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Karloveské zastupiteľstvo zaznamenalo 
výraznú obmenu. Viac na s. 2 – 3.
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STARÉ GRUNTY

Vybudovanie chodníka aj osvetlenia zaradilo 
mesto do rozpočtu. Viac na s. 7.

Inzercia

MHD NA DLHÉ DIELY

Dopravný podnik pracuje na zlepšení 
nadväznosti spojov. Viac na s. 6.

Karlovešťania sa v decembri 
môžu tešiť na obľúbenú 
tančiareň, folklórny súbor 

Dolina a vianočný koncert Anky 
Repkovej.

Pre rodiny s deťmi pripravilo 
Karloveské centrum kultúry na 
nedeľu 11. decembra vianočné 
tvorivé dielne. Návštevníci si budú 
môcť vytvoriť vianočné pohľad-
nice, obálky a ozdobné kartičky. 
Čakať ich bude aj divadlo Féder 
Teáter s rozprávkou Stratený anjel.

Už tradične na 16. decembra o 
19.00 h pripravuje vianočnú tančia-
reň obľúbené združenie B-Swing. 
Tanečníkom zahrá Gabo Jonáš 
Swingtet & Katka Suchoňová. 
Úplní začiatočníci si môžu vyskúšať 
swingové kroky. Vstupné na podu-
jatie bude 14 eur.

Ku karloveským Vianociam už 
neodmysliteľne patrí vianočné 
vystúpenie folklórneho súbo-
ru Dolina, ktorý prinesie do KCK 
cyklus vianočných tradícii a folk-
lóru z Považia s názvom Prišli sme 
k vám na koledu. Udeje sa tak 17. 
decembra o 17.00 h. Vstupné je 8 
eur, zľavnené 5 eur.

Sériu podujatí uzavrie 17. de-
cembra od 14.00 h projekt mladej 
speváčky, skladateľky Anny Re, 
speváka a skladateľa Jána Smolíka 
a lektora sebarozvoja Milana Sur-
goša s názvom Viac ako len koncert 
v kruhu. Špeciálnym hosťom bude 
Roman Pomajbo. Viac informácií 
získate na ankarepkova.sk.

Čo už priniesol advent?
Advent  sa začal v nedeľu 27. no-

vembra rozsvietením adventných 

vencov. Na Pribišovej a  Nám. sv. 
Františka zazneli vianočné chorály 
a koledy v podaní speváckeho zbo-
ru M@gnificat pod vedením zbor-
majstra, dirigenta a skladateľa 
Mariána Kittnera. 

K začiatku decembra patrilo 
netrpezlivé čakanie na Mikuláša, 
ktorý opäť navštívil karloveské 
materské škôlky so svojím anjelom 
a čertom z OZ CirkusKus. Svojím 

vystúpením potešili viac ako 800 
detí.              -ab-

Adventný kultúrny 
program navodí 
vianočnú atmosféru
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Aj časť Železnej studničky patrí do Karlovej Vsi. Dana Čahojová s 
Branislavom Záhradníkom upozornili na potrebu jej ochrany pred 

developermi.

Prečítajte 
si noviny 
cez mobil

ÚRADNÉ HODINY 
POČAS SVIATKOV 

Miestny úrad aj Centrum služieb občanom 
budú otvorené do 23. decembra (vrátane)  

a od 2. januára 2023. 
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Zmeny v miestnom zastupiteľstve
Pri voľbe poslancov miestneho zastupiteľstva sa aj v Karlovej Vsi pre-

javila dominancia 19 kandidátov koalície strán Team Bratislava, Pro-
gresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita. Zvyšných šesť mandátov ob-
sadili kandidáti strany Starostovia a nezávislí kandidáti.

Vo volebnom obvode č. 1 získal najvyšší počet hlasov Branislav Záhrad-
ník (Starostovia a  nezávislí kandidáti), v  obvode č. 2 Petra Hudáková 
(Team Bratislava), v obvode č. 3 Stanislav Hrda (Team Bratislava) a v ob-
vode č. 4 Lucia Bundová (Starostovia a nezávislí kandidáti). 

Zo zvolených poslankýň a  poslancov je až 16 nových. Poslanecký 
mandát z predošlého obdobia obhájilo osem poslancov a jeden posla nec 
pôsobil v miestnom zastupiteľstve vo volebnom období 2014 – 2018.

Karlova Ves bude mať v  mestskom zastupiteľstve a  zastupiteľstve 
Bratislavského samosprávneho kraja po 3 poslancoch. V  meste budú 
mestskú časť zastupovať Dana Čahojová, Petra Hudáková a  Branislav 
Záhradník. Do župného zastupiteľstva zvolili občania Danu Čahojovú, Si-
monu Petrík a Martina Viciana. 

V Karlovej Vsi získali jasnú dôveru aj úradujúci primátor Matúš Vallo 
a župan Juraj Droba.          -ab-; Foto: MiÚ

Dana Čahojová jednoznačne obhájila starostovský mandát 
v októbrových  spojených voľbách. Kým v roku 2014 jej vy-
jadrilo podporu 41,6 % voličov, v roku 2018 to bolo 69 % a v 

aktuálnych voľbách jej dalo svoj hlas až 85,5 % Karlovešťanov. Na-
opak, výrazné personálne zmeny zaznamenalo karloveské miestne 
zastupiteľstvo. Z 25 zvolených poslancov zažilo poslaneckú premié-
ru až 16 z nich.  

Poslednú októbrovú sobotu si Slovensko po prvýkrát volilo svojich 
zastupiteľov v  obciach, mestách a  samosprávnych krajoch v  spojených 
voľbách. V  Karlovej Vsi si našlo cestu do volebných miestností 11  699 
voličov, čo predstavovalo voličskú účasť 38,27 %. Percentuálna účasť by 
bola pravdepodobne o niečo vyššia, ak by volebný deň nebol vyhlásený 
na termín jesenných školských prázdnin.

Vo voľbách starostu Karlovej Vsi sa neudiala žiadna dráma. Obhajoba 
starostovského mandátu vyšla Dane Čahojovej so ziskom 9 434 hlasov, 
čo je 85,45 % všetkých odovzdaných platných hlasov. Druhý Branislav 
Rusnák získal 7,44 %, tretí Ján Krošlák 3,86 % a štvrtá Ľubica Cintulová 
získala 3,23 % hlasov. Dana Čahojová po zvolení vstupuje do svojho tre-
tieho funkčného obdobia.

Starostka Dana Čahojová získala 
po tretíkrát dôveru voličov

Ján Krošlák 
427 hlasov 

3,86 %

Ľubica Cintulová
357 hlasov

 3,23 %

Branislav Rusnák 
822 hlasov

7,44 %
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Dana Čahojová 
9 434 hlasov

85,45 %

Novozvolené karloveské miestne zastupiteľstvo.
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Spojené voľby 

Lucia Bundová 
Starostovia a nezávislí kandidáti

VŠ pedagogička

Robert Krampl  
Team Bratislava, PS, SaS

IT technik

Richard Jajcay  
Team Bratislava, PS, SaS

manažér, hudobník, skladateľ

Simona Petrík  
Team Bratislava, PS, SaS
podnikateľka, aktivistka

Lívia Trellová  
Team Bratislava, PS, SaS
VŠ pedagogička, ústavná 

právnička

Martin Ganz 
Team Bratislava, PS, SaS,

ekonóm, manažér

Peter Lenč  
Starostovia a nezávislí kandidáti
autorizovaný stavebný inžinier

Zuzana Jajcayová  
Team Bratislava, PS, SaS

podnikateľka

Danica Rosinová  
Starostovia a nezávislí kandidáti

vysokoškolská učiteľka

Martin Vician  
Team Bratislava, PS, SaS

finančný manažér

Lenka Hájeková  
Team Bratislava, PS, SaS,
pedagogická asistentka

Margita Majdáková  
Team Bratislava, PS, SaS

obchodná manažérka

Jana Kosnáčová  
Starostovia a nezávislí kandidáti

detská lekárka

Vanda Prikler  
Team Bratislava, PS, SaS

finančná kontrolórka

Branislav Záhradník  
Starostovia a nezávislí kandidáti

zástupca starostky

Stanislav Hrda 
Team Bratislava, PS, SaS

informatik

Martin Masár  
Team Bratislava, PS, SaS

manažér prípravy investícií

Peter Král  
Team Bratislava, PS, SaS
marketingový špecialista

Boris Schultz  
 Team Bratislava, PS, SaS

architekt

Daniela Záhradníková  
Starostovia a nezávislí kandidáti

ekonómka

Petra Hudáková  
Team Bratislava, PS, SaS

právnička, manažérka

Martin Michlík  
Team Bratislava, PS, SaS
stavebný inžinier, statik

Katarína Trefilíková  
Team Bratislava, PS, SaS

obchodná manažérka v reklame

Jana Žilecká  
Team Bratislava, PS, SaS

manažérka v neziskovom sektore

Anton Šmotlák  
Team Bratislava, PS, SaS

vedúci oddelenia

Novozvolení poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves 2022 – 2026
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V súčasnosti tadiaľ vedie len provizórny chodník medzi 
plavárňou a detským ihriskom, ktorý je na viacerých  
úsekoch len vychodenou plochou v teréne.

December 2022 – Január 2023

Na jar to vyzeralo tak, že 
starostka Dana Čaho-
jová nebude mať v ko-

munálnych voľbách žiadneho 
vyzývateľa. Zmenilo sa to po 
augustovom uzatvorení kan-
didátok. Z pôvodných nula súpe-
rov sa ich počet zvýšil na troch. 
Črtal sa zaujímavý súboj medzi 
súčasnou starostkou Danou Ča-
hojovou, tenistom a poslancom 
národnej rady Jánom Krošlákom, 
podnikateľkou Ľubicou Cintulo-
vou a manažérom Branislavom 
Rusnákom. Do posledného dňa 
pred komunálnymi voľbami ne-
bolo jasné, kto sa stane novým 
starostom. Karlovešťania pred 
zmenou a pokusmi uprednostnili 
stabilitu a kontinuitu. Dana Ča-
hojová získala najvyššiu podporu 
za posledné troje voľby starostu.

Karlovešťania vám odovzdali 
85 percent hlasov. Očakávali ste 
takýto výsledok?

Svojou opätovnou kandidatúrou 
som si so sklonenou hlavou 
vypýtala vysvedčenie za prácu aj 
za vynaloženú námahu. Výsledok 
ma samozrejme potešil, ale delím 
sa oň s bývalým zastupiteľstvom 
a s pracovníkmi nášho úradu. Je 
to bezprostredné ohodnotenie 
výsledku našej spoločnej práce. O 
to viac ma mrzí, že svoj post neob-
hájili niektorí poslanci, ktorí svoju 
službu vykonávali zodpovedne a 
skutočne obetavo.

V zastupiteľstve takmer ne -
zostal kameň na kameni. Mnoho 
známych poslancov zostalo vo 
voľbách na prahu zastupiteľstva. 
Čím si to vysvetľujete?

Týmito voľbami sa do Bratislavy 
vrátil fenomén voľby politickej 
značky a s tým aj úspech poli-
tických nominantov, ako to bolo 
za čias najväčšej slávy KDH ale-
bo SDKÚ. Tí často a nielen v Kar-
lovej Vsi svojím umiestnením na 

tej správnej kandidátnej listine 
preskočili aj dlhodobo verejne 
aktívnych kandidátov, ale bez 
priamej politickej identity. Na 
jednej strane vyhral kvalitný pro-
fesionálny politický marketing a 
na strane druhej potreba gene-
račnej obmeny. Vysvetľujem si 
to aj ako dôsledok prílivu nových 
obyvateľov do Karlovej Vsi. Tí si už 
nepamätajú pocit ohrozenia, aký 
sme zažívali pri developerských 
plánoch na Kráľovej hore, nešťast-
nom osude PKO alebo po predaji  
pozemkov v Karloveskej zátoke. 

Z 25 kresiel budú mať až 19 po-
slanci z okolia primátora Matúša 
Valla. Akú spoluprácu očaká-
vate?

Tým, že veľa nových poslancov 
je blízkych primátorovi, pred-
pokladám, že spolupráca bude 
plodná a pre Karlovu Ves užitočná. 
Naše ciele sa totiž v  mnohom 
prekrývajú. Pokiaľ nám všetkým 
na srdci leží predovšetkým verej-
ný záujem a  neuprednostníme 
osobné túžby, nevidím žiadnu 
prekážku, aby naša spolupráca 
mohla naďalej prinášať našim oby-
vateľom dobré ovocie.

Právo hlasovať využilo len 38 
percent dospelých Karlovešťa-
nov. Znamená to, že 62 percent 
dospelých ľudí voľby buď igno-
rovalo alebo nevyužilo možnosť 
hlasovať. Prečo je to tak?

Na účasť mal istotne vplyv sa-
motný termín volieb. Mnoho ľudí 
cestovalo a  niektorých odradilo 
aj čakanie pred volebnými miest-
nosťami. To bolo spôsobené ku-
muláciou termínu volieb miestnej 
samosprávy a volieb samosprávne-
ho kraja. 

Nové zastupiteľstvo čaká v 
budúcom roku aj schvaľovanie 
prvého rozpočtu. Ten bude zrej-
me napätý. Budú mať vôbec 

mestá peniaze na rozvoj?
Budúci rok-dva budú rok-

mi skromnosti a uťahovania si 
opaskov. Budeme to cítiť v domác-
nostiach aj vo verejnej službe. 
Dolie ha na nás nielen zdražovanie 
cien energií, všetkých tovarov 
a ľudskej práce, ale aj politické 
rozhodnutia na najvyššej úrovni, 
ktoré významne ukrajujú z rozpoč-
tov samospráv. Na druhej strane 
nás štát neodbremeňuje, ale 
u kladá nám ďalšie a ďalšie povin-
nosti.

S  akými investíciami počíta 
Karlova Ves v roku 2023?

V prvom rade musíme dokončiť 
rozbehnuté projekty ako napríklad 
rekonštrukciu ZŠ Alexandra Dub-
čeka na Majerníkovej ulici. Ďalších 
pripravovaných investícií je celý 
rad, ale pokiaľ sa nám nepodarí 
získať finančné zdroje zvonka, 
z  vlastného rozpočtu nebude 
možné ich realizovať.

Zostanú zachované základné 
služby pre obyvateľov?

Služby musia byť v nevyhnutnom 
rozsahu zachované, avšak nie sme 
schopní garantovať zachovanie 

ich kvality. Ako príklad uvediem 
dramatický nárast ceny posypovej 
soli. Na nej, či sa nám to páči ale-
bo nie, budeme musieť viac šetriť. 
Kosiť sa istotne bude, otázne je 
akú frekvenciu kosenia si budeme 
môcť dovoliť. Z pochopiteľných 
dôvodov stúpa tlak na sociálne 
služby, lebo sa dožívame vyššieho 
veku a populácia starne rýchlejšie. 
Máme deväť škôlok. Vo všetkých 
treba kúriť, svietiť, opravovať, 
odhŕňať sneh, nakupovať materiál, 
hračky, udržiavať prevádzkyschop-
nosť kuchyne a navariť. Zostaviť za 
daných okolností vyrovnaný roz-
počet, teda minúť len toľko, koľko 
príde na účet, je sizyfovská práca.

O  niekoľko dní budú Vianoce. 
Kde ich budete tráviť a s kým?

Vianočné sviatky budem tráviť 
tak ako každý rok – so svojimi naj-
bližšími. Čas a  možnosť byť spolu 
sú tým najvzácnejším, čo máme. 
Kým to mám, som šťastný človek. 
Uvedomujem si to  v  poslednom 
období ešte viac. Niet dňa, aby 
som nemusela myslieť na strašné 
utrpenie a skazu, ktoré ľuďom 
prináša nenávisť a vojna. 

-bh-; Foto: MiÚ

Dana Čahojová:  
„Spolupráca s novým 
zastupiteľstvom bude  
plodná a užitočná. Naše  
ciele sa prekrývajú.“
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OD CENTRUM, BORSKÁ 1

20,49 €13,79 €

15,90 € 10,50 €

pri nákupe
nad 20 eur

Kupón platí do 31.12.2022,
Kupón sa vzzahuje na nákup
produktov bez lekárskeho
predpisu.

-2€

K
U

PÓ
N

Nie je pizza ako pizza. Sto ľudí, sto chutí. 
Pripraviť ju ale tak, že očaríte aj Taliana,  
to už je výzva! MINT v Karlovke sa jej cho-
pil na výbornú. Jedno zahryznutie a razom 
zabudnete, že sedíte vo vašom lokálnom 
bistre na Jurigovom námestí, nie v trattorii 
uprostred rušnej talianskej ulice.

NÁVRAT K TRADÍCII
Tradičná príprava pizze vyžaduje pečenie  
na dreve, čím sa docieli plné rozvinutie chutí  
a podmanivej arómy. Pizzu v MINT-e robí  
výnimočnou aj náhrada droždia za vypesto-
vaný kvások. Ten je síce „rozmaznanejší“  
a vyžaduje veľa trpezlivosti, no jeho zdravotné  
benefity všetku prácnosť vyvážia. 

CESTO PLNÉ ZDRAVIA
Kvásková pizza predstavuje najdostupnejší  
spôsob, ako si môžu vychutnať obľúbenú  
taliansku špecialitu aj ľudia s potravinovými 
intoleranciami či s citlivým žalúdkom. Cesto  
z kvásku je totiž výživovo hodnotnejšie a ľahšie 
stráviteľné, takže po dobrom obede nebudete 
pociťovať únavu. Nízky glykemický index kvás-
ku má zas výhodu dlhšieho pocitu zasýtenia. 

RYBY, HUBY AJ SLANINKA 
Ako zaručiť, aby sa vám pizza nikdy neobjedla? 
Predsa skúšaním nových chutí! MINT pre vás  
túto jeseň pripravil hneď tri. Tonno vonia  
morom. Tuniakovi v kombinácii s mozzarellou,  

kalamata olivami, kaparami a červenou cibu-
ľou ťažko odolať. Funghi di bosco vám pri-
pomenie prechádzky prírodou. Lesné huby  
dopĺňa hľuzovkový olej, cesnak, pažítka, 
mozzarella a ricotta. Lardo je tá pravá ener-
getická vzpruha pre náročné dni. Na nohy  
vás postaví kombinácia lahodnej lardo sla-
ninky s mozzarellou, sušenými paradajkami, 
paradajkovým pestom, šalotkami, artičokmi  
a harrisou.

MINT Pizza, ktorá nadchne aj Taliana   

Čo sústo, to zážitok. Spojenie kvalitných prí-
sad, sviežich chutí a vlastnoručnej výroby. 
Viac na: www.mintconcept.sk
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Chodníkové parkovanie  
na Segnerovej je vyznačené

Bratislavský mestský do-
pravca upozornil vodičov 
liniek, ktoré smerujú na 

Dlhé diely, aby boli zhovievaví k 
cestujúcim, ktorí prestupujú vo 
večerných hodinách na zastávke 
Riviéra na trolejbusy. Reagoval 
na žiadosť starostky Karlovej 
Vsi Dany Čahojovej, ktorá sa 
listom obrátila na predsedu 
predstavenstva Dopravného 
podniku Bratislava (DPB) Marti-
na Rybanského. Žiadala ho, aby 
vozidlá linky číslo 33 začínajúce 
na Riviére, čakali vo večerných 
hodinách na cestujúcich.

„Kolegovia zo sekcie dopravy 
sa uvedeným podnetom aktuálne 
zaoberajú a pripravujú systémovú 
zmenu. Vzhľadom na iné procesy a 
úpravy cestovných poriadkov, ne-
bolo zatiaľ možné zabezpečiť vy-
riešenie situácie. Je potrebné totiž 
nájsť také riešenie, ktoré nespôsobí 
meškanie linky 139. Čiastočným, ale 
okamžitým riešením bolo nate raz 
upozornenie vodičov trolejbusov, 
aby boli k cestujúcim zhovievaví,“ 
informuje hovorca DPB Martin 
Chlebovec.   

 -mš-; Foto: MiÚ

Vodiči zaparkovaných áut 
na Segnerovej sa nemusia 
viac obávať, že budú po-

kutovaní za parkovanie na časti 
chodníka. K zmene značenia pri-
šlo pri rekonštrukcii chodníka od 
križovatky s Karloveskou ulicou.

Zákon od jesene 2023 ne-
dovolí parkovanie na chodníku. 
Na legislatívnu zmenu reaguje 
mestská časť postupnou zmenou 
dopravného značenia. V  novem-
bri boli ukončené rekonštrukčné 
práce na chodníku na Segnerovej 
ulici. Spoločne s  označenými par-

kovacími miestami na novom as-
falte boli označené aj zvyšné par-
kovacie miesta pozdĺž vozovky, 
s využitím časti chodníka. 

Vyznačené miesta na chod-
níku uvoľnili miesto na ceste, 
kde dochádzalo k stretom oproti 
idúcich áut. Komunikácia spĺňa aj 
cestným zákonom požadovanú 
šírku jazdného pruhu tri metre pre 
každý smer tak, aby bol prejazd 
vozidiel plynulý.

-ab-; Foto: MiÚ

Dopravný podnik pracuje na zlepšení 
nadväznosti spojov na Dlhé diely

December 2022 – Január 2023

V Karlovej Vsi kúpite: Drogéria V.M.LAND, Jurigovo nám. 7
RETROGÉRIA, Pribišova 4
Lekáreň NUTRICENTRUM, Jurigovo námestie  

               

Vyrábame ďalej! Už 25 rokov podľa tradičnej receptúry

www.mandlovy.sk 

Hľadáte  “TEN”  tradičný  
mandľový pleťový krém?

Inzercia

Hoci ide o slepú ulicu, na ktorej autá nejazdia vysokou rýchlosťou, v ranných 
a poobedňajších hodinách zažíva dopravný nápor zo strany rodičov, ktorí vozia a 

vyzdvihujú deti zo školy. 
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Súčasťou pomoci ukrajinským žiakom bola aj materiálna zbierka.

Informujeme

Štyri roky po rekonštruk-
cii vozovky azda pribudne 
v  lokalite aj osvetlený 

chodník. Magistrát počíta v  pri-
pravovanom rozpočte na rok 
2023 aj s  jeho výstavbou pozdĺž 
ulice Staré grunty.

„Je ťažko predstaviteľné, že v 
srdci hlavného mesta, na ceste, 
kde medzičasom pribúdajú noví 
a noví obyvatelia, na ktorú ús-
tia celé obývané ulice a kde sídlia 
vysokoškolské internáty, chýba 
verejné osvetlenie a neexistujú 
chodníky. Chvalabohu, cesta má 
už aspoň nový povrch. Ten však 
nezaručuje bezpečnosť chodcom, 
ktorí sa tu denne pohybujú. Potre-
bu vybudovania tejto infraštruktúry 
staviame už niekoľko rokov ako 
jednu z najvyšších priorít pre mesto 
v Karlovej Vsi,“ zdôrazňuje Dana 
Čahojová, mestská poslankyňa a 
starostka.

„Dobrou správou je, že hlavné 
mesto začne s výstavbou chodníka, 
na ktorý čakajú obyvatelia Starých 
gruntov už pomerne dlho. Verím, 
že okrem vybudovania chodníka v 
blízkosti internátov sa mestu po-

darí majetko-právne vysporiadať aj 
pozemky na hrebeni Starých grun-
tov pozdĺž cesty tak, aby sa aj v tej-
to časti podarilo chodník postaviť. 
Je to veľmi dôležité z hľadiska 
bezpečnosti chodcov,“ upozornil 
mestský poslanec a vicestarosta 
Branislav Záhradník.

Pri sľube s  obnovou cestnej 
komunikácie ešte za bývalého 
primátora Iva Nesrovnala počíta-
li so zlepšením infraštruktúry 
nielen vodiči, ale aj chodci. Žiaľ, 
márne. K  zrekonštruovanej ceste 

nepribudol ani meter chodníka, 
a tak sa musia chodci stále spolie-
hať na ohľaduplnosť vodičov.

Návrh budúcoročného rozpočtu 
hlavného mesta však prináša do 
tejto témy dávku optimizmu. „V 
rozpočte na budúci rok rátame 
s finančnými prostriedkami na 
daný projekt. O konkrétnej výške 
je v tejto chvíli predčasné hovoriť, 
keďže nie je chválený rozpočet na 
rok 2023. Na realizáciu projektu je 
potrebné vysporiadať majetkové 
vzťahy medzi mestom a  Univerzi-

tou Komenského v Bratislave, čo 
je v štádiu riešenia. Akonáhle bude 
naplnená táto podmienka, mesto 
bude môcť požiadať o stavebné po-
volenie,“ povedala pre Karloveské 
noviny hovorkyňa mesta Dagmar 
Schmucková.

Projekt podľa informácií z ma-
gis trátu zahrnie výstavbu 1,8 km 
nového chodníka od obratiska au-
tobusov v  Slávičom údolí a takis-
to  rekonštrukciu 600-metrového 
úseku na strane k Svrčej ulici. 

-ab-; Foto: MiÚ

Vybudovanie chodníka na Starých 
gruntoch zaradilo mesto do rozpočtu

Po dvoch rokoch prekoná-
vania rôznych ťažkostí 
a ne  utíchajúceho úsilia o jej 

zriadenie, bude sociálna výdajňa 
v  dennom centre na Lackovej 4 
k dispozícii obyvateľom Karlovej 
Vsi. Po Novom roku začne posky-
tovať adresnú potravinovú po-
moc najmä pre nízkopríjmových 
obyvateľov s cieľom preklenúť 
ich nepriaznivé životné pod-
mienky. Do tejto skupiny patria 
osamelé matky s deťmi, osamelí 
dôchodcovia a zdravotne zne-
výhodnení obyvatelia.

„Výdajňa bude dávať priestor 
aj na nadväzujúce aktivity, ako je 
zber školských pomôcok pre níz-
kopríjmové rodiny alebo iné akti-
vity, do ktorých by sa radi zapojili 

aj obyvatelia s potrebou nejakým 
spôsobom pomáhať. S  každým po-
tenciálnym záujemcom o využívanie 
pomoci v sociálnej výdajni sa osob-
ne stretneme,“ približuje fungo-

vanie výdajne vedúca oddelenia 
sociálnych vecí Erika Antaličová 
a  dodáva: „Pripravujeme zoznam 
možných záujemcov. Aj  preto by 
sme radi oslovili širokú verejnosť, 

aby si všímali osamelých susedov 
alebo známych vo svojom okolí, či 
nepotrebujú takúto formu pomoci.“  

-mš-; Foto: MiÚ

Karlova Ves otvorí sociálnu 
výdajňu na budúci rok

Zhotovením chodníka sa skompletizuje pešie prepojenie dolnej časti Karlovej Vsi so Starými gruntami.
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Jún 2021November 2022 Správy z mestskej časti

Vyplýva to z analýzy In-
štitútu pre ekonomické a 
sociálne reformy (INEKO), 

ktorý hodnotil hospodárenie 
samospráv. Karlova Ves si za po-
sledný rok polepšila o jeden de-
satinný bod.

„Hodnotenie nášho hospodárenia 
nezávislou expertnou organizáciou 
je samozrejme dobrou vizitkou fi-
nančného riadenia mestskej časti, 
ktoré je postavené na zdravých 
a pomerne konzervatívnych 
princípoch. Pre budúcnosť však 
vnímam ako veľmi rizikové hlavne 
zásahy štátu do financovania samo-

správ a energetickú a inflačnú krízu, 
ktoré môžu veľmi negatívne vplývať 
na našu schopnosť kvalitne plniť 
všetky naše samosprávne funkcie. 
Obávam sa, že v najbližších rokoch 
budeme nútení šetriť vo všetkých 
oblastiach v prevádzkových, ale aj 
v kapitálových výdavkoch, aby sme 
udržali vyrovnaný rozpočet, ktorý 
je našou zákonnou povinnosťou,“ 
povedal zástupca starostky Bra-
nislav Záhradník.

Karlova Ves si dlhodobo udržia-
va vysoký štandard v  hodnotení 
jej hospodárenia. Získala 5,2 bodu 
z maximálneho počtu 6 bodov. Ide 

vôbec o najvyšší bodový zisk za 12 
rokov zverejňovania tejto štatis-
tiky. Najhoršie čísla dosiahla Kar-
lova Ves ešte v roku 2011, keď jej 

INEKO udelil iba 4,4 bodu.
-ab-; Foto: ilustračné (MiÚ)

December 2022 – Január 2023

Investor rozostavanej Alibaby požiadal 
o predĺženie termínu dokončenia

Pri ceste na cintorín v  Slá-
vičom údolí či vy so ko-
školské internáty ju ne-

môžete prehliadnuť. Nachádza 
sa priamo oproti frekventovanej 
zastávke MHD. Reč je o chátra-
júcej, nedokončenej stavbe ho-
tela Alibaba pri nákupnom cen-
tre Cubicon. Priťahuje potkany, 
bezdomovcov a narkomanov. 
Obkolesuje ju krehké plecho-
vé  oplotenie, ktoré predstavu-
je hrozbu počas silného vetra či 
búrok. 

„Stavebný úrad sa opakovane 
zaoberal podnetmi na zanedbané 
stavenisko a oplotenie stavby, 

Za naťahujúcim sa termínom 
dokončenia stavby je najmä dvoj-
ročná pandémia. Investor sa tiež 
pokúšal zmeniť účel stavby, čo 
ale karloveský stavebný úrad 
neschválil. Navyše, pre úspešné 
zavŕšenie stavby bude musieť in-

vykonal na stavbe štátny staveb-
ný dohľad, vyzval stavebníka na 
vykonanie opatrení na nápravu na 
stavenisku. Taktiež viedol konanie 
o zmene stavby pred dokončením, 
ktorá spočívala v zmene ter-
mínu dokončenia stavby, pričom 
overil aj súlad stavby s vydaným 
stavebným povolením a projek-
tovou dokumentáciou overenou 
v stavebnom konaní. Naposle-
dy bol termín dokončenia stavby 
na základe žiadosti stavebníka 
predĺžený do 31. decembra 2024,“ 
informovala o  aktuálnej situácii 
vedúca karloveského stavebného 
úradu Zuzana Klaučová.

vestor stavby hotela nájsť dohodu 
či s vlastníkom vedľa stojaceho 
ná kupného centra alebo hlavným 
mestom z dôvodu riešenia 
spoločnej dopravnej infraštruk-
túry. 

-mš-; Foto: MiÚ

Inzercia

Salón Lostris
Kaderníctvo dámske, pánske a detské
Pedikúra – mokrá, Dana 0948 933 779

Masáže – klasická, športová, reflexná, Manuálna 
lymfodrenáž, Dornova metóda, Reflexná diagnostika  

podľa Patakyových..., Jaro 0910 134 310

Kozmetika – masáže, čistenie pleti, úprava obočia, 
líčenie a iné ..., Eva 0904 694229

L. Sáru 6, Bratislava IV, Karlova Ves

„Všetko pod jednou strechou a v príjemnom prostredí.“ 
Parkovanie pri dome.

Karlova Ves naďalej patrí  
medzi mestské časti s  
kvalitným finančným zdravím
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Karloveské noviny prináša-
jú sériu článkov, v  ktorých 
sprostredkúvajú poznat-

ky z  mediačnej poradne. Tá 
bola vytvorená na jar v  spo-
lupráci karloveskej samosprá-
vy s  mediátorkou Martinou 
Stašíkovou. 

Na mediačnú poradňu Kar-
lovej Vsi sa obrátil senior, ktorý 
nesúhlasil s  užívaním bytu jeho 
vlastným synom. Bál sa, ako si za 
takýchto okolností dokáže zabez-
pečiť pokoj ný život vo vyššom 
veku. Tento príbeh uvádzame 
anonymne.

„Rád by som vás požiadal o radu 
týkajúcu sa môjho dospelého syna. 
Bývam sám vo svojom vlastnom 
byte. Mám však ešte ďalší byt, ktorý 
sme kúpili spoločne s  manželkou, 
ešte kým žila. Chceli sme ho pre-
najímať, aby sme si zabezpečili 
dôstojnú starobu. Približne osem 
rokov dozadu mal môj syn finančné 
problémy, tak som mu vtedy dovolil 
v  tomto byte bývať zadarmo. Syna 
mi bolo ľúto, vždy som mu pomáhal. 
Videl som vtedy, že moju pomoc 
naozaj potrebuje. Medzičasom 
sa synovi začalo veľmi dobre 
dariť, pracuje pre medzinárodnú 
spoločnosť. Neraz som navrhoval, 
aby z  bytu odišiel, alebo mi začal 
platiť nájomné. Syn však nechce 

Viac ako 300 škatúľ od 
topánok plných pre-
kvapení vyzbierali dobro-

voľníci vďaka tým obyvateľom 
Karlovej Vsi, ktorí reagova-
li na výzvu a rozhodli sa pred  
Vianocami venovať trochu svo-
jej pozornosti osamelým starším 
ľuďom a seniorom v domovoch 
dôchodcov.

„Každý drobný dar, keď sú ľudia  
ochotní sa podeliť s  osamelými 
starými ľuďmi v rôznych zariade-
niach, má dnes oveľa väčšiu hodnotu 
ako pred rokom. Všetci musia čeliť 
zdražovaniu a zvyšovaniu život-
ných nákladov. Mnohé domácnosti 

o  tom ani počuť. Nedokážeme sa 
o  tom porozprávať, dokonca sa mi 
začal vyhrážať a naznačovať mi, že 
v  hlave nemám všetko v  poriadku. 
Zároveň som začal mať zdravotné 
problémy, ktoré sa v dôsledku tohto 
všetkého ešte zhoršujú a  nedávno 
som skončil na pohotovosti. Bojím 
sa, či zaplatím všetky výdavky spo-
jené s mojou liečbou a ako sa zabez-
pečím na starobu. Vidím, že syn žije 
v  blahobyte a  mám z  toho radosť, 
ale som pod finančným tlakom. 
Neviem si predstaviť, že by som sa 
teraz niekoľko rokov so synom súdil 
a neviem ani, čo všetko by to presne 
pre mňa znamenalo. V  tejto chvíli 
nemám ani predstavu, ako by som 
to zrealizoval.“

Mediátorka Martina Stašíková 
radí

„Vidieť, že situácia so synom vás 
v  ľudskej rovine mrzí a  zároveň 
vnímate nerovnováhu vo vašej ro-
dine. Syn užíva váš byt. Vy s  tým 
nesúhlasíte, pretože pominul 
dôvod, pre ktorý ste mu byt bez-
platne dali do užívania. Zároveň si 
jasne uvedomujete svoju potrebu 
zabezpečiť sa na starobu a mať 
väčšiu finančnú istotu. Zamýšľate 
sa nad riešením, kým ešte máte sily, 
ale nerád by ste situáciu riešili súd-
nou cestou. Mediácia je určite dobrý 
spôsob, ako svoje konflikty riešiť mi-

sa ocitli vo vlastnej núdzi. Bývame 
svedkami, že ochotne dávajú práve 
tí, ktorí sami žijú skromne a nedáva-
jú z prebytkov. V skutočnosti teda 
dávajú zo svojho citeľne viac ako tí 
majetní. Je to dojímavý prejav sku-
točnej láskavosti a  medziľudského 
porozumenia," hovorí starostka 
Dana Čahojová.

„Darcovia priniesli rôzne dobroty 
na vianočný stôl, ale aj kozmeti-
ku, krížovky, rukavice, šály, šatky, 
ponožky, čiapky či rôzne vianočné aj 
ručne robené ozdoby,“ zhodnotil za 
miestny úrad Martin Urbaník.

-mš-; Foto: MŠ Majerníkova 11

mosúdne. Mediátor vám poskytne 
bezpečný priestor, v ktorom môžete 
hovoriť s  druhou stranou o  svojich 
potrebách. 

Treba zároveň povedať, že mediá-
cia je dobrovoľná, takže strany sú 
v nej iba pokiaľ chcú a takisto výsle-
dok záleží od vôle strán. Mediátor 
svojou autoritou drží mediačný 
proces, ale nie rozhodnutia, ktoré 
v  ňom strany robia. Nepresviedča 
strany o tom, ako majú konať. 

Najmä v  prípadoch, kde je pred-
poklad, že druhej strane situácia, 
tak ako je vyhovuje, a  bude mať 
slabú vôľu niečo zmeniť, je dobré 
si vopred ujasniť, ako budete po-
stupovať v prípade, že sa mediácia 
neskončí dohodou. Teda aké kroky 
spravíte a aké to bude mať dôsled-
ky. Tieto kroky nemusíte rea lizovať, 
ale ich vedomie stranám môže na-

pomôcť uvedomiť si, že dohoda 
v procese mediácie im ušetrí čas, pe-
niaze a určite bude mať pre ich vzá-
jomný vzťah lepší vplyv ako súdne 
konanie.“ 

Karloveská mediačná poradňa 
bola otvorená do 24. novembra. 
Karlovešťania, ktorí majú ťažkos-
ti v rodine, partnerských vzťa-
hoch, susedskom spolunažívaní, 
de dičských, či iných majetko vých 
vzťahoch, sa môžu ohlásiť me-
diátorke prostredníctvom e-mailu 
stasikova@dobradohoda.sk ale-
bo telefonicky na 0905 858 599 
a dohodnúť si termín bezplatnej 
15-minútovej konzultácie. In-
formácie o mediácii nájdete aj na 
www.dobradohoda.sk.

-mš-; Foto: ilustračné  
(@SAMPHOTOSTOCK; Elnur_)

Aj deti môžu  
vykorisťovať rodičov

Karlovešťania mysleli 
na seniorov

Do zbierky sa zapojili napríklad aj rodičia z MŠ 
Majerníkova 11, od ktorých krabice plné darčekov 
prevzala riaditeľka Iveta Ryzá.
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Aj na detskom ihrisku na začiatku Silvánskej dobrovoľníci ponatierali múrik okolo ihriska a hracie prvky pre deti a vynovili im priestor na hranie

Jún 2021November 2022

V parku si bude možné zahrať pingpong či zaskákať na trampolínach.

Informujeme

Tvorba prevažne mladých 
tvorcov grafiti na be-
tónovej stene pri bytových 

domoch na Jamnického 16 – 18 už 
nemá súhlas karloveskej samo-
správy. Obyvatelia  z  okolitých 
domov trpeli hlučným správaním 
tvorcov grafiti, chemickými 
výparmi z farieb či nechceným 
poškodením zaparkovaných áut. 
Dochádzalo tiež k slovným kon-
fliktom medzi tvorcami grafiti 
a niektorými obyvateľmi.

Karloveská samospráva sa 
pokúsila nájsť cestu k mladým 
ľuďom, ktorí v  tejto komunite 
dominujú a ponúknuť im plochy, 
ktoré nebudú pre ostatnú verej-
nosť pôsobiť rušivo a  zároveň 
by ich mohli oživiť. Cieľom bolo 
získanie rešpektu tejto komunity, 

Na prvý pohľad kostrbaté 
riešenie tesne pred ko-
munálnymi voľbami. Na 

druhej strane po rokoch aspoň 
malý ústretový krok voči cyklis-
tom. Už teraz všetci zúčastnení 
dúfajú, že to bude iba prechod-
ný stav na ceste k  finálnej re-
konštrukcii. Ide totiž o  veľmi 
využívanú medzinárodnú cyklo-
trasu, ktorá na území mesta 
spája časti Devín, Karlova Ves 
a Staré Mesto.

Od piktogramov po pruhy, ale 
stále pri tej istej šírke vozovky. Po-
myselná čiara, ktorá má bezpečne 
oddeliť cyklistov od motorových 
vozidiel, sa zmenila na reálnu. 
Prvé zábery z  cesty si vyslúžili na 
internete okamžitú kritiku. Avšak 
poukázalo sa na nedostatok, 
ktorým hlavné mesto trpí roky.

Súčasné vedenie mesta je na-
klonené rozširovaniu siete cy-
klotrás. Limity však dokonale 
odhalila Devínska cesta, ktorú 
od októbra dopĺňajú pruhy pre 
cyklistov. Cesta spájajúca Karlovu 
Ves s  Devínom nepatrí k  tým naj-
širším, a  keďže sa zo dňa na deň 
nerozšírila, vypracovalo sa rieše-

na podnety cyklistov. Krátko po 
namaľovaní prerušovaných čiar 
opravilo aj najkritickejšiu časť 
cyklistickej cesty. Asi 250-metrový 
úsek dostal nový asfalt. 

Ťažké srdce majú na nový vzhľad 
Devínskej cesty vodiči. Práve im 
bolo odkrojené z  priestoru na 
ceste a  jazda vozidiel sa výrazne 
posunula k  stredovej čiare. Maxi-
málna povolená päťdesiatka už 
nebude iba číslom na značke, ale 
novej situácii bude potrebné sku-

čo by mohlo viesť k zníženiu výsky-
tu nežiadúcich grafiti. 

Karlova Ves svoje rozhodnutie 
komunikovala aj so zástupcami 

nie, ktoré uspokojilo málokoho.
Cyklisti síce získali časť vozovky 

pre seba, avšak v  najužších úse-
koch cesty sú autá alebo autobusy 
aj tak nútené prejsť za prerušo-
vanú čiaru. Navyše, kraj vozovky je 
štedrý na diery v asfalte a  nerov-
nosti, takže výtlkový slalom 
nezmizol. Pozitívnym faktom je, 
že od bezúčinného piktogramu sa 
cyklisti dostali za čiaru, ktorú už 
musia vodiči rešpektovať.

Mesto už takisto zareagovalo 

točne prispôsobiť aj rýchlosť jazdy.
Aj v  nedokonalých riešeniach 

sa vždy dajú nájsť pozitíva. Mesto 
možno nechtiac, ale za to efek-
tívne poukázalo na fakt, že v  nie-
ktorých prípadoch aj pri akejkoľvek 
dobrej vôli nie je možné uspokojiť 
všetkých. Pravdepodobne aj naj-
zarytejší autíčkari, ktorým cyklisti 
na ceste zvyšujú krvný tlak, by 
chce li mať rozsiahlu sieť cyklotrás. 
V  záujme bezpečnosti pre všet-
kých.        -ab-; Foto: MiÚ

komunity a vysvetlila im, prečo sa 
pre tento krok rozhodla. V  spo-
lupráci s nimi však bude hľadať iné 
plochy, ktoré by boli vzhľadom na 

doterajšie skúseností menej prob-
lematické. 

-mš-; Foto: MiÚ

Grafiti stena na Jamnického 
pôjde do útlmu

Devínska cesta vyžaduje ohľaduplnosť 
všetkých účastníkov dopravy

December 2022 – Január 2023

Budovanie infraštruktúry mesta pre všetkých je behom na dlhé trate s množstvom prekážok. Krokom  
k skvalitneniu života na cestách môže byť už aj samotný nevyhnutný vzájomný rešpekt vodičov a 

cyklistov. Aj od neho bude závisieť, či čiary na Devínskej ceste prinesú zmenu k lepšiemu.
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Životné prostredie

Nezvyčajne teplé počasie 
v prvej polovici novembra 
využilo Bratislavské re-

gionálne ochranárske združenie 
(BROZ) na sadenie okrasných aj 
jedlých kríkov na sídlisku Dlhé 
diely. 

Na svahu pri Hlaváčikovej ulici 
vysadili spolu s 13 dobrovoľníkmi 
a  zo spoločnosti IBM 54 kríkov. 
Okrasným magnóliám, ibištekom, 
bršlenu európskemu a  kaline 
siripútkovej tu robia spoločnosť 
kríky ríbezlí, egrešov, jostov, či 
drienky obyčajnej. Ich sladké plody 
potešia maškrtné jazyky detí i tých 
skôr narodených a vtáky sa potešia 
vtáčiemu zobu či šípovým ružiam. 
Neďaleké stojisko kontajnerov na 
odpad skrášlili plamienky. „Oby-
vatelia z okolitých bytových domov 
sa o túto časť svahu vzorne starajú. 
Vďaka nim tu prežili aj v  minulosti 

Mimovegetačné obdobie 
zimných mesiacov využi-
je na výrub stromov zo 

zdravotných, bezpečnostných 
či iných dôvodov nielen Karlova 
Ves ale aj hlavné mesto. 

Výrub sa uskutoční naj-
mä v  areáloch materských a 
základných škôl na Karloveskej 
61, Tilgnerovej, Fadruszovej, 
Suchohradskej, Pod Rovnicami a 
Ľ. Fullu. Výruby sú plánované aj v 
ďalších miestach mimo školských 
areálov, a  to na Púpavovej, 
Hodálovej, Kuklovskej, v areáli Kar-
loveskej lodenice, na Donnerovej, 
Pod Rovnicami, Jamnického, Ma-
jerníkovej či Karloveskej. 

Podľa zákona a vyhlášky o 
ochrane prírody a krajiny sa výru-
by drevín majú robiť od októbra do 
konca februára, teda v mimovege-
tačnom období, keď na stromoch 
nič nehniezdi.

„Snažíme sa ku každému stromu 
pristupovať citlivo. Výrub je vždy 
posledným krokom, ku ktorému 
pristupujeme len v nevyhnutých 

hlučnosti počas výrubu,“ informuje 
Magdaléna Svoreňová z  referátu 
životného prostredia.

Na každú drevinu je vydané 
právoplatné výrubové povolenie a 
za vyrúbané dreviny vysadia novú 

Slove nskej národnej akreditačnej 
služby. V záhrade pribudli ďalšie 
ríbezle a egreše a svoje miesto si 
tu našli aj josty, arónie, drienky 
obyčajné a bršleny. 

-mš-; Foto: BROZ

vysadené stromy, predovšetkým 
staré odrody ovocných stromov,“ 
ocenila Alena Pavlíková z BROZ.

Pomocnú ruku pri sadení 99 
kríkov areáli na Majerníkovej 
62 podalo 15 dobrovoľníkov zo 

prípadoch. Ide o prestarnuté, suché 
a z bezpečnostného hľadiska nepri-
jateľné dreviny v urbanizovanom 
prostredí. Obyvateľom priľahlých 
bytových domov zároveň vopred 
ďakujeme za akceptovanie zvýšenej 

zeleň. Pokiaľ je to možné, nové 
stromy sadia na pôvodnom mies-
te alebo aspoň v  okolí. Pokiaľ to 
možné nie je, vysadia ich na mies-
tach, kde stromy chýbajú. 

-mš-; Foto: MiÚ

Na Dlhých dieloch pribudli  
ďalšie okrasné a úžitkové kríky

Odstránené stromy 
nahradia nové

Kríky na tomto karloveskom sídlisku boli vysadené 
vďaka európskemu projektu DELIVER - Sídliská ako 

živé miesta odolné voči zmene klímy.

Pri vstupe do areálu ZŠ Karloveská 61 
musia dva topole v zlom zdravotnom stave 

z bezpečnostných dôvodov odstrániť.
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Do monitorovacieho sys-
tému mestskej polície 
zapojili  šesť nových ka-

mier, ktoré monitorujú areál 
a  budovu ZŠ Alexandra Dubče-
ka na Majerníkovej 62. Zároveň 
došlo k výmene kamery na pešej 
zóne Pribišova. Celkovo je roz-
miestnených na území Karlovej 
Vsi 14 bezpečnostných kamier, 
ktoré sú prepojené na monitoro-
vací systém mestskej polície.

„Rozširovanie kamerového sys -
tému považujeme za jeden z nástro-
jov zvyšovania bezpečnosti našich 
občanov a ich majetku. Kamery 
plnia jednak preventívnu funkciu, 
nakoľko odstrašujú páchateľov 
od protiprávnej činnosti, ale aj 
represívnu úlohu, vďaka ktorej 
dokážu bezpečnostné zložky v 
prípade protiprávneho konania 
účinnejšie vypátrať a usvedčiť 
páchateľa. Chceli by sme preto v 
rozširovaní kamerového systému 

Pri tejto príležitosti si 
prevzal riaditeľ gymnázia 
Pavol Sadloň z  rúk veľvy-

slankyne Talianskej republiky 
Catherine Flumiani vyzname-
nanie Commendatore dell’Or-
dine della Stella d’Italia (Komtúr 
rádu talianskej hviezdy).

„Vyznamenanie vnímam ako 
ocenenie práce všetkých učiteľov 
slovensko-talianskej sekcie počas 
jej vyše 30-ročnej existencie. Bez 
nich, ich entuziazmu, s ktorým 
pristupujú k vzdelávaniu a výchove 
našich študentov, bez ich osobnost-
ného vkladu, keď na každej hodine 
odovzdávajú kúsok zo seba, svoj-
ho pedagogického majstrovstva, 
ktorým zanechávajú odtlačok v 
duši našich žiakov, bez toho by ne-
bolo žiadneho ocenenia,“ povedal 
v poďakovaní Pavel Sadloň.

Riaditeľ vyzdvihol permanentnú 
podporu talianskej strany vo forme 
vysielania učiteľov z Ta lianska a 

v našej mestskej časti v súčinnosti 
s mestskou políciou pokračovať," 
informoval Branislav Záhradník, 
zástupca starostky Karlovej Vsi.

„Kamery, ich prevádzku, opravy 
a pripojenie do siete zabezpečuje 
mestská časť. Nedisponujeme však 

podpore vzdelávania slovenských 
učiteľov. Osobitne ocenil prácu 
a  odhodlanie talianskych kolegýň 
a  kolegov, ktorých misia na škole 
je spojená s odlúčením od svojich 
rodín.

Ako uviedla talianska veľvy-
slankyňa Catherine Flumiani na 
podujatí v  Primaciálnom paláci, 
taliansko-slovenská bilingválna 
sekcia gymnázia na Ul. Ladislava 
Sáru predstavuje vlajkovú loď v 
šírení talianskeho jazyka na Slo-
vensku. Vďaka úsiliu riaditeľa Pav-
la Sadloňa i celého učiteľského 
zboru, ktorého členmi sú mnohí 
vyučujúci vyslaní talianskym Mi-
nisterstvom zahraničných vecí a 
medzinárodnej spolupráce, garan-
tuje svojim študentom bilingvál-
nu formáciu, ktorá prispieva k ich 
profesionálnemu i osobnostnému 
rastu.

Bilingválna sekcia s vyučovacím 
jazykom slovenským a talianskym 

záznamom z týchto kamier, prístup 
k  nim má iba mestská polícia ako 
prevádzkovateľ centrálneho moni-
torovacieho systému,“ vysvetľuje 
vedúci referátu informačných sys-
témov Marek Žúbor.

Nové kamery v  areáli ZŠ Ale-

vznikla v roku 1991. Na jej založení  
sa významnou mierou podieľal 
súčasný riaditeľ školy Pavel Sad-
loň. Jeho 30-ročné úsilie rozvoja 
talianskeho jazyka a  kultúry na 

xandra Dubčeka boli inštalované 
v rámci projektu Deliver. Oprava 
kamery na ulici Ľ. Fullu bola hra-
dená z rozpočtu mestskej časti. 

-mš-; Foto: MiÚ

gymnáziu ocenil prezident Ta-
lianskej republiky, ktorý mu udelil 
vyznamenanie.

-ab-; Foto: gymlsba.edupage.org

Na bezpečnosť dohliadajú  
nové kamery

Gymnázium Ladislava 
Sáru oslávilo 30 rokov 
bilingválnej sekcie

Z dôvodu výskytu asociálneho správania niekoľkých obyvateľov je po novom lepšie  
monitorovaná aj pešia zóna Pribišova.
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Rozhovor

Z náhodného tréningu až na 
majstrovstvá sveta. Taká 
bola cesta bývalej repre-

zentantky v  synchronizovanom 
plávaní, Karlovešťanky Terezy 
Ďurišovej. Synchronizované plá-
vanie patrí v našich zemepisných 
šírkach k  menšinovým športom. 
Tereza ho dokázala dostať tento 
rok na svetovú mapu. Bronzová 
medaila z  finále svetovej série 
v Aténach bola historicky prvou 
medailou v tímovej zostave.

Ako ste sa dostali k synchro-
nizovanému plávaniu?

V podstate veľkou náhodou. 
Rodičia ma v šiestich rokoch zobra-
li do Iuventy. Pôvodný plán bol pri-
hlásiť ma na plavecký kurz. Mamu 
oslovila trénerka Danka Juriková, 
či by sme nevyskúšali akvabely. 
Odvtedy sa začala moja kariéra.

V čom spočíva príprava repre-
zentantky v synchronizovanom 
plávaní?

Keď nie je pred súťažou, trénu-

jeme každý deň okrem ne dele. 
Tréningy pozostávajú z tzv. 
suchého tréningu,  kde sa zameria-
vame na posilňovanie, gymnastiku 
alebo baletnú prípravu. Následne 
pokračujú tréningy vo vode. Pred 
súťažou mávame aj celodenné ale-
bo celovíkendové sústredenia.

Darí sa skĺbiť školu a šport?
Už z  počtu hodín tréningu je 

zrej mé, že je to šport nesmierne 
časovo náročný. Neraz sa učím a 
pripravujem do školy až po trénin-
gu, čo znamená tak do polnoci.

Sú učitelia voči vám ústretovej-
ší, ak ide o termíny písomiek?

Som už na gymnáziu, kde indi-
viduálny študijný plán možný nie 
je. Ak nestíham, musím sa s  kon-
krétnym vyučujúcim dohodnúť na 
odložení písomky alebo skúšania 
na iný termín. Musím povedať, že 
väčšinou mi učitelia a hlavne tried-
na učiteľka vychádzali v ústrety.

Ako hodnotíte váš rok 2022?

Po dvoch rokoch pandémie, 
keď sa okrem zatvorených ba-
zénov odložili všetky súťaže, bol 
rok 2022 celkom nabitý. Vyvr-
cholením sezóny boli seniorské 
majstrovstvá sveta v Budapešti, 
pričom Maďarsko len prevzalo 
organizáciu za dvakrát odloženú 
Fukuoku v Japonsku. Druhým vr-
cholovým pretekom boli koncom 
augusta Majstrovstvá sveta junio-
rov v kanadskom Quebecu. 

Ktorý tohtoročný výsledok si 
ceníte najviac?

Okrem vyššie spomínaných 
pretekov sme sa ešte v júni zúčast-
nili super finále svetovej série  
v  Aténach, kde sa nám podarilo 
získať historicky prvú medailu 
v  tímovej zostave. S  rovnakou zo-
stavou sme sa na Majstrovstvách 
sveta v  Budapešti prebojovali do 
finále. Konkurencia v  synchro-
nizovanom plávaní je obrovská 
a malé Slovensko sa ani pri neúčas-
ti Ruskej federácie a  Bieloruska 
nemôže porovnávať s  krajinami 

ako Čína, Kanada, Japonsko, USA 
alebo európskymi krajinami ako 
Taliansko alebo Španielsko. 

Ako hodnotíte váš reprezen-
tačný tím? 

Sme veľmi dobrý kolektív, 
pričom päť dievčat je z  Karlovej 
Vsi, ale niektoré dochádzajú až 
z  Dunajskej Lužnej. S niektorými 
z nich sa poznám už dlhé roky. 
Napríklad s  Laurou Domčekovou 
už od škôlky na Suchohradskej. 

Ako sa pozeráte na to, že syn-
chronizované plávanie má už ofi-
ciálne disciplíny aj pre mužov?

Zo začiatku, keď som mala 8 – 
10 rokov, to bolo trochu zvláštne. 
Teraz sa na to pozerám úplne 
normálne. Pri pároch je to v pod-
state ako krasokorčuľovanie, ale 
vo vode a pri tímových zostavách 
majú chalani väčšiu silu, a preto sú 
veľmi užitoční pri tzv. zdvíhačkách.

Z MS v Budapešti, na ktorom 
ste štartovali, obleteli svet aj 
dramatické zábery Anity Alva-
rez, ktorú museli zachraňovať 
z bazéna. Stalo sa vám niekedy, 
že ste mali v bazéne už dosť 
a radšej ste ukončili tréning?

Nestalo sa mi až také ako Anite a 
ani nikomu z nás. Je to však fyzicky 
veľmi náročný šport a častokrát si 
siahame na dno svojich síl.

Aké sú vaše športové plány do 
blízkej budúcnosti?

Moju takmer 11-ročnú športovú 
kariéru som sa rozhodla ukončiť 
po spomínaných MS juniorov v 
Kanade, keďže by som rada šla do 
školy do zahraničia. Na rozvoji syn-
chronizovaného plávania sa však 
chcem ďalej podieľať ako pomocná 
trénerka pri menších deťoch, 
podobne ako moja staršia sestra, 
ktorá bola tiež v reprezentácii. 

-ab-; Foto: osobný archív  
Terezy Ďurišovej

Tereza Ďurišová:  
„V synchronizovanom plávaní sa neraz  
siaha až na dno síl.“

Karlovešťanka Tereza Ďurišová (druhá zľava).
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Stavebné práce sa týkajú tej 
časti fasády, ktorá sa na-
chádza pod lávkou vedúcou 

od Jurigovho námestia k budove 
poisťovne. Zahŕňajú obnovu 
zasklenia spolu so zateplením 
obvodového muriva. Fasáda aj 
zasklenie boli v dezolátnom 
stave. Prehrdzavené boli kovové 
rámy zasklenia, hrdzavá bola aj 
predsadená kovová konštrukcia 
na kvetináče. Nedali sa otvárať 
okná a fasádne murivo bolo ob-
nažené v dôsledku neustále-
ho zatekania z terasy a  lávky, 
ktoré čaká generálna oprava 
v  rámci pripravovanej celkovej 
rekonštrukcie Jurigovho námes-
tia. V interiéri vymenia hliníkové 
podhľady za kazetové a nainšta-
lujú nové LED osvetlenie.

„Aj v tomto roku pokraču-
jeme ďalšou etapou postupnej 
rekonštrukcie našej knižnice. 
Dlhé roky bola na okraji záujmu. 
Snažíme sa čoraz viac kultivovať jej 
obsah nielen knižnou ponukou, ale 
aj zaujímavými podujatiami. O to 
viac záleží na tom, aby aj jej  prie-
story mali kultivovanú podobu,“ 
poznamenala mestská poslankyňa 
a starostka Dana Čahojová.

„Rekonštrukciu našej knižnice 
sme financovali z rozpočtu mes-
ta Bratislava z programu priorít 
mestských poslancov. Traja mestskí 
poslanci za Karlovu Ves sme sa v 

Pri príležitosti Medziná-
rodného dňa knižníc sa 
v  Spojenej škole na Tilg-

nerovej 14 uskutočnila 24. ok-
tóbra súťaž pre 1. stupeň školy 
s názvom Tilgnerácka knižná 
cesta. Tím učiteľov na čele s 
vedúcou školskej knižnice Danou 
Lapšanskou pripravil pre žiakov 
stanovištia s rôznymi úlohami. 
Tie boli zamerané na podporu 
čítania, na spoznanie školskej 
knižnice, ale aj na čítanie s poro-
zumením. 

posledných rokoch zhodli, že je po-
trebné združiť financie a podporiť 
zlepšenie podmienok v knižnici ako 
jednej z kultúrnych inštitúcií, ktorú 
využívajú najmä deti z našich škôl, 
ale aj starší obyvatelia. Chceme, aby 
sa všetci návštevníci cítili v knižni-
ci príjemne a dôstojne v peknom 
a upravenom prostredí,“ uviedol  
mestský poslanec a karloveský  
vicestarosta Branislav Záhradník.

„Rekonštrukcia by mala priniesť 
lepší komfort čitateľom  zvýšením 
hygieny vďaka lepšiemu osvetle-
niu a vetraniu i menšiu stratu na 

Stanovištia viedli žiaci 2. a 3. 
stupňa, ktorí s jednotlivými trie-
dami pracovali celý deň. ,,Sme radi, 
že sme vymysleli aktivitu, ktorá 
deti zaujala, vedie ich k čítaniu a k 
podpore našej knižnice. Rovnako 
sa teším z kooperácie starších žia-
kov s  mladšími. Ako animátori boli 
tvoriví a nápadití," pochválila žia-
kov Dana Lapšanská.

-mš-; Foto: Martin Leginus,  
4.A bilingválna

energiách. Rekonštrukčné práce 
by mali byť ukončené do kon-
ca januára,“ informovala Petra 
Csákányiová z referátu investícií.

„Tešíme sa, že sa podarilo pustiť 
aj do rekonštrukcie druhej polovi-
ce našej knižnice a že v novom 
roku privítame našich čitateľov vo 
vynovených priestoroch. Okrem 
o kien máme veľkú radosť aj z toho, 
že sa menia podhľady a zavedie 
nové o svetlenie aj do priestorov, 
kde doteraz veľmi chýbalo. Počas 
za tvorených týždňov intenzívne 
pracujeme na online katalógu, aby 

boli dostupné  kompletné informá-
cie o všetkých tituloch. Zatiaľ sa 
stretávame na čítačkách aspoň 
s našimi čitateľmi na školách a 
v škôlkach,“ netajila radosť vedúca 
Karloveskej knižnice Petra Džeren-
gová. 

Pripomeňme, že počas troch 
etáp boli v  Karloveskej knižnici 
postupne kompletne zrekonštruo-
vané sociálne zariadenia aj so 
zázemím knižnice. Pokračovalo sa 
fasádou prednej časti objektu spo-
lu so zádverím.     

-mš-; Foto: MiÚ

V Karloveskej knižnici postupuje 
už tretia etapa rekonštrukcie

Starší mladším v školskej 
knižnici na Tilgnerovej

V aktuálnej etape opravili fasádu
zadnej časti budovy, osvetlenie a

podhľady v interiéri.
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Ide o novinku, ktorá poteši-
la najmenších fanúšikov fut-
balu v rámci inštalácie hra-

cích prvkov na karloveských 
ihriskách.  Podobné využitie náj-
de aj trávnatá plocha na ihrisku 
medzi Kolískovou a Ulicou Hany 
Meličkovej.

Ocenia to rodičia pri výučbe 
prvých kopov do lopty u svojich 
ratolestí alebo partie menších fut-

O program stretnutí sa 
stará Mládež Sloven ské-
ho Červeného kríža. Pro-

jekt Dorotka a jej priatelia sa 
zameriava na výučbu prvej po-
moci v materských školách.

Zachovanie si chladnej hlavy a 

Rekordný počet účastníkov 
sledoval na záver sprievo-
du ohňovú šou, v ktorej sa 

poriadne iskrilo. Deti potešila 
sladká cukríková odmena za pri-
pravené lampióny.

Dlhodielsky bežecký ovál zaplni-
li na sviatok sv. Martina stovky 
detí s rodičmi, aby si spoločne užili 
tradičný lampiónový sprievod. Or-
ganizátorom z rodinného centra 

balistov. Na jeseň pribudla takisto 
nová hojdačka v kruhovom ihrisku 
na Púpavovej, a to mimo oplotenej 
časti ihriska. Sprístupnená je aj 
lezecká stena na Adámiho ulici.

Kontinuálne vymieňajú opotre-
bované cvičebné prvky v Parku 
SNP v Líščom údolí. Starý poško-
dený prvok v parku nahradili 
novým cvičebným prvkom.

-ab-; Foto: MiÚ

schopnosť vedieť poskytnúť rých-
lu pomoc v núdzovej situácii, vie 
zachraňovať životy. 

Do projektu Mládeže Slo-
venského Červeného kríža sa 
zapojila aj materská škola Ladisla-
va Sáru. Deti sprevádza stretnutia-

Dlháčik sa opäť podarilo prilákať 
na podujatie o  niečo viac rodín s 
deťmi, ktoré nakoniec vytvorili 
sprievod dlhší ako samotná atle-
tická dráha.

Približne 600 účastníkov si na 
záver podujatia, ktoré hralo far-
bami a  fantáziou, pozrelo svetel-
nú a ohňovú šou v podaní skupiny 
Fandango. 

-ab-; Foto: RC Dlháčik

mi imaginárna kamarátka Dorotka. 
Tá je v rovnakom veku ako deti v 
materských školách. Rovnako ako 
iné deti, aj jej sa občas stanú ne-
jaké zranenia. O nich dobrovoľníci 
s deťmi komunikujú a  následne 
prakticky učia ako takéto zranenie 

ošetrovať.
Ako informovala riaditeľka Mar-

tina Horváthová, dobrovoľníci dis-
kutujú s deťmi aj o ďalších témach 
súvisiacich s činnosťou Červeného 
kríža, ako napríklad o darcovstve 
krvi.               -ab- 

V TORO parku pribudli malé 
futbalové bránky

Škôlkari sa zoznamujú s prvou pomocou

Dlháčikovský sprievod

Vedeli ste, že 4. novem-
bra bol na Slovensku 
dňom materských škôl? 

V  MŠ Majerníkova 60 sa pri tej-
to príležitosti vybrali spoznávať 
krásy okolitej prírody vychádz-
kou na lúku na Kráľovej hore.

Aj keď sa o  niekoľko dní začne 
astronomická zima, končiaca jeseň 
v  Karlovej Vsi má tiež svoje čaro. 
Stromy v  okolitých lesoch sfarbili 

svoje lístie, ktoré púta aj pozor-
nosť predškolákov. 

„Deti pozorovali stromy, rastliny, 
hmyz, zbierali jesenné plody, pozo-
rovali  zmeny v prírode a uvedomili 
si potrebu jej ochrany,“ zhodnotila 
deň materských škôl v prírode ria-
diteľka Vanda Šichulová.

-ab-; Foto:  
MŠ Majerníkova 60

Jesenná vychádzka ku dňu 
materských škôl
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Seniori, ktorí majú nárok 
na príspevok na stravo-
vanie od Karlovej Vsi, sa 

môžu stravovať už aj v jedálni v 
budove Karloveskej polikliniky, 
ktorá sídli na adrese Líščie údo-
lie 57. Doplní tak doterajšie štyri 
prevádzky, a  to školské jedálne 
na Gymnáziu L. Sáru, ZŠ Kar-
loveská 61, Spojenej škole Sv. 
Františka na Karloveskej 32 a 
jedáleň v budove poisťovne na 
Karloveskej 6/C.

Ako sa prihlásiť na stravo-
vanie?

Žiadateľ si podľa záujmu vyberie 
jednu zo zmluvných  jedální. Pri 
osobnom stretnutí na oddelení 
sociálnych vecí miestneho úradu 
poverený pracovník preverí trvalý 
pobyt žiadateľa v mestskej časti 
a prevezme od neho fotokópiu 
aktuálneho výmeru dôchodku 
(starobného alebo invalidného). 
Na jeho základe vyplní Žiadosť o 
poskytnutie príspevku na stravo-
vanie dôchodcov. Tá slúži aj ako 
potvrdenie o priznaní príspevku 
na stravovanie. 

V prípade občana so zdravot-
ným znevýhodnením je potrebné 
k žiadosti priložiť okrem kópie 
výmeru invalidného dôchodku aj 
kópiu preukazu ZŤP. Jednu žiadosť 
doručí žiadateľ do vybranej 
jedálne, druhá ostáva na oddelení 
sociálnych vecí. 

Počas pracovných dní je zabez-
pečené stravovanie formou obeda 
v zmluvných jedálňach alebo výdaj-
niach stravy. Oprávnený stravník 
má nárok na finančný príspevok na 
jedno jedlo denne.

Karlova Ves poskytuje stravo-
vanie v jedálni ako podpornú so-
ciálnu službu fyzickým osobám, 
ktoré sú poberateľmi starobného 
alebo invalidného dôchodku a pre-
javili záujem o stravovanie.

Všetky potrebné informácie 
o platbách, jedálnych lístkoch, 
vymedzenom čase na konzumáciu/
odber obeda a spôsobe prihlaso-
vania sa alebo odhlasovania sa, 
žiadateľovi poskytne ním vybraná 
jedáleň.

-mš-; Foto: MiÚ

Príspevok Karlovej Vsi  Výška dôchodku 
v eurách 

2,50 do 234,42
2,00 od 234,43 do 351,63  (1,5-násobok živ. min.)
1,00 od 351,64 do 468,84 (2-násobok ž. m.)
0,50 od 468,85 do 586,05 (2,5-násobok ž. m.)
0,33 od 586,06 do 703,26 (3-násobok ž. m.)

Výška životného minima pre jednu plnoletú osobu je 234,42 eur a je 
platná od 1. júla 2022.

Jedáleň a plná cena obeda
        Cena
Gymnázium L. Sáru 1  3,70
FANY – Františka Nigrovičová v budove ALLIANZ-SP 4,50
Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32 3,50
Základná škola Karloveská 61 2,76
Jedáleň v Karloveskej poliklinike 5,-
*Ceny sú uvedené v plnej výške, bez odpočítania príspevku. Skutočná 
cena obeda hradená stravníkom je znížená o príspevok podľa výšky jeho 
príjmu, pozri tabuľku vyššie.

Dôchodcovia sa môžu stravovať už 
v piatich karloveských jedálňach

Okrem toho napomáha k 
ich  zvýšenej reproduk-
cii. Holuby pritom patria 

k  potenciálnym prenášačom 
chorôb. Kŕmenie vtáctva je na-
vyše v  rozpore s  platným všeo-
becne záväzným nariadením 
(VZN) mestskej časti. Na zvýšený 
výskyt holubov upozorňujú aj 
obyvatelia.

Téma holubov a podnety na re-
guláciu ich výskytu sa pravidelne 
objavujú v  podateľni miestneho 
úradu. Hoci populácia holubov sa 
v hlavnom meste za posledné roky 
zredukovala, niektoré lokality sú 
pre ne stále magnetom.

Svoje o  tom vie aj obyvateľ-
ka bytového domu na Ulici Hany 
Meličkovej, ktorej holuby narúša-
jú aj nočný spánok. „Každý deň a 

noc sedávajú na oknách a parape-
toch domu a ozývajú sa neustálym 
hrkútaním. To nás budí aj v noci. Ale 
čo je horšie, špinia na naše okná a 
parapety a na okná schodiska sused-
ného domu,“ opísala nelichotivý 
stav nahnevaná obyvateľka.

Závažnosť situácie ilustruje aj 
fakt, že holuby podľa nej niekto in-
tenzívne prikrmuje. „Ich výkaly sú 
nebezpečné. Perie nám lieta pria-
mo cez okná do bytu. Je to pre nás 
nepríjemné a v konečnom dôsledku 
aj zdraviu škodlivé. Navyše, v tomto 
dome tie holuby stále niekto kŕmi, 
čím ich ešte viac podporuje,“ do-
plnila zúfalá obyvateľka.

Kŕmenie holubov zakazuje VZN 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na 
území mestskej časti. Dodržiavať 
čistotu a  poriadok na verejnom 

V  prípade, že prikrmuje holuby 
niektorý z  obyvateľov bytového 
domu, je potrebné upozorniť 
na takúto činnosť správcu alebo 
spoločenstvo vlastníkov bytov. 

-ab-; Foto: MiÚ

Kŕmenie holubov prispieva  
k znečisťovaniu okolia

priestranstve je povinnosťou 
každého obyvateľa. Zakázané je 
znečisťovať priestranstvá výkalmi 
zvierat, sypaním krmiva vtáctvu 
alebo prikrmovaním zvierat. Za 
porušenie tohto nariadenia môže 
mestská polícia pokutovať fyzickú 
osobu do výšky 33 eur.

Na Ulici H. Meličkovej obmedzili výskyt holubov inštaláciou klincových kobercov.

Možnosť stravovania v jedálni na prízemí 
Karloveskej polikliniky ocenia najmä 

dôchodcovia z okolitých bytových domov.   
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Karlova Ves pripravuje 
pre seniorov s najnižšími 

príjmami či ľudí v hmotnej 
núdzi užitočnú sociálnu 

službu. O čo pôjde?

Krížovka

Hrejivé jesenné lúče, ktoré 
ožiarili končiare, si uži-
lo 54 seniorov z Karlovej 

Vsi. Zúčastnili sa pobytu vo 
Vysokých Tatrách, ktorý zorga-
nizoval Senior klub z Lackovej. 
Absolvovali túry na Hrebienok, 
Štrbské a Popradské pleso, ale 
aj do Tatranskej Javoriny, či na 
chodník v korunách stromov v 
Bachledovej doline.

„Navštívili sme tiež historické 
mies ta v  okolí Tatier – Spišskú So-
botu, Kežmarok, no a  niektorí sa 
vybrali aj na nákupy do blízkeho 
Poľska v Novom Targu. Energiu sme 
dobíjali perfektnou stravou. Každý 
večer nám spríjemňovali rôzne 
kultúrne akcie,“ zhodnotila pobyt 
Gabriela Mokráňová zo Senior klu-
bu na Lackovej.  

-mš-; Foto: Gabriela Mokráňová

Počasie vo Vysokých Tatrách 
karloveským dôchodcom prialo

Oddelenie sociálnych vecí 
pripravuje na stredu 14. 
decembra o 14. hodine v 

rámci vzdelávacích aktivít pre 
seniorov prednášku na tému In-
formácie vo svete liekov.

Prednáška spojená s  diskusiou 
sa uskutoční vo veľkej zasadačke 

miestneho úradu. Záujemcovia sa 
môžu prihlásiť do 12. decembra 
alebo do naplnenia kapacity sály 
na tel. čísle 0940 634 133. Vstup je 
bezplatný.

-mš-; Foto: ilustračné (@SAM-
PHOTOSTOCK; belchonock)

Prednáška o informáciách 
vo svete liekov 
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To bola téma prvého stret-
nutia v Karloveskom komu-
nitnom vzdelávacom cen-

tre pre klímu a biodiverzitu. 
Čo sa deje s odpadom, ktorý 

vyhodíme do koša na zmesový 
odpad? Triedime správne? Má vý-
znam separovať kuchynský biood-
pad? 

O  problematike zberu biood-
padu porozprávala Zuzana Bal-
ková, ktorá je manažérkou ex-
ternej komunikácie spoločnosti 
OLO. Vysvetlila, že v  koncovom 
zariadení pre úpravu biologicky 

li odpad. V stálych  priestoroch 
na Pestovateľskej 13 (neďaleko 
letiska) privítali už vyše 20-tisíc 
návštevníkov.

Účastníci sa od projektového 
partnera projektu MITADAPT Kar-
la Kernera z  organizácie Biotext 
dozvedeli o triedení, likvidácii 
odpadu a zhodnocovaní bioodpa-
dov v Nórsku. Andrej Popovič z or-
ganizácie zameranej na recykláciu 
a zhodnocovanie odpadov Na-
tur-Pack objasnil ako sa darí triediť 
a recyklovať odpady na Slovensku. 
Študenti  zo Spojenej Školy Tilg-

rozložiteľného odpadu vzniká 
substrát, ktorý je schopný viazať 
uhlík, vyživovať pôdu a zvyšovať 
jej úrodnosť. Výsledkom kompos-
tovania kuchynského bioodpadu z 
bratislavských domácností je teda 
produkt, ktorý dokáže obnoviť 
prírodné zdroje a život v zemi.

Projektová manažérka cirku-
lárnej ekonomiky Martina Čechová 
predstavila ako funguje KOLO – 
Bratislavské centrum opätovného 
použitia. Od otvorenia centra 
sa vyzbieralo už viac ako 8 ton 
predmetov, ktoré by vytvori-

nerova 14 nakoniec sami pred-
stavili svoj projekt Zelená nórska 
Tilgnerka, ktorý je financovaný z 
Nórskych grantov. Porozprávali, 
ako sa venujú problematike odpa-
du žiaci v ich škole.

-ab-

Koľko je vegetačných striech 
na území Karlovej Vsi a kde 
sa nachádzajú? Dozviete  

sa to z priebežne aktualizo-
vanej interaktívnej mapy, ktorú  
nájdete na webovej stránke 
mapa.karlovaves.sk. Kliknutím 
na jednotlivé plochy vege-
tačných striech, ktoré nájdete 
v mape, je možné získať viac in-
formácií o  nich. Ak je dispozícii, 
zobrazí sa vám aj fotografia.  

Vegetačné strechy nadobúda-
jú na význame, osobitne v in-
tenzívne urbanizovanom území. 
Na základe druhového zloženia 
sa vegetačné strechy členia na in-

návrhy na doplnenie mapy o no-
vovytvorené vegetačné strechy 
posielajte na adresu projekty@
karlovaves.sk 

   -mš-; Foto: MiÚ

tenzívne (pochôdzne, pobytové) a 
na extenzívne, teda nepochôdzne. 
Vegetačné strechy majú významný 
vplyv na zabraňovanie prehrieva-
niu budovy, najmä jej horných 
poschodí v  čase letných horúčav. 
V prípade intenzívnych prívalových 
dažďov aj na zachytávanie a spo-
maľovanie odtoku zrážkovej vody. 

Viete, že jeden m² extenzívnej 
vegetačnej strechy s hrúbkou sub-
strátu 25 cm môže zachytiť okolo 
137 litrov zrážkovej vody? Navyše 
vegetačné strechy majú význam aj 
pre ochranu biodiverzity, poskytu-
jú útočisko a  životný priestor pre 
množstvo živočíchov. Prípadné 

Mapový portál Zelená, klimaticky 
odolná a prírode pria teľská Kar-
lova Ves je realizovaný ako súčasť 
projektu DELIVER: Sídliská ako 
živé miesta odolné voči zmene 
klímy

Interaktívna mapa informuje  
aj o zelených strechách

Oživenie Parku Kaskády 
bude pokračovať. Zavedú 
tam zber dažďovej vody, 

ktorú využijú na závlahu. Deti 
potešia vodné prvky ako umelý 
potôčik, malé vodné ihrisko 
s ručnou pumpou, mlynčekom či 
dreveným sudom. 

Vedľa vodného ihriska u miest-
nia osviežujúcu a ochladzujú-
cu fontánu. Tretia etapa počí-
ta aj s  novou zeleňou. Pôjde 
o mokraďové záhony so zádržným 
priestorom, päť stromov, päť 
kríkov a ďalšie  rastliny. Pomocou 

nástroja REACT-EÚ.
Verejný priestor medzi ulica-

mi Kresánkova a  Hany Meličkovej 
výrazne ožil po minuloročnej rea-
lizácii vodozádržných opatrení 
a výsadbe drevín. V  parku zrea-
lizovali terénne úpravy na zadržia-

tryskovej závlahy môže byť pravi-
delne zavlažovaných až 500 m² 
trávnatej plochy.

Karlova Ves získala dotáciu na 
jeho revitalizáciu z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rám-
ci programu IROP, protikrízového 

vanie vody v území, vybudovali dva 
mokraďové záhony s podzemnými 
retenčnými nádržami na zachy-
távanie dažďovej vody a vysadili 
tam 21 stromov a 84 kríkov.

-ab-; vizualizácia Jozef Frajka

Obnova parku na vstupuje  
do tretej etapy

Ako znižovať množstvo odpadu v škole a doma?

Zelená strecha na prístavbe miestneho úradu pomáha 
zmierňovať následky klimatických zmien a prispieva k 
udržaniu biodiverzity.
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Kuchynský odpad budú 
odvážať raz týždenne

Bratislavskí smetiari budú 
kuchynský odpad počas 
zimy odvážať jedenkrát 

týždenne. Informovala o  tom 
spoločnosť Odvoz a  likvidá-
cia odpadu (OLO). Dôvodom je 
zimný režim, ktorý sa začal od 
5. decembra a potrvá do konca 
februára 2023. 

„Zber kuchynského bioodpadu 
prebieha celoročne. Zatiaľ čo od 
jari do jesene odvážame kuchynský 
bioodpad dvakrát za týždeň, v zime 

prechádzame na frekvenciu jeden-
krát týždenne. Táto sezónna zmena 
sa týka všetkých mestských častí 
Bratislavy,“ informovala hovor-
kyňa OLO Zuzana Balková.

Odvozový deň na tej-ktorej ulici 
si môžete skontrolovať v letáku, 
ktorý ste dostali v  jarných me-
siacoch v balíčku na triedenie 
kuchynského bioodpadu. Infor-
movať sa môžete aj na webovej  
stránke olo.sk     

 -bh-; Foto: ilustračné (OLO)

Počas januára a februára 
môžete odložiť vianočný 
stromček do drevenej 

ohrádky. Vyzbierané stromčeky 
sa spracujú na drevotriesku, 
z  nej vyrobia policové knižnice. 
Organizátori darujú 150 kusov 
knižníc na miesta, kde chýbajú, 
napríklad do detských domovov.

Ako bude prebiehať zber via-
nočných stromčekov? 

Drevené ohrádky osadí do ulíc 
Komunálny podnik Bratislavy 
a OLO od 15. do 31. decembra. 
Odvoz stromčekov zabezpečí OLO 
od 4. januára 2023.

Ako odovzdať stromček?
Stromčeky môžu byť materiálo-

Hlavné  mesto opäť zabezpečí 
zber živých stromčekov z naj-
bližších Vianoc. Na odloženie 
stromčeka bude k  dispozícii 800 
drevených ohrádok po celom 
meste. Mapa ohrádok spolu s har-
monogramom odvozu je zverej-
nená na stránke www.olo.sk/
stromceky

vo zhodnotené iba vtedy, keď 
sa pred odovzdaním odzdobia. 
Stromčeky v  plastových obaloch, 
kvetináčoch či s vianočnými ozdo-
bami sa nedajú spracovať. 

-ab-

Začiatok zimnej sezóny 
v  ZOO Bratislava prinie-
sol aj zmenu otváracích 

hodín, ktoré budú platiť až do 
9. marca. Aj v zimnom období 
ponúka množstvo príležitostí na 
návštevu. 

„Aj počas zimných dní môžu 
návštevníci využiť jazdu elek-
trickými safari autobusmi po areáli 
ZOO. Autobusy ich odvezú k  no-
sorožcom, zubrom, či spravia pre-
hliadku celej zoologickej záhrady. 
Odporúčame návštevu zooshopu, 
kde návštevníci nájdu ponuku origi-
nálnych vianočných darčekov pre 
celú rodinu. Pre tých, ktorí milujú 
prechádzky na čerstvom vzduchu 
a  oddych v  spoločnosti vzácnych 
zvierat, môže byť skvelým via-
nočným darčekom ročná perma-
nentka do ZOO,“ hovorí Alexandra 
Ritterová zo ZOO.

Práve počas chladnejších dní sú 
mnohé zvieratá v zoo aktívnejšie. 
Zimu si užívajú napríklad belane 
tundrové či pandy červené. Práve 
tie v porovnaní s pandou veľkou 
preferujú chladné počasie. Obý-
vajú horské lesy a bambusové 
húštiny v nadmorskej výške 2500 
– 4800 m.n.m. Ani v tomto období 
nie je výnimkou vidieť v ZOO aj 
zvieratá pochádzajúce z  teplých 
podnebných pásem – veľké mačko-
vité šelmy, nosorožce, žirafy ale-
bo  zebry. Na miestnu klímu sa 
veľmi dobre adaptovali i papagáje 
ary zelené, ktoré rady pozorujú 
návštevníkov. 

Vianočné darčeky pomáhajú
Ak hľadáte pre blízkych darčeky, 

ktoré neprodukujú množstvo 
obalov či  odpadu, alebo vyhľadá-
vate ručne vyrábané produkty, 
navštívte zooshop zoologickej 

záhrady. Nájdete v  ňom produk-
ty z  exotického Maroka, ale aj od 
slovenských dizajnérov. Ak radi 
darujete niečo nezabudnuteľné, 
podarujte blízkym jedinečný záži-
tok v  podobe stretnutia s majes-
tátnymi žirafami, lamami alebo 
ťavami či netradičnú exkurziu 
v  podobe prechádzky po ZOO 
v sedle.

Silvester bez petárd
Aj tento rok apeluje ZOO na 

obyvateľov Bratislavy, aby zvážili 
spôsob a intenzitu tohtoročných 
osláv príchodu Nového roka. 
„Prosíme, buďte ohľaduplní k zvie-
ratám a zvážte použitie hlučnej py-
rotechniky a petárd počas sviatkov. 
Umožnime im, aby prežili sviatky 
v  zdraví,“ uzatvára Alexandra Rit-
terová.    

-mš-; Foto: ZOO Bratislava

V ZOO Bratislava sa začala 
zimná sezóna

Panda červená.

Úspešný zber stromčekov bude pokračovať
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Inzercia

Inzercia

www.moruzo.sk

0907 739 677, 0905 273 536

UPRATOVANIE BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV ŠITÉ NA MIERU ZÁKAZNÍKA

ČISTENIE A DEZINFEKCIA SUCHOU PAROU /175°C/
HĹBKOVÉ ČISTENIE: sedačky, stoličky, matrace

ELIMINÁCIA ALERGÉNOV V DOMÁCOM PROSTREDÍ

   ODSTÁNENIE: pachov, roztočov a mikroorganizmov

N A J V ÄČŠ Í  
V Ý B E R

M E N Š T R U AČN Ý C H
N O H A V IČ I E K  

N A  S L O V E N S K U

SKENUJ A NAKUPUJ

info@maluna.sk
K V A L I T N É

 A  E K O L O G I C K É  
 H Y G I E N I C K É

P O M Ô C K Y  

Súkromná  
stredná odborná škola 

veterinárna 
Pod brehmi 6/a 

Bratislava – Polianky 
www.veterinarnaskola.sk 

PRÍJME DO PRACOVNÉHO 
POMERU 
UČITEĽKU/UČITEĽA  
ANGLICKÉHO JAZYKA 
Náplň práce a rozsah úväzku: 
Výučba ANJ a konverzácií v ANJ 
127% (zastup. počas MD a RD) 
Termín nástupu: 1.2.2023 
Bližšie informácie získate na čísle: 
0911 241 357  
Žiadosti o prijatie a štruktúrovaný 
životopis zasielajte mailom na: 
info@veterinarnaskola.sk 
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• Polícia začala trestné stíhanie a vzniesla obvinenie voči 36-ročnému mužo-
vi za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Obvinený viedol 17. 
októbra o 1.35 h osobné motorové vozidlo na Ulici Hany Meličkovej, pričom 
nemal zapnutý bezpečnostný pás. Bol spozorovaný a  zastavený policajnou 
hliadkou a vyzvaný, aby sa podrobil dychovej skúške s výsledkom 0,68 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 vydychovanom vzduchu. Obvinený teda vykonával činnosť v sta-
ve vylučujúcom spôsobilosť na vedenie motorového vozidla.
• Polícia začala trestné stíhanie a vzniesla obvinenie za prečin krádeže voči 
39-ročnému mužovi. Obvinený odcudzil 23. októbra o 12.45 h v predajni po-
travín na Ulici Mlynská dolina tovar vo výške 32,98 eur a to aj napriek tomu, 
že mu bola za obdobný čin v  predchádzajúcich dvanástich mesiacoch  ulo-
žená bloková pokuta. 
• Polícia začala trestné stíhanie a vzniesla obvinenie za prečin marenie vý-
konu úradného rozhodnutia voči 44-ročnému mužovi. Obvinený viedol 30. 
októbra o 1.01 h osobné motorové vozidlo na ulici Staré grunty, pričom ne-
mal zapnutý bezpečnostný pás. Bol zastavený policajnou hliadkou a vyzvaný 
na predloženie dokladov potrebných na vedenie a prevádzku motorového 
vozidla. Lustráciou bolo zistené, že obvinený viedol motorové vozidlo i na-
priek tomu, že mu bol uložený trest zákazu vedenia akýchkoľvek motoro-
vých vozidiel v trvaní dvoch mesiacov.
• Polícia začala trestné stíhanie voči doposiaľ neznámemu páchateľovi pre 
prečin poškodzovania cudzej veci, ktorého sa dopustil v presne nezistenom 
čase od 7. septembra do 14.50 h dňa 7. novembra. Páchateľ poškodil na Ulici 
Staré grunty pletivový plot v dĺžke 150 metrov, čím poškodenej spoločnosti 
spôsobil škodu vo výške 6 000 eur.

Policajný zápisník 
(október – november) 

Medzi Karlovešťanmi sme 
privítali Artura a Juraja
Meno dátum narodenia rodičia
Artur Bátovský 27. septembra Erika a Jozef Bátovskí
Juraj Sloboda 1. novembra Tamara a Pavol Slobodovci

Artur Juraj

Foto: osobné archívy rodín

KARLOVESKÉ NOVINY, mesačník, Reg. číslo EV 5681/18, ISSN 1338-9106
Vydáva: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO: 603520, www.karlovaves.sk
Redakcia a inzercia: Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves, Redakcia mesačníka KARLOVESKÉ NOVINY,  
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, tel.: 02/707 11 150, e-mail redakcia: redakcia@karlovaves.sk,  
e-mail inzercia: inzercia@karlovaves.sk
Šéfredaktor: Mgr. Branislav Heldes, Jazyková úprava:  Martin Jurčo; Autori článkov: Branislav Heldes (bh),  
Miroslav Špejl (mš), Adam Beňo (ab)
Redakcia si vyhradzuje právo na výber a úpravu príspevkov. Nevyžiadané príspevky a podkladové materiály vrátane  
fotografií redakcia nevracia. Uzávierka čísla: 25. 11. 2022 Dátum vydania: 8. 12. 2022
Náklad: 19 000 ks, Tlač: MAFRAPRINT, Turyna Petr, +420 734 517 178, Distribúcia: Slovenská pošta, a. s., NEPREDAJNÉ

RIADKOVÁ INZERCIA
Servis a opravy PC a WiFi siete v Karlovej Vsi. www.aatuh.sk. Kontakt: 

0915 720 730.

Vodoinštalatér, tel.: 0904 307 824.

Doprava, sťahovanie, demontáž, odvoz a likvidácia starého nábytku a spotre-
bičov, dovoz nového nábytku. Tel.: 0915 741 475, email: ba-tranzit@centrum.sk.

DOUČUJEM angličtinu a slovenčinu, aj cez víkendy, tel. č.: 0905 222 966.

December 2022 – Január 2023

Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi ra-
tolesťami. Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným dieťat-
kom do 15. januára e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Ne-
zabudnite uviesť meno rodičov i priezvisko a meno dieťaťa. 

OZNAM MESTSKEJ ČASTI
Dôležité upozornenie pre pravidelných návštevníkov 

Karloveského plesu.

Vzhľadom na zložitú situáciu, v ktorej sa vďaka rapídnemu rastu cien 
okrem domácností ocitli aj samosprávy, a ktorým súčasné reformy za-
sahujú hlboko do rozpočtu, je potrebné a nevyhnutné šetriť všade, 
kde sa dá. Jednými z úsporných opatrení sú aj krátené výdavky v 
oblasti kultúry. Je nám veľmi ľúto, ale v roku 2023 si musíme obľúbené 
sezónne podujatie Karloveský ples odoprieť. Akonáhle sa príjmy 
mestskej časti stabilizujú v prijateľnej úrovni, radi a ochotne sa k tejto 
tradícii v budúcnosti vrátime.

KALENDÁRE 2023 NEBUDÚ
Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu miest a 

obcí musela Karlova Ves pristúpiť k zastaveniu výroby 
nástenných kalendárov Karlovej Vsi, ktoré boli určené 

skôr narodeným Karlovešťanom. 
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Klub rýchlostnej kanois-
tiky Vinohrady (KRK Vi-
nohrady), ktorý pôsobí 

v  karloveskej zátoke, dokázal 
aj v neľahkých časoch osláviť 
90. výročie od svojho založe-
nia. Svojou profesionálnou 
úrovňou stále priťahuje veľké 
detské talenty. Dôkazom je 
aj tohtoročných 102 medailí 
z  domácich pretekov. Z toho je 
46 zlatých, 41 strieborných a 15 
bronzových. Vyhrávali v kategó-
rii K1/K2 a C1/C2 (K1 Kajak, K2 
dvojkajak, C1 kanoe, C2 dvoj-
kanoe). Pretekári obsadzujú 
väčšinou prvé tri priečky v žiac-
kych kategóriách do 14 rokov. 

Medailovú žatvu mal klub na 
majstrovstvách Slovenska v krát-
kych tratiach, ktoré sa uskutočni-
li v auguste na Zemníku. „Získali 
sme päť titulov majstra Slovenska, 
sedem titulov vicemajstra a dve tre-
tie miesta v kategóriách K2 a C2, 
čo považujem za najväčší úspech 
tejto sezóny,“ vyzdvihol výkony 
z  domácich majstrovstiev SR 
hlavný tréner a podpredseda klu-
bu Jaroslav Ostrčil. Majstrovské ti-
tuly získali v kajakoch K1 11-ročná 
Paulína Sůvová, na K2 zas 12-ročný 
Henrich Hanečák. Tri prvenstvá 
získal 13-ročný Matúš Koubek na 
kanoe C1. Ten vyhral aj na septem-

brových majstrovstvách Slovenska 
v maratóne.

Úspechy karloveských rýchlost-
ných kajakárok prišli aj zo za-
hraničných vôd. „Máme aj zlatú 
a striebornú medailu v kategórii 
11 – 12 ročné dievčatá z 33. roční-
ka medzinárodnej Regaty Capris 
v  Slovinsku. Obstáli v konkurencii 
krajín ako Slovinsko, Česko a  Ta-
liansko,“ povedal Jaroslav Ostrčil.

KRK Vinohrady je dlhoročným 
organizátorom  Rozlúčkových tor-
tových  pretekov v rýchlostnej 
kanoistike. Na  ich  jubilejný 70. 
ročník zamierilo 300 pretekárov s 
medzinárodnou účasťou.

Karloveskí kajakári a kanois-
ti zabrali naplno aj v  posledných 
pretekoch sezóny. „Na týchto 
pretekoch sme celkovo získali 2. 
miesto v pohári tímov a aj v medai-
lovej bilancii. Z  desiatich medailí 
bolo sedem zlatých, dve strieborné 
a jedna bronzová. V pohári žia-
kov sme skončili na 1. mieste z 23 
klubov zo Slovenska, Českej repub-
liky a Maďarska. Veľkému záujmu 
zo strany divákov aj súťažiacich sa 
tešia štafety, ktoré sú najobľúbenej-
šou disciplínou najmä v žiackych 
kategóriách. V štafetách, keď 
štartovali traja pretekári za klub 
ako tím na trikrát 1000 m, sme s 
obrovským náskokom jednej minúty 

obsadili krásne 1. miesto. Veríme, 
že naši pretekári budú aj naďalej 
minimálne takí úspešní, ako v tejto 
sezóne,“ nešetril slovami chvály Ja-
roslav Ostrčil.

Taktiež treba aj spomenúť, že 
šesť pretekárov KRK Vinohrady sa 
vďaka svojím tohtoročným výsled-
kom dostalo aj do slovenskej 
reprezentácie. Preto  sú zaradení 
aj v slovenskom tíme mládeže 10 
až 14 ročných, kde je len 35 detí 
z celého Slovenska.

Odchovanci  klubu úspešne re-
prezentovali Slovensko na špor-
tových súťažiach svetovej úrovne 
i na olympijských hrách. Z KRK Vi-
nohrady vyšli olympionici ako Mar-
tina Kohlová Gogolová, či Marián a 

Mário Ostrčilovci. 
Plány do budúcna
V  súčasnosti má klub 18 

pretekárov. Okrem tých súčasných 
chce podporiť aj nové talenty, or-
ganizovať sústredenia, pripraviť 
lepšie podmienky v posilňovni a 
na trénovanie. Tiež chce prilákať 
nových športových detských nad-
šencov. Každoročne klub organizu-
je letné vodácke tábory pre deti 
v Karloveskej zátoke. Súčasťou 
činnosti sú aj jednodňové splavy 
na bezpečných raftoch alebo tu-
ris   tických kanoe pre verejnosť z 
Rakúska cez Devín do Karloveskej 
zátoky.        

 -ab-; Foto: Eva Sůvová 

Majstrovstvá Slovenska – krátke trate 8/2022  
s trénerom a podpredsedom klubu Jaroslavom Ostrčilom.

Slováci sa stali majstrami 
sveta v  kompozičnom ša-
chu. Titul si prevzali v  no-

vembri v  Spojených arabských 
emirátoch. Jedným z  nich bol 
Karlovešťan Peter Gvozdják.  
Slovenská organizácia kom-
pozičného šachu zároveň do-
stala možnosť organizovať 
budúcoročné majstrovstvá Eu-
rópy v Bratislave.

Reprezentanti zo Slovenska 

trium fovali na svetovom šampio-
náte v skladaní šachových skla-
dieb. Vyhrať sa im podarilo v 
piatich z ôsmich oddelení. Bolo 
to prvýkrát v histórii svetových 
súťaží, dovtedajším maximom boli 
štyri výhry. Kompozičný šach je dis-
ciplína, pri ktorej je šachista sám a 
vytvára tzv. šachové skladby, napr. 
ako dosiahnuť mat druhým ťahom.

bh-; Foto: Lucia  
Gvozdjáková

Titul majstra sveta 
v kompozičnom šachu získal 
Karlovešťan Peter Gvozdják!

Úspešný KRK Vinohrady 
na krku so 102 medailami 
kanoistov

Zľava: Marián Križovenský, Bedrich Formánek, Emil Klemanič,  
Marek Kolčák, Peter Gvozdják.
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Vianočné tvorivé dieene, 122 min.
11. 12.  9.00 h, Karroveské centrum kurtúry, Mará sára:

Féder Teáter: Stratený anjee, rozprávka, 45 min.
10.00 h, Veeká sára:

Veeký príbeh z marej detskej izby. Mará are odvážna Dominika odchádza na dobrodružnú výpravu 
headať anjera. Kde are taký anjer býva? Ako vrastne vyzerá? Nájde ho? Prídite jej pomôcť.
Vstupné 3 € na cerý doobedňajší program. Dostupné aj onrine v sieti Ticketportar. 

Výroba vianočných poheadníc, obárok a ozdobných kartičiek.

Vianočná tančiareň s B-Swing
16. 12. o 19.00 h  Karroveské centrum kurtúry

Rozbaete to na Vianoce swingovo! Do tanca vám zahrá Gabo Jonáš Swingtet & Katka Suchoňová.
Na tanečnom tasteri pre úprných začiatočníkov si môžete vyskúšať swingové kroky a tancovať,
až kým neuvidíte zraté prasiatko. Vstupné 14 €.

Vianočný program s FS Doeina: Prišei sme k vám na koeedu, 66 min.

17. 12. o 17.00 h  Karroveské centrum kurtúry

Forkrórne pásmo vianočných piesní, zvykov a tradícií z Považia. Vstupné: 8 € a zeavnené 5 €.

Viac ako een koncert v kruhu.
18. 12. od 14.00 do 22.00 h  Karroveské centrum kurtúry 

Koncert a workshop osobnostného rozvoja. Projekt speváčky, skradateeky, hrasovej koučky Anny Re, 
speváka a skradateea Jána Smoríka a rektora sebarozvoja Mirana Surgoša. Špeciárny hosť Roman 
Pomajbo. Vstupné 55 €. Viac info na: ankarepkova.sk, anka@ankarepkova.sk 

December 2022 – Január 2023


