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Parkovacie karty

Oficiálny mesačník mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves sa počnúc týmto číslom vracia
n o v i n y vk špôvodnému
e t k ý c hnázvu
K aKarloveské
r l o v e š ťnoviny
anov

Ročník III. / IV. • číslo 12/1 • DECEMBER 2018 – JANUÁR 2019

Rekonštrukcia ihriska

Rezidenti si už môžu
vyzdvihnúť parkovacie
karty na úrade
Viac na s. 6

Zimné karloveské podujatia

Ihrisko na Levárskej je
v pláne rekonštrukcií.
Karlova Ves vyhlási
súťaž na zhotoviteľa
Viac na s. 11

Karlova Ves
KARLOVESKÝpripravuje obľúbené
podujatia. V pláne je
MIKULÁŠ
9.12. 2018
Mikuláš aj Vianoce
Viac na s. 13 – 24
Karloveské centrum kultúry

9:00 - 12:00

Tvorivé dielničky - mikulášske odznaky

10:00

Máša a medveď - interaktívna
rozprávka pre deti a rodičov
Na záver obdaruje Mikuláš, anjel a čert
každé dieťa sladkým balíčkom.

Deti prihlasujte na mikulas@karlovaves.sk

Máte radšej obdobie pred Vianocami, alebo sa tešíte na 6. januára, keď sa sviatky
skončia? Vianoce sa často označujú za najkrajšie sviatky v roku, no nie sú najkrajšie pre
každého. Veľa závisí od toho, v akom prostredí človek žije, s kým žije, či nie je osamelý,
či má dobré zdravie, či sú zdraví aj členovia jeho rodiny, a nemalý vplyv na vnímanie
Vianoc má aj finančná situácia rodiny. Ak čo len jedna podmienka pre spokojný život nie
je splnená, sviatky nemajú nádych, ktorý by mali mať.
My ľudia máme tendenciu pokladať „dobré časy“ za niečo samozrejmé. Z tejto
pohodlnej a pokojnej situácie nás vyruší až zmena k horšiemu. Stojíme preto pred
otázkou, či si vážime „dobré časy“? Mám na mysli základné veci – že tu máme mier,
a nie vojnu, že máme kam ísť, keď sme chorí, že máme jedlo a netrpíme hladom. Veď to je
také samozrejmé. Ale skutočne je? Vážime si to?

Vianočné
osvetlenie
pribúda
v Karlovej Vsi
každý rok

Podobne je to aj s tým, čo sa nedá definovať, vyjadriť tabuľkou, zaškatuľkovať.
Vzťahy medzi ľuďmi, medzi blížnymi. Ak sú dobré, sme spokojní. Aj toto pokladáme za
samozrejmosť? Často áno. Staráme sa však o to, aby vzťahy s našimi blížnymi boli dobré
aj naďalej? Vyjadrujeme si slovami a skutkami náklonnosť?
Čas je neúprosný a míňa sa každému. Nezvratnou je situácia, keď pri vianočnom stole
zostane jedna stolička prázdna. Vtedy zistíme, že čas sa vrátiť nedá. Jeden tromf má
však v rukách každý z nás. Svoju budúcnosť. Povedali ste v tomto roku niekomu, že ho
máte radi a čo pre vás znamená? Ak nie, máte šancu urobiť to kedykoľvek, nielen pred
Vianocami.
Branislav Heldes, šéfredaktor
Lístky na ticketportal.sk
facebook.com/kckamel
0940 634 126

Osvetlenie zo stromu v strede Námestia
sv. Františka sa pre zlý zdravotný stav stromu
presunulo k prednej „bráne“

V

ianoce by bez ozdobeného
stromčeka ani neboli Viano
cami. V Karlovej Vsi atmo
sféru najkrajších sviatkov v roku
tentoraz pripomenie až sedem via
nočných stromčekov.
Tie spríjemňujú vianočnú atmosféru na tradičných miestach pri Kostole
sv. Michala na Molecovej ulici či pri
kostole na Dlhých dieloch. K doteraj
ším piatim stromčekom pribudol
ďalší pri ZŠ Karloveská 61 a pri MŠ
Kolískova.
Okrem stromčekov však pribudla aj
vianočná výzdoba z LED svietidiel aj
na iných miestach. Vyzdobené je tak
po novom aj priečelie Karloveského
centra kultúry a doplnilo sa aj osvetlenie Kostola sv. Michala.
Osvetlenie zo stromu v strede
Námestia sv. Františka sa pre zlý
K ARLOVESKÉ NOVINY

zdravotný stav stromu presunulo
k prednej „bráne“, ktorá vedie na námestie, a osvetlenie na pešej zóne na
Pribišovej sa presunulo zo stromčeka
pri múre na novú girlandu v strede
pešej zóny pri fontáne.
Vďaka tejto výzdobe budeme mať
vianočnú atmosféru v Karlovej Vsi až
do konca roka. Rozsvecuje sa vždy po
zotmení a svieti do rána, teda v rovnakom režime ako verejné osvetlenie.
-mš-; Foto: MiÚ

Vážení Karlovešťania, dovoľujeme si upozorniť Vás na
zmenu úradných hodín v období blížiacich sa Vianoc
Miestny úrad aj Centrum služieb občanom Vám budú
k dispozícii v obmedzenom režime:
21. 12. 2018
22. 12. 2018 – 1. 1. 2019
2. 1. 2019

8.00 – 13.00 h
zatvorené
8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 h

www.karlovaves.sk

2

Správy z mestskej časti

december 2018 – január 2019

Karloveské voľby priniesli niekoľko prekvapení

N

ovembrové komunálne voľ
by boli témou číslo jeden aj
v Karlovej Vsi. Vysvedčenie
za svoju štvorročnú prácu získali
nielen starostka, ale aj 25-členné
miestne zastupiteľstvo. Predvoleb
ná kampaň neostala iba pri pre
zentácii reálnych výsledkov a vízií
jednotlivých kandidátov. Prida
nou „hodnotou“ bola antikampaň
naprieč karloveským komunálnym
spektrom.
Voľba starostu mestskej časti sa
po vzdaní sa kandidatúry Miroslava
Kadnára zúžila na dvojicu Dana Čahojová a Anton Šmotlák. Karlovešťania prejavili Dane Čahojovej dôveru
odovzdaním 8579 hlasov a suverénne
zvíťazila vo všetkých 30 okrskoch.
V porovnaní s výsledkami spred štyroch rokoch si polepšila dokonca
o 3732 hlasov.
Do mestského zastupiteľstva sa
dostali a najväčšiu dôveru od Karlovešťanov získali Dana Čahojová,
Branislav Záhradník a Peter Lenč.
Ako sa skončili voľby do miestne
ho zastupiteľstva?
Z predošlého poslaneckého pléna
sa rozhodla nekandidovať iba štvorica – Petra Nagyová-Džerengová, Iva
Lukačovičová, Vladimír Dulla a Ján
Labuda. Pri pohľade na hlasovacie

a čoraz viac ich začínajú vnímať ako
dôležitú súčasť demokratického systému. Zatiaľ čo v roku 2014 prišlo
k volebným urnám 11 928 voličov,
v novembri 2018 sa rozhodlo odovzdať
svoj hlas 13 136 voličov, čo predstavuje účasť 41,79 percent voličov.
Vyššia volebná účasť sa značne
premietla aj do počtu získaných
hlasov jednotlivých kandidátov. Zaujímavosťou je, že ani jeden zo zvolených poslancov na nadchádzajúce
volebné obdobie nezískal menej ako
1000 hlasov. Kým pred štyrmi rokmi
Dana Čahojová
stačilo v prvom volebnom obvode na
(8579 hlasov)
zisk poslaneckého mandátu obdržať
811 hlasov, tento rok to bolo až 1133
hlasov. Nárast hranice zvoliteľnosti sa
teda posunul o viac ako 300 hlasov.
Anton Šmotlák
Až siedmim kandidátom nestačil ani
(3504 hlasov)
zisk pomyselnej
tisícky
hlasov. Naj
MIROSLAV KADNÁR:
KANDIDUJEM
NA
MIESTNEHO
Miroslav Kadnár
viac,
1841
hlasov
zo
všetkých
kanPOSLANCA ZA KARLOVU
(349 hlasov)* VES
didátov
na
poslanecký
post,
získala
Drahí Karlovešťania,
totu a zeleň stále pokrivkáva.
tak zahodiť. Preto sa aj naďaďakujem všetkým, ktorí ste
Je toho
naozaj veľa,
čo treba
lej uchádzam
o Váš sa
hlas na
starostka
Dana
Čahojová.
Keďže
ma podporovali v kandidatúre
zmeniť.
miestneho poslanca.
na starostu Karlovej Vsi. Často
Zároveň
si uvedomujem,
že
Mnohí ma vzdapoznáte celý
ako opätovne
zvolená
starostka
som počúval pri zbere podpizmena je možná len pokiaľ
život. Záleží mi na prostredí,
la svojho
poslaneckého
mandátu,
sov, že naša mestská časť posa nebudú
trieštiť hlasy.
Preto
v ktorom žijú
a budú žiť Kartrebuje zmenu. Parkovanie sa
som sa po zrelej úvahe rozholovešťania. Zmeňme spolu
uvoľnené
miesto
zaujme
prvý
nezlepšilo, schodiská, chodnídol, že nebudem kandidovať
Karlovu Ves knáhradlepšiemu!
ky sú v zanedbanom stave,
na starostu.
Dôveru,
ktorú ste
ník
z
3.
volebného
okrsku
Richard
S poďakovaním
a úctou,
šetrí sa v rozpočte na úkor
mi dali pri zbere podpisov si
Miroslav Kadnár
obyvateľov, starostlivosť o čisveľmi
vážim a nechcem
ju len
Savčinský.
Poslanecké
plénum
bude
najbližšie štyri roky zložené z 19
nezávislých poslancov a 6 poslancov
s politickou príslušnosťou.
-ab-; Foto: osobné archívy
* napriek tomu, že sa vopred vzdal kandidatúry, získal 349 hlasov
poslancov a internet

lístky sa dalo očakávať, že o väčšinu
poslaneckých kresiel zabojujú ne
závislí kandidáti Našej Bratislavy
a kandidáti širokej pravicovej
koalície. Zatiaľ čo Naša Bratislava
potvrdila čísla spred štyroch rokov
a minuloročných župných volieb, pre
pravicovú koalíciu znamenajú volebné výsledky studenú sprchu. Do zastu
piteľstva prešiel z tohto spektra iba

jeden zástupca, ktorý zároveň kandidoval na starostu. Naopak, zabodovali
predstavitelia koalície Progresívne
Slovensko, SPOLU – občianska
demokracia. Všetci piati kandidáti
tejto koalície sa stali nováčikmi v karloveskom zastupiteľstve.
Potešujúcim faktom je vyššia
volebná účasť ako pred štyrmi rokmi. Ľuďom už nie sú voľby ľahostajné

Do mestského zastupiteľstva sa dostali a najväčšiu dôveru od Karlovešťanov
získali Dana Čahojová, Branislav Záhradník a Peter Lenč

Dana Čahojová

Branislav Záhradník

Peter Lenč

www.karlovaves.sk
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Novozvolení poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves

Peter Buzáš (nezávislý)
Naša Bratislava
vedúci správy budov

Milan Ďurica (nezávislý)
Naša Bratislava
ekológ, ochranár

Ján Horecký (nezávislý)
Naša Bratislava
riaditeľ školy

Matej Kotal (nezávislý)
Naša Bratislava
pamiatkar, etnológ

Juraj Kmeťko (nezávislý)
Naša Bratislava
živnostník

Peter Lenč (nezávislý)
Naša Bratislava
statik

Peter Magát (nezávislý)
Naša Bratislava
ekonóm, manažér

Martina Magátová (nezávislá)
Naša Bratislava
lekárka

Pavol Martinický
(nezávislý)
Naša Bratislava
projektant, publicista

Filip Petrinec (nezávislý)
Naša Bratislava
právnik

Lívia Poláchová
(nezávislá)
Naša Bratislava
učiteľka

Rudolf Rosina (nezávislý)
Naša Bratislava
technik

Richard Savčinský
(nezávislý)
Naša Bratislava
riaditeľ školy

Jaromír Šíbl (nezávislý)
Naša Bratislava
ochranár

Branislav Záhradník
(nezávislý)
Naša Bratislava
zástupca starostky

Anna Zemanová (nezávislá)
Naša Bratislava
manažérka

Daniela Záhradníková
(nezávislá)
Naša Bratislava
redaktorka

Zuzana Volková
(nezávislá)
Naša Bratislava
rehabilitačná asistentka

Zuzana Melušová
Kutarňová (nezávislá)
obchodná zástupkyňa

Martin Ganz (Team
Vallo, Progresívne Slo
vensko, Spolu - občianska
demokracia) ekonóm

Michal Kovács (Team
Vallo, Progresívne Slo
vensko, Spolu - občianska
demokracia) ekonóm

Martin Vician (Team
Vallo, Progresívne Sloven
sko, Spolu - občianska
demokracia) ekonóm

Anton Šmotlák (SaS, OĽa
NO, KDH, SME RODINA, OKS,
NOVA, Zmena zdola, DÚS)

Stanislav Hrda (Team
Vallo, Progresívne Slo
vensko, Spolu - občianska
demokracia) informatik

Petra Hudáková (Team
Vallo, Progresívne Slo
vensko, Spolu - občianska
demokracia) podnikové
poradenstvo

K ARLOVESKÉ NOVINY

projektový manažér
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Rozhovor

december 2018 – január 2019

Dana Čahojová:
„To najhoršie je za nami, čaká nás však veľa práce“

D

eň zúčtovania. Aj tak mož
no označiť deň, keď oby
vatelia Bratislavy vystavujú
vysvedčenie voleným zástupcom.
Kým niektorí starostovia a poslan
ci v komunálnych voľbách pohoreli
a odišli do histórie, starostka Kar
lovej Vsi Dana Čahojová svoj post
obhájila. Podporu od obyvateľov
dostala vo všetkých tridsiatich
okrskoch. Jej volebnú noc ne
sprevádzali žiadne bujaré oslavy.
Naopak, ako sama hovorí, opätovne
prejavená dôvera ju zaväzuje viesť
Karlovu Ves zodpovedne a trans
parentne.
Začneme zľahka – keby ste mali
vypichnúť jeden negatívny a jeden
pozitívny moment z tohtoročných
komunálnych volieb, ktoré by to
boli?
Žiaden negatívny moment mi
v pamäti neutkvel. Kampaň bola
vcelku príjemná a vytvorila priestor
na veľa užitočných osobných stretnutí.
Za veľmi pozitívny úkaz pokladám
minimálny počet bilbordov v našej
lokálnej kampani. Dúfam, že tento jav
sa stane trvalým trendom.
Antikampaň neobišla ani vás. Naj
skôr to boli jarné letáky, v ktorých
niekto vo vašom mene sľuboval
masívnu výstavbu. Prišli aj ďalšie.
Ako verejný činiteľ musíte strpieť
aj takýto predvolebný boj. Dotklo
sa vás to osobne?
Antikampaň nie je vo volebnom boji žiadna novinka. Väčšinou
využíva zmes poloprávd, účelovo
vytiahnutých faktov a klamstiev. Je
potešiteľné, že ľudia na ňu už reagujú
odmietavo. Niekedy je však antikampaň na nerozoznanie, ako sa to stalo
v prípade letákov s obrázkom mojej
rodiny. Vtedy je veľmi ťažké brániť
sa. Samozrejme, že sa ma tieto veci
dotýkajú aj osobne, nie je to príjemné,
ale treba počítať aj s takýmito stránkami verejného života. Iná vec je, keď
niekto znevažuje alebo očierňuje prácu zamestnancov úradu. Chyby sa stať
môžu, ale vťahovať do politického
boja zamestnancov úradu nie je fér.
Niektorí členovia vašej rodiny sa
počas volebnej noci vyjadrili, že si
budú musieť ďalšie štyri roky variť
www.karlovaves.sk

sami. Podporovali vás teda v kandi
datúre či nie? (úsmev)
Uplynulé štyri roky sa niesli
v znamení „mravčej“ práce, často na
úkor osobného života a rodiny. Naj
mä začiatky boli veľmi ťažké. Nepredpokladám menej práce, ale dúfam, že
to najhoršie už máme za sebou. Rodina je pre mňa dôležitá.
Ľudia vám vyjadrili podporu,
vyhrali ste absolútne vo všetkých 30
okrskoch. Svoj hlas vám odovzdal
takmer dvojnásobok voličov ako
pred štyrmi rokmi. Aký to bol po
cit?
Zvláštny. Bola to zmes radosti,
istého zadosťučinenia za vynaloženú
námahu, ale aj silného pocitu zodpo
vednosti.
Poďme k jednotlivým oblastiam,
ktoré budete musieť riešiť. Tradične
najväčším problémom je dopra
va. Aké konkrétne projekty môžu
očakávať Karlovešťania v tomto
volebnom období?
Najťažšie bude prekonať sprievodné ťažkosti pri rekonštrukcii električkovej radiály, ku ktorej sa snáď
už konečne schyľuje. Sme nastavení
pokračovať v regulácii parkovania
a pre obyvateľov v prijateľnej podobe
budovať nové parkovacie možnosti.
Chceli by sme získať mesto na svoju
stranu v projekte prepojenia nábrežnej

promenády od mosta Lafranconi až
po vodácky klub Tatran.
Hlavné cestné ťahy, kadiaľ jazdí
MHD, spravuje hlavné mesto,
o chodníky a cesty vo vnútro
blokoch sa stará Karlova Ves. Ich
stav sa pomaly zlepšuje, ale stav
mnohých je zlý. Máte prehľad kar
loveských ulíc, kde treba opraviť
komunikácie?
Samozrejme. Zoznam je veľmi
dlhý. Radi by sme okrem nevyhnutných opráv každoročne opravili aspoň
jeden dlhší súvislý úsek cesty. Chodníky sú naozaj vo veľmi zlom stave.
Na mnohých miestach ich ničia aj
parkujúce vozidlá. Opravujeme tam,
kde je to najvážnejšie. Popritom ne
zabúdame ani na bezbariérové úpravy.
Rok 2018 sa niesol v znamení
masívnych investícií do opráv ma
terských a základných škôl. Čo
bude pre vás prioritou v roku 2019?
Investície do škôl a škôlok musia pokračovať. Treba rekonštruovať
ďalšie hygienické zariadenia, dvory aj strechy. Pripomínam, že naším
strednodobým zámerom je škôlku
s najvyššími nákladmi na energie
a jednu z našich škôl čo najviac priblížiť
k tzv. pasívnemu štandardu, čiže znížiť
spotrebu energií na minimum.
V Karlovej Vsi dodnes nemáme

zariadenie pre seniorov. Síce jeho
vybudovanie patrí do kompeten
cie mesta alebo vyššieho územného
celku, no pomocnú ruku chcete po
dať aj vy. Prečo?
Naši obyvatelia dlhodobo pociťujú
absenciu sociálneho zariadenia v Karlovej Vsi ako krivdu. Je jasné, že trend
starnutia populácie je nezvratný, a už
dnes vieme, že naň nie sme dostatočne
pripravení. Vybudovať zariadenie pre
seniorov je nákladná záležitosť, ale
oveľa náročnejšie je jeho prevádzkovanie. Rozpočet mestskej časti na
to nestačí. Vhodné miesto už máme.
Chýba nám ešte súhlas hlavného mesta na zbúranie starého objektu. Potom
môžeme hľadať partnera a pustiť sa do
realizácie vhodného zariadenia. Zno
vu sa obrátime na mesto aj na župu.
Budete v tejto veci rokovať s novým
primátorom Bratislavy Matúšom
Vallom?
Bude to jedna z najdôležitejších
vecí, v ktorých ho chcem požiadať
o intenzívnu spoluprácu.
Na záver už len jednoduchá otázka.
Sú pred nami Vianoce, chceli by ste
niečo odkázať obyvateľom Karlovej
Vsi?
Zaželala by som každému z nás,
aby mohol zažiť tichú vianočnú radosť
a pokoj. Veľmi nám treba oboje.
-bh-; Foto: MiÚ
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Štátne lesy začali v Bratislave
rúbať zdravé storočné duby

Š

tátny podnik Lesy SR porušil
dohodu o koordinovanom
a obmedzenom výrube v le
soch v Bratislave. Upozorňujú na to
starostovia Karlovej Vsi (Dana Ča
hojová), Devína (Ľubica Kolková)
a Dúbravky (Martin Zaťovič). Pod
pílami padlo množstvo zdravých
stromov vo vzácnych lokalitách.
Starostovia
považujú
postup
štátnych lesov za neakceptovateľný.
Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová uviedla, že sa spoliehala na
citlivejší prístup zo strany štátnych
lesov. „Kompromis medzi ministerstvom pôdohospodárstva, podnikom
Lesy SR a predstaviteľmi samospráv
sa hľadá veľmi ťažko. Zdá sa, že sme
sa tešili predčasne. Lesníci sa pustili
do zdravých dubov. Ničenie zdravých
lesov je neakceptovateľné a je potrebné ťažbu zastaviť,“ povedala starostka
Dana Čahojová.
Ťažba prebieha v lesoch okolo
Devínskej Kobyly už od októbra, les
níci však koncom novembra začali

zasahovať aj vo vzácnych rekreačných
lokalitách. „Práve aj vďaka zeleni,
stromom, lesu a Devínskej Kobyle sú
mestské časti Dúbravka, Karlova Ves,
Devín a Devínska Nová Ves tým, čím
sú. Sú mimoriadne,“ hovorí starosta
Dúbravky Martin Zaťovič, znepokojený výrubom, ktorý prebieha.
Štátne lesy rúbu vyše storočné
vzácne a zdravé duby nad Karlovou Vsou pri turistickom chodníku
(kataster Devína). „Lesy nám sľúbili, že budú postupovať citlivejšie, no
sľub nedodržali. Som presvedčená,
že bratislavské lesy by mala priamo
spravovať organizácia Mestské lesy,
aby sa k stromom v okolí Bratislavy
pristupovalo mimoriadne citlivo,“
povedala starostka Devína Ľubica
Kolková.
Od začiatku roka sa odborná verej
nosť a občania stretávali s lesníkmi
na rokovaniach v skupine, ktorú zria
dilo ministerstvo pôdohospodárstva.
Doteraz k žiadnej systémovej dohode nedošlo. Ministerka Gabriela

Za obeť výrubu padli aj tieto vzrastlé stromy
Matečná v júni odporučila Lesom SR
pozastaviť úmyselnú ťažbu a vypracovať štúdiu na posúdenie ich súčasného
spôsobu hospodárenia s cieľom
zmeniť ho tak, aby bol dôraz kladený
na rekreačnú funkciu lesov.
Dohodli sa aj na tom, v ktorých
lokalitách a v akom časovom období
môžu lesníci uskutočniť ťažbu tak, aby
nebola v rozpore s rekreáciou a ochranou prírody. Dohodu lesníci niekoľko
mesiacov dodržiavali, no aktuálne
štátny podnik Lesy SR nerešpektuje ani odporúčania ministerky z ich
vlastného rezortu.

„Zúčastnili sme sa viacerých rokovaní na pôde ministerstva, kde sme
zástupcom Lesov SR predložili návr
hy, ako podporiť rekreáciu, šport
a ochranu prírody v bratislavských
lesoch. Bohužiaľ, nevyzerá to tak, že
by ministerka či Lesy SR mali záujem
o zmenu, napriek opakovanej kritike
nadmernej a nešetrnej ťažby dreva
zo strany verejnosti alebo starostov
mestských častí,“ upozornil Jakub
Mrva zo združenia Iniciatíva Naše
Karpaty.
-bh-; Foto: Marek Páva
Inzercia
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Rezidentské
karty na rok
2019 si môžete
vyzdvihnúť
aj v sobotu

N

ové rezidentské karty pre
zóny Silvánska a Veter
nicová – Hlaváčiková si
môžu Karlovešťania vyzdvihnúť
na úrade v Karlovej Vsi v prvej
polovici decembra v konkrétnych
termínoch. Platnosť tohtoročných
rezidentských kariet sa o niekoľko
dní skončí.
Ak ste rezidentom v niektorej zo
spomínaných zón, po novú kartu si
môžete prísť počas stránkových dní,
konkrétne 3. 12., 5. 12., 10. 12. a 12.
12. v čase od 8.00 do 12.00 h, alebo
od 13.00 do 19.00 h. Takisto 7. 12.
a 14. 12. v čase od 8.00 do 13.00 h.

Platnosť doterajších parkovacích kariet v rezidentských zónach sa skončí 31. decembra
Ak si chcete kartu prevziať v sobotu,
môžete to urobiť v Centre služieb
občanom vedľa miestneho úradu buď
8. alebo 15. decembra v čase od 9.00
do 13.00 h. Ak sa nemôžete dostaviť
počas uvedených dní, kontaktujte
úrad e-mailom na parkovanie@kar

lovaves.sk
Ak ešte rezidentskú kartu nemáte
vôbec, môžete si ju bezplatne vybaviť
na miestnom úrade (oddelenie dopravy). Nárok na vystavenie rezidentskej
karty majú obyvatelia s trvalým pobytom v rezidentskej parkovacej zóne.

Musia byť zároveň vodičmi a vlas
tníkmi vozidla, príp. musia preukázať
zmluvný vzťah – splnomocnenie od
zamestnávateľa, ktoré ich oprávňuje používať vozidlo na služobné aj
súkromné účely.
-mš-; Foto: MiÚ

Karlova Ves pritvrdila
v boji o parkovacie
miesta pod Pribišovou

P

od Pribišovou je niekoľko
desiatok parkovacích miest,
ktoré by mohli využívať
tamojší obyvatelia. Blokuje ich však
bývalý nájomca týchto priestorov.
Vec vyšetrovala už aj polícia. Ne
prehľadnú situáciu komplikujú dve
rôzne zmluvy, ktoré uzavrela Kar
lova Ves ešte v roku 2011.
Aprílové zasadnutie miestneho
zastupiteľstva uložilo miestnemu
kontrolórovi podať v predmetnej veci
trestné oznámenie pre podozrenie
z trestnej činnosti verejných činiteľov
a iných osôb konajúcich v mene
mestskej časti v predminulom volebnom období.
Kontrolórom
podané
trestné
oznámenie na generálnu prokuratúru
bolo odstúpené na krajskú a okresnú prokuratúru, ktorá ho odovzdala
Okresnému riaditeľstvu policajného
www.karlovaves.sk

zboru v Bratislave IV. Uznesenie
policajného vyšetrovateľa skonštatovalo, že trestné stíhanie je z dôvodu prekročenia päťročnej premlčacej
lehoty neprípustné, a preto sa vec
odkladá.
Pre zistenie skutkového stavu
bola vypočutá aj bývalá starostka
Iveta Hanulíková, ktorá podpisy na
oboch verziách zmluvy nepoprela.
Vzhľadom na časový odstup si na
obsah uzatvorenej dohody podľa vlas
tných slov nepamätá. Po preštudovaní
obsahu obidvoch dohôd však mala
za to, že zmluva predložená súkromnou spoločnosťou nemá z pohľadu
mestskej časti Karlova Ves logiku
a na takúto dohodu by mestská časť
nikdy nepristúpila. Preto si myslí, že
pravou zmluvou je zmluva uverejnená
na webovej stránke mestskej časti.
Na základe vykonaného vyšetro-

Obyvatelia z Pribišovej ulice by mohli získať desiatky parkovacích miest

vania polícia s absolútnou istotou
nevylúčila spáchanie trestného činu,
ale z dôvodu uplynutia premlčacej
lehoty nemožno začať trestné stíhanie.
Policajná zápisnica a výpoveď bývalej
starostky však môžu byť materiálmi,

ktoré občiansko-právny súdny spor
medzi mestskou časťou a súkromnou
spoločnosťou naklonia v prospech
Karlovej Vsi.
-ab-; Foto: MiÚ
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Chodník na Svrčej je v podmienkach pri stavbe bytového domu

C

estná križovatka ulíc Svrčia
a Líščie údolie patrí z pozície
chodcov medzi nebezpečné.
Dobudovanie chýbajúceho chod
níka má byť súčasťou výstavby by
tového domu vedľa Spojenej školy
internátnej pre žiakov so zrakovým
postihnutím.
Absencia chodníka vedľa cestnej

komunikácie na Svrčej je citeľná.
V inkriminovanom mieste stoja parkujúce autá, ktoré bránia vo
výhľade chodcom aj vodičom. Dve
90-stupňové zákruty takisto nie sú
príliš prehľadné, pretože sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti rodinných domov. Vstup chodcov na vozovku zo strany Svrčej ulice je však

jedinou možnosťou, ako sa dostať na
chodník vedúci do Líščieho údolia.
V tesnej blízkosti školy pre žiakov so zrakovým postihnutím je už
niekoľko rokov naplánovaná výstavba bytového domu. Miestny úrad
považuje za nevyhnutné, aby komunikácia bola v minimálnej šírke 5,5
m – 6,0 m a vybavená obojstrannými

chodníkmi v šírke 2 x 1,5 m.
Obidva chodníky sú v spracovanej
dokumentácii vybavené prvkami,
ktoré by umožnili bezpečný pohyb
slabozrakých a nevidomých. Miestny úrad má k dispozícii projektovú
dokumentáciu na výstavbu chodníka.
Developer zatiaľ nemá potrebné povo
lenia na výstavbu.
-ab-

Zimná údržba v Karlovej Vsi – informácia pre občanov
Zamestnanci mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves riešia
už niekoľko týždňov situáciu,
ktorá nastala zmenou cestného zákona v máji tohto roka.
Pre mestá a obce predstavuje
obrovskú finančnú a organizačnú záťaž. Mestská časť je
povinná zabezpečovať zimnú
údržbu i na komunikáciách pre
chodcov v jej správe, pričom
doteraz mali túto povinnosť
správcovia bytových domov.
Napriek obrovským nákladom,
ktoré prináša obciam tento pre
sun povinností, nedostali mestské
časti na realizáciu takejto údrž
by finančné prostriedky. Navyše
k zmene prišlo v strede roz
počtového roka. Mestská časť
preto prosí občanov o trpezli
vosť. V rámci zimnej údržby urobí
všetko, čo bude v jej silách, aby
situáciu vyriešila s ohľadom na
bezpečnosť obyvateľov.
Zamestnanci mestskej časti spo
lu s podnikom Verejnoprospešné
služby Karlova Ves vyznačili pri
oritné úseky chodníkov, ktoré
budú odhrnuté v prvých piatich ho
dinách po snežení. Ide primárne o
školské a predškolské zariadenia,
najvyťaženejšie schodiská, centrá
pre seniorov a hlavné pešie trasy.
Rovnako Karlova Ves požiada
la o pomoc správcov bytových
domov. Samospráva oceňuje,
že mnohí sú pripravení pomôcť
a budú odhŕňať, tak ako pred
chádzajúci rok, prístupové cesty
k bytovým domom. Zapoja sa i
školy a školské zariadenia pros
tredníctvom svojich zamestnan
cov. Miestny úrad navýšil zásoby
posypovej soli a snaží sa riešiť
K ARLOVESKÉ NOVINY

nákup ďalších mechanizmov po
trebných pre zimnú údržbu.
Karlova Ves má oproti iným
mestským častiam nevýhodu, že
je vyššie položená, čo je spojené
s tým, že kým napríklad v Ruži
nove prší, v Karlovej Vsi sneží
a dlhšie sa udrží sneh a námraza.
Taktiež terén Dlhých dielov je ex
trémne náročný na údržbu, či už
z dôvodu, že ide o kopcovitý terén,
alebo i z dôvodu, že je tam veľmi
náročný prechod mechanizmov
pomedzi parkujúce autá, či úzke
prístupové cesty.
Vzhľadom
na
zachovanie
bezpečnosti miestny úrad prosí
o súčinnosť a pomoc a to najmä
dodržiavaním týchto odporúčaní:

• Na peší presun využívajte
hlavné pešie trasy, radšej voľte
dlhšiu, ale bezpečnejšiu trasu
• V prípade ak máte v rodine
seniorov, ktorí sú najzraniteľnej
ší, odporúčame zaobstarať im
protišmykové návleky na topánky
• V prípade, že bývate v ro
dinných domoch veľmi pomôže,
ak odhrniete časť chodníka a to
ideálne v šírke vášho pozemku
• V prípade parkujúcich áut
prosíme o zachovávanie zákonnej
1,5 m šírky chodníka. Ide o mini
málnu šírku, ktorá je potrebná pre
prejazd našimi mechanizmami.
Rovnako pri parkovaní zacho
vávajte šírku 3 m cesty, opäť ide
o minimálnu šírku prejazdu našich

väčších cestných mechanizmov.
Na stránke mestskej časti
v sekcií voľný čas - interaktívna
mapa nájdete mapu komunikácií
a taktiež informáciu, kto je ich
správcom. Vzhľadom na to, že
hlavné mesto si v minulosti dl
hodobo neplnilo povinnosť a ne
zabezpečovalo zimnú údržbu na
peších komunikáciách v mestskej
časti, zabezpečuje na dôležitých
peších ťahoch z dôvodu bez
pečnosti občanov túto povinnosť,
na vlastné náklady, mestská časť.
Prosíme preto ešte raz o trpezli
vosť a spoluprácu.
https://mapa.karlovaves.sk/
-kp-
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Vyplácanie príspevku
pri narodení dieťaťa
s drobnými zmenami

N

arodilo sa vám dieťa a chce
te požiadať Karlovu Ves
o vyplatenie 90-eurového
príspevku? Mali by ste vedieť, že
došlo k drobným úpravám, aby bol
tento príspevok prístupnejší.
Pozitívnou zmenou je odstránenie
podmienok, za ktorých môže žiadať
o finančný príspevok otec dieťaťa.
Kým v minulosti mohol otec dieťaťa
žiadať o príspevok po splnení via-

cerých obmedzujúcich kritérií, po novom stačí splniť podmienku trvalého
pobytu jeden rok pred narodením
dieťaťa, tak ako u matky.
Zmeny vo všeobecne záväznom nariadení zásadne neovplyvnia rozpočet
mestskej časti a budú mať pozitívny
dopad na obyvateľov mestskej časti.
-ab-; Foto: MiÚ
(ilustračné)
Zmeny vo vyplácaní príspevku budú mať pozitívny vplyv na Karlovešťanov

Rodičia, prosím, zbystrite
pozornosť!
Karlova Ves chce byť
komunitou priateľskou deťom
a mladým ľuďom. Bez vás sa
nám to ale nepodarí.
Na jeseň v roku 2017 sme
v spolupráci s Nadáciou pre deti
Slovenska spustili prípravu pro
jektu Karlova Ves – Komunita
priateľská deťom a mladým ľuďom
inštaláciou putovnej výstavy.
Názov výstavy bol Škola s rešpek
tom. Konala sa na troch základ
ných školách v Karlovej Vsi.
Pozitívne ohlasy nám umožnili
posunúť spoluprácu o krok ďalej.
Na pôde karloveských škôl sme
v prvom polroku 2018 v spoluprá
ci s odborníkmi z Nadácie pre
deti Slovenska zozbierali od detí
podnety týkajúce sa zlepšenia
ich prostredia a kvality trávenia
voľného času v našej mestskej
časti. Do tohto procesu boli zapo
jení aj zástupcovia ďalších rele
vantných inštitúcií, psychológovia,
výchovní poradcovia, zástupco
via slovenského skautingu, kar
loveskej knižnice, karloveského
športového klubu, rodinného cen
www.karlovaves.sk

tra Dlháčik a podobne...
V tomto období distribuujeme
rodičom detí v karloveských ma
terských, základných a stredných
školách dva dokumenty – dotaz
níky.
Prvý dokument je anonymný
dotazník v separátnej vratnej
obálke. Jeho cieľom je mapovanie
podnetov a názorov na zlepšenie
kvality života detí a mladých ľudí
z pohľadu vás, ich rodičov.
Druhý dokument bude distribuo
vaný rovnakým spôsobom, ale
v inom čase ako ten prvý. Jeho
cieľom je získať súhlas so spra
covaním osobných údajov rodičov
za účelom budúceho možného
kontaktu. Tento súhlas nám
v budúcnosti umožní klásť vám
ďalšie dôležité otázky, ktorých
odpovede nám pomôžu vytvárať

pre deti a mládež v Karlovej Vsi
lepšie podmienky na sebareali
záciu a kvalitné trávenie voľného
času. Pokračovanie komunikácie
s Vami je pre úspech tohto pro
jektu kľúčové a vďaka kontaktu
s Vami budeme môcť aj v budúc
nosti prinášať do našej komunity
naozaj reálne konkrétne riešenia
dôležitých problémov.

Ak ste už dotazníky vyplni
li a odovzdali, ďakujeme vám
a tešíme sa na spoluprácu.

Karloveské rodiny, ktorých
deti dochádzajú do materských,
základných a stredných škôl
mimo územia Karlovej Vsi, rovna
ko pozývame na spoluprácu.
Spomínané dotazníky môžete
vyplniť elektronicky na webovej
V čase keď čítate tento člá stránke www.karlovaves.sk/detia
nok, už niektoré deti v škole tieto mladez
dotazníky pre rodičov dostali. Zber
týchto informácií bude ale trvať
V prípade záujmu o ďalšie in
nejaký čas, pretože ide o najkom formácie nás neváhajte písomne
plexnejšie zmapovanie potrieb kontaktovať na e-mailovej adrese
detí a mladých ľudí v histórii našej detiamladez@karlovaves.sk
mestskej časti.
-mu-; Foto: MiÚ
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Obedy zadarmo v školách zvýšia náklady
na personál aj vybavenie

M

está a obce zrejme budú
musieť od januára za
bezpečiť bezplatné obedy
pre žiakov základných škôl a deti
v materských školách. Stane sa
to, ak parlament schváli novelu
o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR
SR. Jej cieľom je poskytnúť žiakom
základných škôl a deťom v mater
ských školách, ktoré majú jeden
rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky, dotáciu na podporu ich
výchovy k stravovacím návykom.
„Či parlament schváli novelu,
ktorá by mala byť platná od 1.

januára, nie je isté. Dovtedy školy a obce nemôžu prijať konkrétne
kroky, ako je napr. zvýšenie počtu
zamestnancov v jedálňach či nákup
kuchynského vybavenia a zariadení,
ktoré budú súvisieť s nárastom počtu
stravníkov, ktorých rodičia v prípade
obedov zadarmo prihlásia na stravovanie v školskej jedálni. Novela počíta s dotáciou 1,20 eura na každý deň,
v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo
stravu,“ informuje vedúca oddelenia
školstva miestneho úradu Iliana Medviďová.

Pozn. redakcie:
V čase uzávierky novín NR SR ešte
nerozhodla o tejto téme definitívne

Náklady na zabezpečenie stravy pre
žiakov ZŠ a pre deti v MŠ pozostávajú z nákladov na nákup potravín na
jedlo, ktoré sú rôzne podľa vekovej
kategórie a platia ich rodičia detí.
Príspevok rodiča v materskej škole
predstavuje sumu 1,27 eura na jeden
deň a zahŕňa desiatu, obed a olovrant.
Za žiakov 1. stupňa ZŠ platia rodičia
1,09 eura za nákup potravín na jeden
obed a za žiaka na 2. stupni 1,16 eura.
Druhú zložku nákladov predstavujú mzdové a prevádzkové náklady,
vynaložené na zhotovenie jedla. Tie
sú hradené z režijných poplatkov,

ktoré platia rodičia karloveských detí
vo výške 10 centov na jedno jedlo
a deň a z príspevku mestskej časti,
ktorý predstavuje sumu minimálne
150 eur na každého žiaka a na rok.
„Na dotáciu vo výške 1,20 eura
na výrobu jedla síce bude prispievať
štát, ale pre obce to znamená zvýšené
náklady spojené s väčším záujmom
detí o stravovanie v školskej jedálni.
Bude treba nakúpiť nový riad, vyba
venie do kuchýň či zamestnať nové pracovné sily,“ dodáva Elena Poláková
z karloveského Školského úradu.
-mš-; Foto: MiÚ

Zaujímalo nás, ako vnímajú túto novú úlohu všetky tri základné školy, ktorých
zriaďovateľom je Karlova Ves, aké vidia pozitíva v bezplatnom stravovaní žiakov či
aké prípadné negatíva očakávajú?

Eva Horníková, riaditeľka ZŠ Karloveská 61
a Marek Ravasz, vedúci školskej jedálne,
pri ZŠ Karloveská 61
Aby sme zvládli stravovanie vyššieho počtu
stravníkov, potrebujeme doplniť školskú kuchyňu
o spotrebiče, inventár a personál, prípadne upraviť čas výdaja obedov. Ak predĺžime čas výdaja
obedov, musí sa zmeniť rozvrh hodín. To by určite
kolidovalo s už otvorenými krúžkami v škole aj
mimo nej.
Pozitívum je, že aj deti, ktorých rodičia si nemohli
dovoliť platiť stravné za obedy v jedálni, sa budú
môcť stravovať, a rodičom detí, ktoré sa už stravujú, sa znížia mesačné náklady. Každé dieťa by takto malo mať možnosť dostať teplú stravu aspoň raz
denne a zlepšili by sa stravovacie návyky žiakov.
Negatívom bude plytvanie. Niektoré deti nebudú
motivované prísť do školskej jedálne a naobedovať
sa, keď rodič za obed neplatí. Bude to znamenať
zvýšené náklady, narastie množstvo biologického
odpadu. Pribudne aj množstvo administratívnej
práce. Pri nadmernom biologickom odpade nastane
demotivácia zamestnancov školskej kuchyne.

K ARLOVESKÉ NOVINY

Pavol Bernáth, riaditeľ ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 a Magdaléna Škerková, vedúca
školskej jedálne pri ZŠ A. Dubčeka
Školská jedáleň varí denne obedy pre takmer 900
stravníkov. V prípade schválenej legislatívy bude
treba vybaviť jedáleň ďalšími technológiami, prijať
nových zamestnancov a vypracovať nový stravovací rozvrh, pretože jedáleň varí obedy pre ZŠ A.
Dubčeka, CENADu, Esprit, MŠ Majerníkova 60,
cudzích stravníkov (dôchodcovia MČ Karlova
Ves, zamestnanci škôl).
Pozitívom takéhoto stravovania žiakov je vyvážená
strava pre deti, ktorá spĺňa podmienky správnej
výživy a životosprávy. Obmedziť by sa tým malo
stravovanie v bufetoch formou fastfoodu, zvýšil by
sa komfort rodičov a znížili náklady na stravovanie
z rodinných rozpočtov.
Negatívom je nedostatok zamestnancov v jedálni,
zvýšenie osobných nákladov, nákup technológií
a vybavenia kuchyne, zvýšené náklady na energie
– voda, elektrina, plyn, plytvanie jedlom, zvýšené
náklady na zber odpadu.

Dana Ihnaťová, riaditeľka Spojenej školy
Tilgnerova 14 a Marián Maszay, vedúci školskej
jedálne pri SŠ Tilgnerova 14
Škola zatiaľ nie je pripravená na obedy zadarmo.
Ak sa zvýši počet stravníkov, bude nevyhnutné
doplniť vybavenie kuchyne (napr. o nový plynový konvektomat s príslušenstvom, bude treba
dokúpiť poháre, riad, príbory). Bez úpravy rozvrhu
a dlhšieho času na výdaj nebudeme vedieť kapa
citne vydať obedy v predpísanom limite na výdaj
stravy. Hrozí rozpor s predpisom o spotrebe tepelne upraveného jedla. Od ukončenia varenia
pokrmu sú tri hodiny na výdaj jedla a jeho spotrebovanie. Pri terajšom stave sme na hrane výdaja do
troch hodín. Kapacita jedálne je 180 stoličiek. Aby
sa navaril daný počet obedov včas, budú musieť
chodiť zamestnanci o hodinu skôr do práce.
V zavedení obedov zadarmo nevidíme žiadne
pozitíva. Negatívom je, že nebudeme vedieť zabezpečiť varenie dvoch jedál na výber. Je veľká
pravdepodobnosť, že sa vrátime len k jednému
jedlu. Radikálne narastú náklady na kuchynský
odpad. Okrem nich narastú aj náklady na energie.
Bude nutná aj rekonštrukcia kuchyne. Dnes ešte
nie je jasné, ako to bude s administratívou vedenia
evidencie a výdaja.
www.karlovaves.sk
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Karlova Ves preverí kvalitu
vnútorného prostredia
v triedach

S

ťažujú sa vaše deti, že počas
vyučovania
sú
unavené
a nevedia sa sústrediť? Príči
nou môže byť aj vysoká koncen
trácia CO2, teda oxidu uhličitého
v triedach. Je známe, že obmedzené
vetranie v triedach, osobitne počas
zimných mesiacov, môže výrazne
ovplyvniť kvalitu vnútorného
prostredia. Táto sa dá odmerať
a preukázať napríklad koncen
tráciou CO2.
„Jedným z cieľov projektu DELI
VER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy, je aj zlepšiť
kvalitu školského prostredia. Preto
bude miestny úrad v spolupráci so
spoločnosťou Telekom počas zimných
mesiacov merať hladinu CO2, teplotu
a vlhkosť vzduchu v triedach,“ informuje o konkrétnych krokoch pri
zisťovaní kvality prostredia v triedach
technická manažérka projektu Eva
Surovková. Ako ďalej uviedla tieto
merania prinesú dôležité informácie o

súčasnom stave vnútorného prostredia
vo vybraných triedach. Získané informácie umožnia optimálne nasta
venie opatrení, ktoré budú súčasťou
hĺbkovej rekonštrukcie oboch budov.
Modelové hĺbkové rekonštrukcie
ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova
prinesú zlepšenie podmienok výučby
v triedach a prispejú tak ku znižovaniu chorobnosti detí a nepriamo aj
k zlepšovaniu ich školských výsledkov.
Oxid uhličitý je prirodzenou plynnou súčasťou atmosférického vzduchu, no pri jeho vyššej koncentrácii
človek reaguje zníženou schopnosťou
sústredenia, zvýšenou malátnosťou,
čo môže viesť až k pocitu únavy
sprevádzanej napr. bolesťami hlavy
a nevoľnosťou. V prirodzenom pro
stredí je koncentrácia CO2 asi 400
ppm (jednotka ppm – Parts per million – vyjadruje počet častíc na jeden
milión ostatných častíc). Približne 20
percent populácie začína negatívne

Projekt DELIVER: Sídliská ako živé miesta
odolné voči zmene klímy, je financovaný zo
zdrojov Európskej komisie, z finančného
nástroja pre životné prostredie: Program
LIFE, z podprogramu Ochrana klímy, v rámci projektu LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE
DELIVER.
reagovať už pri koncentrácii CO2 okolo 1000 ppm.
Z výsledkov meraní úrovne CO2
v triedach, vykonaných v rámci projektu Zdravá škola v Českej republike, je zrejmé, že k prekročeniu hygienického limitu koncentrácie CO2

(1500 ppm) dôjde za pomerne krátky
čas, spravidla už v priebehu prvej
polovice vyučovacej hodiny. Ani vet
ranie cez prestávky alebo počas dňa
nezníži výrazne koncentráciu CO2.
-red-; Foto: internet

Žiaci z Karloveskej 61 sa
zúčastnia na Expedícii
Fenomény sveta

N

a tejto vzdelávacej expedícii
žiaci spoznajú témy, ktoré
formujú svet okolo nás.
Sú to voda, vzduch, slnko, kultúra
a komunikácia. Ide o zážitkové
vzdelávanie, ktoré žiakom školy
sprostredkuje tému na základe ich
vlastnej skúsenosti. Navyše žiaci
takto získajú zručnosti potrebné
pre život, ako sú tímová spoluprá
ca, čítanie a počúvanie s porozu
mením či kritické myslenie.
ZŠ Karloveská 61 bude prostredníctvom vzdelávacieho projektu
Expedícia Fenomény sveta jednou
z prvých škôl na Slovensku, ktorá
začne využívať úplne nové vzdelávacie materiály určené na medzipredmetovú výučbu. Ide o jeden z najmodernejších spôsobov vzdelávania,
pri ktorom žiaci nezískavajú poznatky izolovane, v rámci jednotlivých
školských predmetov, ale podľa zvowww.karlovaves.sk

lenej témy. Získajú tak vedomosti
v súvislostiach, ucelene, čo je presne ten spôsob, akým by mali nazerať
na problémy a ich riešenie aj neskôr,
v bežnom živote. Tento štýl výučby
aplikujú napríklad vo Fínsku, krajine
s jedným z najlepších vzdelávacích
systémov na svete.
„Školy si samy vyberú, či pôjde
o zaradenie do vyučovania bežných
predmetov, blokové vyučovanie, alebo
napríklad týždeň tematického vyučovania. My sme sa rozhodli pre tema
tický týždeň, ktorý by sa mal konať vo
februári. V tomto týždni sa „zruší“
klasické vyučovanie podľa rozvrhu
a žiaci 5. – 9. ročníka sa vydajú na expedíciu,“ informuje o projekte jedna
z koordinátoriek, učiteľka geografie
a matematiky Lenka Cireňová.
Projekt má okrem vzdelávacej časti aj zábavný charakter. Organizátori
projektu spolupracujú s populárnym

Odmenou za aktívnu účasť na projekte môže byť aj expedícia k nórskym
fjordom
youtuberom Bačom. „Vo voľnom
čase môžu žiaci cez youtube sledovať
jeho videá z destinácií, ktoré navštívil,
alebo si svoje vedomosti otestovať
v zábavnom kvíze, ktorý bude umiest
nený na webe projektu fenomenysveta.sk. Žiaci budú môcť hrať
o atraktívne ceny. Prvá cena je dobrodružná expedícia k nórskym fjordom
pre celú triedu,“ dopĺňa informácie
druhá koordinátorka projektu, učiteľka matematiky Zuzana Kubovčíková.
Od organizátorov projektu, nezis-

kovej organizácie EDULAB, bezplatne získali kompletne spracované
vzdelávacie materiály v digitálnej aj
tlačenej podobe. O ich kvalite svedčí
aj to, že využívajú aj vzdelávacie
videá od britskej televízie BBC, ktoré
patria k najkvalitnejším na svete. Silnou stránkou materiálov je, že deti
budú vedomosti objavovať formou
expedície, teda budú za poznaním atraktívne putovať.
-mš-; Foto: internet
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Športový areál na Majerníkovej Ihrisko na Levárskej je v pláne
má nový chodník
rekonštrukcií

C

hodník z dlažby pribudol
v športovom areáli ZŠ A.
Dubčeka na Majerníkovej
62 začiatkom novembra. Vedie od
vchodu do areálu od Beniakovej
popri oplotenom futbalovom ihris
ku smerom k budovám školy. Bol
vybudovaný na základe požia
davky občanov a Združenia rodičov
a zástupcov žiakov v ZŠ A. Dubčeka.

Chodník bol potrebný vzhľadom
na bezpečný pohyb chodcov, ktorí
doteraz, pokiaľ sa chceli dostať do
areálu, prechádzali cez susedné basketbalové a futbalové ihrisko. Tým sa
však vystavovali nebezpečenstvu, že
ich niekto trafí loptou, a zároveň svojím pohybom po ihrisku obmedzovali
športujúcich návštevníkov areálu.
-mš-; Foto: MiÚ

Športujúca verejnosť už nemusí prechádzať cez ihriská

H

okejbalisti sa nemusia
obávať. Ihrisko na Le
várskej síce malo byť
hotové už túto jeseň, no pred
pokladaný
termín
pribrzdilo
jesenné obdobie, keď boli stavebné
firmy nadštandardne vyťažené re
konštrukčnými prácami po celej
Bratislave. Hokejbalové ihrisko sa
však rekonštruovať bude.

V rámci rekonštrukcie sa ráta
s kompletnou výmenou betónového
povrchu a takisto s osadením nových
mantinelov. Po odstránení pôvodného
betónu budú nevyhnutné aj zemné
práce na vyrovnanie podkladovej
plochy. Na mieste starého ihriska tak
vyrastie moderné športovisko.
-ab-; Foto: MiÚ

Na budúci rok vyrastie na Levárskej nové športovisko
Inzercia

Slovenský rekord na Tilgnerke je už oficiálny

S

pojená škola na Tilgnerovej
14 si pripomenula 100. vý
ročie vzniku Českosloven
ska unikátnym spôsobom. Dva dni
pred oslavami storočnice sa žiaci
pokúsili o vytvorenie slovenského
rekordu. Cieľ bol jasný – vytvoriť
prvú slovenskú ručne písanú

a kreslenú encyklopédiu s názvom
100. výročie ČSR. Zapojili sa žiaci
z celej školy.
Stačili dve vyučovacie hodiny
a plne použiteľná historická ency
klopédia bola na svete. Obsahuje fakty
o vzniku Československa, politických
stranách, kultúre, školstve, priemysle

toho obdobia a ďalšie zaujímavosti.
Keďže ide o storočnicu, má presne
sto strán. Encyklopédia bude slúžiť
ako učebná pomôcka na dejepis aj
v ďalších rokoch. Podujatie zastre
šovala organizácia Slovenské rekordy.
Adriana Hlavinková;
Foto: Daniel Laurinc

spoľahlivý
partner
pri predaji,
prenájme a kúpe
nehnuteľností

PREDAJ

PRENÁJOM

VÝKUP

Navštívte nás na adrese
Majerníkova 3487/17
Bratislava-Karlova Ves, 841 05

Autorský kolektív encyklopédie so svojím dielom
K ARLOVESKÉ NOVINY

office@charles.sk 0948 771 697
www.charles.sk

www.karlovaves.sk
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Detským ihriskám a ich okoliu
Karlova Ves venuje sústavnú
pozornosť

P

rehrabávanie či čistenie
pieskoviska, čistenie areálov
od odpadu alebo drob
né udržiavacie práce na menších
hracích prvkoch, vrátane ich pravi
delného natierania. To všetko je
súčasťou starostlivosti o detské
ihriská v Karlovej Vsi.
Opravy múrikov okolo piesko
vísk, pravidelnú starostlivosť o pre
važovačky, hojdačky, šmykľavky či
iné hracie prvky zabezpečujú karloveské verejnoprospešné služby.
Stav zelene v areáloch detských ihrísk
je kontrolovaný referátom životného
prostredia. Na odborné orezy stromov
sú objednávaní certifikovaní arboristi aj preto, aby sme stromy kvalitne
ošetrovali a nemuseli ich vyrezávať.
Miestny úrad ešte v minulosti skontroloval bezpečnosť hracích
prvkov. Na základe tejto revízie sa
v tomto roku pristúpilo k opravám
alebo odstraňovaniu nevyhovujúcich hracích prvkov a ich nahra
deniu novými. Opravovali sa oporné

múriky, asfaltové povrchy a vykonávali sa terénne úpravy povrchov.
V celej Karlovej Vsi sa nachádza 52
verejne prístupných detských ihrísk,
z ktorých 28 sa nachádza v spodnej
časti Karlovej Vsi a 24 na Dlhých
dieloch. Okrem toho sa ale ďalšie
detské ihriská nachádzajú v areáloch
deviatich karloveských materských
škôl (MŠ), z toho osem škôlok má
areál s vlastnými ihriskami, ktoré ale
nie sú prístupné verejnosti.
Jedna z materských škôl sa nachádza v budove bývalej ZŠ na Majerníkovej 60. Tá nemá samostatný
oplotený areál, avšak na hru a iné pohybové aktivity využíva átrium objektu a školský dvor ZŠ A. Dubčeka na
Majerníkovej 62. V jednej jeho časti
boli pre materskú škôlku vybudované
a umiestnené hracie prvky. Ostatné
areály materských škôlok sú samostatné, vybavené hracími prvkami,
prispôsobené potrebám a veku detí
navštevujúcich škôlky.
Aj tu mestská časť vykonáva kon-

Toto sa vyzbieralo počas troch týždňov z karloveských pieskovísk. Stovky
cigaretových ohorkov a vrchnákov z fliaš
trolu stavu hracích prvkov, lavičiek,
stavu pieskovísk, trávnikov, stromov a oplotenia. Vo viacerých
areáloch materských škôl prebehli
menšie alebo väčšie revitalizácie
hracích prvkov, trávnatých terénov
a asfaltových povrchov. Priebežne
sa dopĺňajú pod hracie prvky dopadové plochy vyhovujúce bezpečnej
hre detí na týchto hracích prvkoch.
Hracie prvky vyberajú riaditeľky MŠ
v spolupráci s učiteľkami tak, aby boli
maximálne využité a prispôsobené

všetkým vekovým kategóriám detí.
V areáli MŠ Borská mestská časť
úzko spolupracuje s OZ Borská, kde
sa v roku 2018 začala komplexná
revitalizácia areálu terénnymi úpravami a prípravou plôch pre nové hracie
prvky a plochy pre športoviská. Aktívne sa do úprav areálu zapojili aj
rodičia z MŠ L. Sáru a MŠ Kolískova, ktorí boli úspešní aj pri získavaní
dotácii z rôznych grantových schém.
-mš-; Foto: MiÚ

Karloveské deti sa zoznamujú
s angličtinou už v materskej
škole

D

eti sa hravou formou učia
základné slovíčka, pesničky
či básničky. Používajú na to
učebnice, ktoré majú formu pra
covných zošitov. Deti si v tomto
veku ľahšie osvojujú cudzie slová,
učenie slovíčok vnímajú ako hru,
zábavu, tešia sa z nových slov, ktoré
sa naučili.
„Po vstupe do ZŠ, kde majú cudzí
jazyk povinný, sa im ľahšie osvojuje,
lebo majú už elementárne základy
z predškolského veku. Dvakrát do
roka lektorka urobí pre rodičov
otvorenú hodinu, kde sa deti prezen
tujú, ako a čo sa učia,“ informuje riaditeľka Materskej školy (MŠ)
Kolískova 14 Monika Šuleková.
Výuka angličtiny pre deti od
štyroch rokov sa koná popoludní
www.karlovaves.sk

dvakrát do týždňa v jazykovej učebni
v priestoroch MŠ. Deti sú rozdelené
do dvoch skupín - začiatočníkov
a pokročilých. Výuku zabezpečuje
súkromná jazyková škola, ktorá má
zmluvu s Karlovou Vsou o prenájme
priestorov v priestoroch MŠ.
Rodičia platia za výuku angličtiny
polročne, pre deti predškolákov,
ktoré majú jeden rok pred plnením
školskej dochádzky, je výuka hradená
z príspevku na výchovu a vzdelávanie,
ktorú poskytuje ministerstvo školstva.
O výučbu angličtiny požiadali sami
rodičia. V minulosti MŠ ponúkala
aj možnosť učiť sa nemčinu, ale o tú
nebol záujem. V škôlke ponúkajú aj
pohybovo-tanečný krúžok so zame
raním na slovenský folklór a výtvarný
ateliér.

Deti sa zoznamujú s angličtinou formou hry
Ako informuje vedúca oddelenia
školstva miestneho úradu Iliana Medviďová, všetky materské školy, ktoré
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Karlovej Vsi, zabezpečujú pre svojich
škôlkarov výučbu angličtiny podob-

ným spôsobom ako v MŠ Kolískova.
Okrem toho mnohé z nich ponúkajú
možnosť navštevovať aj ďalšie krúžky,
a to tanečné, športové, výtvarné či
dokonca na MŠ Adámiho aj krúžok
kung-fu.
-mš-; Foto: internet
K ARLOVESKÉ NOVINY

Karloveský Mikuláš
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Karloveské centrum kultúry

KARLOVESKÝ
MIKULÁŠ
9.12. 2018
9:00 - 12:00

Tvorivé dielničky - mikulášske odznaky

10:00

Máša a medveď - interaktívna
rozprávka pre deti a rodičov
Na záver obdaruje Mikuláš, anjel a čert
každé dieťa sladkým balíčkom.

Deti prihlasujte na mikulas@karlovaves.sk

Lístky na ticketportal.sk
facebook.com/kckamel
0940 634 126

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Ples strašidielok a lampiónový Jesenné dielničky na Borskej
sprievod škôlkarov z Kolískovej
ri príležitosti sviatku Všet šiek a tekvíc vznikli krásne výtvo-

H

alloweenske kostýmy a zá
bava spojená s tvorivými
dielňami. Takto vyze
ralo zábavné predpoludnie, ktoré
zorganizovali v Materskej škole
Kolískova začiatkom novembra
pod názvom Ples strašidielok. Deti
si užili zábavu pri tanci, súťažiach či
výrobe strašidielok z tekvíc a iného
prírodného materiálu.
Podvečer zábava pokračovala na
školskom dvore aj s rodičmi, starými
rodičmi a súrodencami. Všetkých
milo prekvapil hojný počet zúčastnených. Každé dieťa dostalo malý

darček v podobe svietiaceho náramku. Po prehliadke vystavených svie
tiacich tekvicových strašidielok sa
všetci vydali na lampiónový sprievod
po sídlisku v okolí ich materskej školy.
„Aj keď už bola poriadna tma, nikto
sa nebál, pretože nám na cestu svie
tili lampióny najrôznejších tvarov
a farieb. Počasie bolo príjemné, vládla výborná nálada a už sa tešíme na
túto akciu v budúcom roku,“ opísala
svoje dojmy z podujatia riaditeľka MŠ
Kolískova 14 Monika Šuleková.
-mš-; Foto: MŠ Kolískova

P

kých svätých strávili deti
z materskej školy Borská
tvorivý deň so svojimi rodičmi.
Jeseň je bohatá na prírodné ma
teriály, z ktorých sa dá vytvoriť
široká škála výrobkov. Jesenné
dielne sa preto niesli v duchu práce
s prírodnými materiálmi.
Z pripraveného lístia, vetiev, ši

ry – vyrezávané tekvice, pavúky či
húsenice, ale aj jesenný venček alebo svietnik. Pani učiteľky vystavili výrobky v šatni a na další deň si
ich deti mohli zobrať domov, aby
im skrášlili nadchádzajuce sviatky
Dušičiek.
Zuzana Olgyayová; Foto: Alena
Rollerová

Všetkým urobili radosť aj vlastnoručne vyrezávané tekvice
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

hľadá do materskej školy L. Sáru 3 v Karlovej Vsi
učiteľku a pomocnú kuchárku
s nástupom od 2. januára 2019
Deti predviedli aj svoje halloweenské kostýmy

V prípade záujmu kontaktujte školské oddelenie na tel. č.:
02 707 11 221, alebo e- mailom na: skolstvo@karlovaves.sk

Ako pomôcť cez zimu ježkom a vtákom na sídlisku?

P

richádza zimné obdobie. Pre
divo žijúce zvieratá je to ob
dobie skúšky toho, ako sú
na zimu pripravené. Vtáky, ktoré
zimujú v teplých krajinách, už
dávno odleteli. Tie, čo tu zostáva
jú (sýkorky, vrabce, pinky, žlny,
drozdy a iné), potrebujú najmä
na sídlisku pomoc. Je tu málo lúk
a polí, kde zostala potrava v podobe
sýtych olejnatých semien. Preto im
pomôže, ak im ľudia na sídliskách
pripravia kŕmidlá a pravidelne až
do jari budú sypať chutné semená
a nechávať misky s vodou.
A čo ježkovia? Jež je veľmi nenápadný a užitočný tvor. Počas jari a leta
o nich skoro nevieme, okrem nočného
šuchotania v tráve, kde hľadajú červy,
larvy, pandravy chrústov, húsenice
a inú potravu. Keď sa v jeseni skracujú dni, stretávame sa s nimi večer na
ich potulkách za potravou a úkrytom alebo pri prechádzaní cez cestu.
www.karlovaves.sk

Viacerí tento prechod neprežijú
a hynú pod kolesami áut. Osobitne
opatrní by mali byť vodiči na Dlhých
dieloch.
Ježkovia si v jeseni robia tukové
zásoby, priberajú na váhe tým, že jedia rôznu potravu. Keď teplota klesne
pod 5 °C hľadajú si zimný príbytok,
kde budú spať až do jari. Vhodných
zimných domčekov je na sídlisku
málo. Aj preto, že všetky kopy spadnutého lístia sa odpratávajú a to aj pod
kríkmi, kde by sa mohli nechať. Práve
také kopy lístia a konárov alebo škáry
v betóne pod betónovými chodníkmi
potrebuje ježko na prezimovanie. Pod
nimi si vyhĺbi jamku, kam sa schúli
a zaspí.
V Karlovej Vsi deti vytvorili viacero zimných domčekov pre ježkov
v areáloch MŠ Kolískova a ZŠ A.
Dubčeka. Aktivita bola zrealizovaná v rámci projektu DELIVER
(LIFE17CCA/SK/000126). Ak sa

chcete inšpirovať a vytvoriť domček aj
vy vo vašom átriu alebo pod stromom,
návod nájdete na webe https://broz.sk/
ako-pripravit-zimovisko-pre-jezka/.
Všetci ježkovia však nie sú na zimu
dostatočne vykŕmení. Mali by mať
minimálne 700 gramov. Ak stretnete
na večerných prechádzkach malého
alebo zraneného ježka, taký zrejme
zimu neprežije. Treba ho odchytiť
do dostatočne vysokej škatule, aby

nevyliezol (pozor, treba rukavice),
a zavolať na telefóne číslo 0903 298
333. Ak ste spozorovali ježka vo
svojom okolí, môžete ho nahlásiť
aj Bratislavskému regionálnemu
ochranárskemu združeniu na e-mail:
halkova@broz.sk.
Silvia Halková (Bratislavské
regionálne ochranárska združenie)
Foto: internet
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Na lampiónovom sprievode
sa zišlo takmer päťsto
Dlhodielčanov

S

vetelná a ohňová šou, tanec so
svetelnými tyčinkami, no naj
mä množstvo rozžiarených
lampiónov. Aj takúto podobu mal
tradičný Dlhodielsky lampiónový
sprievod, ktorý sa uskutočnil vo
štvrtok 8. novembra.
Stredobodom sprievodu bol motýľ,

ktorý deti po celý čas sprevádzal. Deti
sa schovávali pod jeho krídla a nie
ktoré boli natoľko zaujaté, že sa svojim rodičom na chvíľu stratili. Podujatie zorganizovalo rodinné centrum
Dlháčik v spolupráci s Kamel klubom.
Zuzana Melušová;
Foto: Marián Suvák

Škôlkari sa učili o bezpečnosti
v doprave

B

ezpečnosť na prvom mieste.
Deti z MŠ Suchohradská 3
sa vybrali na dopravné ihris
ko v Stupave, kde si v praxi osvojo
vali správanie chodca, kolobežkára
alebo cyklistu.
Aktivity s dopravným zameraním
sú dôležité najmä pre najstaršiu vekovú skupinu päť a šesťročných detí,
ktoré zvládnu teoretickú a aj praktickú
časť výučby. V teoretickej časti sa deti
porozprávali o pravidlách, ktoré majú
dodržiavať nielen chodci, ale aj malí
kolobežkári a cyklisti.
Nadobudli nové znalosti o tom, ako
sa správať v netradičných situáciách,

ako predchádzať možným konfliktom
na ceste a chodníku a čo robiť, ak za
sebou započujú zvuk sanitky. Deti
si za pomoci lektorky zopakovali
základy, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť na ceste. Kam sa máme po
zerať, keď prechádzame cez cestu, ako
sa správame pred vstupom na prie
chod pre chodcov, ak je tam semafor
a ak tam semafor nie je, po ktorej
strane chodníka má ísť dieťa a po
ktorej dospelý, ale aj o dopravných
značkách. Deti si tiež mohli vyskúšať
jazdu na kolobežke.
Text, Foto: Oľga Mitrová, MŠ
Suchohradská 3

Lampiónový sprievod sprevádzal farebný motýľ a množstvo lampiónov

Na ľade už ako doma

E

šte pred prvými snehovými
vločkami sa deti z Materskej
školy Ľ. Fullu vybrali na
kurz korčuľovania. Desať vyučo
vacích hodín na ľadovej ploche ab
solvovalo 32 detí, ktoré trénovali vo
viacerých skupinách.
Nie každý sa narodil s korčuľami
na nohách, a preto sa začalo pekne od
začiatku. Korčuľovanie vpred, zmeny
smeru, slalom a o niečo komplikovanejšie korčuľovanie vzad. Samo

zrejme, nesmel chýbať nácvik toho
najdôležitejšieho – brzdenia. Darmo
sa totiž človek rozbehne, keď potom
skončí s nosom na mantineli.
O úsmevné situácie nebola núdza,
ale každou hodinou bolo vidieť, ako
sú detské nôžky na ľade čoraz istejšie.
Za svoj športový výkon dostali malí
korčuliari a korčuliarky ľadový diplom, ktorý ich oprávňuje v zime sebaisto naskočiť na ľad.
-ab-; Foto: internet

Deti si za pomoci lektorky prakticky precvičili svoje znalosti

Karloveskí škôlkari dostanú
nové hračky

D

eti v materských školách
Majerníkova 11, Kolísko
va, Adámiho a Majerníko
va 60 sa môžu tešiť na nové
hračky a učebné pomôcky za viac
ako šesťtisíc eur. Všetky spĺňajú
kritériá z hľadiska hygienického
aj pedagogického. Slúžia na rozvoj
kreativity detí. Hračky vybrali ich
učiteľky, ktoré majú bohaté skúse
nosti s tým, aké hračky majú u detí
úspech a zároveň sú pre škôlkarov
aj vhodné.
„Výber hračiek sme prispôsobili
vekovým kategóriám detí. Objednali
sme hračky pre najmenšie deti, a tak-

K ARLOVESKÉ NOVINY

tiež pre predškolákov. Pre najmenšie
deti sme vybrali hračky na rozvoj
jemnej motoriky. Sú to najmä rôzne
stavebnice, podložky na tematické hry
a drevené hračky,“ informuje riaditeľka MŠ Majerníkova 11 Iveta Ryzá.
Pre staršie deti sú určené hračky
a učebné pomôcky, napríklad kočíky
pre bábiky, zatĺkačka, pracovné
náradie či magnetické hračky. Pre naj
staršie deti objednali rôzne pamäťovo
a motoricky náročné hračky a učebné pomôcky, ktoré slúžia na rozvoj
pamäti, sústredenia a graficko-moto
rických zručností.
-mšwww.karlovaves.sk
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Viete kto je autorom scén
z Perinbaby?
Karlovešťan a scénograf
Viliam Ján Gruska

B

ohatá tvorba Karlovešťa
na Viliama Jána Grusku
dala od 60. rokov minulého
storočia tvár množstvu filmov. Jeho
rukami prešli scény aj z filmov,
ktoré zaručene poznáte - Perinba
ba, Kráľ Drozdia brada, Mahuliena
zlatá panna, Šípová Ruženka alebo
Sokoliar Tomáš. Na vymenovanie
všetkých nie je priestor a kvantita
nie je ani kritériom, ktoré uznávaný
slovenský scénograf pokladá za
podstatné. Národnú filmovú cenu
Slnko v sieti za Výnimočný prínos
k slovenskej kinematografii získal
za kvalitu, ktorú odovzdal sloven
skej kultúre a desaťtisícom televíz
nych a filmových divákov.
Svoje rané detstvo ste zažili na
Orave, v Rabčiciach. Mali ste
ľudovú hudbu a tanec takpovediac
v krvi, alebo vás k nim niekto pri
viedol?
Otec bol učiteľ, rodák z Rabčíc,
z obce pod Babou Horou, kde sa bežne
používalo goralské nárečie, a matka
učiteľka, rodáčka zo Slanice, dnes už
zatopenej vodou Oravskej priehrady.
Tam sa hovorilo stredoslovenským
nárečím. Tak ako tisíce mladých
učiteľov na Slovensku, aj moji rodičia
mali poslanie vštepiť deťom spisovnú
slovenčinu. Matka, a niekedy aj
otec hrávali na organe v miestnom
kostole, kde sa tiež spievalo v spi
sovnej slovenčine. Organová hudba
a spev v kostole, to bola hudba, ktorá
sa najhlbšie usádzala v mojej pamäti. Otec chodieval hrávať na krstiny,
svadby, kde sa goralské piesne valili
prúdom. My deti sme z goralských
piesní pochytili tie, ktoré zaznievali
v prírode – pri pasení kráv, cestou na
pole alebo v lese pri hľadaní húb.
Ako by ste opísali život vašej rodiny
v Rabčiciach v tom čase?
Udalosti okolo trojmesačného znehybnenia frontovej línie medzi Rabčicami a Veľkou Lipnicou boli natoľko
dramatické, že z mojej detskej pamäti vymazali takmer všetko, čo som
ako dieťa zažil. K tomu sa pridalo aj
www.karlovaves.sk

obdobie niekoľkých mesiacov pred
skončením druhej svetovej vojny
a zopár ďalších mesiacov po nej. Ten
čas bol pre našu rodinu dramatický
do krajnosti, až kým sme sa neusídlili v Liptovskej Teplej. Život v tomto „mestici“ (ani nie dedine, ani nie
meste), boli pre nás, troch bratov, do
odchodu na štúdiá nesmierne dôležitý
a rozhodujúci pre našu budúcnosť,
hoci z dnešného pohľadu sme žili
na hranici biedy. Pre mňa to boli
roky nabité športom, divadlami, premietaním v kine, návštevou filmov
v Ružomberku, aj „veľkých“ pro
gramov v amfiteátri v Martine. Pohltilo ma toľko kultúrnych a vzdelávacích
záľub, že jedna vytláčala druhú. Premietanie v teplianskom kine vo mne
zanechalo (to som dokázal zhodnotiť
až oveľa neskôr) výnimočné stopy,
ktoré som zúročoval až o niekoľko
desaťročí.
Čo vás pritiahlo do súboru Lúčni
ca?
V pozadí môjho neskoršieho
rozhodnutia skúsiť svoje dispozície
v Lúčnici, bolo aj trojročné účinkovanie v folklórnom súbore OSŠ
a v sporadicky pôsobiacom súbore
na jedenásťročenke. Na jeseň 1954
som nazbieral odvahu a prihlásil sa
na konkurz. Až v Lúčnici sa mi začali v rýdzej podobe dokorán odkrývať
ľudová kultúra a ľudové umenie.
Šestnásť rokov strávených v Lúčnici
v rôznych pozíciách, z toho desať
rokov popri zamestnaní, znamenalo
možnosť trvalého kontaktu s čoraz
mladšími a mladšími, možnosť prenikať do „šíreho sveta“, čo dnes
vnímam ako čas nepretržitého
vzdelávania a úsilia „vlastnoručne“ sa
dotýkať podstaty ľudovej kultúry.
Ako ste sa dostali k scénografii
v Slovenskej televízii? Bola to náho
da, alebo váš cieľ?
Do televízie ma prizval bývalý
Lúčničiar, ktorý v nej pôsobil ako
prvý architekt – scénograf. Po
ukončení pôsobenia v Lúčnici som
sa pustil do tvorby scénografie pre

Viliam Ján Gruska
filmy, inscenácie, ale aj do tvorby amfiteátrov a programov pre ne. Niektoré amfiteátre, ktoré som navrhol,
slúžia svojmu poslaniu už vyše štyridsať rokov, napr. v Terchovej, Detve
či na Myjave. Mnohé z filmov, na
ktorých som sa podieľal ako architekt,
odhaľujú svoje kvality v reprízach a sú
vnímané ako porovnateľné s veľkými
dielami európskej filmovej tvorby aj
špecifickej tvorby pre televízne vy
sielanie.
Dnešná svetová kinematografia je
z veľkej časti založená na nakrúcaní
pred „zeleným plátnom“. Vnímate
to ako hrozbu pre scénografiu, ale
bo možný zánik povolania ako ste
ho vykonávali vy?
Už dnes nastupuje na scénu nové
odvetvie v ľudskej činnosti, drsne
pomenované kreatívny priemysel.
K nemu sa radí všetko – divadlo,
film, produkcie, ktorých obsahom je
ľudová kultúra, literatúra, hudba, vý
tvarné umenie v celej svojej rozma
nitosti, všetko, čo sa čoskoro bude
dať merať jediným kritériom, ktorým
je zisk. Rýchlosť premien v digitálnej
technike a technológiách je nepredvídateľná.

jich televíznych projektov priniesli
na obrazovky aj reálnych ľudí, či
už starších, alebo z jednoduchších
pomerov. Chýba dnešnej televíznej
tvorbe takýto obraz Slovenska?
Nebola to celkom náhoda, keď
som sa v 80. rokoch pustil do vkladania spomienkového rozprávania do
scénických programov. Vďaka tomu
som sa dostal k príbehom a osudom
mnohých ľudí nielen na sloven
skom vidieku. Začala sa predo mnou
odokrývať celistvá podoba našej
kultúry.
Tvorivá účasť na výrobe desiatok
filmov, stoviek scénických programov,
ma naučila ponárať sa do dejinných
procesov hlbšie, ako sa to robí bežne.
Podiel na tom majú najmä režiséri,
s ktorými som prišiel do kontaktu, ich
vzdelanie, rozhľad v dejinách a všetkých oblastiach umenia bol a je hodný
obdivu. Pri hľadaní odpovedí, prečo
bola filmová aj televízna tvorba pre
Slovensko užitočná, treba vzdať hold
práve tejto profesií. Mladá generácia
filmových a televíznych tvorcov má
šancu len vtedy, keď sa bude usilovať
byť ako oni. Vzdelaná, rozhľadená,
naplnená invenciami, ktoré bude
v sebe nepretržite pestovať.
Adam Beňo; Foto: archív V. J. Gruska

Takpovediac proti prúdu ste do svo
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Objavte regionálnu televíziu
pre svoju kampaň

Prečo regionálna televízia? Pretože spĺňa sen každého média!
Teší sa vernosti a záujmu divákov! To je jasný úspech! Využite tento
komunikačný kanál pre vašu firmu a vaše reklamné posolstvo.
Aká je regionálna televízia?
• Má uznanie u divákov a veľké sympatie
Miestne informácie majú, vzhľadom na svoju
hodnotu a bezkonkurenčnosť v najbližšom okolí,
uznanie u divákov a veľké sympatie.
• Má nadpriemerné verné publikum
Miestna televízia je pre ľudí dôveryhodná a má
vysokú mienkotvornú funkciu.
• Reklama v regionálnej televízií neprekáža - je
považovaná za súčasť programu.
Prieskumy zo zahraničia dokazujú, že drvivá
väčšina obyvateľov dôveruje lokálnej reklame

Aké budú vaše benefity?
• Vaše reklamné oznámenie bude mať najvyššiu
pozornosť medzi divákmi.
• Efektívna cielená reklama bez strát z rozptylu.
• Optimalizácia rozpočtu, eliminovanie
reklamného plytvania.
• Kampaň umožní otestovať pôsobenie
reklamného posolstva v malom rozsahu.
• Silné pokrytie, lojálne publikum a regionálna
identita na jednom mieste. Buďte pri tom!

Reklama v TV Bratislava cielene oslovuje obyvateľov v ekonomicky najvýkonnejšom meste na Slovensku
a tak dosahuje efektívny účinok bez geografických strát rozptylom.
• TV Bratislava patrí k najdôležitejším miestnym médiám v regióne.
• Státisícový potenciál - diváci vo všetkých krajoch.
Vysiela aj ďalších káblových rozvodoch na Slovensku.
• Pravidelné publikum je cca 200 tisíc divákov.
Deklarovaný počet divákov opiera o prieskum sledovanosti od renomovanej agentúry.
• TV Bratislava je nielen klasická televízia, ale aj internetová TV a webový portál.
• Je v hlavnom meste - kde je najväčšia kúpna sila.
Nájdete nás na: www.tvba.sk
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Seniori v malom Ríme

V

o štvrtok 8. novembra sa 66
seniorov z Dúbravky, Kar
lovej Vsi a Lamača zúčast
nilo vlakového zájazdu do malého
Ríma, ako sa zvykne hovoriť
neďalekej Trnave. S odborným lek
torom postupne navštívili barokový
Kostol sv. Jakuba, Farský kostol sv.
Mikuláša a Katedrálu sv. Jána Krs
titeľa, ktorú v roku 2003 navštívil aj

Výlet do Topoľčianok

pápež Ján Pavol II.
Okrem kostolov sa za teplého
počasia poprechádzali po upravenom
centre mesta. Videli aj dominantu
Trnavy, ktorou je mestská veža. Tá
v minulosti, počas vpádov osmanských vojsk, slúžila ako rozhľadňa.
Zájazd zorganizovala Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
Bratislava IV.
Ján Molnár; Foto: JDS

Seniori sa poprechádzali po vynovenom centre Trnavy
lesklý
náter

hnev,
po
latinsky

vyrábal
koberec

rastlinné
maslo

J

ednodňový zájazd sa usku
točnil 23. októbra a zúčastnilo
sa na ňom 46 seniorov z Kar
lovej Vsi.
Prvou zastávkou bol Národný žreb
čín Topoľčianky, ktorý patrí k naj
významnejším svetovým žrebčínom.
Účastníci nazreli do jazdiarne aj do
chovateľských objektov. Meno tohto
žrebčína má vo svete „cveng“. Aj preto dostala anglická kráľovná Alžbeta
II do daru koňa práve z tohto chovu.
Po prehliadke žrebčína sa seniori
presunuli k zámku. V rokoch 1923 až

1951 slúžil ako letné sídlo prezidentov republiky. Najviac ho preslávil
milovník koní a prezident Tomáš
Garrique Masaryk. Do Topoľčianok
chodieval takmer každý rok počas
výkonu svojej prezidentskej funkcie
od roku 1923, a to pravidelne na dva
mesiace, zvyčajne v auguste a septembri. Bol to pobyt nielen rekreačný,
ale aj pracovný. Posledný z prezidentov, ktorí využívali príjemné pro
stredie topoľčianskeho zámku, bol
v roku 1951 Antonín Zápotocký.
-dď-; Foto: MiÚ

Karloveskí seniori navštívili aj národný žrebčín
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Augustoví a septembroví jubilanti na spoločnej oslave

P

riestory veľkej sály Karloveského centra kultúry sa v pondelok 5.
novembra opäť zaplnili jubilantmi. Zišli sa tam oslávenci, ktorí svoje
jubileá oslávili v auguste a septembri. Najstarším oslávencom bola
92-ročná Vilhemína Borodajkieviczová.
Na podujatí sa zišlo 69 jubilantov, ktorým tradične osobne zablahoželali starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová, zástupca starostky Branislav Záhradník
a niektorí karloveskí poslanci. O pestrý kultúrny program sa postarali žiaci ZUŠ

Dobrá nálada vládla v sále aj tentokrát

J. Kresánka, ktorá dlhodobo pôsobí na viacerých miestach v našej mestskej
časti.
Karlova Ves pozýva na stretnutia jubilantov Karlovešťanov, ktorí oslávili
v dvoch predchádzajúcich mesiacoch 75. narodeniny, a všetkých, čo dovŕšili
80 a viac rokov. Najbližšie sa 10. decembra zídu v priestoroch KCK októbroví
a novembroví jubilanti.
-mš-; Foto: Jana Hrdličková, Miroslava Sárová

Jubilantom zablahoželali aj miestni poslanci,
hore Martina Magátová, dole Peter Lenč

Oslávencom tradične zablahoželala aj starostka Dana Čahojová

Najstaršia oslávenkyňa Vilhelmína Borodajkieviczová s vicestarostom
Branislavom Záhradníkom a poslankyňou Annou Zemanovou
K ARLOVESKÉ NOVINY

O program sa postarali žiaci ZUŠ Jozefa Kresánka
www.karlovaves.sk

20

Rozhovor

december 2018 – január 2019

Čečinka oslávila 40. výročie založenia
veľkolepým koncertom

S

rdce jej od mladosti bije
pre slovenský folklór. Počas
štyridsiatich rokov prešlo
jej rukami už tisíc detí. Naučili sa
spievať, hrať na ľudové nástroje
a tancovať na vysoko profesionál
nej úrovni. Karloveský súbor DFS
Čečinka, ktorý pôsobí na Základnej
umeleckej škole Jozefa Kresánka
v Bratislave, oslávil 40. výročie
svojho založenia strhujúcim prog
ramom. Porozprávali sme sa
s vedúcou detského folklórneho
súboru pani Beátou Čečkovou.

Vystupovali ste počas dvoch
večerov, budú môcť tento prog
ram k 40. výročiu vidieť diváci aj
niekedy inokedy?
Budeme sa snažiť náš premiérový
program zopakovať vo februári 2019
v DK Dúbravka.

Štyridsať rokov folklóru, čo to pre
vás znamená?
Znamená to pre mňa veľmi veľa. Je
to kus môjho života. Keď som prišla
v roku 1975 z Trenčína do Bratislavy,
srdce mi pišťalo za folklórom. Tak
som si pomyslela, že by nebolo od
veci založiť detský folklórny súbor,
vtedy v Základnej umeleckej škole pre
štvrtý obvod. Nikto sa o to dovtedy
nepokúšal. Začiatky v Devínskej
Novej Vsi boli ťažké. Trápili sme sa,
prešli sme do Dúbravky, kde to bolo
o niečo lepšie, no fungovali sme
v pivnici a telocvični. Najlepšie podmienky sme dostali v Karlovej Vsi
na ZUŠ Jozefa Kresánka, kde sme
aj zakotvili a sme tu dodnes. Štyridsať rokov je kus života, o ktorý som
možno ochudobnila rodinu, ale získala som nádherný dar, tisíc detí, ktoré
sme „nakazili bacilom folklóru“.
Mnohí naši bývalí členovia sa fol
klóru venujú aj v dospelosti, buď sú
taneční pedagógovia, alebo pôsobia
v Lúčnici či SĽUK-u.

Je tento program venovaný všet
kým regiónom?
V celom programe sa objavia jednotlivé folklórne oblasti Slovenska
ako Goral, Liptov či Trenčín. Znejú
v ňom piesne z východného, stredného aj západného Slovenska. Obnovili sme aj cepíkový tanec, ktorý
pred tridsiatimi rokmi priniesla choreografka Zdenka Mohnacká, ktorá
bola spoluzakladateľkou DFS Čečinka pred štyridsiatimi rokmi.

Čečinka však musela o svoju
pozíciu najskôr zabojovať, aby vás
uznávali.
Po desiatich až pätnástich rokoch
sme začali byť akceptovaní. To
pokladám za skutočný úspech. Od
chovali sme štrnásť detských ľudových
hudieb.

náklady. Pomohli nám vtedy aj štátne
orgány. Zanechali sme tam obrovskú
stopu, pretože sme tam boli prví.

Precestovali ste s Čečinkou 39 kra
jín. Ktorá vám utkvela v pamäti
najviac?
To bol v rámci milénia náš príchod
na Havajské ostrovy. Boli sme tam
nominovaní za Európu. Boli sme
bezradní, pretože sme museli nájsť
1,2 milióna korún na letenky a ďalšie

Aký bol váš najkrajší zážitok za 40
rokov pôsobenia Čečinky?
Bolo to v roku 1994, keď sme
vystupovali pred pápežom Jánom
Pavlom II. Spievali sme koledy a potom nás pozval na pódium, kde každé
dieťa požehnal. To bol nádherný,
morálny aj citový zážitok. Rada si

www.karlovaves.sk

V prvej sme sa venovali minulosti,
aby si na naše dávne roky zaspomínali všetci, ktorí v súbore tancovali,
spievali či hrali. Druhá časť bola
veľmi krásna, premiérová, s novými
piesňami. Nesmierne náročnú prácu
odviedli mnohí pedagógovia Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka,
ktorí sú opornými bodmi nášho súboru. Pomáhali korepetítori, tí sú tiež
mimoriadne dôležití pri vyučovaní
a stavbe tancov. Nemenej dôležitá
je úloha tanečných, speváckych
a hudobných asistentov, ktorí pomá
hali docvičiť program tak, aby mal
zmysel.

Autorkou galaprogramu bola vedúca súboru Beáta Čečková

však spomínam aj na naše tri ocenenia v Saint Petersburgu. Spolu s nami
súťažili vysoko profesionálni Abcházci z Gruzínska. Ich chlapci tancujú na
špičkách. Je úžasné dívať sa na nich,
napriek tomu slovenský folklór zvíťazil.

Komu patrí vaša najväčšia vďaka
za spoluprácu?
Základnej umeleckej škole Jozefa
Kresánka, ktorá ponúka 110-člennému súboru nevyhnutné zázemie.
Z verejných zdrojov nás podporil
Fond na podporu umenia, ako aj Nadačný fond Telekom pri nadácii Pontis. Z Fondu a z nadácie sme dostali
grant k výročiu súboru. Vďaka patrí
aj občianskym združeniam, sponzorom, a chcem vyzdvihnúť spoluprácu s mestskou časťou Karlova Ves,
ktorá nás už veľa rokov podporuje
a pomáha nám.
-bh-; Foto: Marián Polák

Vaši priaznivci mali možnosť kon
com novembra vidieť strhujúci
program. Na čom ste ho postavili?
ČEČINKA
Program sa skladal z dvoch častí.
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Garage Band Contest
vyhrala kapela
Phonogroove

Š

tvrtý ročník súťaže Garage
Band Contest pozná svojho
víťaza. Zo šesťčlenného finále
zabodovala u publika kapela Pho
nogroove, ktorá okrem finančnej
odmeny získala aj pozvánku na
budúcoročné hodové pódium.
Podujatie Garage Band Contest
sa opäť ukázalo ako skvelá možnosť
pre lokálne kapely odprezentovať sa
pred širokým publikom. Vo finále sa
predstavilo šesť kapiel, ktoré posunula
pred divákov odborná porota po vypočutí všetkých registrovaných
zoskupení.
V piatok 23. novembra už malo

Mladí bratislavskí hudobníci
v Redute

všetko vo svojich rukách samotné
publikum, ktoré prostredníctvom
hlasovacích lístkov priamo na mieste
rozhodlo o kapelách na prvých troch
miestach.
Tretie miesto a odmenu 200 eur si
odniesla kapela Caliber X. O priečku
vyššie a s odmenou 300 eur sa umiestnila kapela Catharsic. Víťazom večera
sa však stala formácia Phonogroove.
Finančná odmena 500 eur zaiste potešila, ale kapela určite ocení isté
miesto v programe budúcoročných
Karloveských hodov.
-ab-; Foto: ČINUBA

S

lovenská filharmónia zaradi
la vo svojej 70. koncertnej
sezóne do abonentného cyk
lu Junior koncert Symfonického
orchestra a speváckeho zboru
bratislavských verejných základ
ných umeleckých škôl.
Projekt spolupráce bratislavských
ZUŠ iniciovali ich riaditelia a výsledkom bol hudobný program vokálno-inštrumentálneho
zamerania.
Dramaturgiu koncertu tvorili skvosty
hudobnej literatúry (Britten, Messe
net, Grieg, Šostakovič) a medzi nimi
aj vzácne kusy pôvodnej slovenskej
tvorby, dokonca skladba skomponovaná pre tento orchester „na mieru“
z pera slovenskej skladateľky Ľubice
Čekovskej.
Asi 160 študentov bratislavských

Víťaz súťaže – kapela Phonogroove

ZUŠ pod taktovkou Jozefa Chabroňa
malo príležitosť ukázať svoje umenie na najprestížnejšom koncertnom
pódiu na Slovensku – v Koncertnej
sieni v Redute, čo pre mnohých z nich
bude nezabudnuteľným zážitkom na
celý život.
Vypredaná Reduta odmenila
mladých hudobníkov obrovským
potleskom. Sólistom orchestra bol
desaťročný talentovaný huslista
Teo Gertler a hobojistka Alžbeta
Struňáková. Koncert gradoval od
menšieho sláčikového zoskupenia
cez dychový orchester k záverečným
vokálno-inštrumentálnym
dielam
Morriconeho, Jenkinsa a Vangelisa.
Anna Gondášová;
Foto: ZUŠ J. Kresánka
Inzercia

P L ES

Vintage

26. 1. 2019 o 19:00

Prípitok, exkluzívna plesová večera,
dezert, káva, čaj, 1 1/2l. nealko, 0,25l. vína,
slaný mix a polnočná kapustnica

K ARLOVESKÉ NOVINY

Veľká sála 49 € | Malá sála - 39 €
rezervacie@karlovaves.sk - 0940 634 126
Dress Code - White tie / Black tie

Principál Roman Féder
Karloveské tanečné centrum
Funny Fellows - Old Time Band
hudobno-humorné soireé
Cirkus Vintage
výpravná artistická show
Prekvapenie - hudobný hosť
DJ/Jukebox
Bohatá tombola
Fotograf
Karikaturista

www.karlovaves.sk
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Z policajného
zápisníka

okóber – november 2018

158

• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže. Neznámy
páchateľ v čase od 16.00 h dňa 31. 10. do 15.30 h dňa 5. 11. v spoločnej
podzemnej garáži na Belánikovej 4, odcudzil z pletivovej ohrady bicykle
a pracovné náradie, čím spôsobil poškodenej celkovú škodu krádežou vo
výške 6450 eur.
• Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin krádeže. Neznámy páchateľ v čase od 16.45 h dňa 5. 11. 7.45 h dňa 6. 11. na Belánikovej 4 doposiaľ
nezisteným spôsobom vnikol do priestorov podzemných garáží. Následne
sa vlámal do pivničnej kobky, kde odcudzil pánsky horský bicykel s príslušenstvom, čím spôsobil poškodenému celkovú škodu vo výške predbežne 652,31 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie a vzniesla obvinenie voči 40-ročnému
mužovi za prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Obvinený
v čase o 12.40 h dňa 11. 11. na ulici Staré grunty, viedol osobné motorové vozidlo v protismere. Na Svrčej ulici bol zastavený a kontrolovaný hliadkou a vyzvaný na predloženie dokladov potrebných na vedenie
a prevádzku motorového vozidla. Lustráciou predložených dokladov bolo
zistené, že obvinený viedol motorové vozidlo i napriek tomu, že mu bol
súdom uložený trest zákazu činnosti vedenia akýchkoľvek motorových
vozidiel v trvaní piatich rokov. Vykonával teda činnosť, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu o zákaze činnosti.
• Polícia začala trestné stíhanie a súčasne vzniesla obvinenie voči
56-ročnému mužovi za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Dňa 11. 11. v čase o 22.42 h viedol po Karloveskej ulici v smere na
čerpaciu stanicu Shell osobné motorové vozidlo, na ktorom nesvietilo
pravé predné stretávacie svetlo, ani zadné ľavé svetlo. Z tohto dôvodu
bol zastavený a kontrolovaný hliadkou PZ. Počas kontroly na mieste
sa po výzve podrobil dychovej skúške s výsledkom 0,73 mg/l alkoholu
v dychu. Z medicínskeho hľadiska akceptovaného trestnoprávnou praxou
je schopnosť vodiča bezpečne viesť motorové vozidlo zásadným spôsobom ovplyvnená, ak hladina alkoholu v jeho krvi dosiahne 0,4762 mg/l
etanolu vo vzduchu. Obvinený teda šoféroval v stave vylučujúcom spôsobilosť na túto činnosť.

Na jeseň priniesol bocian
Ninku, Adrianu a Sárku
Veľkú radosť do rodiny Pidových priniesla dcérka Nina, malá a krásna Karlovešťanka. Šťastným rodičom Michaele a Patrikovi sa narodila 19. októbra.
V ten istý deň doniesol bocian aj rodičom Dominike a Palimu malú Adrianu. Mamina Lucia Neuwirthová a tatino Kamil Čižmarič sa tešia zo svojej
malej „buchtošky“ Sáry Čižmaričovej, ktorá sa im narodila 28. septembra.
Dievčatám prajeme život plný zdravia, šťastia a lásky.
Aj v budúcom roku sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi ratolesťami. Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným dieťatkom do 21. januára e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Nezabudnite
pripísať svoje meno a priezvisko a meno dieťaťa. V najbližšom čísle uvítame do
života deti narodené v novembri, decembri a januári.		
-mšAdrianka

Sárka

Ninka

december – január

2. 12. 2018, 8.00 - 13.00 Vianočný jarmok v pastoračnom
centre kostola sv. Františka z Assisi.
6. 12. 2018 o 10.00 Mikuláš v Klbku
21. 12. 2018 – 7. 1. 2019 Prázdniny – Klbko zatvorené

Daruj Mikuláša - od 26. 11. do 5. 12. môžete priniesť do Klbka sladkosti či
iné drobnosti a posledné dva dni aj ovocie, ktoré potešia detičky zo sociálnej
ubytovne Fortuna v Dúbravke. Dňa 1. 12. ho môžete priniesť aj na Vianočný
jarmok do kostola sv. Františka.
Predvianočná duchovná obnova a spoveď
s pátrom Tomášom – 7. 12. 2018 o 10.00 h
Novoročná vysviacka Klbka sprevádzaná koledami
Zmena programu vyhradená. Aktuálne informácie a *prihlasovanie sa na aktivity
nájdete na našom FB RC Klbko a na www.klbko.sk.
Kontakt: Lackova 4, 841 04 Bratislava, +421 948 148 379, klbko.centrum@gmail.com
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Aktivity:

ČALÚNNICTVO. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov. Doprava zabezpečená, tel. 0915 832 186.
VODOINŠTALATÉR, tel. 0904 307 824.
Novootvorená ZUBNÁ AMBULANCIA prijíma nových pacientov. 0905
662 407, Stromová 16, Kramáre.
OPLOTENIE, predzáhradky, 0949 363 307.
KÚPIM staršie auto, aj nepojazdné. 0948 141 985.
DOUČÍM kvalitne AJ a matematiku. Deti aj dospelých. Skúsenosti mám
dlhoročné. Andrea, 0911 543 158
KÚPIM garáž v blízkosti Pribišovej ulice. Tel. 0903 216 017

Zmena programu vyhradená.
Ak si prajete zasielať náš program e-mailom, napíšte nám na info@dlhacik.sk. O RC Dlháčik sa starajú mamičky dobrovoľne.
Adresa: ZŠ Majerníková 60, BA. www.dlhacik.sk, tel.: 0949503444, účet.: 2940463127/1100

Vianoce krásne a čisté ako sneh, v rodine pohodu a smiech.
Silvestrovskú náladu po celý rok, šťastie nech sprevádza každý Váš krok.
To Vám zo ❤ želajú členky Rodinného centra Dlháčik.

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Deti splavovali
Dunaj

M

alí skauti z karloveského
Klubu vodných špor
tov využívali tohtoročnú
teplú jeseň do posledných dní.
V októbri boli na ďalšom veľkom
splave vodáckej sezóny.
,,Splavili sme úsek mošonského
Dunaja od Rajky po Mosonma
gyaróvár. Väčšina posádok lodí patrila do novovytvoreného oddielu
vodných skautov, ktorý sme nedávno
v obecnej lodenici založili s cieľom
obnoviť tradíciu vodného skuatingu
v Karlovej Vsi,“ hovorí vedúci oddielu Martin Čajági.
Voda síce nebola vysoká, ale rieka stále tiekla, deti sa v slnečnom
dni zabávali naháňačkami v loďkách.
,,Mošonské rameno Dunaja vytvára
na maďarskej strane tzv. Malý Žitný
ostrov, je to akási vnútrozemská delta

Dunaja, takže v tejto pestrej krajine
mokradí a lužného lesa videli deti aj
najrôznejšie vtáky,“ dodáva Martin
Čajági. Pred záverom splavu sa zdvihol nepríjemný protivietor, ale mladí

vodní skauti sa nedali a pod dohľadom
vedúcich s nadšením dopádlovali bezpečne do cieľa splavu.
Text; Foto: Juraj Pucher

Na pospájaných lodiach bolo
malým skautom veselo a bezpečne
si mohli obzerať aj nádhernú
divokú prírodu okolo

Medailová olympiáda Kataríny Pecsukovej

A

rgentínske Buenos Aires
bolo koncom októbra dejis
kom tretích Letných olym
pijských hier mládeže. Striebro
spod piatich kruhov si odniesla aj
kajakárka, odchovankyňa Kar
loveskej zátoky Katarína Pecsu
ková (na fotografii).
Strieborný kov bol vôbec prvou
medailou slovenskej výpravy na argentínskych hrách. Katarína Pecs
uková nenechala nič na náhodu
a za stupňami víťazov v šprinte
K1 vyštartovala už v kvalifikácii.
V osemfinále dosiahla druhý naj
rýchlejší čas za úradujúcou maj
sterkou sveta Eszter Rendessyovou.
Maďarská reprezentantka ostala neporaziteľná aj vo finálovej jazde, čo
znamenalo pre Katarínu Pecsukovú
striebro. “Bohužiaľ, mala som tam
majsterku sveta, tak ma predbehla.
Ona je aktuálne asi nedostihnuteľná
a ešte asi ďalšie dva roky bude. Počas
pretekov som sa cítila dobre. Prvý
štart sa mi nešiel dobre, ale predpo
sledný aj posledný boli veľmi dobré.
Cítila som podporu ľudí, ktorí ma
povzbudzovali, ale viac ma rozosmie
vali, ako pomáhali sústrediť sa na
preteky. Medailový ceremoniál bol
dojímavý a plakala som,” okomenK ARLOVESKÉ NOVINY

tovala svoje vystúpenie pre oficiálny
olympijský portál olympic.sk.
Mladá reprezentantka načala
vodácku medailovú žatvu, ktorú
doplnila zlatom a bronzom jej kolegyňa Emanuela Luknárová. Obe
vodáčky sa museli na olympijských
hrách popasovať s novým priebehom
kajakárskych súťaží. Štart z rampy,
povinný „eskimák“ a slalom okolo
bójok. K tomu navyše vyraďovací
systém. Z dvojice pretekárok štartujúcich v jednej jazde postupuje ďalej
víťazka. Mladé reprezentantky si aj
s novými podmienkami poradili na
výbornú.
A aký dojem zanechali olympijské
hry v Kataríne Pecsukovej? „Hry
boli perfektne zorganizované. Mimoriadne sa mi páčila olympijská dedina, v ktorej sme trávili veľa času.
Každý deň prebiehali súťaže o vecné
ceny. Ľudia boli veľmi priateľskí, či
už športovci, alebo organizačný tím.
Úprimne, najviac sa mi páčila deka
s potlačou Buenos Aires. Užili sme si
krásne hry v krásnom meste. Jediným
malým mínusom bola iba dokola sa
opakujúca strava,“ zhodnotila svoje
doterajšie vrcholné životné podujatie
olympijská medailistka.
-ab-; Foto: facebook.com

Inzercia

ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Dúbravka - Lysáková ulica

Celoročné
objednávky:
0905 240532

TENISOVÁ HALA
2018 / 2019
od 8 € / hod.

Hodinové
objednávky:
0905 109378

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. Michal VAVRO
0905 240532

w w w. miso. o firme.s k

www.karlovaves.sk
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Karloveské Vianoce

december 2018 – január 2019

19.00
Vianočná tančiareň
s Taste of Brass
Vstupné 5€

DLHÉ DIELY, NÁMESTIE PRED ZŠ A. DUBČEKA
(ŠKOLSKÉ NÁMESTIE)

BKIS - Vianočný autobus
mestskými časťami
11.00 h

10.00 h

Folklór s láskou

Kuštárovci

11.15 h

ZUŠ Prokofievova

12.00 h

Zuzana Suchánková
a hosť Peter Luha.

11.30 h

DFS Čečinka - Vinšujeme vám
KARLOVESKÉ CENTRUM KULTÚRY

19.00 h

Vianočná tančiareň
s B-Swing
Vstupné 8 €

9.00 – 12.00 h

Vianočné tvorivé dielne

10.00 h

Ľadové kráľovstvo-Frozen

Prihlásenie detí: vianoce@karlovaves.sk.

16.30 h

Štátne konzervatórium – Svätá noc

17.00 h

ZUŠ J. Kresánka

www.karlovaves.sk

15.00 – 18.00 h
Susedská burza darčekov, oblečenia, kníh
a platní v spolupráci s Karloveskou knižnicou

16.30
Podávanie pravej karloveskej kapustnice do
zjedenia. Vstup voľný. Moderuje Jakub Růžička.

18.00 h

Vianočný koncert Katky Koščovej

K ARLOVESKÉ NOVINY

