandidát

6

Peter Magát, Ing. 
52 r., ekonóm, manažér, nezávislý kandidát

7

Milan Ďurica, Ing.
38 r., ekológ, ochranár, nezávislý kandidát

4

Matej Kotal, Mgr.
33 r., pamiatkar, etnológ, nezávislý kandidát

15

Dagmar Petrová, Ing.
57 r., učiteľka, prekladateľka,

 nezávislá kandidátka

22

Daniela Záhradníková, Ing.
37 r., redaktorka, nezávislá kandidátka

24

Ján Horecký, Mgr.
50 r., riaditeľ školy, nezávislý kandidát

9

Martina Magátová, MUDr.
47 r., lekárka, nezávislá kandidátka

19

 www.nasa-bratislava.sk

NAŠA BRATISLAVA – VAŠI ĽUDIA

Branislav Záhradník, 
JUDr., PhDr. 
45 r., zástupca starostky, právnik,

nezávislý kandidát10

Dana Čahojová, MUDr.
56 r., starostka, nezávislá kandidátka

4
Rudolf Rosina, Ing.
57 r., technik, nezávislý kandidát

10

november 2018
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35r.

KANDIDÁT NA STAROSTU A MESTSKÉHO 
POSLANCA ZA KARLOVU VES

KANDIDÁTI PRAVICOVEJ KOALÍCIE 

KARLOVEJ VSIdo miestneho zastupiteľstva v

Ing. Helena Bandžáková
referentka

Ing. Igor Bendík    
  elektrotechnický inžinier

JUDr. Ľuboslav Kašuba
advokát

Denis Svoboda
stavebný technik 

a ochranár

Zdeněk Borovička
zástupca vlastníkov 

SBD BA IV

Mgr. Balázs Szamaranszký
biznis analytik

Mgr. Anton Šmotlák,
projektový manažér

1. 3. 7. 12.

13. 15.

2.

Mgr. Matej Baxa
administratívny pracovník

Ladislav Černanský
nezamestnaný

Jozef Marek
IT technik1. 3. 6.

Ing. Martin Berta, CSc
nezamestnaný

RNDr. Ľuboslava Garajová    
  vedecko-výskumná 

pracovníčka

Mgr. Andrej Gunar
advokát

Robert Krampl 
IT špecialista

MUDr. Viliam Slezák, CSc., MPH
lekár3. 6. 7. 17. 23.

Bc. Samuel Barát
referent

RNDr. Jozef Dravecký
občiansky aktivista 

Roman Havelka
štátny zamestnanec

Mgr. Branislav Mráz
právnik, správca nadácie          

Mgr. Marcel Zajac
programový koordinátor1. 2. 4. 11.8.
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Objednavatel: Mgr. Anton Šmotlák
Dodavatel: MČ Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Bratislava, IČO: 00603520

Platená politická inzercia
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Objednávateľ: Martin Burgr, Zlatá Baňa 99, 082 52 Zlatá Baňa. Dodávateľ: Miestny úrad MČ Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO: 00 603 520

pre Karlovu Ves

teamvallo-ba4.sk

Petra 
Hudáková

Martin 
Vician

Martin 
Ganz

Stanislav 
Hrda

Matúš
Vallo

Michal 
Kovács

Juraj Droba

Dôverujem Igorovi
Kandidát do Mestského zastupiteľstva Bratislava

a Miestneho zastupiteľstva Karlova Ves

Igor Bendík

2

Objednávateľ: Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava
IČO: 42139333 I DIČ: 2022858783

Dodávateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
IČO: 603520 I DIČ: 2020919164

Bratislavský župan

Platená politická inzercianovember 2018
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 Informujeme

Dotiahnime začaté zmeny!
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13

POCTIVÁ 
 ROBOTA
namiesto rozprávok

Karlova Ves sa dlhodobo 
usiluje vychádzať v ústrety 
tým majiteľom psov, ktorí 

sa správajú zodpovedne. Aby sa 
mohli zbavovať výkalov po svo-
jich psoch, miestny úrad po celej 
Karlovej Vsi rozmiestňuje koše na 
psie exkrementy a zabezpečuje ich 
vyprázdňovanie. Koše sú označené 
čiernym obrázkom psa na žltom 
podklade a sú na nich zásobníky na 
40 vrecúšok. V Karlovej Vsi máme 
95 košov na psie exkrementy. 

Tento rok miestny úrad zabezpečil 
osadenie či výmenu 40 košov. Väčši-
nou išlo najmä o výmenu vandalmi 
poškodených košov za nové. Pri ich 
výmene a inštalovaní miestny úrad 
prednostne vychádza z pripomienok 
a návrhov obyvateľov. Aj vyprázdňo-
vanie košov zabezpečujú od začiatku 
tohto roku zamestnanci Verejno-
prospešných služieb Karlova Ves 
(VPS) približne každý tretí deň okrem 
víkendu. Ak sa v blízkosti nenachá-
dza kôš na psie exkrementy, psičkári 

môžu využiť aj obyčajné odpadkové 
koše, ktorých mestská časť tento rok 
obstarala 60.
Ďalšou službou, ktorú Karlova 

Ves poskytuje poctivým majiteľom 
psov, sú vrecúška na psie exkremen-
ty zadarmo. Každý majiteľ psa, ktorý 
je prihlásený a zaplatil daň za psa, 
si ich môže vyzdvihnúť v Centre 
služieb občanom miestneho úradu. 
Platcovia dane majú nárok na 800 
plastových vrecúšok ročne. Z dvoch 
typov vrecúšok – papierového a plas-
tového – sa väčšmi osvedčili plastové. 
Sú jednoduchšie na manipuláciu, sú 

skladnejšie a finančne úspornejšie.  
Psie výkaly po chorých jedincoch 

môžu byť zdrojom nákazy rôznymi 
črevnými infekciami, ktoré ohrozu-
jú najmä deti. Psy môžu pri voľnom 
výbehu prichádzať do kontaktu 
s výkalmi hlodavcov, a tie môžu ob-
sahovať napr. pôvodcov leptospirózy. 
Potom ich môžu preniesť aj na ľudí. 
Výkaly však môžu obsahovať vajíčka 
parazitov. Preto je nesmierne dôležité 
zbavovať sa psích výkalov vo voľnej 
prírode a na zelených plochách. 
A samozrejme, platí to aj v nad-
chádzajúcom zimnom období.      -mš-

Opäť viac košov na psie výkaly

MIROSLAV KADNÁR: KANDIDUJEM NA MIESTNEHO 
POSLANCA ZA KARLOVU VES
Drahí Karloveš ania, 
 akujem všetkým, ktorí ste 
ma podporovali v kandidatúre 
na starostu Karlovej Vsi. asto 
som po úval pri zbere podpi-
sov, že naša mestská as  po-
trebuje zmenu. Parkovanie sa 
nezlepšilo, schodiská, chodní-
ky sú v zanedbanom stave, 
šetrí sa v rozpo te na úkor 
obyvate ov, starostlivos  o is-

totu a zele  stále pokrivkáva. 
Je toho naozaj ve a, o treba 
zmeni . 
 Zárove  si uvedomujem, že 
zmena je možná len pokia  
sa nebudú triešti  hlasy. Preto 
som sa po zrelej úvahe rozho-
dol, že nebudem kandidova  
na starostu. Dôveru, ktorú ste 
mi dali pri zbere podpisov si 
ve mi vážim a nechcem ju len 

tak zahodi . Preto sa aj na a-
lej uchádzam o Váš hlas na 
miestneho poslanca.
 Mnohí ma poznáte celý 
život. Záleží mi na prostredí, 
v ktorom žijú a budú ži  Kar-
loveš ania. Zme me spolu 
Karlovu Ves k lepšiemu!

     S po akovaním a úctou,                                                                                                                                        
Miroslav Kadnár

Objednávate : Miroslav Kadnár, Dodávate : Mestská as  Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, I O: 00603520

Platená politická inzercia

Platená politická inzercia
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Pred štyrmi rokmi vás zvolili za 
primátora hlavného mesta, prečo 
ste sa rozhodli opätovne kandi-
dovať? 

Veľkú časť svojho života som pra-
coval ako právnik, okrem iného aj 
na mnohých miestach v zahraničí. 
Keď som sa po rokoch vrátil do 
Bratislavy, nerozumel som, prečo 
niektoré veci nefungovali, prečo sa 
neopravovali cesty, prečo sa mes-
to prestalo starať o zeleň, prečo 
sa vtedy s MHD nič nedialo. Pove-
dal som si, že chcem moje mesto 
prebrať zo spánku a vstúpil som 
do komunálnej politiky. Najprv ako 
poslanec, potom ako vicežupan 
a dnes ako primátor. Keď pracujete 
ako právnik, často za sebou nevi-
díte reálne výsledky. Nepríde za 
vami mamička s dieťaťom, ktorej sa 
páči nová a lepšia MHD, nezastaví 
vás na ulici konkrétny Bratislavčan, 
ktorý je rád, že sa opravili cesty 
alebo babička v zrekonštruovanom 
Trnavskom mýte. A dnes, opro-
ti predchádzajúcemu pôsobeniu, 
vidím zásadný rozdiel. Množstvo 
Bratislavčanov mi na uliciach hovo-
rí, že vidia ako veľmi sa za posledné 
štyri roky Bratislava pohla dopredu. 

Na funkciu primátora Bratislavy 
kandiduje až 10 kandidátov. Aké 
vidíte svoje výhody oproti ostat-
ným súperom?

Som o štyri roky skúsenejší. 

Nechcem sa s nimi veľmi poro v-
návať, ale myslím si, že viem, kde 
sú problémy mesta a dokážem ich 
aj efektívne riešiť. Hlavný rozdiel 
oproti ostatným je najmä v tom, že 
ponúkam kontinuitu mesta, ktoré 
má slušné tempo a správny kurz. 
Teda systémovú prácu a dokonče-
nie začatých zmien a akceleráciu 
procesov v rozhodujúcich oblastiach 
ako doprava a životné pro stredie. 
Len to bude meniť Bratislavu na 
stále lepšie miesto pre život pre 
všetky generácie Bratislavčanov, 
pre našich seniorov, pre mladé rodi-
ny s deťmi alebo aj pre tých, čo sem 
prichádzajú za prácou a vzdelaním. 
Nepotrebujeme utópie, rozprávky, 
ani experimenty od ľudí, ktorí objavi-
li Bratislavu tesne pred odovzdaním 
kandidatúry. Viesť mesto nie je 
ako riadiť televíziu, robiť marketing 
a mediálne show. Potrebujeme 
ďalej a poctivo robiť s vyhrnutými 
rukávmi. Potrebujeme dokončiť 
začaté zmeny.

Čo sa vám za štyri roky podari-
lo uskutočniť a na čo ste počas 
štyroch rokov najviac hrdý?

Dovolím si povedať, že mesto sa 
za posledné 4 roky posunulo tak, 
ako za žiadneho iného vedenia 
predtým. Samozrejme, nie všetko 
sa dá stihnúť za 4 roky, najmä keď 
takmer všetko na čo sme siahli, boli 
desaťročia zanedbávané problémy. 

Cesty, Most SNP, Trnavské mýto, 
Kamenné námestie alebo Námes-
tie slobody. Nie všetky procesy 
sú kompletne v rukách mesta, ale 
tempo zmien je, dovolím si pove-
dať, naj vyššie za posledné desiatky 
rokov. Za posledné štyri roky sme 
dokázali ozdraviť fi nancovanie a 
prei nvestovať do rozvoja mesta sku-
točne bezprecedentné peniaze pre 
úžitok všetkých Bratislavčanov. Ra-
dosť mám aj z malých projektíkov, 
ktoré sa podarilo urobiť v mestských 
častiach, ako napríklad kompletná 
oprava fontány Hríby na Karloveskej 
ulici a technickej fontány na No-
vackého.

Aká je vaša vízia Bratislavy ako 
hlavného mesta, čo sľubujete vo 
vašom volebnom programe?

Nie je nič ľahšie ako písať voleb-
né sľuby. Po 4 rokoch vo funkcii 
primátora a po dosiahnutí tvrdo 
odpracovaných výsledkov sa však 
na veci dívam trochu inak. Nedávam 
sľuby, na ktoré by som za 4 roky 
potreboval 20 rozpočtov, ale sľuby, 
ktoré vieme urobiť, zaplatiť a zre-
alizovať. Mojím cieľom je dokončiť 
rozbehnuté zmeny. Rozhýbali sme 
Bratislavu a mám ďalšie plány, aby 
Bratislava bola každým dňom ešte 
lepším miestom pre život, prácu, 
výchovu detí a dôstojnú starobu. 
Bratislava je už dnes nádherné 
a pulzujúce mesto, ktoré skrátka 
človek, či už tu žije alebo príde len 
na návštevu, musí milovať.

Môžete ich špecifi kovať?
Predstavil som 10 konkrétnych 

sľubov a záväzkov, ktorých splne-
nie viem garantovať, aj s veľmi 
konkrétnymi termínmi ich splnenia. 

Ponúkam ich Bratislavčanom ako 
záväznú zmluvu na ďalšie volebné 
obdobie do roku 2022. Možno to 
bude menej rozprávkové ako sľuby 
niekoho iného, ale zato podopreté 
mojou reálnou skúsenosťou a sku-
točnými výsledkami, ktoré každý 
normálny človek v našom meste vidí. 
Nájdete ich aj na mojej webstránke 
www.ivonesrovnal.sk. Občanom sa 
zaväzujem, že dokončíme opravy 
všetkých cestných radiál, ktoré sme 
začali už v tomto volebnom období 
a každý to vidí. V roku 2022 bude 
mať Bratislava všetky cestné ťahy 
v dobrom stave. S dopravou bez-
prostredne súvisí aj parkovanie. 
Chcem parkovanie, ktoré dáva 
zmysel. Budem preto pokračovať 
v opatre niach, ktoré pomôžu Bra-
tislavčanom s parkovaním. Do-
tiahneme rozbehnuté projekty 
parkovacích domov, záchytných 
parkovísk pred vstupom do mes-
ta a pravidlá pre parkovanie tak, 
aby boli domáci vždy zvýhodnení 
a aby sme obmedzili masívny prílev 
áut do mesta. Zároveň chcem ešte 
lepšiu, kvalitnejšiu a prístupnej-
šiu MHD. Presadím jednotné zľavy 
pre dôchodcov, aby mali rovnaké 
zľavy všetci bez ohľadu na vek. 
Rovnako by mali byť zľavy aj pre 
dospelých, ktorí sprevádzajú deti. 
Chcem dotiahnuť električku až na 
koniec Petržalky. Ale vieme aj kon-
krétne ako ju dostať do Vrakune, 
k stanici Devínska Nová Ves a takis-
to k novej železničnej zastávke Ruži-
nov. Chcem nastaviť procesy tak, 
že už v blízkej budúcnosti chcem 
začať s rekonštrukciou Karloveskej 
radiály, to sa týka samozrejme aj 
električkovej trate cez Karlovu Ves.

Nesrovnal: Potrebujeme 
dokončiť začaté zmeny
Nepotrebujeme utópie a rozprávky 
od ľudí, ktorí len nedávno objavili 
komunálnu politiku

Objednávateľ: Ivo Nesrovnal Dodávateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Platená politická inzercia
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Karlova Ves bude chrániť 
zátoku aj naďalej

Karlova Ves môže pokračovať v obstarávaní Územného plánu zóny 
Karloveská zátoka. Rozhodol o tom Okresný úrad. Miestny úrad 
tak bude môcť naplno rozbehnúť práce na jeho spracovaní. 

Okresný úrad Bratislava svojím rozhodnutím súhlasil s predloženým návrhom 
zadania pre tento územný plán a s jeho schválením v miestnom zastupiteľstve. 
O spracovaní návrhu územného plánu zóny a začatí jeho verejného prerokova-
nia bude karloveská verejnosť včas informovaná.                   -mš-; Foto: MiÚ
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Karloveskú zátoku považuje mnoho ľudí za skvost celej Bratislavy

Platená politická inzercia

Objednávateľ: Václav Mika, Bratislava, Dodávateľ: 
KNOWLIMITS s. r. o., Adámiho 3, 
841 05 Bratislava, IČO: 50125923

Kedy mesto opraví električku 
a postaví bezpečnú cyklotrasu?

Električka jednoznačne musí byť naj-
rýchlejším dopravným prostriedkom 
v Bratislave. Podarí sa to len ak mesto 
zrekonštruuje staré električkové trate. 
Takúto rekonštrukciu už roky čakajú aj 
obyvatelia Karlovej Vsi. Vedenie nášho 
mesta však dodnes nedokázalo pripraviť 
a spustiť opravu karloveskej radiály. 
Komplexná oprava električkovej trate 
musí byť pre nového primátora jednou 
z priorít. Ak získam dôveru Bratislavča-
nov, oprava trate v Karlovej Vsi bude 
jednou z priorít. Ľudia prestúpia z áut 
do verejnej dopravy len vtedy, keď bude 
pohodlnejšia, spoľahlivejšia a rýchlejšia 
ako jazda autom.

 Som presvedčený, že zlepšiť dop-
ravnú situáciu môže aj budovanie 
bezpečných a stavebne oddelených 
cyklotrás. Cyklistiku vnímam ako alter-
natívnu formu dopravy do a z práce. 
Preto budem presadzovať vybudovanie 
bezpečnej a stavebne oddelenej cyk-
lotrasy, ktorá spojí mestskú časť s cen-
trom nášho mesta. No cyklistika ponúka 
aj ideálny spôsob pre rodiny s deťmi na 

rekreačné aktvity. Práve preto považu-
jem vybudovanie oddelenej cyklotrasy, 
ktorou sa ľudia bezpečne dostanú až do 
Devína a potom k Cyklomostu Slobody 
za nevyhnutnosť. 

Pretože naše mesto je to hlavné.  
Václav Mika, kandidát na primátora 

Bratislavy

november 2018 Platená politická inzercia



17

www.karlovaves.skKARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

Objednávateľ: Branislav Záhradník, Bratislava - Karlova Ves
Dodávateľ: Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO: 00603520

Nezávislí kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva

NAŠA BRATISLAVA – VAŠI ĽUDIA

Dana Čahojová, MUDr.        

56 rokov
starostka
aktivistka iniciatívy 
Naša Bratislava
nezávislá kandidátka

Peter Lenč, Ing.

54 rokov
statik
aktivista iniciatívy 
Naša Bratislava
nezávislý kandidát

Branislav Záhradník, 
JUDr., PhDr.        

45 rokov
zástupca starostky
právnik
nezávislý kandidát

4 9 16

PODPOROU NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV DÁVATE ŠANCU OBČIANSKEJ VEREJNOSTI  
PODIEĽAŤ SA NA SPRÁVE VECÍ VEREJNÝCH BEZ STRANÍCKYCH A POLITICKÝCH VPLYVOV.

Karlovu Ves chceme a potrebujeme dobre zastupovať aj v 
mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 

Máme spoločnú skúsenosť, poznáme problémy našej mest-
skej časti a vieme, čo treba presadzovať a čo treba urobiť. Uve-
domujeme si, aká dôležitá a nevyhnutná je spolupráca medzi 
mestskou časťou a magistrátom. Karlova Ves má len troch 
poslancov v štyridsaťpäťčlennom mestskom zastupiteľstve.  
Je preto veľmi dôležité, či títo traja poslanci dokážu v budúcom 
období navzájom spolupracovať, či  sa dokážu spoločne a čestne 
postaviť za našu mestskú časť, za jej záujmy a priority, či budú na 
strane našich obyvateľov alebo sa podrobia kuloárnym dohodám. 
U nás v Karlovej Vsi sme počas posledného volebného obdobia dokáza-
li, že keď sa chce, tak sa spolupracovať dá, sľuby sa dodržujú, veci sa hýbu  
a riešenia hľadajú. Naša práca doma už  prináša aj viditeľné ovocie. Na 

základe dobrej, zodpovednej a overenej spolupráce vám ponúkame  
sedem vecí, ktoré chceme presadzovať v mestskom zastupiteľstve.

7 VECÍ PRE LEPŠÍ ŽIVOT V KARLOVEJ VSI
1.  Zlepšenie kvality a dostupnosti MHD v Karlovej Vsi
2.  Zlepšenie údržby ciest a chodníkov v správe mesta
3.  Nová parkovacia politika, ktorá pomôže Karlovešťanom
4.  Zabezpečenie modernizácie a fungovania verejného osvetlenia
5.  Zlepšenie fungovania Mestskej polície v Karlovej Vsi
6.  Zákaz predaja pozemkov mesta v Karlovej Vsi, na ktorých by 

hrozila nová výstavba
7.  Pomoc mesta  pre Karlovu Ves na vytvorenie a fungovanie zaria-

denia pre seniorov

Trojmo usúkaný povraz nejde ľahko roztrhnúť

Platená politická inzercia
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Ako sa volá významný verejný 
priestor v Karlovej Vsi, ktorý 
je pomenovaný po katolíckom 

kňazovi, významnom 
slovenskom národnom 
buditeľovi, politikovi 

a členovi Uhorského snemu?

Takmer dvadsiatka karloveských lúštiteľov, prevažne v senior-
skom veku, sa 8. októbra zúčastnila spoločensko–súťažnej akcie 
Karloveská tajnička. Zišli sa tu ľudia, pre ktorých sú krížovky 

dlhoročné hobby a podujatie bolo pre nich ideálnou príležitosťou zasúťažiť 
si a spoznať ľudí s rovnakou záľubou. 

S myšlienkou organizácie veľkého krížovkárskeho podujatia prišiel Ervin 
Nagy, ktorý je bývalým vydavateľom časopisu TELE plus krížovky. Ten popri 

súťažnom charaktere akcie obohatil program aj o historický exkurz do sveta 
krížoviek. Účastníci sa tak dozvedeli veľa zaujímavých informácii o histórii 
vzniku, vývoji či aktuálnych podobách tajničiek. Prítomní lúštitelia sa mohli 
zapojiť aj do vedomostnej súťaže. 

Pre najúspešnejšieho súťažiaceho bola pripravená hlavná cena, ktorou boli 
náramkové hodinky. Tie získal Drahomír Ďuriška, ktorý vylúštil súťažnú taj-
ničku za skvelých 11 minút. Nečudo, veď ako povedal pri preberaní výhry, 
jeho koníčkom je vytváranie tajničiek. Organizátori a porota rozdali aj ďalšie 
ocenenia.

-mš-; Foto: MiÚ

Karlovešťania súťažili 
v lúštení krížoviek

Drahomír Ďuriška 
(vľavo) vylúštil súťažnú 
tajničku za skvelých 
11 minút
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Cintorín v Slávičom údolí stojí na pohrebisku 
chudobných Bratislavčanov

Len pred niekoľkými dňami 
sme si pripomenuli tých, 
ktorí nás predišli do večnos-

ti. Karlova Ves má na svojom 
území dva cintoríny. Menší starý 
karloveský cintorín má uprostred 
bytovej zástavby veľmi obmedze-
nú kapacitu. Naopak, cintorín 
v Slávičom údolí patrí rozlohou 
k najväčším v hlavnom meste. 
Vedúca centrálneho cintorína 
v Bratislave Renáta Kollárová nám 
prezradila zopár zaujímavých fak-
tov o tomto mieste.

Kedy bol vybudovaný cintorín 
v Slávičom údolí?

Cintorín v Slávičom údolí bol 
založený okolo roku 1912 na pohre-
bisku, kde sa pochovávali chudobní 
obyvatelia Bratislavy.

Prečo bola zvolená práve táto loka-

lita?
Lokalita bola v tom období mimo 

mesta, a tak bola vhodná na vybudo-
vanie pohrebiska.

Ako sa cintorín za tie roky menil?
V 50. rokoch sa stal centrálnym 

cintorínom Bratislavy a neskôr sa 
niekoľkokrát rozširoval. V rokoch 
1969 – 1970, a potom aj v roku 1973. 
K poslednému rozšíreniu sa pristúpilo 
v roku 1978 v dolnej časti pri areáli 
televízie. V posledných rokoch na 
cintoríne pribudla urnová stena.

Aké známe osobnosti sú v Slávičom 
údolí pochované?

V parku možno nájsť miesta po-
sledného odpočinku takých osobnos-
tí, ako boli napr. Alexander Dubček, 
Viera Husáková, Fraňo Kráľ, Ján 
Kostra, Margita Figuli, Ivan Krajíček, 
Jozef Króner a ďalší.

Koľko ľudí sa dáva pochovať do 
hrobu a koľkí majú miesto v urno-
vom háji?

Podľa evidencie mestského pohreb-
níctva MARIANUM je asi 74 % oby-
vateľov pochovaných do hrobov a 26 
% nechajú príbuzní spopolniť.

Ako sa časom menili či menia zvyk-
losti pochovávania?

Do roku 1969 sa pochovávalo do 
zeme a krematórium bolo len v Brne. 
Bratislavské krematórium vzniklo 
v roku 1969.

V čom sa dnešné pohreby odlišujú 
od tých minulých?

Prirodzene, že sa veľa zmenilo. Od 
úpravy hrobovej jamy, teda výstelky 
hrobu, cez modernejšie rakvy z eko-
logickejších materiálov až po kveti-
nové dary a výzdobu. Okrem toho 
momentálne sa reprodukovaná hud-
ba uprednostňuje pred živou hud-
bou. Na cintoríne v Slávičom údolí 
v súčasnos ti máme k dispozícii 
elektromobil na prevoz imobilných 

a starších osôb.

Ktorý pohreb vám utkvel v pamäti?
V pozícii vedúcej strediska pô-

sobím od roku 2017, ale z rozprávania 
mojej predchodkyne   pani Vígovej 
to bol pohreb pána Dubčeka či pani 
Husákovej.

Čo všetko dávajú ľudia do hrobu 
svojim blízkym?

Je to skutočne pestrý repertoár vecí. 
Ruženec, peniaze, talizmany, kvety, 
hračky, fotografie, alkohol, cigarety. 
Vo všeobecnosti predmety, ktoré mal 
zosnulý rád, alebo vyjadrovali jeho 
osobný život.

Veríte ako človek z pohrebníckeho 
prostredia v posmrtný život?

Určite áno, myslím, že sa to ne-
končí smrťou, že niekam naša duša 
putuje. Keby sa život končil smrťou, 
nemalo by to zmysel. A určite verím 
aj na anjelov, ktorí nás na našej ceste 
po zemi sprevádzajú.    

-ab-; Foto: MiÚ

Slovenskú verejnosť 24. sep-
tembra zasiahla správa 
o úmrtí známej slovenskej 

speváčky a zároveň dlhoročnej 
obyvateľky Karlovej Vsi Jany 
Kocianovej. Na svojom konte 
mala veľa televíznych programov 
a 15 vydaných albumov. Jana Ko-
cianová bola všestranná speváčka, 
sedel jej pop i džez, blues aj folk-
lór. 

Narodila sa 8. júna 1946 a vyrasta-
la na Záhorí v Šaštíne-Strážach. 
Bola nositeľkou troch zlatých Bra-
tislavských lýr a svoju spevácku 
kariéru začala ako 21-ročná po výhre 
v televíznej súťaži O zlatú kameru. Jej 
profesionálny hudobný, ale i osob -
ný život do veľkej miery formoval 
bubeník Josef Škvařil, za ktorého sa 
po 20-tich rokoch spolužitia vydala. 

Účinkovala v bratislavskej Tatra-

revue, spievala v programoch Karla 
Gotta. Neskôr mala vlastný hudobný 
program. Objavila sa aj vo filmo-
vej rozprávke Popolvár naj väčší na 
svete z roku 1982. Speváčka, ktorá 
sa preslávila hitom Zahoď staros-
ti v hudobnej relácii Repete, pre-
hrala svoj boj so zákernou choro-
bou v noci z 23. na 24. septembra. 
V Karlovej Vsi bývala od roku 1972. 
Česť jej pamiatke.

Zomrela speváčka Jana Kocianová
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Na jednodňovom poznáva-
com zájazde, ktorý zorga-
nizovalo Oddelenie so-

ciálnych vecí  miestneho úradu, 
sa 18. septembra zúčastnilo 38 
karloveských seniorov. Ich prvou 
zastávkou bol štátny zámok v Rájci 
nad Svitavou. 

Tento klasicistický zámok fran-
cúzskeho typu vybudovali príslušníci 
šľachtického rodu Salmov v rokoch 
1763 – 1769 podľa plánov francúzske-
ho architekta Isidora Amanda Ca-
navela. Seniorov prekvapilo, akým 
bohatým mobiliárom vynikajú in-
teriéry zámku, s úžasom si preze-
rali kolekcie orientálneho porcelánu 
a grafík, zbierku krištáľových pohárov 
z obdobia manierizmu, ktorej veľkú 
časť vytvorili preslávení brusiči 
drahých kameňov na pražskom dvore 
cisára Rudolfa II. bratia Ambrosius 

V stredu 10. októbra sa vo 
veľkej zasadačke miestne-
ho úradu konalo slávnost-

né zhromaždenie – spomienka na 
Ferdinanda Jurigu. Zorganizova-
la ho Karlova Ves v spolupráci 
s Ústavom politických vied SAV 
pri príležitosti 100. výročia jeho 
vystúpenia v uhorskom parlamente 
19. októbra 1918. 

Vo svojej na vtedajšie pomery 
odvážnej reči, ktorú sčasti prednie-
sol aj v slovenčine, žiadal priznať 
sebaurčovacie právo pre slovenský 
národ. Vyhlásil, že okrem Sloven-

skej národnej rady, nemá nikto právo 
rozhodovať o osudoch slovenského 
národa a všetky rozhodnutia, ktoré 
budú prijaté bez účasti slovenského 
národa, sú preň neplatné a nezáväzné. 

Na slávnostnom zhromaždení 
vystúpili viacerí odborníci, ktorí pri-
pomenuli osobnosť, dielo a politické 
pôsobenie F. Jurigu. 

Miroslav Pekník sa vo svojej pred-
náške venoval Ferdinandovi Jurigovi 
ako výraznej osobnosti slovenskej 
politiky. Ferdinand Vrábel mapoval 
Jurigovo pôsobenie v čase vojny a po 
vzniku ČSR, zatiaľ čo Peter Zelenák 

jeho hľadanie nových ciest pre slo-
venskú politiku v povojnovom období. 

Karlovešťan Matúš Šrámek vo svo-
jej prednáške priblížil pôsobenie F. 
Jurigu v Karlovej Vsi a jeho vzťah 
k nej. Juriga tu prežil 25 rokov svoj-
ho života, žili tu jeho synovia aj s ich 
matkou, bol činný v spolkoch, ale aj 
v cirkevnom živote obce. Na podu-
jatí sa zúčastnili aj vnučky F. Jurigu 
Karlovešťanka Vladimíra Baricová, 
Tatiana Stránska z Ňáradu i synovec  
Ľubomír Juriga Brankovič zo Žiliny, 
ktorý vo svojom príhovore prítom-
ných Karlovešťanov pozdravil a poďa-

koval za usporiadanie stretnutia. 
Ferdinand Juriga bol slovenský 

katolícky kňaz, národný buditeľ, 
politik, publicista, svojrázny pred-
staviteľ slovenského národného 
hnutia v Uhorsku na začiatku 20. 
storočia. Zomrel 23. novembra 1950 
v Bratislave. Bol pochovaný v Kar-
lovej Vsi, no v roku 1996 jeho telesné 
pozostatky aj s pomníkom premiestni-
li na Národný cintorín v Martine. Po 
Ferdinandovi Jurigovi je v Karlovej 
Vsi pomenované námestie.

-mš-; Foto: Matúš Šrámek

a Octavius Miseroni. Súčasťou pre -
hliadky bola aj zámocká knižni-
ca, ktorá s vyše 60 000 zväzkami 
v jedenástich jazykoch patrí k naj-
väčším zámockým knižniciam 
v Českej republike. Na zreli aj do 
zámockej kaplnky, za riadenej v klasi-
cistickom štýle s nábehom na empír. 

Po skončení komentovanej pre-
hliadky zámku sa výletníci presunuli 
do Lysíc, kde sa posilnili chutným 
obedom v zámockej reštaurácii. Po-
tom sa vydali na štátny zámok Ly-
sice. Tento barokový zámok vyniká 
skvostnými a bohato zariadenými 
interiérmi. Tie predstavujú hosťom 
životné prostredie a štýl moravskej 
grófskej rodiny Dubských z Tře-
bomyslíc. Sprievodkyňa odprezen-
tovala históriu zámku a predstavila 
bohaté zbierky najmä z 19. storočia, 
ktoré obsahujú predovšetkým náby-

tok, sklo, porcelán, obrazy, vzácne 
zbrane, dve knižnice a pozoruhod-
nú zbierku historických streleckých 
terčov. Úžas vzbudzovala aj zbierka 
originálnych predmetov dovezených 
z Orientu. Prvky orientu sa prelínali 
s ľudovými prvkami aj na jedinečnej 
promenádovej kolonáde s krytou per-

golou, ktorá je súčasťou zámockej 
záhrady.

Seniorom sa výlet páčil. Prejavo-
vali vďaku za to, že miestny úrad 
podobné výlety organizuje. Viacerí 
poznamenali, že je neuveriteľné, aké 
veľké historické bohatstvo v sebe 
ukrýva Morava.   -dď-; Foto: MiÚ

Karloveskí seniori spoznávali 
moravské zámky

Spomienka na Ferdinanda Jurigu

Vnuk Ľubomír Juriga Brankovič počas svojho príhovoru

Výlety, ktoré organizuje Karlova Ves, sú určené seniorom z Karlovej 
Vsi, najmä tým, ktorí na podobnom výlete ešte neboli

Vnučky F. Jurigu s portrétom ich starého otca
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Zaznamenali sme

Karlova Ves je aj na 
Facebooku

Návštevníci Karloveského 
centra kultúry zažili v pon-
delok 22. októbra hviezd-

ny večer v podaní žiakov ZUŠ J. 
Kresánka, tanečnej latino skupiny 
La Dansa School a Cimbal Brot-
hers s ich cimbalovou a rokovou 
šou. Konal sa tu prvý ročník podu-
jatia s názvom Večer karloveských 
rodákov. 

Bol venovaný tým, ktorí sa v Kar-

Takmer stovka prevažne star-
ších Karlovešťanov sa stretla 
v pondelok 15. októbra vo 

veľkej sále Karloveského centra 
kultúry na kultúrno-spoločenskom 
podujatí pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším. 

O bohatý kultúrny program sa 
postarali žiaci a učitelia zo ZUŠ J. 
Kresánka a karloveský spevácky zbor 
Senioranka. Účastníci si pripomenuli, 
že október je venovaný práve tejto 
nemalej skupine našich spoluobča-
nov, ktorí sa stále aktívne zapájajú 
do spoločenského diania a mnohí ešte 
vždy pracujú. Vo viacerých vystúpe-
niach zaznelo, že najväčšou devízou 
sú ich nadobudnuté životné skúsenos-
ti a poznatky.

Prítomným seniorom sa prihovori-
la aj starostka Dana Čahojová, ktorá 

povedala, že, jeseň býva krásna, ale 
trochu smutná.  „Staroba je trochu 
smutná, ale môže byť veľmi krásna. 
A to vtedy, keď nepremrháme ani deň, 
ktorý dostávame do daru. Ako starší 
vnímame o mnoho intenzívnejšie silu 
priateľstva, lásky, spolupatričnosti, 
úcty a obetavosti. Môžeme ich rovna-
ko dávať aj prijímať. Nikdy ich nie je 
dosť,” povedala Dana Čahojová.

Vicestarosta Branislav Záhrad-
ník vo svojom vystúpení hovoril 
o konkrétnych aktivitách, ktorými 
sa Karlova Ves usiluje prispievať 
k zvýšeniu kvality života seniorov, 
a tiež o plánoch do budúcnosti. Orga-
nizátorom podujatia bol miestny úrad 
v spolupráci s Jednotou dôchodcov 
Slovenska.

Október bol vyhlásený Valným 
zhromaždením Organizácie spo-

jených národov za Mesiac úcty 
k starším v decembri 1990 a zároveň 
bol 1. október vyhlásený za Medzi-
národný deň starších. Podľa ak-
tuálnych štatistík tvoria obyvatelia vo 
veku 60 a viac rokov na Slovensku 17 

percent populácie, čo je vyše 900-tisíc 
ľudí, pričom 61 percent z nich tvoria 
seniorky.

-mš-; Foto: MiÚ

lovej Vsi narodili a Karlovu Ves 
pokladajú za svoje rodisko bez ohľa-
du na to, či svoje ďalšie roky prežili 
mimo nej. Účastníkom podujatia sa 
prihovorili aj starostka Dana Čahojo-
vá a vicestarosta Branislav Záhradník, 
ktorí vo svojich príhovoroch okrem 
iného hovorili aj o vlastnom vzťahu 
ku Karlovej Vsi. Osobitne privítali 
troch najstarších rodákov, ktorí s os-
tatnými zdieľali spomienky, ktoré ich 

viažu ku Karlovej Vsi.
“Dúfam, že sme založili novú 

tradíciu, pretože takéto stretnutia 
budú čoraz vzácnejšie,” domnieva sa 
starostka Dana Čahojová.

Hosťom večera bol historik 
a Karlovešťan Matúš Šrámek, ktorý 
spomínal na Karlovu Ves, aká kedy-

si bola a ako sa vyvíjala v priebehu 
histórie. O občerstvenie sa postara-
li majstri vo varení a jedení bryn-
dzových halušiek v slovenských kro-
joch. Večer karloveských rodákov by 
sa mal konať každý rok v októbri pri 
príležitosti Mesiaca úcty k starším.

-mš-; Foto: MiÚ

Karlova Ves si pripomenula 
svojich rodákov

Október v znamení úcty
k starším

Najväčšou devízou starších ľudí sú ich nadobudnuté životné skúsenosti 
a poznatky

Najstarší rodáci, ktorí prijali pozvanie, sedeli v prvom rade, 
z ľava Ján Bergl, Hilda Froncová, Bohuslav Novák

Hosťom večera 
bol historik 
a Karlovešťan 
Matúš Šrámek
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Ivo Nesrovnal zdržiava výstavbu zariadenia 
pre seniorov v Karlovej Vsi

Karlova Ves chce, aby na 
Borskej ulici vyrástlo kva-
litné a moderné zariade-

nie pre seniorov. Malo by vyrásť 
na mieste schátranej budovy 
bývalých jaslí. Napriek tomu, že 
profesionálne posudky odporúčajú 
starú, a teda nevyhovujúcu budovu 
zbúrať a postaviť nový objekt, mes-
to s tým nesúhlasí. 

O súhlasné stanovisko s asanáciou 

starej budovy požiadala hlavné mesto 
starostka Dana Čahojová. Argumen-
tovala veľmi zlým technickým stavom 
budovy, o ktorú sa bývalý nájomca 
celé roky staral len minimálne, alebo 
takmer vôbec. Zanedbanosť vonkaj-
šieho areálu sa stala terčom kritiky 
mnohých obyvateľov z okolia Per-
neckej a Púpavovej ulice. 

„Po zvážení všetkých pre a proti 
sme dospeli k záveru, že vysoký štan-

dard poskytovania sociálnych služieb 
sa efektívnejšie dosiahne zbúraním 
starej budovy a postavením novej. Tá 
by potom plne vyhovovala poskytova-
niu veľmi špecifických služieb klien-
tom zariadenia,“ reagovala starostka.

Nové zariadenie sociálnej starostli-
vosti by malo vyrásť na mieste súčas-
nej budovy bývalých jaslí na Borskej 
ulici. Hlavné mesto SR Bratislava 
zverilo túto budovu v roku 1991 Kar-

lovej Vsi a od roku 2002 ju využívala 
škola scénického výtvarníctva. Tá ju 
vypratala po dohode s Bratislavským 
samosprávnym krajom až tento rok 
v apríli. Na mieste starej budovy, 
ktorá je v zlom stave, by mohlo vyrásť 
kvalitné zariadenie sociálnej starostli-
vosti, určené najmä pre ľudí v dôchod-
kovom veku a s trvalým pobytom 
v Karlovej Vsi. 

-mš-; Foto: MiÚ

Kým starostka 
Dana Čahojová 

je presvedčená, že 
pre seniorov by 
sa malo postaviť 
kvalitné a nové 

zariadenie, primátor 
Ivo Nesrovnal je 
presvedčený, že 

seniorom stačia tieto 
priestory, ktoré treba 
len zrekonštruovať
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Spoluvlastník pozemkov neoprávnene zabránil 
prístupu do vnútrobloku na Pribišovej

Pobúrenie obyvateľov z pri-
ľahlých bytových domov 
vyvolalo konanie jedného 

z vlastníkov budovy a pozemkov 
vo vnútrobloku na Pribišovej 47. 
Spoločnosť TERMSTAV tu bez 
súhlasu ostatných spoluvlastníkov 
a vlastníkov pozemku či aké-
hokoľvek povolenia osadila elek-
trickú závoru pred prístupom od 
vnútrobloku smerom k Pribišovej. 
Navyše tu tiež boli umiestnené do-
pravné stĺpiky. 

Zabránila tým prípadnému prístupu 
záchranných zložiek do vnútrobloku 
k neďalekým bytovým domom. Firma 
obmedzila prístup k nehnuteľnostiam 
ostatných spoluvlastníkov a plno-
hodnotné využívanie spoločných 
pozemkov. Na nich stoja aj budovy 
s technickým zariadením. Okrem iné-
ho by tu malo stáť kontajnerové stojis-
ko, ktoré by malo slúžiť obyvateľom 

z okolitých bytových domov.
Karloveský stavebný úrad vyko-

nal v júni na mieste štátny stavebný 
dohľad, ku ktorému prizval aj od-
delenie dopravy na štátny odborný 
dohľad. Konštatovali, že stavebné 
zábrany boli nainštalované v rozpore 
s platnou legislatívou. Väčšinovým 
spoluvlastníkom pozemkov je Hlavné 
mesto SR Bratislava, ktoré neeviduje 
povolenie ani súhlas so spomínanou 
elektrickou závorou. 

Keďže Karlova Ves nie je vlastní-
kom pozemkov ani priľahlej budovy 
a pozemky jej ani neboli zverené do 
správy, obrátila sa na hlavné mesto, 
aby v tejto veci konalo. Spoločnosti, 
ktorá rampu osadila a neoprávnene 
zabránila vo vstupe ostatným, hrozí 
v zmysle zákona o pozemných komu-
nikáciách pokuta.

-mš-; Foto: MiÚ

Informujeme

Inštalácia závory znemožnila niektorým obyvateľom z okolitých bytových 
domov jediný možný prístup k ich príbytkom
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V prvom ročníku súťaže Učiteľ 
Slovenska zabodovala aj 
karloveská pedagogička. 

Vo finálovej desiatke bola ocenená 
aj učiteľka biológie a informatiky 
Katarína Kresáňová zo Spojenej 
školy na Tilgnerovej 14. Rada 
spestruje vyučovanie netradičnou 
formou, či už cez ódy na bunku, 
3D modely, labutie jazero či rapové 
prezentácie učiva. 

Do národného kola sa mohli pri-
hlásiť učitelia základných a stredných 
škôl. Nominovať ich mohla aj široká 
verejnosť, pričom celkový víťaz slo-
venského kola postúpi na svetové 
finále.     -bh-; Foto: Daniel Laurinec

Ihrisko je účelové športové za-
riadenie s umelým trávnikom, 
ktoré je určené najmä pre deti 

a mládežnícke vekové kategórie 
na hranie futbalu, volejbalu a bas-
ketbalu, prípadne na vykonávanie 

iných športov. Povrch ihriska 
z umelej trávy je nenáročný na 
údržbu a potrebuje len minimál-
nu starostlivosť, ktorá si nevyžiada 
veľké náklady. Pri bežnej údržbe 
a prevádzke ihriska stačí odstrániť 
nečistoty, suché lístie a konáriky 
naviate vetrom. Keďže umelý 
trávnik je položený na priepustnom 
podklade, dažďová voda steká do 
podložia a odvádza sa drenážnym 
systémom.

„Po oprave striech telocviční je 
nové viacúčelové ihrisko ďalšou 
investíciou do lepších podmienok na 
šport v tejto významnej karloveskej 
škole. Verím, že sa bude pokračovať 
v revitalizácii celého vonkajšieho 
areálu školy, ktorý má veľký po-
tenciál. Nielen pre školu, ale aj pre 

ostatných Karlovešťanov, pretože ide 
o verejne prístupný športový areál,”
povedal zástupca starostky Branislav 
Záhradník.

Karlova Ves tak zrevitalizovala 
a sfunkčnila chátrajúce basketbalové 
ihrisko s už nepoužiteľnou asfaltovou 
plochou vo veľkosti asi 370 m2 v areáli 
Spojenej školy Tilgnerova 14. Miest-
ny úrad sa rozhodol vybudovať kom-
paktné viacúčelové ihrisko z umelej 
trávy a ohraničiť ho oplotením z po-
zinkovaných stĺpikov a ochrannej sie-
te z tkanej textílie. Takýto typ ihriska 
totiž najlepšie vyhovuje požiadavke 
na jeho multifunkčné využitie.

-mš-; Foto: MiÚ

Učiteľka 
Slovenska 
aj na Tilgnerke

Na Tilgnerovej majú nové ihrisko

Vo finálovej desiatke ocenili aj učiteľku biológie a informatiky Katarínu Kresáňovú (štvrtá z ľava)

Nové ihrisko už školáci naplno 
využívajú

Informujemenovember 2018
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Deti sa naučili niečo, čo nema-
jú v osnovách. Ako uviedla 
organizátorka netradičnej 

hodiny, učiteľka matematiky 
zo Spojenej školy Tignerova 14 
Silvia Bodláková, žiaci boli ochotní 
pred začiatkom vyučovania prísť 
o polhodinu skôr, aby si spoločnými 
silami založili syrenie, ktoré trvá 
niekoľko hodín. 

Základom na výrobu syra bolo 1,5 
litra čerstvého mlieka, ktoré šiestaci 
objavili v poslednom mliečnom au-

tomate v Bratislave. Niektorí chlapci 
doma prelistovali internet a zistili, čo 
je to za tekutinu, čo tečie do hrnca 
z ich syra. 

„Deti mi v škole hovorili, že ma-
tikári sú takí suchí, strohí. Nuž som 
im začala trochu opravovať mienku 
o nás,“ vysvetľuje pôvod myšlienky 
netradičnej hodiny matematiky Silvia 
Bodláková. „Chcela som im ukázať, 
že matematika je všade, teda aj 
v kuchyni. Pri varení syra sme nepria-
mo prebrali z matematiky percentá aj 

priamu úmeru. Deťom to vôbec ne-
prekážalo, ba práve naopak. Takýto 
spôsob učenia matematiky sa im zdal 
oveľa zaujímavejší.“

Pred Vianocami budú miešať neal-
koholické nápoje, pričom žiaci budú 
odmeriavať na mililitre citrónovú 
šťavu, na centilitre sirupy a ovocné 
šťavy, a potom všetko prepočítavať 
na daný počet osôb. Na jar, pri pre-
beraní priamej úmery, plánujú miešať 
nátierky a šaláty. 

-mš- 

Školská jedáleň pri SŠ Tilgnerova 14 

hľadá kuchára/-ku 
a pomocné sily do kuchyne 

i na polovičný úväzok 
s nástupom ihneď. 

Kontakt: Marián Maszay, 
vedúci ŠJ, tel.: 0948 459 444.

Školská jedáleň pri ZŠ A. Dubčeka,
 Majerníkova 62 

hľadá hlavného kuchára/-ku, 
zaučeného kuchára/ku, 
pomocného kuchára/ku 

a pomocnú silu v kuchyni 
s nástupom ihneď. 

Kontakt: Magdaléna Škerková, 
vedúca ŠJ, 02/6542 8301

Na trávnatej ploche vo vnútri 
bežeckej dráhy v športo-
vom areáli ZŠ A. Dubčeka 

na Majerníkovej vzniklo v poradí 
už tretie ihrisko pre športujúce deti 
a mládež z okolia. Táto plocha sa 
doteraz využívala len minimálne. 

Predseda Združenia rodičov 
a zástupcov žiakov na ZŠ A. Dubče-
ka Martin Gabaj prišiel s myšlien-
kou, ako pri relatívne nízkych nákla-
doch využiť aj túto plochu na futbal, 
o ktorý je medzi deťmi a mládežou naj-
väčší záujem. Nechali vyrobiť posuv-
né mantinely so sieťami a futbalové 
bránky. Tie umožňujú meniť polohu 
a veľkosť ihriska, regeneráciu 
trávnatej plochy a využiteľnosť aj na 
iné podujatia. Ihrisko je určené najmä 
pre deti do 12 rokov, ktorým takáto 
veľkosť ihriska postačuje. 

„Náš projekt podporila Nadácia 
VÚB sumou 1500 eur a sponzorsky 
sme získali ďalších 2000 eur. Za 

tieto prostriedky sme zakúpili kovový 
a drevený materiál i ochranné 
siete. Výrobu mantinelov zabez-
pečil poslanec Rudolf Rosina, ktorý 
dlhodobo podporuje obnovu a rozvoj 
športového areálu za pomoci dobro-
voľníkov, ktorých zastrešuje naše 
občianske združenie,“ informuje 
Mar tin Gabaj. 

O nátery mantinelov a osadenie 
sietí sa postarali nadšení dobrovoľní-
ci z Dlhých dielov. Do prác sa zapo-
jili aj deti zo ZŠ A. Dubčeka. „Nové 
futbalové ihrisko žiaci hojne využí-
vajú na telesnej výchove, v školskom 
klube, pri krúžkových aktivitách aj 
vo voľnom čase,“ netají svoju radosť 
Martin Gabaj.

Športový areál na Majerníkovej 
ponúka jedno ihrisko s umelým povr-
chom. To je však denne obsadené, ba 
až preplnené. „Často sa deti už ani 
nezmestia na jednu plochu. Okrem 
toho vekové rozdiely detí a mládeže 

neumožňujú vzájomne spolu hrať fut-
bal. Ihrisko bolo vybudované v roku 
2005 a pomaly si už vyžaduje aj re-
konštrukciu,“ vysvetľuje predseda 
Združenia rodičov a zástupcov žiakov 
na ZŠ A. Dubčeka.
Ďalšie multifunkčné asfaltové 

ihrisko má dve futbalové bránky, 
ktoré boli dlhodobo bez sietí a deti 
ho využívali len sporadicky. Ihrisko 

sa zväčša využívalo len na basketbal.
„Preto sme zakúpili a osadili sie-
te na futbalové bránky tak, aby mali 
deti kam kopať lopty, a pri zaplnení 
prvého ihriska by zároveň mali 
kde hrať futbal na riadne bránky,“
uza tvára históriu vzniku nového ihris-
ka Martin Gabaj.

-mš-; Foto: Martin Gabaj

SŠ Tilgnerova: Deň mlieka možno osláviť
aj na matematike

Nové ihrisko s posuvnými 
mantinelmi na Majerníkovej

Posuvné mantinely umožňujú meniť polohu a veľkosť ihriska a využiť celú 
trávnatú plochu aj na iné podujatia

Platená politická inzercia

Školstvo



26

www.karlovaves.sk KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

november 2018 Životné prostredie

Ešte pred príchodom chlad-
ných novembrových dní 
Karlova Ves orezala tie 

časti stromov, ktoré zasahovali do 
obydlí, ciest alebo chodníkov. Pro-
fesionálni arboristi orezávali živé 
konáre stromov do 5 cm hrúbky 
konárov alebo suché konáre.

V okolí Fadruszovej 10 arboristic-
kou technikou upravili stromoradie, 
ktoré prekážalo verejnému osvetleniu. 
Z bezpečnostných dôvodov upravili 
aj niekoľko javorov. Pred školským 
areálom na Tilgnerovej 14 bolo treba 
skorigovať konáre stromov, ktoré za-
sahovali do fasády a tienili do tried.

Miestny úrad dostáva veľa podnetov 
od obyvateľov, ktorým privysoké 
stromy zatieňujú balkóny, čím znižu-

Mestská časť okrem sta-
rostlivosti o existujúcu 
zeleň dbá aj na vypĺňanie 

zelených plôch novými drevinami. 
V Karlovej Vsi pribudli v roku 2018 
jasene, agáty, ale aj potenciálne dva 
vianočné stromčeky.

Svoje miesto si našla v karloveských 
uliciach a parkoch dvadsiatka nových 
stromov. Tri jasene boli vysadené 
v areáli Spojenej školy na Tilgne-
rovej 14. Rovnako tri kusy okrasnej 
čerešne pribudli na Námestí sv. Fran-
tiška, na pešej zóne Kresánkova a na 
Hlaváčikovej ulici. K stromoradiu 
v parku Kaskády sa pridal pagaštan 
s ružovým kvetom a vtáčí zob. V parku 
na Segnerovej ulici rozkvitne orgován 
a magnólia. Borovice vysadené na 
námestí pred miestnym úradom a na 
Botanickej ulici môžu v budúcnosti 
slúžiť ako vianočné stromčeky.

V rámci výsadby sa počítalo aj 
s kríkmi a popínavými rastlinami. 
S niektorými z nich si svojpomoc-
ne poradili aj šikovní majitelia, či 
správcovia predzáhradiek. V okolí 
Základnej školy A. Dubčeka už rastie 
popínavý pavinič, brečtan a zemolez. 
V obnovenom dvore materskej ško-
ly na L. Sáru sa darí živému plotu 
z hrabu. V trojuholníkových cestných 

ostrovčekoch na Molecovej a Náběl-
kovej budú dosadené nažlto kvitnúce 
trvalky a cibuľky tulipánov a narcisov. 
Tie doplnia aj záhony na uliciach Nad 
Lúčkami a Devínska cesta a priestor 
pred Karloveským centrom kultúry. 
V pláne je takisto pridať do trávnika 
v Líščom údolí netradičný šafran.

-ab-; Foto: MiÚ

jú svetelnosť ich bytov, spôsobujú 
zvýšený pohyb hmyzu, či nedostatok 
svetla v izbách. Niektoré stromy boli 
vysadené tak blízko bytových domov, 
že zasahujú do balkónov a poškodzu-
jú fasádu. 

Z hľadiska estetiky a zdravia stromu 
je potrebné vykonávať pravidelnú 
údržbu. Nepriaznivé počasie ako silný 
vietor alebo bohatá snehová pokrývka 
sa môže vypomstiť ohrozením zdravia 
a majetku obyvateľov. Preventívne 
orezy stačí vykonávať v rozpätí 
každých štyroch až piatich rokov. 

Stromy na Kolískovej, Hany 
Meličkovej, Kresánkovej a Pribišovej 
prešli presvetľovacím orezom za po-
moci horolezeckej techniky. Tento 
spôsob ošetrenia prispieva k zlepšeniu 

vitality a bezpečnosti stromu.
Odborníci upravili aj niekoľko 

stromov v predzáhradkách, ktoré 
zasahovali do fasády, do okien 
a balkónov. Išlo o dreviny v lokalitách 

Veternicová 25 – 29 a Beniakova 2. 
Profesionálny orez drevín zároveň 
výrazne zvyšuje bezpečnosť v ich 
okolí v prípade silného vetra alebo 
ťažkého snehu.   -ab-; Foto: MiÚ

V Karlovej Vsi pribudlo 
v tomto roku 20 stromov 
a 145 kríkov

Arboristi odborne 
orezali stromy 

 Od Do Miesto
  5. 11. 2018   6. 11. 2018 Staré grunty 52/A – areál kynológie MsP
  6. 11. 2018   7. 11. 2018 Tománkova 2 – k stojisku 
  7. 11. 2018   8. 11. 2018 Hlaváčiková 4 – garážový dom 
  8. 11. 2018   9. 11. 2018 Levárska 11 
12. 11. 2018 13. 11. 2018 Donnerova 17 – 21, zozadu trávnik
13. 11. 2018 14. 11. 2018 Ľ. Fullu 9 – výklenok pri vchode 
14. 11. 2018 15. 11. 2018 Pribišova 2 – pred pasážou k Bille 
15. 11. 2018 16. 11. 2018 Líščie údolie 63 – zo zadnej strany 
19. 11. 2018 20. 11.2018 Kuklovská – oproti 58 
20. 11. 2018 21. 11. 2018 Nad Lúčkami  43 – zeleň nad park. miestami
21. 11. 2018 22. 11. 2018 Karloveská  5 – zeleň vedľa det. ihriska
22. 11. 2018 23. 11. 2018 Púpavová 25 – parkovisko 
26. 11. 2018 27. 11. 2018 Jurigovo nám. 13 – Nábělkova 
27. 11. 2018 28. 11. 2018 Jamnického 8 
28. 11. 2018 29. 11. 2018 Pod Rovnicami 29 – zo zadnej strany
29. 11. 2018 31. 11. 2018 Veternicová 16

Harmonogram pristavenia VKK

O orezávanie stromov sa O orezávanie stromov sa 
starajú v Karlovej Vsi aj pro-starajú v Karlovej Vsi aj pro-
fesionálni arboristi za pomoci fesionálni arboristi za pomoci 
horolezeckej technikyhorolezeckej techniky

Na Nám. sv. Františka 
pribudla táto borovica, ktorá 
môže v budúcnosti slúžiť 
ako vianočný stromček
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Životné prostredie

Doplnenie chodníkov či 
skrášlenie parku novými 
záhonmi. V nich budú 

okrasné kvitnúce kríky a nek-
tárodajné trvalky, ktoré sú vhodné 
na slnečné stanovisko. Budú slúžiť 
na podporu biodiverzity na sídlis-
ku. To všetko vďaka financiám vo 
výške 10 000 eur, ktoré Karlova Ves 
získala z grantu. 

Do medzier medzi betónovými 
panelmi sa vysadia nízke suchomil-
né rastliny, ktoré znášajú aj mierne 
zašliapanie. Súčasťou revitalizácie 
bude ozdravný rez stromov a kom-
pletná výmena trávnika. Ráta sa aj 
s trávnikovou a záhonovou závlahou, 
vyhradí sa priestor okolo stromov pre 
zamulčovanie a oddelenie od trávni-
ka. Na slnečnom a mierne zatienenom 
stanovisku bude založený trávnik. 
Osadí sa väčší odpadkový kôš 
z vymývaného betónu. 

Podľa zákona o ochrane prírody 
a krajiny treba odstrániť osem stro-
mov javorovca jaseňolistého, ktoré 
sú invázne a postupne odumierajú. 
Lavičky doplnia predeľovacie prvky. 
Práce na revitalizácii budú ukončené 
do konca novembra.

Zámerom projektu je zvýšiť atrak-

tivitu verejného priestoru so zacho-
vaním oddychového charakteru parku 
a vyzdvihnúť okrasnú funkciu s pod-
porou biodiverzity kvitnúcich druhov 
rastlín a užitočného opeľujúceho 
hmyzu na sídlisku. „Požiadavka na 
jeho revitalizáciu vzišla z podnetov 
občanov. Tento park bol identifiko-
vaný ako verejný priestor, ktorý po-
trebuje doplniť chodníky a skrášliť 
novými záhonmi okrasných kríkov 
a trvaliek,“ informuje Lenka Nem-
cová z referátu riadenia projektov 
miestneho úradu. Výsledok bude 
slúžiť nielen obyvateľom z priľahlých 
obytných domov, ale aj ostatným oby-
vateľom a návštevníkom Karlovej Vsi.

Karlova Ves získala finančné pro-
striedky z grantu Nadácie EPH, ktorú 
založila spoločnosť Energetický 
a průmyslový holding, a. s. Nadácia 
podporuje verejnoprospešné aktivity, 
ktoré posúdi ako investíciu do rozvoja 
inovatívnych riešení problémov, ktoré 
spoločnosť trápia. Ako zásadnejšie 
hodnoty nadácia vníma zachovávanie 
tradícií, prírodných a kultúrnych 
pamiatok, a zároveň reflektuje potre-
by a iniciatívu vedúcu k regionálnemu 
či komunitnému rozvoju.

-mš-; Foto: MiÚ

Výskyt hlodavcov na Ulici 
Jána Stanislava vyriešila 
deratizácia v okolí vcho-

dov 39 – 47. Proti dotieravým hlo-
davcom tam miestny úrad nasadil 
sto kusov deratizačných nástrah. 
Boli uložené na vytipovaných 
miestach v dvoch fázach s odstu-
pom siedmich dní. 

Na zvýšený výskyt potkanov 
v blízkosti kontajnerov podnetom 
upozornili občania. K premnoženiu 
došlo počas letných mesiacov. Príči-
nou nie sú kontajnery ako také, ale 
niektorí nedisciplinovaní ľudia. Se-

Detské ihrisko spisovateľky 
Márie Jančovej na Adámi-
ho ulici je zrevitalizované. 

Stalo sa to v rámci Týždňa dobro-
voľníctva, podujatia, ktoré zor-
ganizovalo Bratislavské dobro-
voľnícke centrum.

Do užitočných prác sa zapojilo 
24 dobrovoľníkov z firiem AT&T 

Global Network Services Slovakia 
a spoločnosti Dell. Počas piatko-
vého predpoludnia vyčistili grafiti 
z detských preliezačiek a hradu, na-
treli hrací dom, šmykľavky, hojdačky, 
múriky a vyčistili chodníky od buriny 
a piesku. Pri práci im pomáhali aj 
dve zamestnankyne miestneho úradu 
a zamestnanci VPS Karlova Ves. 

Lenka Nemcová; Foto: MiÚ

meniskom potkanov sú totiž odpadky, 
ktorý sa povaľujú okolo otvorených 
alebo preplnených kontajnerov, 
v horších prípadoch vrecia so smeťa-
mi,  položené na zemi pri smetných 
košoch. Najlepšou prevenciou sú 
preto čisté a upravené kontajnerové 
stojiská.

Miestny úrad vykonáva pravidel-
nú polročnú deratizáciu v mesiacoch 
marec – apríl a október - november. 
Táto frekvencia regulácie živočíšnych 
škodcov je v bežných podmienkach 
dostačujúca. 

-ab-

Deratizácia na Ulici Jána 
Stanislava

Týždeň dobrovoľníctva 
v Karlovej Vsi

Karlova Ves získala dotáciu na 
revitalizáciu parku 
na Kempelenovej 

Dobrovoľníci okrem iného natreli 
hrací dom na Adámiho

Zámerom projektu je zvýšiť atraktivitu verejného priestoru so zachovaním
oddychového charakteru parku
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Karloveské centrum kultúry 
(KCK) pokračuje v re-
konštrukcii svojich prie-

storov. Návštevníci určite ocenia 
nový zovňajšok bočnej fasády. 
Najpodstatnejšou zmenou je však 
kvalitnejšia akustika. Práce na 
skvalitnení karloveského kultúrne-
ho domu sa uskutočnili vďa-
ka finančnej podpore zo strany 
Bratislavského samosprávneho 
kraja.

Na akustike stojí a padá nie len 
hudobná produkcia. Karloveský 
kultúrny dom je využívaný na veľké, 
ale aj komorné podujatia. Veľká 
sála je v dobrom technickom stave, 
avšak jej prirodzené akustické vlas-
tnosti sú ovplynené štandardnými 
omietkami, ktoré spôsobovali veľké 
množstvo odrazových vĺn a mali 
za následok dlhú dobu dozvuku 
a istý nekomfort. Cieľom projektu na 
zlepšenie akustických vlastností bolo 
zlepšiť zrozumiteľnosť javiskovej reči 
a zároveň zlepšiť priestorovú akustiku 

pre hudobné účely, čo si vyžadovalo 
kompromisné riešenia. 

Meraním akustického dozvuku 
pred a po úpravách sa preukáza-
lo výrazné zlepšenie vlastností. Do 
sály boli nainštalované štvorcové 
a obdĺžnikové akustické panely spo-
lu s nosnými drevenými hranolmi. 
V priestoroch určených pre hudobné 
a zmiešané produkcie bola akustická 
úprava potrebná a zároveň nevy-
hnutná najmä preto, aby sa hudob-
níci navzájom počuli a diváci sa 
nachádzali v optimálnom a rovnomer-
nom akustickom prostredí. Už prvé 
kultúrne podujatia preukázali lepšiu 
zrozumiteľnosť a miernejšiu ozvenu.

Kultúrne centrum by malo byť 
reprezentatívne aj z vonkajšej strany. 
Dokončená bočná fasáda zo strany 
Ulice Ladislava Sáru dodala KCK 
šmrnc. V rámci rekonštrukcie boli 
vymenené okná a vchodové dvere. 
Opravené boli takisto striešky a scho-
dy, na ktoré bola položená nová dlaž-
ba.          -ab-

Kultúrny dom s kvalitnejšou 
akustikou a novou fasádou Podporiť susedské stretávanie 

a uvedomelé spotrebiteľské 
správanie. Taký bol cieľ 

prvého ročníka susedskej burzy. 
Zapojilo sa do neho 14 predáva-
júcich a 100 návštevníkov a kupu-
júcich. 

Na burze si bolo možné za susedské 
ceny kúpiť najmä knihy a oblečenie 
pre všetky vekové kategórie. Na svo-
je si mohli prísť hlavne milovníčky 
ori ginálnej módy a čitatelia širokého 
žánrového spektra kníh, ktoré ponúka-
la knižnica.

Burzu organizovali aktívne Kar-

lovešťanky Tatiana Cárová a Veroni-
ka Boďová v spolupráci s vedúcim 
karloveskej knižnice Tomášom Priš-
tiakom a za pomoci ochotných dobro-
voľníkov. 

Burze predchádzala brigáda, počas 
ktorej dobrovoľníci pred knižnicou 
vlastnoručne zostrojili tri kvetináče 
a lavičky na oživenie terasy. Počas 
zimných mesiacov plánujú orga-
nizátori pokračovať v interiérovej 
verzii burzy aj v spolupráci s Kar-
loveským kultúrnym centrom. 

-bh-; Foto: MiÚ

Susedská burza pred knižnicou 

Na Susedskej burze si bolo možné kúpiť nielen 
dobré knihy, ale aj oblečenie

4Garage
Band
CONTEST

23.11.2018
19:00

Kamel
Klub

HUDBA

Vstup 3 €  •  Viac info na fb.com/cinuba a cinuba.sk

+ vystúpenie na
Karloveských Hodoch1. 500 €

2. 300 €
3. 200 €

Kamel klub opäť privíta 
amatérske garážové kapely 

Stane sa to v piatok 23. novem-
bra o 20.00 h. Registrácia ka-
piel sa začala 15. októbra na 

stránke www.cinuba.sk a trvala až 
do jej uzavretia 31. októbra. 

“Aj začínajúci umelci, ktorí nie sú 
známi, môžu mať adekvátne podmien-
ky na sebarealizáciu. Garage Band 
Contest je skvelá možnosť pre lokálne 
kapely odprezentovať sa pred širokým 
publikom. V poradí už štvrtý ročník 
naviaže na úspešnú tradíciu a tešíme 
sa na nové talenty, ktoré v súťaži ob-
javíme,” hovorí jeden zo zakladateľov 
Činuba Adam Kelo.

Zo všetkých súťažiacich na základe 
hodnotenia nahrávok odbornou po-
rotou postupuje prvých šesť kapiel. 
V deň podujatia sa popasujú o výhru 
500, 300 a 200 eur. 

„Karlova Ves chce podporovať 
a motivovať mladé talenty k vlastnej 
autorskej tvorbe,” informuje vedúca 
oddelenia kultúry miestneho úradu 
Adriána Majka.

Každý návštevník, ktorý sa bude 
chcieť zapojiť v deň podujatia do 
hlasovania, môže. Vo vstupnej hale 
do Kamel klubu po zakúpení vstu-
penky dostane hlasovací lístok. Pro-
stredníctvom neho môže zahlasovať 
za ľubovoľného hudobníka, pričom 
môže využiť ľubovoľný počet lís-
tkov. Viac hlasovacích lístkov bude 
možné získať v priebehu poduja-
tia. Hudobníci budú mať pridelené 
hlasovacie urny, do ktorých sa budú 
vhadzovať hlasovacie lístky. Spolu-
organizátorom podujatia je občianske 
združenie ČINUBA.                    -mš-
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Kontrabasista Lukáš Lenč zvíťazil na ôsmom ročníku medzinárodnej súťaže 
Karla Ditters von Dittersdorfa v rámci festivalu Bass fest + 2018 v Ban-
skej Bystrici. K vynikajúcemu výsledku v 1. kategórii žiakov základných 
umeleckých škôl dopomohol klavírnym sprievodom Viliam Gräffinger. V kva-
litnej medzinárodnej konkurencii ide o veľký úspech pre ZUŠ Jozefa Kresánka 
a aj samotného žiaka z triedy Pavla Kušíka. 

Ľubomír Današ; Foto: ZUŠ J. Kresánka

Medzinárodný deň hudby 
vyhlásený organizáciou 
UNESCO na 1. október 

oslávila Základná umelecká škola 
Jozefa Kresánka tento rok spolu 
so svojimi hosťami v Zrkadlovej 
sále Primaciálneho paláca koncer-
tom, ktorý pripravili pedagógo-
via hudobných škôl zo srbského 
Nového Sadu, zo slovinského Mari-
boru, z maďarského Pomázu a hos-
titelia zo ZUŠ Jozefa Kresánka.

Bol to už tretí spoločný koncert 
pedagógov týchto štyroch hudobných 
škôl. Dramaturgia koncertu bola zlo-
žená zo skladieb rôznych štýlov od 
baroka až po súčasnosť, aj rôznych 
žánrov od klasiky cez prvky folklóru, 
džezu až po tanečnú hudbu.

ZUŠ Jozefa Kresánka na vysokej 
profesionálnej úrovni reprezentova-
li akordeonista Michal Ochodnický, 
speváčky Veronika Mihálková 
a Jana Jazudeková s klavírnym sprie-

vodom Ivany Chrapkovej a Viliama 
Gräffingera a klaviristiek Miriam 
Gašparíkovej a Zuzany Vontorčí-
kovej. Ich výkony boli inšpiráciou 
pre žiakov školy, ktorí sa koncertu 

v hojnom počte zúčastnili aj so svo-
jimi rodičmi. 

Anna Gondášová
riaditeľka ZUŠ Jozefa Kresánka; 

Foto: ZUŠ J. Kresánka

Lukáš Lenč s prvenstvom 
z medzinárodného podujatia

Oslava sviatku 
hudby so 
zahraničným 
obsadením

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

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

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

CENNÍK INZERCIE – základné ceny

Plošná inzercia 

Inzerujte a dajte o sebe vedieť 
v našom mesačníku

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

aj firiem na území Karlovej Vsi. 
Náš oficiálny mesačník ponúka priestor na prezentáciu a propagáciu produktov a služieb. 

Inzercia je skvelou príležitosťou 
pre firmy, prevádzky a služby, ako za primerané náklady inzerovať v celej Karlovej Vsi. 
Pri viacnásobnom opakovaní inzercie redakcia poskytuje zľavu. Ponúkame aj riadkovú 

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

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

Karlova Ves je aj na Facebooku
Aktuálne dianie v mestskej časti Bratislava–Kar-

lova Ves môžete sledovať aj na oficiálnom pro-
file na Facebooku. Dozviete sa novinky zo života 
v Karlovej Vsi, informácie o aktuálnych opravách 
a rekonštrukciách, nechýba ani program kultúrnych 
akcií či fotografie z našich podujatí.
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Slovenská ska/reggae skupi-
na Polemic, ktorá tento rok 
oslavuje 30. výročie svojho 

účinkovania, český folkový spevák 
František Nedvěd so synom, spe-
vák Igor Kmeťo st., orchester Taste 
of Brass či skupina Lojzo. Aj títo 
populárni umelci sa predstavili na 
tohtoročných karloveských hodoch 
počas posledného septembrového 
víkendu.

Piatok patril najmä tradíciám. 
K nim patrí viazanie hodových strap-
cov, z ktorých jeden sa presunul do 
Líščieho údolia a druhý do Kostola 
sv. Michala. Program hodov tradične 
otvorila Senioranka, ktorá zahrala 
a zaspievala na ľudovú nôtu. Tú vy-
striedala rocková hudba v podaní kar-
loveskej mládežníckej kapely S.I.L.A. 
Po požehnaní strapcov a slávnostnom 
otvorení hodov starostkou Danou Ča-
hojovou sa hodový sprievod pohol 
smerom do Líščieho údolia. 

Tam pokračoval hodový program 
a naplno už fungovali aj stánky s občer-
stvením a kolotoče. Hodový sprievod 
sprevádzala kapela Funny Fellows, 
ktorá odštartovala večerný program 
v Líščom údolí. Vystriedal ju orches-
ter Taste of Brass. Návštevníkov ro-
zohrial orientálny tanec s brušnými 
tanečnicami z Amies a piatkový večer 
v skvelej nálade ukončil Karlovešťan 
Igor Kmeťo st.

Sobotňajší program sa začal 
vystúpením detského folklórne-
ho súboru Čečinka. Nasledovala 
zábavná klauniáda detí z cirkusovej 

školy CirKus-Kus a predstavili sa aj 
Mažoretky Cordis. La Danca School 
predviedla atraktívnu prezentáciu 
latinskoamerických tancov. Mladá 
bratislavská kapela Tolstoys zahrala 
dreampop s prvkami elektronickej aj 
akustickej hudby. Popoludnie zavŕšila 
originálna bubnová šou v podaní Cam-
pana Batucada, po ktorej už nasledo-
valo vystúpenie skupiny Polemic. Po 
dynamickej ohňovej šou Inspinia po-
tešila početných návštevníkov hodov 
originálna skupina s netradičnými 
nástrojmi Vrbovskí víťazi. Večerný 
program vyvrcholil funky diskotékou 
v réžii DJ Funkymana.

Vrcholom nedeľňajšieho programu 
bolo bezpochyby vystúpenie Fran-
tiška a Vojtu Nedvědovcov. Bohatý 
program priniesol pre každého niečo. 
Na úvod vystúpil FS Dolina a potom 
si prišli na svoje deti, pre ktoré bola 
pripravená interaktívna rozprávka. 
Štýlový orchester Fats Jazz Band 
priniesol do Líščieho údolia tradíciu 
hot-džezu a swingu 20. a 40. rokov 
minulého storočia. Mladí tanečníci 
z Karloveského tanečného centra 
predviedli ukážku latinskoamerických 
tancov a svojich rovesníkov naučili 
zopár tanečných figúr. Po vystúpení 
Nedvědovcov prišla na rad tombola 
s desiatkami zaujímavých cien. Záver 
programu a zároveň aj tohtoročných 
hodov patril známej kapele Lojzo. Po 
celé tri dni hodom prialo aj počasie.

„Keďže sme v „osmičkovom” roku, 
priniesli sme Karlovešťanom aj širokú 
paletu hudobných štýlov charak-

terizujúcich československú éru,“ 
povedala o dramaturgii tohtoročných 
hodov vedúca oddelenia kultúry 
v Karlovej Vsi Adriána Majka.

Novinkou hodov bolo mobil-
né planetárium, v ktorom mohli 
návštevníci navštíviť zážitkové 
premietanie filmov o hviezdach 
a vesmíre. Hodovú atmosféru dotvo-
rila dobová hudobná lahôdka, tzv. 
flašinet (hudobný nástroj poháňaný 
kľukou). Návštevníkov po celý čas 
zabávali aj Jano a Ďuro na chodúľoch, 
ktorí vtipne komentovali dianie okolo 
seba. Deti mali cukrovú vatu popolud-
ní od generálneho sponzora zdarma.

„Lesopark Líščie údolie si chránime 
aj počas kultúrno-spoločenských 
podujatí. Čistota a ochrana patrí 
medzi naše priority a podľa toho na-
stavujeme celú dramaturgiu hodov. 
Tento rok sme napríklad aj headline-
rov z časového hľadiska posunuli tro-
chu skôr, aby sme minimalizovali ne-
skorú večernú zábavu a s tým spojené 
rušenie nočného pokoja,“ vysvetlila 
Adriána Majka.

Techniku verejnoprospešných slu-

žieb si už tradične mohli vyskúšať deti 
aj ich rodičia. V stane mestskej časti 
sa mohli návštevníci dozvedieť viac 
o práci miestneho úradu, okrem 
iného aj o aktivitách v rámci medzi-
národných projektov mestskej časti 
DELIVER a PERFECT. Kto chcel, 
zahral si vedomostnú hru Človeče, 
zelenaj sa! s otázkami zameranými 
na zelenú infraštruktúru a zacho-
vanie biodiverzity v mestách, alebo 
interaktívnu hru PERFECT – po-
stav si perfektné mesto so zelenou 
infraštruktúrou. Obe hry účastníkov 
väčšmi zasvätili do témy zelenej in-
fraštruktúry v mestskom prostredí. 
V rámci „zelených“ tém si okrem 
iného mohli sami vyrobiť ekologickú 
tašku z obnosených tričiek. Zmyslom 
všetkých týchto aktivít bolo priblížiť 
obyvateľom Karlovej Vsi význam 
budovania zelenej infraštruktúry, 
zachovania biodiverzity, opatrení 
proti zmene klímy, ale aj naučiť ich, 
že každý môže svojím malým dielom 
prispieť k zelenšiemu a zdravšiemu 
životnému prostrediu. 

-mš-; Foto: MiÚ

Hody priniesli pestrý program 
a veľa sprievodných akcií

Igor Kmeťo staršíIgor Kmeťo starší

PolemicPolemic
František NedvědFrantišek Nedvěd
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Karloveské hody

MŠ KolískovaMŠ Kolískova

SkautiSkauti
FS DolinaFS Dolina

Jano a Ďuro na chodúľoch
Jano a Ďuro na chodúľoch

FlašinetFlašinet

Tím záchranárov na karloveských hodoch
Tím záchranárov na karloveských hodoch

Stan mestskej častiStan mestskej časti

LojzoLojzo

SeniorankaSenioranka
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Informujeme

Z policajného 
zápisníka 
september – október 2018

• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže. Neznámy páchateľ 

v čase od 22.30 h dňa 10. 9. do 7.30 h dňa 11. 9. na Baníkovej 2 odcudzil za-

parkované a uzamknuté motorové vozidlo značky Toyora Rav 4, čím spôso-

bil poškodenému držiteľovi a vlastníkovi vozidla  škodu krádežou vo výške 

26-tisíc eur.

• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozenia pod vplyvom návy-

kovej látky a súčasne stíha osobu Ondreja S. Ako vodič dňa 4. 10. v čase okolo 

21.20 h po predchádzajúcom požití alkoholických nápojov a v stave vyluču-

júcom spôsobilosť viedol po Botanickej ulici v smere do centra mesta osobné 

motorové vozidlo BMW 330, ktorého je vlastníkom. Plne sa nevenoval ria-

deniu a vedeniu vozidla a dostatočne nesledoval situáciu v cestnej premávke. 

V dôsledku toho narazil do vozidla značky Škoda OCTACIA, ktorého vodič-

ka Marta H. zastavila na červený signál dávaný dopravným zariadením. Ob-

vinený sa snažil z miesta dopravnej nehody aj s motorovým vozidlom odísť, 

no bezprostredne po dopravnej nehode ho zastavila hliadka, ktorá ho zároveň 

o 21.45 h podrobila dychovej skúške na zistenie požitia alkoholu, pričom mu 

namerali hodnotu 0,91 miligramu etanolu na liter vydychovaného vzduchu. 

Opakovanou dychovou skúškou o 21.50 h mu bola nameraná hodnota 1,00 

miligramu etanolu a ďalšou opakovanou dychovou skúškou o 22.25 h hodnota 

0,96 miligramu etanolu na liter vydychovaného vzduchu. 

• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže. Doposiaľ neznámy 

páchateľ v presne nezistenom čase a v presne nezistený deň začiatkom me-

siaca september do 10. 10. do 11.00 h odcudzil na Ul. Hany Meličkovej 12 

z pivnice na prízemí bytového domu bicykel, pneumatiky a rôzne iné veci, 

čím spôsobil poškodenému celkovú škodu krádežou v hodnote približne 1100 

eur.
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RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov. Doprava zabez-
pečená, tel. 0915 832 186.
VODOINŠTALATÉR. Tel. 0904 307 824.
Novootvorená ZUBNÁ AMBULANCIA prijíma nových pacientov. Tel. 
0905 662 407, Stromová 16, Kramáre.
Doučím AJ žiakov 1. st. ZŠ, aj konverzáciu. Tel. 0944 266 993.
OPLOTENIE, predzáhradky. Tel. 0949 363 307.
KÚPIM staršie auto, aj nepojazdné. Tel. 0948 141 985.
Dôchodkyňa KÚPI 1-izb. byt na Nám. sv. Františka. Tel. 02/ 654 24 695.
KÚPIM malý nebytový priestor alebo garáž v Karlovej Vsi, resp. na Dlhých 
dieloch. Tel. 0944 079 858.
DOUČÍM kvalitne AJ a matematiku. Deti aj dospelých. Skúsenosti mám 
dlhoročné. Andrea. Tel.  0911 543 158.
KÚPIM garáž v blízkosti Pribišovej ulice. Tel. 0903 216 017.
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7. 11. 2018 o 17.00
Prednáška o zdraví: Prevencia detských chorôb
s detskou lekárkou.
10. 11. 2018 o 16.00
Karloveský lampiónový sprievod 
v Líščom údolí.
2. 12. 2018  8.00 - 13.00
Vianočný jarmokv pastoračnom 
centre kostola sv. Františka z Assisi.

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 

SŤAHOVANIE - Brunos
Naša firma sa zaoberá sťahovaním bytov, kancelárií, klavírov

Montáž - demontáž nábytku a odvoz starého nábytku na skládku

Kontakt mobil: 0903 727 333, 0903 727 000
Mail: bollomartin@gmail.com, www.brunos.sk

Inzercia

Inzercia

HĽADÁME PRACOVNÍKOV

++5 €5 €  / hod/ hod
*zamestnáme dôchodcov a študentov 

*prijmeme aj živnostníkov formou zmluvy o dielo

BLIŽŠIE INFO: 0903 794 697

na odhŕňanie snehu z chodníkov  
v Karlovej Vsi a Dlhých dieloch

Ponúkame mesačnú pohotovostnú fi xnú mzdu 
(v závislosti od  veľkosti objektu)

november 2018
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Zaznamenali sme

Teplo
so zárukou Súčasť vášho domovawww.zse.sk

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

 Havarijná služba vykurovania 
do 150 ◊ zadarmo

Hlavica_Karlova Ves_205x134mm_12.10.indd   1 10.10.2018   15:33

Inzercia

Spojená škola na Dúbravskej 
ceste 1 taktiež oslavuje 50. 
výročie založenia. Škola je 

pokračovaním národnej školy, 
ktorá bola založená v roku 1937. 
Dnes má Spojená škola dve organi-
začné zložky – Špeciálnu základnú 
školu pre žiakov s telesným postih-

ným postihnutím. Vzhľadom na nižší 
počet žiakov (4 až 6) a tiež na prítom-
nosť asistenta učiteľa pre relaxáciu 
a nenáročnú pohybovú aktivitu, sa 
učitelia môžu vo výchovno-vzdeláva-
com procese venovať individuálne 
každému žiakovi. 

Okrem poskytovania kvalitného 

Zariadenie komunitnej re-
habilitácie Gaudeamus za-
znamenalo významný histo-

rický míľník. 50 rokov kontinuálnej 
služby telesne znevýhodneným 
deťom a ľuďom so špeciálnymi po-
trebami, si pripomenulo podujatím 
so vzácnymi hosťami.

Hudobným vystúpeniam Emmy 
Drobnej a Tomáša Bezdedu pri hliadali 
starostovia bratislavských mestských 
častí, veľvyslanci a samo zrejme 
dlhoroční zamestnanci, ktorým ria-
diteľ Štefan Tvarožek odovzdal ďa-
kovné listy. Zariadenie tohto charak-

nutím a Praktickú školu. 
V škole sa vzdeláva 105 žiakov. 

Súčasťou školy je Centrum špeciál-
no-pedagogického poradenstva 
a Školský klub detí. Škola sídli 
v areáli DSS a RS ROSA na Patrónke. 
V škole sa vzdelávajú žiaci s mentál-
nym postihnutím, alebo s viacnásob-

výchovno-vzdelávacieho procesu or-
ganizujú pre žiakov rôzne aktivity. 
Žiaci sa zapájajú do rozličných akcií 
a aktivít, spolu s učiteľmi vydávajú už 
23 rokov školský časopis Lastovička. 
Obľúbené je tiež pravidelné školské 
rozhlasové vysielanie. 

-bh-

teru sa formovalo desaťročia a jeho 
dnešná podoba je výsledkom práce 
viacerých generácii.

Koncepcia komplexnej starostlivos-
ti o telesne znevýhodnenú mládež 
sa tam začala presadzovať až po voj-
ne. V priebehu rokov 1956 – 1958 
bolo zriadené liečebné oddelenie, 
lôžková časť, operačný trakt, internát, 
RTG pracovisko, ambulancia so sa-
drovňou, biochemické laboratórium, 
fyzikálna terapia, vodoliečba, bazén 
a rehabilitačná telocvičňa.

Nedostatočnú kapacitu vyriešili 
v roku 1968, keď sa ústav presťahoval 

do nových priestorov, kde sa začala 
písať história nového ústavu, v súčas-
nosti známeho pod názvom Gaudea-
mus – zariadenie komunitnej rehabi-
litácie – Mokrohájska.

Dlhoročná tradícia a široké spek-

trum služieb v oblasti sociálnych 
služieb radí zariadenie Gaudeamus 
k renomovaným inštitúciám, ktoré vy-
hľadávajú klienti z celého Slovenska.

-ab-; Foto: BSK

50. výročie založenia Spojenej školy na Dúbravskej ceste

O telesne znevýhodnených sa 
Gaudeamus stará už 50 rokov
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Zažite atmosféru nočného behu 
SANSPORT Night Trail

Hodové predpoludnie 
v športovom duchu

Bežecká sezóna pokračuje aj 
v neskorom novembri. 
Skorší západ slnka ne-

prekáža, pretože SANSPORT 
Night Trail je práve o tom, aby si 
účastníci vychutnali atmosféru 
behu po zotmení.

Piaty ročník podujatia odštartu-
je v sobotu 24. novembra o 18.00 h 
v areáli VK Tatran Karlova Ves 
v Karloveskom ramene. Tento rok sa 
pobeží po trati dlhej 12 km, ktorú tvorí 
5 km asfaltovej cesty a 7 km lesných 
cestičiek. Celá trať bude zreteľne 
označená vlajkami a reflexnými 
značkami, čo eliminuje pravdepodob-
nosť zablúdenia. Z Karloveského ra-

Karloveská hodová sobota 
má už tradične športový 
charakter. Aj tento rok 

Karloveský športový klub pripravil 
futbalový, basketbalový a tenisový 
turnaj. Futbalové ihrisko na Mole-
covej privítalo až 14 tímov, ktoré 
boli odhodlané zabojovať o Pohár 
starostky. Najlepší recept na súpe-
rov našiel výber Fljugengengen haj-
mer, ktorý na pomyselnom pódiu 
doplnili celky 2pek a Balkan team.

Basketbalový turnaj si zobral pod 
krídla klub MBK Karlovka. Cieľom 

mena prevedie trať bežcov cez Staré 
grunty na Sitinu a späť do lodenice.

Registrácia je možná do polnoci 
22. novembra. Štartovné vo výške 15 
eur môžete uhradiť do 23. novembra 
v predajni SANSPORT na Moleco-
vej 4/D počas otváracích hodín. Na 
rovnakom mieste sa vydávajú aj štar-
tové čísla. Registrácia v deň behu na 
mieste nebude možná.

Nezabudnite, že podmienkou štar-
tu je čelová lampa s dobre nabitými 
baterkami. Viac informácií k behu 
a registrácii nájdete webe www.
horskybeh.sk/sansport-night-trail-pri-
hlaska. 

-ab-

nebolo víťaziť, ale schuti si zahrať. 
Streetball pod hlavným hodovým 
pódiom v Líščom údolí chutil 
množstvu detí a ukázalo sa, že práca 
s mládežou v klube prináša ovocie.

Tenisové kurty na Botanickej sa 
stali dejiskom tenisového turnaja pod 
hlavičkou ŠK 26 Karlovka. Z pôvod-
ných dvanástich dvojíc sa postupne 
dostali do finále páry Jana Lazarová 
/  Michal Ulický a Dalibor Ciglan / 
Alex Kohút. Z titulu sa nakoniec ra-
dovala zmiešaná dvojica Jana Laza-
rová a Michal Ulický.

-ab-; Foto: KŠK

110. výročie narodenia 
Alfréda Lisého, trénera 
karloveských zápasníkov

Na konci novembra si pri-
pomenieme 110. výročie 
narodenia Alfréda Lisého. 

Ide o ideálnu príležitosť doplniť 
históriu zápasenia o obdobie, keď 
bol v Karlovej Vsi založený Klub 
mladých zápasníkov.

Po skončení druhej svetovej vojny 
sa Alfréd Lisý ako obyvateľ Karlovej 
Vsi a zároveň ako viacnásobný maj-
ster Slovenska v grécko-rímskom 
zápasení, rozhodol založiť zápasnícky 
klub. V Karloveských viechach totiž 
viacerí otcovia prejavili záujem 
o využitie zdatnosti svojich synov, 
a tak ich prihlásili na zápasenie. 
Celé sa to udialo pod patronátom ŠK 
Bratislava, ktorý mu pri tejto príleži-
tosti poskytol zápasnícku žinenku. 
Skúseností mal na rozdávanie z pre-
došlého pôsobenia v kluboch VAS 
Bratislava, PTE, HG Bratislava a UR-

SUS. Karloveskí zápasníci využívali 
okrem priestorov hostinca aj prírodné 
prostredie. Trénovali na lúke pod le-
som, kde tréner Alfréd Lisý býval. 

V roku 1947 dosiahli mladí Kar-
loveštania významný úspech na 
Maj strovstvách Slovenska juniorov 
v grécko-rímskom štýle, ktoré sa 
konali v Bratislave 28. apríla. Získali 
dovedna osem medailí. Po roku 1948 
v dôsledku odchodu prevažnej väčšiny 
juniorov na základnú vojenskú službu 
a na štúdiá mimo Bratislavy, klub 
zápasníkov v tejto časti Bratislavy 
ukončil činnosť. Tréner Alfréd Lisý 
neskôr ešte ako 41-ročný v roku 
1949 štartoval na Majstrovstvách 
Československa v drese URSUSU 
Bratislava.

-red-; Foto: archív Milan Lisý

Šport 

Alfréd Lisý, bývalý reprezentant
a tréner československých zápasníkov

Tím s najkomplikovanejším menom sa nakoniec tešil z víťazstva
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V areáli KŠK na Janotovej 
vyrástla športová zóna

Štyristo bežcov na jesennej 
Devínskej kobyle

Vonkajšie priestory areá-
lu Karloveského športo-
vého klubu na Janotovej 

ulici sa zmenili na nepoznanie. 
Z nevyužívanej plochy pod stro-
mami je dnes funkčné ihrisko na 
posilňovanie na čerstvom vzduchu.

V severozápadnom rohu pozemku 
vytvorili tzv. street-workoutovú zónu 
s rozlohou 48 m2. Na plochu osadili 
konštrukciu s dĺžkou 6,4 m a šírkou 
1,6 m. Okrem toho sú tam osadené 
štyri kusy bradiel s dĺžkou 2 m. Nad 
celou plochou vybetónovaného povr-
chu sa nachádza gumená podložka, 
vhodná pre vonkajšie prostredie.

Tradičný Beh Devínskou ko-
bylou privítal v sobotu 20. 
októbra krosových nadšen-

cov už na svojom 43. vydaní. Štar-
tovné číslo si priplo na hruď vyše 
štyristo bežcov, čo jasne dokazuje 
popularitu tohto podujatia.

Organizátori opäť zapojili do 
diania aj školy. Zväčša karloveskí 
a dúbravskí žiaci sa nenechali za-
hanbiť a v behoch  na 500 m a 1500 
m vytvorili početné štartové pole. 
V behu na 500 m boli najrýchlejší 

V dolnej časti prenajatého pozem-
ku na už existujúcej spevnenej ploche 
s rozmermi 10 x 10 metrov vznikla 
voľná tréningová plocha. Miestami 
porušený povrch bol kompletne zre-
konštruovaný a osadili tam obrubníky 
a kamennú dlažbu. Súčasťou prístu-
povej časti je chodník so šírkou 1,5 
metra a schodisko.

V rámci projektu OUTDOOR 
GYM sa pripravuje aj druhá fáza 
tohto projektu, ktorá sa uskutoční 
na jar v roku 2019. Hlavnými cieľmi 
druhej fázy je vybudovať detské ihris-
ko a opraviť schody. 

-ab-; Foto: KŠK

Matúš Straka a Petra Čibová. Tomáš 
Jančuška zo SŠ Tilgnerova zvíťazil 
na 1500-metrovej trati. Spomedzi 
dievčat si najlepšie počínala Nina 
Petrošovičová. Trojkilometrová trať 
sa stala víťaznou korisťou Lukáša 
Doku a Hany Balažovjechovej. Kom-
pletnú trať dlhú 6500 m absolvovalo 
169 bežcov, medzi ktorými sa v cieli 
z víťazstva radovali Jakub Valachovič 
a Diana Tešovičová.  

-ab-; Foto: bdk.sk
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ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Dúbravka - Lysáková ulica

Inzercia

O možnosť zacvičiť si na čerstvom vzduchu 
bol medzi návštevníkmi veľký záujem

Tomáš Jančuška zo SŠ Tilgnerova (v strede) sa stal víťazom behu na 1500 m

MBK Karlovka si dáva pauzu 
v extralige

Klub MBK Karlovka sa 
možno trochu prekvapi-
vo odhlásil z extraligovej 

súťaže mužov. Ročník 2018/2019 
sa tak začal bez klubu s karloves-
kou základňou. Napriek splnenému 
cieľu z minulého ročníka – postupu 
do play-off – sa vedenie rozhodlo 
dať si minimálne ročnú pauzu od 
extraligového kolotoča. 

„Toto rozhodnutie sa nerodilo ľah-
ko, ale realita sa zmeniť nedá. Po 15 
rokoch fungovania klubu MBK Kar-
lovka a siedmich rokoch účasti v se-
niorských basketbalových súťažiach, 
po vybudovaní hráčskeho kádra len so 
slovenskými hráčmi, po každoročných 
herných medzisezónnych progresoch 
a neodškriepiteľných úspechoch 
našich odchovancov som si čoraz 
častejšie začal klásť otázku, či je 
reálne v našich slovenských pod-
mienkach dlhodobo udržať takú 
úroveň tímu, aby sa priblížila nášmu 
dlhodobému cieľu – pravidelnému 
ataku 2. kola play-off,“ zamýšľa sa 
prezident klubu Ľuboš Cibák. 

Po dlhých diskusiách na úrovni 
vedenia MBK Karlovka totiž dospel 
k záveru, že pri súčasnej podpore 
slovenských hráčov a slovenského 
basketbalu – ako zo strany SBA, 
tak aj zo strany partnerov basketba-
lu, ale aj Ministerstva školstva vedy 
výskumu a športu SR, pri súčasnom 
postavení basketbalu na Slovensku 
a v neposlednom rade aj očakávaných 
dôsledkoch nového zákona o športe 
ako tím zložený čisto len zo slo-
venských hráčov a odchovancov klu-
bu dosiahli v rámci súčasného modelu 
fungovania maximum.

Problémom je podľa neho aj slabšia 
motivácia mládeže ostať v klube aj 
vo vyšších vekových kategóriách. 
Bez udržania tých najväčších talen-
tov je podľa Ľuboša Cibáka veľmi 
náročné dosiahnuť v čisto sloven-
skej zostave kvalitnejšie umiestnenie 
a výsledky. Klub naďalej stavia na 
práci s mládežou, ktorá je nádejou 
pre budúcnosť karloveského celku, 
a pokračuje v nej. 

-ab-
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