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KARLOVESKÉ 
NOVINY

PODPORA ŠPORTU SEMAFORY PRI OTÁČANÍ

Dvíhajú vám tlak semafory cez 
električkovú trať? Viac na s. 8 – 9.

V Karloveskej zátoke môže vyrásť nová 
lodenica. Viac na s. 19.

VYHRADENÉ PARKOVANIE

O predĺženie treba požiadať do konca 
novembra. Viac na s. 2.

BILBORDY

Dolu pôjdu ďalšie tri desiatky reklamných 
stavieb. Viac na s. 3.

otvorení ihriska vicestarosta Bra-
nislav Záhradník.

„Všetkým nám ide o to, aby bolo 
čo najmenej dopravných nehôd, 
ktorých účastníkmi sú deti. Aj tými-
to dopravnými výchovami chceme 
deti naučiť bezpečne sa  správať v 
cestnej premávke v pozícii chodca 
alebo aj cyklistu,“ doplnil ho Peter 
Pleva z Mestskej polície Bratislava.

Karloveská samospráva vybudo-
vala najnovšie a  najmodernejšie 
dopravné ihrisko v Bratislave na 
ploche pôvodného dopravného 
ihriska. Má rozmer 46 x 30 m a 
má úplné nový asfaltový povrch, 
na ktorom sú vyznačené cestné 
komunikácie, vodorovné a zvislé 
dopravné značenie. Areál doplnili 
aj lavičkami. 

„Nové dopravné ihrisko je navrh-
nuté tak, aby na aktívnej ploche 
boli vystihnuté základné dopravné 
situácie. Patria tam prepojenia a 
križovania cestných komunikácií 
pre dopravné prostriedky i pre 
chod cov. Nájdeme tam kruhový ob-
jazd i križovatku riadenú svetelnou 
signalizáciou. Je možné ju riadiť 
pomocou semaforov, no dajú sa aj 
vypnúť a riadiť križovatku príslušní-
kom dopravnej polície,“ informuje 
vedúci referátu investícií miestne-
ho úradu Allan Bánik. 

-mš-; Foto: MiÚ

Dopravné ihrisko, ktoré 
vybudovala Karlova Ves 
v areáli Základnej školy 

na Karloveskej 61, už využívajú 
karloveské deti. Veľký záujem 
oň prejavili už  pri jeho o tvore
ní v  pondelok 11. októbra. Je 
určené pre deti z materských 
aj základných škôl. Má nový as
faltový povrch, nové dopravné 
značky aj semafory. 

„Mám radosť z každej investí-
cie, ktorá sa podarí v Karlovej Vsi. 
Pre športovcov tobôž, pretože boli 
dlhé roky na chvoste záujmu. Aj 
v tomto prípade majú deti o ihrisko 
enormný záujem, rovnako sa tešia 
aj ich rodičia a starí rodičia. Cieľ je 
dôležitý – aby deti mali zdravý a 
bezpečný pohyb po našich cestách 
a  chodníkoch,“ pripomenula pri 
slávnostnom otvorení ihriska 
starostka Dana Čahojová a  doda-
la: „Dôležité je, že deti si tu majú 
možnosť vyskúšať, na čo si dávať 
pozor na ceste alebo na chodníku. 
Napríklad, že je dôležité byť ohľa-
duplný jeden voči druhému. Aj tu sú 
deti, ktoré sa pohybujú ako chodci. 
Deti-vodiči nesmú ísť do protismeru, 
musia dodržiavať nejakú rýchlosť a 
byť ohľaduplní, aby sa nikomu nič 
zlé nestalo.“

„Dopravná výchova sa najlepšie 
vyučuje na praktickom príklade. 
Myslím si, že všetci vieme aj z vlast-
ného detstva, že práve dopravné 
ihriská boli niečo veľmi atraktívne. 
Deti si takto najlepšie osvoja poznat-
ky o dopravnej výchove, oveľa lepšie 
a účinnejšie v porovnaní s klasickou 
triedou,“ povedal pri slávnostnom 

Karloveskí škôlkari a školáci 
dostali nové dopravné ihrisko

Prečítajte 
si noviny 
cez mobil

Nové dopravné ihrisko je k dispozícii deťom  
non-stop, zadarmo a bez potreby jeho rezervácie.

Dopravné ihrisko vybudovala Karlova Ves, otvorila ho (zľava) starostka Dana 
Čahojová, riaditeľka ZŠ Eva Horníková a vicestarosta Branislav Záhradník.



www.karlovaves.sk K ARLOVESKÉ NOVINY 

máj 20212 InformujemeNovember 2021

Rezidentské karty na rok 2022 si 
môžete prevziať od 15. novembra

Termín musia splniť užívate
lia vyhradeného parkova
cieho miesta v  Karlovej 

Vsi, ktorí majú záujem o  jeho 
využívanie i  v  nasledujúcom 
roku. Pokiaľ tak neurobia do 30. 
novembra, ich parkovacie mies
to môže byť od Nového roka 
pridelené inému čakateľovi 
podľa poradovníka.

O  predĺženie užívania vyhra-
deného parkovacieho miesta je 
možné požiadať elektronicky 
alebo osobne v  podateľni miest-
neho úradu. Elektronicky možno 
o  predĺženie žiadať prostredníc-
tvom internetovej stránky Karlovej 
Vsi. Tento spôsob je možné použiť 

len v  prípade, ak nedošlo k  žiad-
nej zmene v údajoch (napr. zme-
na bydliska, EČV a  iné). V prípade 
takéhoto podania žiadosti príde 
žiadateľovi odpoveď v  podobe 
e-mailu s  číslom, pod ktorým je 
jeho žiadosť zaevidovaná. 

Žiadosť o predĺženie vyhra-
deného parkovania možno po-
dať aj osobne v  podateľni miest-
neho úradu, ktorá sa nachádza 
na jeho vrátnici pri vstupe do 
budovy. Je k dispozícii počas pra-
covných hodín miestneho úradu. 
Ak podávate žiadosť osobne, je 
potrebné predložiť doklad o  tr-
valom bydlisku v  Karlovej Vsi 
a  preukázať svoj vlastnícky vzťah 

k  vozidlu. V  prípade nejasností 
alebo otázok sa môžete obrátiť na 
príslušného zamestnanca miest-
neho úradu na telefónnom čísle 

02 / 707 11 274 alebo e-mailom na  
zuzana.stulrajterova@karlovaves.
sk

-mš-; Foto: MiÚ

O predĺženie vyhradeného
parkovania 
požiadajte do konca
novembra

Takúto možnosť majú 
obyvatelia Karlovej Vsi, 
ktorí už sú držiteľmi par

kovacích kariet na rok 2021 
a  tie ich oprávňujú na bez
platné parkovanie v  jednej 
z  dvoch karloveských zón rezi
dentského parkovania (Silván
ska a Hlaváčiková / Veternicová). 

Parkovacie karty na rok 2022 
si môžu vyzdvihnúť v  budove  
miestneho úradu na Námestí sv. 
Františka 8.

Možnosť parkovania majú aj 
tí obyvatelia, ktorí si kúpili nové 
auto, prípadne ho majú na lízing, 
alebo dostali k dispozícii služobné 
auto a  chceli by využívať výhody 

rezidentského parkovania. Mali by 
sa zaevidovať v elektronickom sys-
téme karloveského rezidentského 
parkovania priamo na webstránke 
Karlovej Vsi.

Pri prevzatí parkovacích kariet 
je potrebné predložiť občiansky 
preukaz, vodičský preukaz, tech-
nický preukaz a  platné Osvedče-
nie o  kontrole technického stavu 
vozidla časť A a B. Platnosť nových 
rezidentských kariet sa začne 1. 
januára 2022 a končí sa 31. decem-
bra 2022.    -mš-; Foto: MiÚ

Rezidentské parkovacie karty na rok 2022 si 
môžete prevziať na karloveskom miestnom úrade 
od 15. novembra do 31. januára 2022 v týchto časoch  
(s výnimkou 24. a 31. decembra):

pondelok 8.30 – 12.00; 13.00 – 17.00 h
utorok 8.30 – 12.00; 13.00 – 15.00 h
streda 8.30 – 12.00; 13.00 – 17.00 h
štvrtok 8.30 – 12.00; 13.00 – 15.00 h
piatok 8.30 – 13.00 h

Najväčší záujem o vyhradené parkovanie je na Púpavovej ulici.

Inzercia

Inzercia

Kontakty pre dohodnutie termínu stretnutia
(možné sú len vo vopred dohodnutom čase):

Advokátska kancelária
           JUDr. Ing. Ivana Bojnu

Odborné zameranie  kancelárie – právo: občianske (zmluvy, reality, 
ochrana osobnosti, autorské, pozemkové, susedské...), obchodné (zmluvy, za-
kladanie/zmeny obchodných spoločností...), pracovné, rodinné (rozvody, vy-
poriadanie manželov, maloletí...) a iné. Agenda sporová (zastupovanie v kona-
niach) aj nesporová (zmluvy, analýzy, odpovede, internetová poradňa).

Pre rezidentov (domácnosti aj firmy) z obvodu 
Bratislava IV ponúkame zľavy z cenníkových cien.

Nájdete nás v Dúbravke v objekte „Čerešne“ pri Kauflande 
(Polianky 7B, Bratislava, www.akib.sk)

0911 797 721, termin@akib.sk.
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Ďalšie bilbordy pôjdu dole

Regulácii reklám pomohli aj mestskí poslanci

Polícia vyzýva k zvýšenej pozornosti a všímavosti

Obmedzenie vizuálneho 
smogu prináša v Karlovej 
Vsi ďalšie úspechy. Je 

to výsledok kompromisu medzi 
mestom, mestskou časťou a 
reklamnou spoločnosťou, ktorá 
má na mestských pozemkoch 
umiestnené reklamné stavby. 
Z Karlovej Vsi tak zmizne ďalších 
30 bilbordov. 

„Ich prítomnosť väčšina oby-
vateľov nevníma pozitívne. 
Odstránením každého bilbordu 
zvyšujeme estetickú hodnotu nášho 
vonkajšieho prostredia. Mnohé už 
zmizli a navidomoči nikomu nechý-
bajú. Ak teda nerátame ich ma-
jiteľov, ktorí húževnato bojujú za 
každú jednu reklamnú plochu. Pri-
jatím tohoto kompromisu sa posú-
vame znova o krok ďalej,“ apeluje 
starostka Dana Čahojová.

V zmluve, ktorá má byť uza-

Mestské zastupiteľstvo 
schválilo zmeny a  do
plnky územného plánu, 

ktorých súčasťou je aj regulácia 
reklamných stavieb. Mesto spo
lu s  mestskými časťami budú 
môcť obmedziť umiestňovanie 
reklamných stavieb v Bratislave. 

Policajti zaznamenali v  po
slednom období nárast 
prípadov krádeží vlámaním 

do bytov, ku ktorým došlo bez 
použitia násilia. K  posledným 
dvom prípadom došlo začiatkom 
októbra vo štvrtom bratislav
skom okrese.

„Od polovice júla evidujeme 
na území Bratislavy viac ako 20 
skutkov, pri ktorých došlo k  pre-
konaniu uzamykacieho mecha-
nizmu vstupných dverí do bytov 
nezisteným spôsobom. Vo väčšine 
prípadov sa jednalo o  bezpečnost-
né dvere s  bezpečnostnými vložka-
mi aj vyšších tried s tzv. jamkovými 
kľúčmi,“ informuje Martina 
Kočišová z Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru Bratislava IV.

Páchateľ bez použitia násilia 
prekonal zámok dverí do bytov, 

Prvýkrát v novodobej histórii 
mesta magistrát zaradil reguláciu 
reklamných stavieb priamo do 
územného plánu prostredníctvom 
zmien a doplnkov. Súčasný stav, 
keď nesystematické umiestňo-
vanie reklamných stavieb zasahuje 
do kvality mestských priestorov, 

pričom z  vnútorných priestorov 
odcudzil šperky zo žltého kovu. 

-mš-; Foto: @SAMPHOTOS-
TOCK;  logoff

nahrádzajú jasné a jednotné pra-
vidlá. 

V Bratislave nebude možné 
získať stavebné povolenie alebo 
ohlášku na reklamnú stavbu, ktorú 
v danej zóne územný plán nepovo-
ľuje. Neznamená to síce, že zo dňa 
na deň zmiznú reklamné stavby 

legálne umiestnené podľa dote-
rajších pravidiel. Výrazne sa ale ob-
medzí osádzanie nových reklám. 
Postupne sa bude znižovať počet 
tých, ktorým uplynie lehota povo-
lenia alebo vzťah k pozemku.

-red-

vretá medzi mestom a súkromnou 
spoločnosťou, má mesto  predĺžiť 
nájom časti pozemkov pod existu-
júcimi reklamnými stavbami typu 
bilbord a megabord. Východis-
kovým dokumentom k zmluve má 
byť aj dohoda o urovnaní vzájom-
ných vzťahov, ktorá má byť účast-
níkmi dohody podpísaná do 60 dní 
od schválenia uznesenia v mest-
skom zastupiteľstve. 

O čom bude dohoda?
Vedenie mesta rovnako ako 

vedenie Karlovej Vsi považuje re-
guláciu v oblasti reklamných plôch 
za dôležitú súčasť vyčistenia verej-
ného priestranstva. Karlova Ves 
vynakladá nemalé úsilie v  snahe 
očistiť ulice od vizuálneho smogu, 
ktorý vytvárajú rozmerné reklam-
né plochy. Mesto ešte v roku 2019 
vypovedalo reklamnej spoločnosti 
zmluvu na nájom pozemkov pod 

stavbami tohto typu. Spoločnosť 
však odstránenie 146 reklamných 
stavieb odignorovala. V  prospech 
mesta zatiaľ nerozhodol ani súd.

Dodržanie obsahu pripravo-
vanej dohody je záväzné pre 
platnosť budúcej zmluvy o  náj-
me pozemkov. V nej žiada mesto 
reklamnú spoločnosť, aby zača-
la odstraňovať všetky reklamné 
stavby, figurujúce vo vypovedanej 

zmluve z roku 2019. V Karlovej Vsi 
ide až o 30 bilbordov, ktoré by mali 
odstrániť v najbližších mesiacoch.

Nová zmluva počíta s  prenáj-
mom pozemkov pre 22 existujúcich 
bilbordov na území Karlovej Vsi. 
Veľkým pozitívom však ostáva, že 
namiesto tridsiatky odstránených 
bilbordov sa nepočíta s  ich náhra-
dou.

-ab-; Foto: MiÚ

V najbližších mesiacoch by malo 
v Karlovej Vsi padnúť ďalších 30 
bilbordov, jedným z nich by mal 
byť tento pri OD Centrum.

POLÍCIA ODPORÚČA
 Pred odchodom z domu starostlivo  

zamknite dvere a zavrite okná.  
 Počas neprítomnosti požiadajte 

príbuzných alebo susedov, aby vám 
pravidelne vyberali poštovú schránku 
a kontrolovali neporušenosť bytu/
domu. Nezaťahujte okná roletami, dá-
vate tým na vedomie, že nie ste doma.

 Požiadajte dôveryhodných susedov, 
aby venovali pozornosť okoliu vášho 
domu/bytu, všímali si pohyb nezná-
mych podozrivých osôb, a ak je to 
možné vyfotografovali ich.

 Ak máte nainštalovaný bezpečnost-
ný systém je vhodné ho umiestniť/označiť na viditeľné miesto.  Môže to odradiť možných páchateľov.

 Nenechávajte si doma väčšie množstvo finančných prostriedkov. Radšej ich bezpečne uložte v banke.
 Venujte pozornosť označeniu bytov napr. vašich vchodových dverí či zárubní nálepkami. V minulosti bolo zistené, 

že zlodeji si tak označovali byty, ktoré neskôr vykradli.
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Obyvatelia, občianske 
združenia či skupiny 
susedov. Tieto skupiny sa 

môžu zapojiť do participatívneho 
rozpočtu, tzv. PARTeRu, ktorého 
pravidlá schválili karloveskí 
miestni poslanci. Karlovešťa
nia môžu sami navrhnúť, ktorý 
verejný priestor by chceli vy
lepšiť, opraviť či zveľadiť. Všet
ko potrebné zaplatí mestská 
časť. Takýto projekt je súčasťou 
každej vyspelej demokracie. 
Môže priniesť do Karlovej Vsi 
ďalšie vylepšenia verejných 
pries torov. 

„Karlova Ves pomáha niekoľko 
rokov aktívnym komunitám pro-
stredníctvom dotácií, ktoré schvaľu-
je miestne zastupiteľstvo. Finančná 
podpora sa zavedením partici-
patívneho rozpočtu rozšíri aj na 
neorganizované skupiny, napríklad 
na susedov, ktorým záleží na svo-
jom okolí,“ vysvetľuje dôvody zave-
denia participácie obyvateľov sta-
rostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

„Náš projekt sa zameria na ak-
tivity, ktoré chcú skrášľovať verej-
ný priestor a  skvalitňovať aj jeho 
využívanie. Zároveň by mal PARTeR 
podporovať susedskú spoluprá-
cu a komunitné projekty,“ dopĺňa 

neho úradu. Tí budú pomáhať so 
spracovaním žiadostí a realizáciou 
týchto projektov.

Karlovešťania, ktorí sa chcú do 
spomínaných projektov zapojiť, 
by mali začiatkom novembra sle-
dovať web Karlovej Vsi. Vtedy 
bude možné predkladať návrhy 
budúcich projektov. Maximálna 
suma na jeden projekt je 2 000 eur. 
Vítané sú tiež projekty na nižšie 

karloveská miestna poslankyňa 
a  iniciátorka projektu Anna 
Zemanová.

Dôležité bude, aby sa autor 
návrhu zapojil do jeho realizá-
cie. Získa na to finančnú podpo-
ru. Napríklad cez PARTeR by sa 
mohli niektoré zo skupín venovať 
vnútroblokom.

„Nejde len o to, že si skrášlime 
zeleň a dáme tam lavičku. Chceme, 
aby vnútroblok ožil. Susedské 
aktivity oživujúce tento verejný 
pries tor môžu byť tiež podporené. 
Rovnako sa to môže týkať aktivít, 
ktoré sú Karlovešťanom už známe. 
Spomeniem výmenu oblečenia ale-
bo lokálne kultúrne podujatia,“ 
pokračuje Anna Zemanová.

Na projekty, ktoré budú Kar-
lovešťania chcieť realizovať, sa 
uvažuje predbežne s  vyčlenením 
sumy 20-tisíc eur z  rozpočtu 
mestskej časti. Tá zahŕňa náklady 
na vlastnú realizáciu projektov i 
náklady spojené s dokumentáciou. 
O presnej sume rozhodnú poslan-
ci miestneho zastupiteľstva v de-
cembri. 

Financovanie projektov bude 
pod kontrolou. Vznikne dozorný 
orgán. V ňom budú poslanci, 
samozrejme, aj pracovníci z miest-

sumy. Projekty navrhujú, spracová-
vajú a realizujú občania – obyvate-
lia Karlovej Vsi.    

-mš-; Foto: ilustračné (Ladislav 
Biznár)

Obyvatelia Karlovej 
Vsi sa môžu zapojiť do 
rozhodovania o využití 
časti rozpočtu

Projekt by sa mal týkať:
• revitalizácie a úpravy verejného priestoru,
• podpory a rozvoja komunitných a susedských vzťahov.

Projekt musí: 
• mať verejnoprospešný charakter, 
• byť realizovaný na území Karlovej Vsi, 
• byť pripravený tak, aby bol realizovateľný v roku 2022.

Podávanie projektov:
1. elektronickou formou cez link parter.hlasobcanov.sk,
2. v papierovej forme – na vrátnici miestneho úradu.

Inzerujte a dajte o sebe vedieť  
v našom mesačníku

Riadková inzercia 
(max. 300 znakov vrátane medzier):  

Občianska inzercia: 1 € / 50 znakov (aj začatých) 
Podnikatelia, SZČO a právnické osoby: 5 € / 50 znakov  

(aj začatých)

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

CENNÍK INZERCIE – základné ceny
Plošná inzercia 

Karloveské noviny vychádzajú v rozsahu zvyčajne 20 – 24 strán, v 
náklade 19tisíc kusov. Slovenská pošta ich distribuuje do všetkých 
domácností aj firiem na území Karlovej Vsi. 

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

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

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

Rozpočet Karlovej Vsi môžu Karlovešťania využiť na vlastné 
projekty. 
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Už na september bolo 
naplánované vyčistenie 
hríbikovej fontány, oprava 

schodov a výmena dlažby. Opra
vy sa zrealizujú o pár týždňov ne
skôr. Meškanie spôsobilo získa
vanie súhlasu autorky diela. O 
rekonštrukcii tejto obľúbenej 
fontány rozhodli mestskí po
slanci za Karlovu Ves Dana Čaho
jová, Branislav Záhradník a Peter 
Lenč. 

„Zdržanie obstarania staveb-
ných prác bolo spôsobené po-
trebou získania súhlasu autorky 
diela s  navrhovanými stavebnými 
prácami. Predpokladaný termín 
začatia prác sme stanovili na no-
vember.  Rozsah plánovaných prác 
bude zahŕňať vyčistenie fontány, 
opravu schodiskových stupňov 
a  výmenu dlažby,“ objasnila vznik-
nutú situáciu hovorkyňa mesta 
Katarína Rajčanová. Rekonštrukciu 
by mali urobiť v čase, keď fontána 

už nebude v  sezónnej prevádzke. 
Po jej obnove by mala už na budú-
ci rok zveľaďovať priestor pred 
Kostolom sv. Michala.

    -ab-; Foto: MiÚ

Rekonštrukcia okolia fontány 
bude pokračovať v novembri

Inzercia

Chráňme spoločne prírodu na Slovensku.
Aj vaša pomoc sa počíta

ZSE podporuje zelené elektrárne
Aj u nás každoročne pribúdajú nové zelené elektrárne. 
Produkt Zelená elektrina od ZSE je založený na podpore 
elektrární, ktoré vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov. 
Podpora sa realizuje formou záruk pôvodu elektriny, ktoré 
tieto elektrárne vystavia. 

„Naša spoločnosť nakúpi záruky pôvodu elektriny od výrob-
cov zelenej elektriny a priradí ich k zákazníkovej domácnosti 
na základe jeho spotreby. V praxi to znamená, že ak je ročná 
spotreba domácnosti napríklad 3,5 MWh, táto spotreba je 
krytá elektrinou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov, ktorá 
bola priradená konkrétnej domácnosti,“ vysvetľuje Miroslav 
Bištuť, odborník na Zelené riešenia v ZSE. 

Zároveň dopĺňa, že ZSE pre svojich zákazníkov zakúpila 
v roku 2020 záruky pôvodu obnoviteľnej energie od viac 
ako 900 malých aj veľkých vodných elektrární zo Sloven-
ska a od viac ako 760 malých fotovoltických elektrární  
po celom Slovensku.

V čom je Zelená elektrina iná
Zelená elektrina na rozdiel od klasickej, ktorá fyzicky „prite-
ká“ do našej domácnosti, pochádza 100 % z obnoviteľných 
zdrojov. Vďaka Zelenej elektrine tak môžeme aktívne 
pomáhať chrániť životné prostredie a prispievať na rozvoj 

zelených elektrární na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ener-
getický mix klasickej elektriny tvorí najmä energia z jadra 
a fosílnych palív (uhlie a zemný plyn). Možno si poviete, 
že jadrová elektrina je predsa nízkouhlíková a výrazným 
spôsobom sa podieľa na stabilizácii dodávok elektriny, 
avšak na druhej strane má veľmi negatívne dôsledky na 
životné prostredie v podobe likvidácie jadrového odpadu 
a likvidácie jadrových elektrární po skončení ich životnosti. 
Preto je namieste otázka, či môže byť jadrová energetika 
dlhodobo udržateľnou.

Už 70 000 zákazníkov ZSE prispieva 
k ochrane prírody
Zelenú elektrinu už využíva viac ako 70 000 zákazníkov 
z radov domácností. Týchto 70 000 zákazníkov ročne ušetrí 
20 899 ton uhlia, 6 656 068 m3 zemného plynu a zabráni 
vzniku až 33 928 ton CO

2
 zo spáleného uhlia a plynu. Čím 

viac zákazníkov sa rozhodne aktívne podporovať zelené 
elektrárne, tým viac ich bude pribúdať, ich výrobné procesy 
sa budú zefektívňovať a to sa odrazí aj na postupnom 
znižovaní cien elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. 

Vedeli ste, že aj na Slovensku môžeme využívať 
elektrinu z obnoviteľných zdrojov, ako sú slnko, 
voda, vietor alebo biomasa? Dokonca môžeme 
podporiť zelené elektrárne priamo zo Slovenska. 
Ak ste zvedaví, ako sa to dá, čítajte ďalej. 

Najľahší spôsob,
ako mať zelenší domov

Zelená elektrina
zo Slovenska

Michal Sabo
ekoaktivista, greenfluencer

www.zse.sk/zelena-elektrina
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Dana Čahojová (nezávislá)
Rekonštrukcia križovatky Molecova-Karloveská bola odra-
zovým mostíkom k ďalším zmenám, ktoré smerujú do 
širšieho okolia tohto kľúčového miesta dolnej časti Karlovej 
Vsi. Rýchle opravy a architektonická súťaž na generálku Jurigovho 
námestia, oprava parkoviska za kostolíkom, oprava fontány, po-
stupná rekonštrukcia domu kultúry a nové lavičky okolo, opravy 
knižnice, futbalového ihriska, parku za čerpacou stanicou, výme-
na dlažby okolo fontány, nový chodník a úpravy pôvodného kar-
loveského cintorína sú prejavom konštruktívnej spolupráce mesta  
a našej mestskej časti.

Branislav Záhradník (nezávislý)
Nielen samotnú hríbikovu fontánu, 
ale celú lokalitu v  okolí domu kultúry 
a Kostola sv. Michala považujeme za 
prirodzené centrum „starej“ Karlovej 
Vsi. Preto sa snažíme postupne investovať 
a  zveľaďovať tento verejný priestor, aby bol 
pekným a bezpečným miestom našej mestskej čas-
ti. So širším napojením na ďalšie lokality, ktoré sa 
rekonštruujú, akými sú Jurigovo námestie, lávka 
pre chodcov a nový park pozdĺž Karloveskej ulice, 
vznikne podľa mňa veľmi hodnotná časť Karlovej 
Vsi, na ktorú budeme môcť byť hrdí.

Považujete rekonštrukciu hríbikovej fontány za správnu a dôležitú?
iskusia
poslancov

Babie leto si obyvatelia okolia fontány 
na Karloveskej ulici mohli vychutnať 

ešte v jej plnej prevádzke.
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novej stavby, ktorá by prihliadala 
na špecifiká a potreby zariadenia. 
Vlastník objektu, ktorým je hlavné 
mesto, preferuje modernizáciu 
súčasného objektu. 

Otázkou naďalej ostávalo, ako 
zrealizovať samotnú rekonštruk-
ciu. Mestská časť nemá možnosť 
prevádzkovať zariadenie samo-
statne. Preto sa karloveskí po-
slanci rozhodli pre nájdenie 
prevádzkovateľa formou verej-
nej obchodnej súťaže. Úspešný 
uchádzač dostane na tridsať rokov 
do prenájmu pozemky a  existujú-
cu budovu. Zo súkromných zdro-
jov musí objekt zrekonštruovať. 
Podobný scenár s  dlhodobou ná-
jomnou zmluvou uprednostnili 
v roku 2020 aj v Dúbravke. Zdá sa, 

že podobné riešenie so solvent-
ným investorom by mohlo priniesť 
želaný efekt aj v Karlovej Vsi. 

Seniorom by poskytli potreb
nú opateru

V  Karlovej Vsi stúpa počet se-
niorov. Zvyšuje sa preto aj tlak na 
spustenie prevádzky komplex-
ného zariadenia sociálnych služieb, 
ktoré by zabezpečovalo možnosti 
pre poskytovanie služieb starším 
obyvateľom a sociálne odkázaným 
občanom.

Analytický materiál vypraco-
vaný znalcom vyšpecifikoval typ 
potrebných sociálnych služieb, 
odhadol potrebný počet miest a 
finančné náklady na vybudovanie 
a prevádzkovanie zariadenia. Ma-
teriál analyzuje potreby mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves. Ohľad 
berie na platnú legislatívu, pre-
dovšetkým na zákon o sociálnych 
službách a  na Štatút hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

Vzhľadom na naplánované 
rozšírenie poskytovania sociálnych 
služieb a  demografické zmeny 
v  mestskej časti sa počíta s  po-
trebou približne 250 miest v po-
bytových zariadeniach sociálnych 
služieb. Z toho je 175 miest v za-
ria deniach pre seniorov a 75 miest 
v zariadeniach opatrovateľskej 
služby. Podľa nového zákona môže 
byť v jednom type zariadenia 
maximálne 40 klientov. Investičné 
náklady zariadenia s kapacitou 40 
lôžok sa v  roku 2017 pohybovali 
okolo sumy 1,5 milióna eur. 

-ab-; Foto: MiÚ

Verejná súťaž rozhodne 
o  tom, kto postaví 
a  následne aj sprevádz

kuje nové zariadenie pre kar
loveských seniorov. V aktuál
nej situácii považujú tento 
variant poslanci karloveského 
zastupiteľstva v spolupráci 
s odborníkmi bratislavského 
magistrátu za najefektívnejší.
Obchodná verejná súťaž počíta 
s dlhodobým  nájmom pozem
kov a  objektu bývalých jaslí na 
30 rokov. O  budúcich krokoch 
výstavby zariadenia sociálnych 
služieb diskutovali poslanci na 
septembrovom zasadnutí miest
neho zastupiteľstva.

Prvé zasadnutie poslaneckého 
zboru po letných prázdninách na-
stolilo aj otázku ďalšieho smero-
vania zámeru. Téma intenzívne 
rezonuje v poslaneckých kruhoch. 
Teraz sa však dostala na rázcestie, 
na ktorom už bolo potrebné určiť 
ďalší postup. Výber lokality bol už 
dávno ukončený. Je ňou objekt na 
Borskej 2. Postup však zamrzol na 
otázke búracích prác. Pôvodným 
zámerom Karlovej Vsi bolo zbúra-
nie spustnutého objektu. Tým by 
vznikol priestor pre vybudovanie 

Hľadá sa zhotoviteľ 
a prevádzkovateľ 
zariadenia sociálnych 
služieb

Poslanci Karlovej Vsi schváli
li koncom septembra Ko
munitný plán sociálnych 

služieb na roky 2022 – 2024. Po
zornosť sa sústredí na cieľové 
skupiny seniorov, občanov so 
zdravotným znevýhodnením, 
rodiny s deťmi a mladých ľudí, 
občanov ohrozených chudobou a 
ľudí bez domova.

Karlova Ves si vytýčila desať 
cieľov. Medzi nimi figuruje najmä 
zriadenie sociálnej výdajne a  za-
bezpečenie podmienok pre vybu-
dovanie Zariadenia pre seniorov.

 -red-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Poslanci schválili rozvoj 
pomoci pre seniorov  
aj zdravotne  
znevýhodnených

Plán výstavby zariadenia pre seniorov je v súlade s územným plánom mesta a zelenú mu dal aj Metropolitný inštitút Bratislavy.

Karlova Ves plánuje ešte viac posilniť 
terénnu opatrovateľskú službu a rozšíriť 

možnosti stravovania pre seniorov.
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budú  spoločne udržiavať a rozvíjať 
zelený priestor. Komunitná záhrada 
pomôže integrovať do spoločných 
záujmov všetky vekové skupiny,“ 
priblížila združenie členka Denisa.

Komunitná záhrada Živé zrnko 
má byť plnohodnotný komunitný 
priestor. Slúžiť bude okrem pesto-
vania zeleniny, ovocia či byliniek 
aj na organizovanie spoločenských 
a vzdelávacích podujatí. Chcú tam 
pripravovať workshopy,  diskusie, 
výstavy, záhradné párty, tvorivé 
čítanie pre deti, divadielka či 
susedský bazár.

Projekt komunitnej záhrady 
vznikol v spolupráci s mestskou 
časťou Karlova Ves a s finančnou 
podporou mesta Bratislava.

Komunitná záhrada z ničoho
Aj tak by sa dala nazvať myšlien-

ka štyroch rodín z okolia Adámiho, 
ktoré už nebavilo chodiť denne 
okolo zanedbaných priestorov 
za bytovým domom. Pochmúrne 
pôsobiaci priestor pod stroma-
mi medzi električkovou zastáv-
kou a  dlhým bytovým domom 
na Adámiho sa počas tohto roka 
rozhodli postupnými krokmi 
zmeniť na komunitnú záhradu 
Susedská oáza. Vďaka mestskému 
programu komunitného kompos-
tovania si tam našiel miesto kom-
postér, ktorý symbolicky odštar-

toval príbeh vznikajúcej záhrady. 
Postupne pribudli v  záhrade 
lavičky a malé oplotenie. 

„Budúci rok chceme do záhrady 
pridať aj vyvýšené kvetináče. Pre 
susedov plánujeme pripravo-
vať podujatia, o  ktorých sa 
môžu informovať na adrese  
susedskaoaza@gmail.com. Rovna-

ko je možné pri spieť biologicky 
rozložiteľným odpadom do komu-
nitného kompostéra. Ak by niekto 
chcel kompostovať s  nami, stačí 
napísať na uvedenú e-mailovú adre-
su,“ povedala autorka projektu Ta-
tiana Cárová. 

    -ab-; Foto: MiÚ

Živé zrnko a Susedská oáza. 
Tak sa budú volať nové ko
munitné záhrady. Obyvate

lia z  okolitých ulíc chcú takým
to spôsobom prebudiť k  životu 
ďalšie verejné priestory. Časť 
areálu bývalého Karloveského 
športového klubu a  nevyužitý 
priestor pri ihrisku na Adámi
ho sú práve vo fáze prípravy na 
záhradkársku sezónu 2022.

Nadšenie pre záhradkárčenie 
v  Karlovej Vsi pribúda. Keďže 
záhrady nie sú dostupné pre 
každého, tešia sa čoraz väčšej 
popularite komunitné záhrady. 
Priatelia alebo susedia s  rovna-
kou záľubou môžu využiť po-
tenciál zanedbaného alebo 
nevyužívaného verejného priesto-
ru a dať mu krajšiu tvár.

Postupná premena bývalého 
areálu KŠK

Jednou z  lokalít, ktoré sa 
ponúkali na premenu, je športový 
areál na Janotovej. Zveľadiť ho 
chce novovzniknuté občianske 
združenie Živé zrnko. 

„Za občianskym združením Živé 
zrnko stojí skupina ľudí z Karlovej 
Vsi, ktorí majú záujem aktívne 
zveľaďovať verejný priestor a pod-
porovať komunitný život. Naším 
zámerom je vytvoriť príjemné 
mies to na stretávanie sa ľudí, ktorí 

Životné prostredie / Budúce rozhodnutia samosprávy 

Komunitné záhrady vzniknú  
na Janotovej a Adámiho

Vykonávate verejnopro  s
pešnú aktivitu v  oblas
ti zdravia, telovýchovy, 

kultúry, vzdelávania, cestovného 
ruchu či životného prostredia? 
Máte sídlo v Karlovej Vsi a chce
li by ste na svoje aktivity získať 
dotáciu? Vedzte, že môžete o ňu 
požiadať elektronicky až do 
konca januára budúceho roka. 
O  takejto možnosti pre oby
vateľov rozhodli poslanci miest
neho zastupiteľstva. 

Oprávneným žiadateľom o 
dotáciu je právnická osoba a 
fyzická osoba-podnikateľ. Žiadateľ 
má mať sídlo alebo trvalý pobyt 
na území Karlovej Vsi. Musí pôso-
biť, vykonávať činnosť na území 
mestskej časti, alebo poskytovať 
služby obyvateľom mestskej čas-
ti. Podané žiadosti vyhodnocuje 
dotačná komisia. Do 28. februára 
2022 zverejní mestská časť zo-
znam prijatých žiadostí osôb, ktoré 
žiadajú o poskytnutie dotácie z 

rozpočtu na rok 2022. Karloveskí 
poslanci schválili pre aktuálny rok 
dotáciu pre 43 žiadateľov v celko-
vej sume 63 460 eur.

-ab-; Foto: ilustračné (RC Klbko)

O dotáciu je možné 
požiadať elektronicky do 
konca januára

Terénne práce na Janotovej zahŕňajú prípravu pozemku 
a výsadbu zelene.

Obyvateľom z Adámiho robí zatiaľ radosť záhon, na 
ktorý využili nepotrebné pneumatiky.

Karlova Ves dotáciou podporila aj prácu 
s deťmi v Rodinnom centre Klbko.
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časovým plánom bez senzorov. 
Odpoveď autorov projektu bola 
neuveriteľná. Zhoršenie podmie-
nok pre dopravu, okrem električiek, 
bolo požiadavkou objednávateľa 
projektu, aby vodiči áut prešli radšej 
na verejnú dopravu,“ pokračuje 
Jozef Drahovský.

Kolóny boli také dlhé, že počas 
prác v križovatke Molecova bolo 
zmenené otáčanie na Jurigovom 
námestí do protismeru. Keď sa 
spustila svetelná signalizácia na 
križovatke Karloveská – Fadruszo-
va, stojaca kolóna bola až za Bo-
tanickou ulicou. Preto musela byť 
napokon vypnutá. Súčasné ve-
denie mesta navrhlo vylepšenie 
pôvodného projektu a zlepšenie 
dopravnej situácie v území do-
plnením inteligentnej signalizácie 
na križovatke, t. j. senzormi, ktoré 
snímajú vozidlá vo všetkých sme-
roch a dopytovými tlačidlami pre 
chodcov s inteligentným radičom.

Klasická svetelná signalizá-
cia riadenia križovatiek prepína 
smery podľa pevne nastaveného 
časového plánu. Neberie ohľad na 
to, či je alebo nie je požiadavka na 
prejazd križovatkou, alebo či cez 
ňu chcú prejsť chodci. 

„Najlepšie je to vidieť v Dúbravke, 
keď odbočujete vľavo v križovat-
ke Saratovská – Drobného. Nikde 
žiadne auto ani električka a len 
čakáte a čakáte na chvíľu, keď bude 
zelená na odbočenie,“ vysvetľuje 

Jozef Drahovský a  dodáva: „In-
teligentná svetelná križovatka 
najprv pozerá, aké sú požiadavky 
na prejazd križovatky. Na základe 
priority a dĺžky čakania púšťa jed-
notlivé smery. Tie najinteligentnej-
šie zohľadňujú aj grafikon verejnej 
dopravy. Ak ide električka alebo au-
tobus podľa grafikonu, automaticky 
dostáva voľný smer. Ak ide popredu, 
tak zelenú dostanú iné smery. Ak 
mešká, tak dostane voľný smer skôr, 
aby bolo možné  meškanie dohnať. 
Pamätám si aj komické začiatky 
priority pre električky, keď senzor 
zachytil električku pred križovatkou 
a dal jej voľný smer. Lenže električ-
ka práve prišla na zastávku tesne 
pred križovatkou. Cestujúci ešte 
ani nevystúpili a už ostatné smery v 
križovatke boli zablokované.“

A ako je na tom riadenie križo-
vatiek v Karlovej Vsi dnes? Pribudli 
senzory a inteligentné riadenie. 
Všetky svetelne riadené križo-
vatky a priecestia sú vybavené 
zariadením na prihlasovanie elek-
tričiek, ktoré má zabezpečiť ich 
plynulý prejazd. 

Mesto ťažkosti postupne rieši
„Súčasné vedenie mesta sa 

rozhodlo vylepšiť pôvodný projekt 
a  doplniť inteligentnú signalizáciu. 
Môže sa stať, že električka musí 
pred križovatkou zastaviť alebo 
vozidlá dlhšie čakajú na prejazd. O 
problémoch s prihlasovaním elek-
tričiek vieme. Postupne ich riešime. 

V niektorých prípadoch (križovatky 
Karloveská – Fadruszova, nábrežie 
– tunel) boli zistené závažné ne-
dostatky, ktoré spôsobovali veľké 
zdržanie pre električky aj ostatné 
vozidlá, preto sme sa rozhodli do 
odstránenia chýb uvedené križo-
vatky ponechať bez preferencie 
električiek,“ informuje o súčasnom 
stave hovorkyňa hlavného mesta 
Katarína Rajčanová.

Postupné zlepšenia
Napríklad otáčanie za zastáv-

kou Segnerova je nastavené tak, 
že prioritu má električka. Smer 
na otáčanie dostane zelenú len 
vtedy, keď senzor rozpozná čaka-
júce vozidlo, ktoré sa nachádza 
v  danom pruhu. „Dĺžka čakania 
nie je fixná. Niekedy zelená naskočí 
takmer ihneď, niekedy to trvá dlh-
šie. Je to najmä vtedy, keď po sebe 
idú električky z oboch smerov. V 
každom prípade zelená naskočí 
oveľa skôr ako keby tam bolo časo-
vo pevné riadenie, keď raz za dve 
minúty by autá dostali 15 sekúnd,“ 
upozorňuje Jozef Drahovský. Sen-
zory pre snímanie áut sú zabudo-
vané v jazdnom pruhu. Senzory na 
snímanie električiek sa nachádzajú 
v koľajisku. Informácie z týchto 
senzorov sa využívajú aj pre roz-
svietenie výstrahy na priechodoch 
pre chodcov pri prechádzaní cez 
električkové koľaje.

Červená na semafore nie je 
odporúčaním, ale príkazom

Spustenie svetelnej signa
lizácie na prejazdoch cez 
električkovú trať sa tak

mer okamžite stretlo s  výhra
dami niektorých karloveských 
vodičov. Sťažujú sa, že je na 
nich dlho červená, ktorá zby
točne zdržuje. Pred spustením 
semaforov vraj bola doprava 
plynulejš ia. Mnohým vodičom 
nie je jasné, na akom princípe 
interval červenej funguje. Majú 
pochybnosti aj o tom, či je syn
chronizovaný s prejazdom elek
tričiek. 

Cestnú signalizáciu na prieces-
tiach cez električkovú trať vybu-
dovalo mesto z dôvodu častých 
dopravných nehôd električiek s 
vozidlami, ktoré nerešpektova-
li pravidlá cestnej premávky a 
vchádzali na priecestia v čase 
prejazdu električky. Tieto prieces-
tia zároveň vznikli ako náhrada 
pôvodných prejazdov cez elek-
tričkovú trať. Prednostnú jazdu 
električiek na karloveskej trati 
dnes zabezpečujú senzory, ale ne-
bolo to tak vždy. 

Bývalé vedenie mesta projekt 
tajilo

Dopravný analytik Jozef Dra-
hovský hovorí, že sa k projektu 
rekonštrukcie Karloveskej radiály 
dostal ešte pred jeho realizáciou. 
Už vtedy postrehol viacero nedo-
statkov. „V časoch, keď sa projekt 
za predchádzajúcich primátorov 
tvoril, bol držaný v tajnosti a prís tup 
k jeho tvorbe nemalo ani vedenie 
Karlovej Vsi. Keď bol publikovaný a 
prezentovaný verejnosti, tak už ne-
bola možnosť ho meniť,“ spomína si 
na začiatky prípravy rekonštrukcie 
Karlovešťan Jozef Drahovský. 

V  tom čase kritizoval, že 
otáčanie cez električkové koľaje na 
Jurigovom námestí ako náhrada 
za zrušené otáčanie pri kostolíku 
je len jednosmerné. Poukazoval 
na potrebu otáčania v situácii, 
keď je nemožné pre nehodu ale-
bo práce v križovatke odbočiť na 
Molecovu. Inak sa vytvorí kolóna 
až za zástavku Segnerova. „Ďalej 
som sa pýtal, prečo je všade navrh-
nutá svetelná signalizácia s pevným 

Dvíhajú vám tlak semafory 
cez električkovú trať?

Prejazd vozidla na žltý a červený signál znamená, že detek-
tor nevie, že uvedené vozidlo už prešlo križovatkou a tým 

porušilo predpisy.
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Ani zavedenie inteligentného 
systému riadenia svetelnej signa-
lizácie však nie je zárukou bez-
problémového fungovania do-
pravy na hlavnej dopravnej tepne 
Karlovej Vsi. Problémom môže 
byť nerešpektovanie dopravného 
značenia a signalizácie predovšet-
kým vodičmi.

„Z mnohých pozorovaní musíme 
konštatovať, že vodiči automobilov 
nerešpektujú cestnú dopravnú sig-
nalizáciu a prechádzajú na červený 
signál. Prejazd vozidla na žltý a 
červený signál spôsobí, že detektor 
nevie, že uvedené vozidlo porušilo 
predpisy a prešlo križovatkou. Pred-
pokladá, že vodič pravidlá cestnej 
premávky neporušuje a po uplynutí 
signálu voľno pre električky, sa opäť 
zaradí zelený signál pre otáčajúce 
vozidlá. Je to tak aj vtedy, keď tam 
už žiadne nestojí,“ upozorňuje 
Katarína Rajčanová.

Auto zastavte na čiare
Rovnako je potrebné po príjazde 

do križovatky zostať stáť na STOP 
čiare, čo je vodorovná priečna čiara 
vyznačená pred križovatkou. „Je to 
dôležité preto, aby detektor vozidlo 
zachytil. Neodporúčame približovať 
sa k prejazdu, neurýchli to zobraze-
nie zeleného signálu,“ zdôrazňuje 
Katarína Rajčanová. Hlavné mes-
to v súčasnosti konzultuje s kraj-
ským dopravným inšpektorátom 
vypínanie semaforov vo večerných 
hodinách a počas víkendov, teda v 
čase nízkej intenzity dopravy. 

Ako na záver zdôrazňuje Jozef 
Drahovský, svetelná signalizá-
cia má význam práve vtedy, keď 
čakanie z vedľajších smerov a od 
chodcov stúpnu nad hranicu, pri 
ktorej sa neprimerane dlho čaká. 
V dnešnom stave techniky a hus-

tote dopravy je riadenie pevným 
časovým plánom už zastaralé. 
„Preto som rád, že v Karlovej Vsi je 
riadenie svetelnej signalizácie inteli-
gentnejšie, než bol pôvodný zámer. 
Ak sú teda na priechodoch pre chod-
cov dopytové tlačidlá, odporúčam 
ich stlačiť, aby elektronika križovat-
ky vedela, že chcete prejsť na druhú 
stranu. Všetkých prosím – všímajte 
si svetelné signály, najmä červené 
svetlo. To znamená, že zelenú má 
niekto iný,“ apeluje na všetkých 
účastníkov cestnej premávky 
Jozef Drahovský.     

-mš-; Foto: MiÚ

Pavol Vitko, 
publicista

Pavel Derkay, 
predseda Futbalového klubu mládeže Karlova Ves

Anna Pjatáková, 
magistra v lekárni

Každý deň jazdím autom a viem, že veľa dopravných 
nehôd bolo pri otáčaní automobilov cez električkovú trať. 
Inštalácia svetelnej signalizácie tomuto zabraňuje. Treba aj 
dodať, že niekedy spomaľuje dopravu. Červená na semafo-
roch svieti dlho a hlavne v ranných hodinách by sa to mohlo 
upraviť.

Zhodou okolností som bol tesne pred rekonštrukciou 
karloveskej električkovej radiály svedkom, ako auto vbehlo 
do jazdnej dráhy električky  a majiteľ vozidla odišiel s 
pokriveným úsmevom. V každom prípade – spoľahlivá  
inteligentná  senzorová signalizácia mi ako vodičovi vyhovu-
je, hoci oveľa častejšie ako autom jazdím na bicykli.

Veľmi pozitívne hodnotím zavedenie svetelnej signali-
zácie na električkovej radiále v Karlovej Vsi. Z pohľadu 
vodiča môžem povedať, že svetelná signalizácia nielen 
zvyšuje bezpečnosť pri prechode a otáčaní sa na elek-
tričkovej trati, ale aj zefektívňuje plynulosť premávky 
nakoľko je vybavená senzormi.

Jozef Banáš,  
spisovateľ

Nová električková radiála cez Karlovku Ves je ozaj 
vydarená, až práve na nešťastné nové otočky cez 
električkovú trať. Používam ich často a zdá sa mi, že 
svetelná signalizácia tu je zbytočná, premávku zdržu-
je, každý vodič pri otáčaní sa predsa zvýši pozornosť, 
električku v spätnom zrkadle nemôže prehliadnuť.

ázor
známych Karlovešťanov

Zásady otáčania na nových križovatkách  
v Karlovej Vsi: 

• po príjazde do križovatky je potrebné zostať stáť na STOP čiare 
(vodorovná priečna čiara pred križovatkou) tak, aby detektor vozidlo 
zachytil. Približovanie sa k prejazdu neurýchli zobrazenie zeleného 
signálu,

• ak ide električka, znamená to, že si svoj signál voľno drží, preto 
treba počkať do prejazdu električky,

• ak už električka prešla a stále je voľno pre električku, je možné, že 
sa blíži električka z opačnej strany,

• prejazd vozidla na žltý a červený signál znamená, že detektor nevie, 
že uvedené vozidlo už prešlo križovatkou a tým porušilo predpisy. 
Predpokladá, že vodič pravidlá cestnej premávky neporušil. Po uply-
nutí signálu voľno pre električky sa opäť zaradí zelený signál pre 
otáčajúce sa vozidlá, aj keď tam už žiadne nestojí.

 Ako hodnotíte prevádzku svetelnej signalizácie pri 
otáčaní automobilov cez električkovú trať? Fungujú 

semafory spoľahlivo? 

Svetelná signalizácia zabezpečuje prednostnú jazdu električiek na trati a zabraňuje stretom 
s prechádzajúcimi automobilmi.



10

www.karlovaves.sk K ARLOVESKÉ NOVINY 

máj 2021

Aj na detskom ihrisku na začiatku Silvánskej dobrovoľníci ponatierali múrik okolo ihriska a hracie prvky pre deti a vynovili im priestor na hranie

TémaJún 2021November 2021

Patria tam napríklad osamelé mat-
ky s deťmi, osamelí dôchodcovia či 
zdravotne znevýhodnení obyvate-
lia. Cieľom je preklenúť ich nepriaz-
nivé životné podmienky alebo 
pravidelne ich podporovať. Výdaj-
ňa vytvorí aj priestor na nadväzné 
aktivity. Patrí tam zber školských 
pomôcok pre nízkopríjmové rodiny 
alebo iné aktivity, do ktorých by 
sa radi zapojili všetci obyvatelia. A 
že takých obyvateľov je v  Karlovej 
Vsi naozaj veľa, o  tom sme sa pre-
svedčili počas pandémie. Výdajňa 
by mala byť otvorená dva- až trikrát 
týždenne počas  pracovného dňa 
približne tri hodiny. S  každým po-
tenciálnym záujemcom o využívanie 
pomoci v sociálnej výdajni usku-
točníme osobné stretnutie, na 
ktorom posúdime odôvodnenosť a 
rozsah pomoci,“ vysvetľuje vedúca 
oddelenia sociálnych vecí miestne-
ho úradu Erika Antaličová. 

Sociálna výdajňa nie je určená 
ľuďom bez domova

Ani stretnutie s  vedením sa-
mosprávy však neviedlo k  zmene 
postoja časti obyvateľov spome-
nutého bytového domu.  

„Mrzí nás, že dochádza k podsúva-
niu informácie, že by malo ísť o 
výdajňu pre ľudí bez domova. Ich po-
treby pokrývajú organizácie, ktoré 
sa odborne a špecificky venujú tejto 
cieľovej skupine. Karloveská sociál-
na výdajňa má slúžiť ako pomoc pre 
občanov Karlovej Vsi, ktorí sa ocitli 
v hmotnej núdzi a je pre cieľovú sku-
pinu ľudí ohrozených chudobou,“ 
vyjadrila sa Soňa Dočolomanská, 
ktorá zámer projektu predstavila.

Nie v mojom dvore!
Pri výskume hodnotových orien-

tácií väčšina ľudí vo všeobecnej 
úrovni úplne súhlasí alebo skôr 
súhlasí s tým, že spoločnosť má 
každému zabezpečiť uspokojenie 
základných potrieb – jedla, obleče-
nia, bývania, zdravotnej starostli-
vosti a vzdelávania.  „Problém u 
ľudí nastáva, keď sa začne uvažovať 
o konkrétnej skupine, ktorej sa ide 
pomôcť alebo o tom, že pomoc by 
sa mala vykonávať v blízkosti ich 
bydliska.  Inak láskaví a dobropraj-
ní ľudia, ľudia, ktorí pravidelne pri-
spievajú do rôznych zbierok, začnú 
odrazu namietať, spisovať petície a 
všetkými dostupnými prostriedkami 
brániť napr. umiestneniu azylového 
centra pre týrané ženy v ich sused-
stve. Je to známy fenomén, ktorý 
sa objavuje v mnohých spoločnos-
tiach. Má zaužívané pomenovanie 
syndróm NIMBY (angl. Not in my 
BackYard), čo sa dá preložiť ako 
Nie v mojom dvore,“ vysvetľuje pre 
Karloveské noviny Zuzana Kusá zo 
Sociologického ústavu SAV.

Ako ďalej hovorí, potreba bez-
pečia je základná a univerzálna 
ľudská potreba, ktorá sprevá-
dza ľudstvo odjakživa. Cudzie-
ho elementu sa ľudia odjakživa 
báli. Tieto obavy bývali tradične 
oveľa slabšie vo veľkých mestách. 
Tam mali obyvatelia viac skúse-
ností so stretávaním sa s  ľuďmi 
z rozmanitých sociálnych skupín. V 
súčasnosti sú takéto obavy slabšie 
vo vyspelých  spoločnostiach. Tam 
sa vynakladajú veľké snahy o to, 
aby ľudia s nízkymi príjmami či bez 
príjmov mohli žiť tak, ako iní – teda 
skromne ale slušne. Tam sa po-
trebe solidarity so slabšími venu-
je veľká pozornosť vo vzdelávaní 

a  považuje sa za politicky ne-
správne paušalizovať správanie 
určitej skupiny. Napokon, každý 
z  nás sa môže ocitnúť v situácii, 
keď nevie pomôcť inému, alebo 
dokonca sám pomoc potrebuje. 

„Ak ide o  umiestňovanie so-
ciálnych zariadení, aj v tých 
solidárnejších krajinách sú potreb-
né debaty s občanmi zamerané 
nielen na rozbíjanie stereotypov. 
Diskusia pokračuje ďalej o tom, aké 
kompenzácie by si ľudia želali, aby 
boli ústretovejší. Pri prekonávaní 
syndrómu NIMBY je bežné, že sa 
obyvateľom príslušného sused stva 
ponúkne určitá kompenzácia, ne-
jaký druh zlepšenia  prostredia, v 
ktorom žijú. Môže to byť obnova 
detského ihriska, vyasfaltovanie 
chodníka, jednoducho niečo, čo 
ľudia potrebujú,“ myslí si Zuzana 
Kusá. Nepomohlo však ani to, že 
karloveská samospráva ponúkla 
na tomto stretnutí nespokojným 
obyvateľom, že zveľadí verejné 
priestory v  okolí bytového domu, 
opraví chodníky, verejné osvetle-
nie a oreže stromy.

Karlova Ves nepôjde proti vôli 
obyvateľov

Karloveská samospráva sa 
myšlienky zriadenia sociálnej 
výdaj ne nevzdáva. Keďže však 
nechce ísť proti názoru časti oby-
vateľov, pokračuje v hľadaní iného 
priestoru, ktorý by bol vhodný 
na tento účel. „Nevzdávame sa 
a  robíme všetko preto, aby sme 
výdajňu v budúcnosti otvorili,“ uza-
tvára Erika Antaličová. 

-mš-

Nie v mojom dvore! Takto 
pomenovali sociológo
via fenomén ľudí, ktorí sú 

solidárni s inými cez rôzne zbier
ky. No ak sa začne uvažovať o 
zria dení sociálneho zariadenia v 
ich susedstve, začnú namietať a 
všetkými dostupnými prostried
kami brániť umiestneniu takého
to zariadenia. Fenomén sa ob
javuje všade tam, kde médiá a 
neraz aj politici kriminalizujú 
chudobných ľudí a spájajú ich 
obraz s rôznymi prejavmi asociál
neho správania.  Takýto obraz 
vedie k tomu, že ľudia sa cítia 
ohrození. Burcuje ich predstava, 
že v blízkosti ich príbytku bude 
zariadenie navštevované vylučo
vanými osobami. Chcú preto ešte 
viac chrániť svoje bezpečie.

Sociálna výdajňa sa stretla s 
nečakanými ťažkosťami

Projekt zriadenia sociálnej 
výdaj ne je jednou z nových foriem, 
ktorými sa karloveská samospráva 
snaží pomáhať svojim obyvateľom. 
Tá by mala pomáhať ľuďom všet-
kých vekových kategórií v nepriaz-
nivej životnej situácii. Výsledkom 
je nefinančná a  adresná pomoc 
formou potravín a drogérie. 
Cenovo výhodný tovar pre nich 
by získavala prostredníctvom 
Potravinovej banky Slovenska. 
Tá prebytočné potraviny zadar-
mo skladuje a rozdeľuje medzi 
charitatívne alebo humanitárne 
organizácie, ktoré poskytujú po-
travinovú pomoc ľuďom v  núdzi. 
Na tento účel samospráva vyti-
povala priestor so samostatným 
bezbariérovým vchodom. Je vo 
vlastníctve mestskej časti a na-
chádza sa v suteréne jedného z 
obytných domov v Karlovej Vsi. 
Veľká časť obyvateľov tohto domu 
však vyjadrila nesúhlas s  touto 
myšlienkou. Uskutočnilo sa aj ich 
stretnutie s  vedením samosprávy 
a  zainteresovanými zamestnanca-
mi mestskej časti, na ktorom im 
boli zodpovedané všetky otázky 
a tiež vysvetlené samotné fungo-
vanie sociálnej výdajne.

„Sociálna výdajňa má slúžiť naj-
mä pre nízkopríjmových klientov. 

Sociálna výdajňa v našom 
dome? „Sme sociálne cítiaci, 
ale my si to tu neželáme!“

Nenáležité spájanie chudoby s kriminalitou vyvoláva u 
ľudí v ťažkej životnej situácii ešte väčší pocit  osamelos-
ti, vnútornej prázdnoty a vylúčenia.  Foto: ilustračné 
(SAMPHOTOSTOCK / stokkete)
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Šéfkou karloveskej miestnej 
knižnice je od 1. októbra 
slovenská spisovateľka 

Pet ra NagyováDžerengová. 
Sta la sa víťazkou výberového 
konania, do ktorého sa prihlási
lo via cero uchádzačov. Petra 
Nagyo váDžerengová ne tají, že 
knihy miluje. Do Karloveskej 
knižnice prišla s cieľom ďalej bu
dovať príjemný komunitný prie
stor pre všetkých obyvateľov 
Karlovej Vsi. Zamerať sa chce na 
mladých i starších čitateľov.

„Petra Nagyová-Džerengová nie 
je pre Karlovešťanov neznámou.  
V minulosti sa aktívne angažova-
la aj v komunálnej politike a kar-
loveská knižnica bola už vtedy jej 
srdcovou záležitosťou. Medzičasom 
sa ale mnoho zmenilo. Kredit našej 
inštitúcie vzrástol. Po dlhých rokoch 
nezáujmu sa úspešne podarilo 
naštartovať proces rekonštrukcie 

Žiaci Základnej umelec
kej školy Jozefa Kresán
ka v  Karlovej Vsi zožali 

úspech. V  súťaži Cimbalový 
Prešporok sa až štyria z  nich 
umiestnili v zlatom pásme, traja 
v  striebornom a  dvaja v  bron
zovom. Laureátkou súťaže sa sta
la žiačka Ester Illešová z  triedy 
učiteľky Jarmily Mušitzovej. 
Práve tá bola zakladateľkou a 
hlavnou organizátorkou súťaže. 

Dostala Mimoriadne ocenenie za 
prínos v  propagácii cimbalovej 
hry na Slovensku.

„Jedenásty ročník súťaže sa u -
skutočnil v polovici októbra. Napriek 
zložitej pandemickej situácii sa ho 
zúčastnilo 32 žiakov zo štrnástich 
umeleckých škôl z celého Sloven ska. 
Súťažili v siedmich kategóriách,“ in-
formoval zástupca riaditeľky kar-
loveskej ZUŠ Ľubomír Današ.

-bh-; Foto: ZUŠ J. Kresánka

a naša knižnica je a bude z roka na 
rok krajšia. Je len na novom vedení, 
aby do nej natrvalo prilákalo najmä 
mladších čitateľov,“ povedala sta-
rostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

„Mám radosť, že sa mi podarilo 
uspieť v konkurze a že budem mať 
príležitosť uviesť do praxe moje dl-
horočné skúsenosti v tejto oblasti –  
počnúc pozíciou vášnivej čitateľky, 
ktorá vyústila až do spisovateľskej 
profesie pre deti i dospelých, ako 
i dlhoročnej knižnej vydavateľky. 
Mojím hlavným zámerom je posilniť 
spoluprácu s miestnymi škôlkami 
a školami a vybudovať čitateľský 
návyk už u tých najmenších. Už 
teraz sa teším na naše pravidelné 
stretnutia v knižnici,“ povedala o 
svojich plánoch Petra Nagyo vá-
Džerengová.

Nová vedúca Karloveskej knižni-
ca je úspešnou autorkou viacerých 
kníh pre deti i dospelých. Záujem 

čitateľov jej priniesol niekoľkokrát 
zlatú a platinovú knihu. Viaceré jej 
tituly vyšli aj v zahraničí. 

V roku 2010 vstúpila do ko-
munálnej politiky. Osem rokov 
bola poslankyňou miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. V rokoch 
2011 – 2014 zastávala post vice-
primátorky Bratislavy. V rokoch 
2013 – 2020 bola spolumajiteľkou 
vydavateľstva pre deti a mládež 
Verbarium.

Narodila sa v  Košiciach. Od 18 
rokov žije v Bratislave, kde vyštu-
dovala Obchodnú fakultu Vysokej 
školy ekonomickej. Počas štúdia 
pracovala päť rokov ako letuška. 
Po absolvovaní školy nastúpila do 
Slovenskej televízie. Tam niekoľko 
rokov pracovala v zahraničnom 
spravodajstve ako redaktorka, 
moderátorka a scenáristka. Má 
štyri deti. Vo voľnom čase rada 
číta, behá, bicykluje a dohovorí sa 
šiestimi jazykmi.    -mš-; Foto: MiÚ

Karloveskú knižnicu vedie 
Petra NagyováDžerengová

Súťaž Cimbalový 
Prešporok 2021

Inzercia

PRIJMEME UPRATOVAČKY
na upratovanie schodísk v panelákoch  

v Karlovej Vsi a Dlhých dieloch 

*zamestnáme dôchodcov a študentov
• na dohodu o pracovnej činnosti (len pre dôchodcov)
• na dohodu o brig. práci študentov (len pre študentov)

*mzda závisí od veľkosti upratovaného objektu  
(v prepočte 5 € / hod.)

*prijmeme aj živnostníkov formou zmluvy o dielo

BLIŽŠIE INFO: 0903 438 834

Inzercia

Petra Nagyová-Džerengová sa cíti veľmi dobre v spoločnosti najmenších čitateľov, 
preto sa chce zamerať na prácu s karloveskými školami.
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V MŠ Suchohradská motivujú deti  
k využívaniu dažďovej vody

Predškoláci z MŠ 
Majerníkova 60 využívajú 
environmentálnu učebňu

Slúži im na to špeciálny sud, 
do ktorého zachytávajú 
dažďovú vodu. Využívajú 

ju na polievanie kvetov v  areáli 
školy. 

Vplyv životného prostredia na 
výchovu a  vzdelávanie detí v  tej-
to materskej škole má nezastupi-
teľné miesto.

„Postupne s deťmi zveľaďujeme 
vnútorné i  vonkajšie prostredie 
škôlky a zameriavame sa na rozvoj 
ich estetického aj environmentálne-
ho cítenia a správania,“ vysvetľuje 
riaditeľka MŠ Oľga Mitrová a dodá-

riadenia projektov Lenka Nemcová, 
využívaním takýchto nádob pri-
spievame k opätovnému návratu 
zrážkovej vody do prirodzeného 
kolobehu vody v prírode. Podľa nej 
má dažďová voda aj ďalšie výhody. 
„Dažďová voda nie je taká tvrdá ako 

va: „Zásluhou detí a zamestnancov 
sa nám darí zabezpečiť, aby živé 
kvety mali v prostredí škôlky neza-
stupiteľné miesto.“ 

V Karlovej Vsi inštalovali v  
uplynulých rokoch niekoľko nádob 
na jej zachytávanie na viacerých 
verejných miestach. Špeciálne 
nádoby na zachytávanie dažďovej 
vody nájdete nielen pred vcho-
dom do budovy miestneho úradu, 
ale napríklad aj pri Karloveskom 
centre kultúry či na pešej zóne na 
Pribišovej.  

Ako vysvetľuje vedúca referátu 

voda zo studne a nie je ani nepri-
merane studená. Štandardná voda 
zväčša obsahuje príliš veľa vápnika, 
ktorý upcháva cievny systém rastlín 
a zabraňuje bezproblémovému pre-
nikaniu živín,“ dodala Lenka Nem-
cová.    -mš-; Foto: MŠ Suchohradská 3

Vďaka lektorke spoznávali 
malí prírodovedci vtáctvo 
všetkými zmyslami. 

Spoločne sa zahrali na vtáky, 
ktoré sa vyvíjajú vo vajíčku, až sa 
nakoniec vyliahnu. 

Spoznali niektoré druhy vtákov, 
ktoré žijú v  našej lokalite, pričom 
objavovali ich zvuky a  spev.  
V ďalšej aktivite sa premenili 
na bociany a  kačky a  svojim ka-
marátom – mláďatám, chytali 
v  rybníku vhodnú potravu. Na-
koniec pozorovali vtáky ozajst-

ným ďalekohľadom. Naučili sa ho 
správne nastaviť a zaostriť. 

„Sme presvedčení, že vďaka spo-
lupráci s  organizáciou Daphne cez 
takéto zážitkové podujatia pri-
spievame k zodpovednému správa-
niu detí k životnému prostrediu 
a  ochrane prírody. I  touto formou 
chce naša materská škola klásť už 
v  tomto veku základy generácie, 
ktorá si prírodu váži a  neničí ju,“ 
ozrejmila ciele podujatia učiteľka 
Vanda Šichulová.

-mš-; Foto: Vanda Šichulová
Program Letom svetom prebiehal interaktívnou a hravou formou  

v environmentálnej učebni na školskom dvore.

Inzercia

Nádobu tohto typu 
je možné umiestniť 
aj na bytovkách 
či v súkromných 
záhradách.
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Žiaci zo ZŠ Karloveská 61 
objavujú zázraky ume
nia a prežívania spoločne 

s ostatnými. To všetko vďaka 
metóde pod názvom artefile
tika, ktorú od tohto školského 
roka zaradili do vyučovania v 
rámci hodín výtvarnej výchovy. 
Táto metóda pomáha učiteľovi 
spoznávať svojich žiakov aj z iné
ho uhla, a  to osobnejšie a  hlb
šie. Chce ich pripraviť v  takých 
zručnostiach ako je spoluprá
ca, schopnosť sebavyjadrenia, 
formovanie vlastných názorov, 
kreativita a tolerancia. 

Žiaci majú vďaka artefiletike 
možnosť predstaviť svoju prácu. 
Môžu hľadať momenty, ktoré sa 

im páčili, ale hodnotiť aj náročnosť 
práce. 

„Artefiletika je výtvarná metóda, 
ktorá má preventívny charakter a 
jej cieľom je posilňovať zdravé jadro 
osobnosti. Budeme takto praco-
vať počas celého školského roka v 
každej triede našej základnej školy. 
Tešíme sa na všetky zážitky, ktoré 
nám táto práca prinesie,“ informo-
vala sociálna pedagogička, výchov-
ná a kariérová poradkyňa ZŠ Kar-
loveská 61 Simona Braciníková.

V artefiletike sa využívajú rôzne 
výtvarné materiály, techniky a 
postupy. Navyše využíva aj drama-
tizáciu, pohyb, hudobné nástroje a 
zvuky. 

Artefiletiku založili v 90. rokoch 

minulého storočia českí peda-
gógovia výtvarnej výchovy, ktorí 
považovali vtedajšiu výučbu vý-
tvarnej výchovy za strnulú. Jej 

dovtedajší systém neumožňoval 
žiakom rozvíjať ich kreatívne my-
slenie a rozvoj osobnosti.

-mš-; Foto: ZŠ Karloveská 61

Hodiny výtvarnej výchovy 
menia na kreatívne vyučovanie

Deti v MŠ L. Sáru chcú 
mať zdravé oči

Materská škola sa opäť 
prihlásila do projektu 
Zdravé oči už v  škôlke. 

Ide o piaty ročník preventívneho 
merania zrakových parametrov 
u  detí, ktoré organizuje Únia 
nevidiacich a slabozrakých Slo
venska.

Program Zdravé oči už v škôlke 
je určený deťom od troch do šies-
tich rokov. Práve v tomto veku je 
možné zachytiť začínajúce očné 
poruchy a ochorenia. Je nevy-
hnutné, aby sa poruchy zraku iden-
tifikovali v ranom veku a ihneď sa 
začal proces ich liečby, korekcie a 
kompenzácie. Preventívne kontro-

ly zraku u očných lekárov sú často 
zanedbávané. To spôsobuje, že k 
očnému lekárovi prichádzajú deti  
až v čase, keď je zraková porucha 
rozvinutá. Vtedy už ale môže byť 
na naštartovanie efektívnej liečby 
a korekcie neskoro.

Vlani absolvovalo skríningové 
merania 4 639 detí v  predškol-
skom veku. Až 15 percent z  nich 
malo existujúce alebo začínajúce 
poruchy zraku a rodičom odporuči-
li návštevu detského oftalmológa 
pre komplexné vyšetrenie zraku.

-ab-; Foto:  ilustračné (BILLA)

Predškoláci z MŠ Borská zažili 
športové predpoludnie

Vybrali sa spolu so svo
jimi učiteľkami na ihris
ko Púpavka, kde boli pre 

deti pripravené rôzne športové 
disciplíny v duchu spolupráce 
a súťaživosti či prekonávania 
vlastných limitov. 

„Pohyb je prirodzená ľudská 
vlastnosť. Pre deti to platí o to viac. 
S vytváraním správnych a trvalých 
pohybových návykov treba začať 
v útlom detstve, a využiť pritom 

prirodzenú potrebu fyzickej aktivity 
detí. Táto činnosť je veľmi obľúbená, 
lebo sa neodohráva v škôlke, ale 
v  jej širšom okolí. Aj cesta na ihris-
ko je zážitkom a výzvou, aby sa deti 
oboznámili s dopravnou situáciou, 
poučili o správnosti prechádzania 
cez priechod pre chodcov či spozna-
li dopravné značky súvisiace s cest-
nou premávkou,“ vysvetľuje učiteľ-
ka Zuzana Olgyayová.

-mš-; Foto: MŠ Borská 4

Zaradeniu artefiletiky do výučby predchádzal workshop učiteľov,  
ktorí si ju vyskúšali zážitkovou formou.
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Navrhnuté opatrenia overovali autori 
štúdie na tomto bytovom dome.

November 2021 Zaznamenali sme / Školstvo

Stĺp mieru pripomína 
Dubčekove myšlienky

Tilgnerka spomínala na  
Ľudovíta Štúra 

Pokoj, mier a vzájomná tole
rancia. Hodnoty, ktoré pre
sadzoval a  šíril Alexander 

Dubček. Osadením Stĺpa mieru si 
jeho osobnosť pripomenuli žia
ci školy, pomenovanej po tom
to československom politikovi, 
diplomatovi, predsedovi federál
neho parlamentu a  nositeľovi 
myšlienok Pražskej jari v  roku 
1968.

Slávnostné odhalenie Stĺpa 
mieru pred ZŠ A. Dubčeka sa u-
skutočnilo pri príležitosti dvoch 
výročí. V  novembri uplynie 100 
rokov od narodenia Alexandra 
Dubčeka. Navyše, štvrťstoročie 

Koľko žien si získalo srdce 
buditeľa slovenského ná
roda? Kde je možné pre

zrieť si kúsok jeho DNA – stehen
nú kosť? To všetko sa dozvedeli 
žiaci Spojenej školy Tilgnerova 
14, keď sa vydali na slovenčinár
sku exkurziu do Modry. Formou 
zážitkového učenia si zopakova
li svoje vedomosti o  Ľudovítovi 
Štúrovi.

„Okrem iného bol aj slovenským 

aktivít oslavuje občianske združe-
nie Zdravá spoločnosť, ktoré 
v  Bratislave a  okolí stavia stĺpy 
mieru.

„Keďže Alexander Dubček 
myšlienky pokoja, mieru, vzá-
jomnej tolerancie celý život pre-
sadzoval a má aj preto mnohých 
priaznivcov a obdivovateľov na 
celom svete, rozhodli sme sa všet-
ky slávnosti stavania Stĺpov mie-
ru venovať práve jeho pamiatke. 
Takto si chceme uctiť 100. výročie 
jeho narodenia,“ povedala riaditeľ-
ka OZ Zdravá spoločnosť Viera 
Uherčíková.

-ab-; Foto: Viera Uherčíková

jazykovedcom, ktorý mal veľmi 
neobyčajný život. Detaily zo života 
a  hlavne skonu tohto národného 
buditeľa nám predstavili v  Múzeu 
Ľudovíta Štúra aj v  jeho Pamätnej 
izbe. Exkurziu sme ukončili tichou 
spomienkou na miestnom cintoríne, 
kde je pochovaný,“ informovala 
o programe exkurzie žiačka Kristí-
na Trnková.

-mš- Foto: Adriana Hlavinková

PÁNSKE KADERNÍCTVO

SIERRA
Kontakt: 02/653 12 251
Adresa: Pribišova ul. 19/A  
(v budove garáží)

PÁNSKE KADERNÍCTVO

Inzercia

Školská jedáleň hľadá kuchárov 
Školská jedáleň pri ZŠ Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62 hľadá 

vyučeného kuchára/-ku, pomocného kuchára/-ku a pomocnú silu  
v kuchyni s nástupom ihneď. 

Kontakt:  
Magdaléna Škerková, tel.: 02 6542 8301

Stĺp mieru nemal na ZŠ A. Dubčeka svoju premiéru. Práve na Dlhých dieloch bol 
pred štvrťstoročím vztýčený vôbec prvý Stĺp mieru v Bratislave. 

Žiaci najprv navštívili miesto postrelenia Ľ. Štúra, ktoré sa nachádza neďaleko 
Modry v Tŕlinskom chotári.

Nová mozaika zdobí Kostol 
sv. Františka z Assisi. Vy
tvoril ju kostolník Eduard 

Jasynsky a v pondelok 4. ok
tóbra ju požehnal bratislavský 
pomocný biskup Jozef Haľko.

Kostol svätého Františka z As-
sisi  je  rímskokatolícky  kostol. 
Je súčasťou kláštora rehole mi-

noritov. Kostol postavili podľa 
návrhu  švajčiarskeho  architek-
ta Justusa Dahindena. Výstavba sa 
začala v júni 2000. Novopostavený 
kostol slávnostne posvätili 9. mar-
ca 2002.

-bh-; Foto: Ladislav Biznár

Námestie sv. Františka  
zdobí mozaika
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Historický kalendár Karlovej Vsi  november

rok 2021rok 1927

V roku 1780 Karol Hieronymus 
Pálfi, vlastník devínskeho pan stva, 
založil dedinu Karlsdorf – Karlova 
Ves. Vtedy už 16 rokov platil Všeo-
becný školský poriadok, ktorým 
panovníčka Mária Terézia zavied-
la pre deti od 6 do 12 rokov po-
vinnú školskú dochádzku. Meno 
prvého učiteľa v novozaloženej 
dedine však poznáme až z roku 
1827. Bol ním Matúš Kratochvíla, 
pravdepodobne rodák zo Stu-
dienky na Záhorí. Po jeho smrti 
bola v roku 1860 v našej dedine 
filiálka devínskej cirkevnej školy, 
ktorú navštevovalo 20 detí. Učil v 
nej Juraj Král. Miesto vyučovania 
v oboch prípadoch nie je známe, 
pravdepodobne bolo v miestnom 
pálfiovskom majeri. Podľa mien 
učiteľov možno predpokladať, že 

sa vyučovalo v slovenčine.
Prvú karloveskú školu otvorili v 

roku 1885. Postavili ju v hornej čas-
ti hlavnej, vtedy jedinej ulice, na 
mieste dvoch asanovaných rodin-
ných domov. Bola v nej jedna trie-
da a byt učiteľa. Prvým učiteľom 
bol Jozef Buzna a po ňom Juraj 
Poor. V roku 1893 prišiel do školy 
ako učiteľ a správca Ján Alexander 
Čáp, rodák z Trnavy. Pôsobil tam 
nepretržite 32 rokov do roku 1925 
– najdlhšie zo všetkých pedagógov 
v histórii školy.

Do školského roku 1902/03 bola 
vyučovacím jazykom slovenčina, 
teda materinský jazyk väčšiny žia-
kov. Školu však neobišla maďarizá-
cia. Od uvedeného roku, do roku 
1919 sa na nej vyučovalo len po 
maďarsky, a  to všetky predmety 

vrátane náboženstva.
Na fotografii z roku 1927, ktorú 

poskytol Vojtech Marek, je budova 
novej školy po prestavbe pôvod-
nej budovy. Slávnostne ju otvorili 
v septembri 1926, teda po dvoch 
rokoch od nástupu správcu Jaro-
slava Fialu. Budovala ju stavebná 
firma Karlovešťana Antonína Wer-
bera. Štát prispel na jej výstavbu 
čiastkou 40 tisíc korún. Zvyšných 
28 tisíc zaplatili Karlovešťania z 
bankového úveru.

V roku 1939 byt správcu ško-
ly prebudovali na ďalšiu učebňu.  
Umiestnili v nej triedu s nemeckým 
vyučovacím jazykom. V roku 1944 
sa z nej stala samostatná škola 
s názvom Deutsche Allgemeine 
Volksschule Karlsdorf (Nemecká 
obecná ľudová škola Karlova Ves).

Učitelia karloveskej školy počas 
celého obdobia jej existencie 
zohrávali významnú úlohu aj v 
kultúrnom a spoločenskom živote 
obce. Na školskom dvore sa kar-
loveská mládež stretávala aj mimo 
vyučovacích hodín. Športovať tam 
chodili aj starší obyvatelia. Dvor 
bol miestom organizovania špor-
tových dní, akadémií, volejba-
lových a pästiarskych stretnutí.

V jej priestoroch boli po otvorení 
novej školy na dnešnej Karloveskej 
ul. 3 v roku 1960 umiestnené 
úradovne miestneho národného 
výboru až do asanácie budovy v 
roku 1968. Dnes je takmer na jej 
mieste predajňa bicyklov Kaktus 
bike a niekdajšie rodinné domy 
v susedstve vystriedala budova 
poisťovne Allianz-SP.

Matúš Šrámek

Karloveskí dôchodcovia 
navštívili Štiavnicu aj Tatry

Desiatky karloveských se
niorov využili v septembri 
priaznivú epidemiologickú 

situáciu na to, aby absolvova
li výlet do kráľovského mesta 
Banská Štiavnica. Práve to je 
zapísané do zoznamu Svetového 
kultúrneho a  prírodného de
dičstva UNESCO. Na prelome 
septembra a októbra bola iná 
sku pina na týždennom pobyte vo 
Vysokých Tatrách. 

Jednodňový výlet do Banskej 
Štiavnice zorganizovala Miestna 
organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska v  Karlovej Vsi. Prihlási-
lo sa veľa záujemcov, ktorí by 
naplnili aj dva autobusy. V Banskej 
Štiavnici obdivovali krásy mesta 

a  jeho kultúrne pamiatky. Na No-
vom zámku si doplnili vedomosti 
z histórie a pokračovali návštevou 
múzea Andreja Sládkoviča s ná-
zvom Banka lásky. Už z  názvu vy-
plýva  jedinečnosť tohto múzea, 
pretože ako jediné na svete  ukrý-
va trezor lásky. Ten je vytvorený 
z  veršov Sládkovičovej básne 
Marína. Návštevníci si v ňom môžu 
ukryť symboly svojej lásky. Výlet 
ukončili prehliadkou kaštieľa vo 
Svätom Antone. 

Senior klub na Lackovej ulici 
zorganizoval týždenný pobyt vo 
Vysokých Tatrách. Dôchodcovia 
boli ubytovaní v  Tatranskej Lom-
nici. Každý si vybral túru alebo 
aktivitu podľa vlastných možnos-

tí. Zdatnejší seniori absolvovali 
celodenné túry, pričom využili 
aj lanovky. Iní využili napríklad 
návštevu termálneho kúpaliska 
vo Vrbove či Goralský deň v  Poľ-
sku. Mohli tiež navštíviť mesto 

Kežmarok, kde obdivovali históriu 
starého mesta, hrad, evanjelický 
artikulárny kostol i veľký chrám.

-mš-; Foto: Gabriela Mokrá
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Karloveské hody vyvrcholili

Už tradične mal piatkový 
program slávnostnejší 
charakter so zameraním na 

hodové tradície a  uskutočnil sa 
hlavne na Námestí sv. Františka. 
V sobotu si prišli na svoje deti pri 
rozprávke, ale i priaznivci športu 
na hodovom futbalovom turnaji. 
Nechýbal nedeľný hodový pik
nik, ktorý sa odohral na Nám. 
sv. Františka. Tohtoročné hody 
sa uskutočnili v  pozmenenom 
režime. Organizátori museli 
brať ohľad na zhoršujúcu sa epi
demickú situáciu. Jeden veľký 
hodový víkend nahradilo nie
koľko menších víkendových 
podujatí.

Program hodov sa v  piatok 1. 
októbra začal tradičným viazaním 

hroznového strapca. Kultúrny pro-
gram otvoril svojím vystúpením 
spevácky zbor Senioranka, 
ktorý vystriedali žiaci Základnej 
umeleckej školy Jozefa Kresánka. 
Pred posvätením hodových strap-
cov vystúpila aj dychová hudba Ko-
zovanka. Piatkový program hodov 
na Nám. sv. Františka modero-
val Karlovešťan Jakub Ružička. 
Hodové tradície pokračovali večer 
omšou za zosnulých Karlovešťa-
nov v Kostole sv. Michala Archan-
jela, po ktorej nasledoval sprievod 
ku krížu na Svrčej ulici.

Sobotňajší predpoludňajší pro-
gram sa preniesol na ihrisko ku 
Karloveskému centru kultúry. Tam 
Divadlo Žihadlo zabavilo deti Puto-
vaním rozprávkovom. Súčasťou 

hodového programu v  sobotu 2. 
októbra bol tradičný futbalový tur-
naj na veľkom futbalovom ihrisku 
na Molecovej. Jeho víťazom sa sta-
lo družstvo Dúbravka Punchers.

Hodové tradície pokračovali v 
nedeľu 3. októbra predpoludním 
slávnostnou omšou v Kostole sv. 
Michala Archanjela. Popoludňaj šia 
časť hodov sa presunula na Námes-
tie sv. Františka, kde sa usku točnil 
Hodový piknik. Moderoval ho 
zabávač Richard Vrablec. Najprv 
Féder Teáter potešil deti rozpráv-
kou O príšerne krásnej princeznej, 
potom nasledovala obľúbená 
Tančiareň s B-Swing. Na ňu nad-
viazal koncert Fats Jazz Band. 
Zahral do tanca či na počúvanie 
obľúbené melódie v rytme hot-jaz-

zu a swingu z 20. až 50. rokoch 
minulého storočia.

Kultúrny program hodov už od 
stredy 29. septembra až do ne-
dele doplnili kolotoče a iné atrak-
cie v Parku SNP v Líščom údolí. 
Návštevníci mali zároveň možnosť 
občerstviť sa v Street Food zóne. 
Tá im ponúkla široký výber nápo-
jov a jedál vrátane tých hodových. 
Návštevníci mali možnosť pochut-
nať si na rôznych gastronomických 
špecialitách, aké ešte na Kar-
loveských hodoch neboli. Nájsť 
tam mohli hamburgery, vegánske 
jedlá, švédske tradičné jedlá, ázij-
skú či mexickú kuchyňu, husacinu, 
lokše zo Slovenského Grobu a tiež 
remeselné pivá. 

-mš-; Foto: Ondrej Koščík a MiÚ

Oficiálny 
program 
hodov je 
tradične 

spojený s 
viazaním 

hroznového 
strapca.

Piatkový 
program uza-
vrel sprievod 
ku krížu na 
Svrčej ulici.

Vystúpenie 
Fats Jazz 

Band prinies-
lo na Nám. 

sv. Františka 
swingovú 

atmosféru.

Ani na 
tohtoročných 

hodoch 
nechýbali 

kolotoče a 
občerstvenie 

v Líščom 
údolí.

Víťazom 
futba-
lového 
hodového 
turnaja 
sa stalo 
družstvo 
Dúbravka 
Punchers.
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Novinky zo ZOO Bratislava / Súťaž

Jeseň v ZOO 
v znamení nových 
prírastkov i stretnutí 
s podporovateľmi

I keď je už jeseň v plnom prúde 
a mnohé zvieratá sa pripravu
jú na zimu, v ZOO Bratislava sa 

to mláďatami hemží ako na jar. 
Pozornosť venovali v  októbri aj 
svojim podporovateľom a  dar
com. Poďakovali sa im za priazeň 
a  podporu. No a  aj v  novembri 
čaká návštevníkov nový oby
vateľ ZOO.

Ďalšie mláďatá v ZOO
Krásny papagáj – rozela Pen

nantova 
„V polovici septembra sa nám 

narodili dva vtáčiky, mláďatá rozely 
Pennantovej. Tento druh papagá-
ja pochádza z východnej a južnej 
Austrálie,“ informuje Alexandra 
Ritterová zo ZOO Bratislava. Živia 
sa semenami slnečnice, prosom, 
krúpami ale aj ovocím a trávou. 
Mláďatá sú sfarbené dozelena a 
dospievaním preperujú do finálnej 
farby.

Čokoládová kráska – lama al
paka 

Skupina lám alpák  sa rozšíri-
la 18. septembra o nový prí-
rastok. Na svet prišla krásna čo-
koládovohnedá samička. Lamy 
alpa ky sú zdomácnené lamy. 
Po chádzajú z Južnej Ameriky,  z 
drsných horských klimatických 
podmienok. V ZOO Bratislava 
chovajú jedného samca a niekoľko 
samíc. Každý rok sa tešia nie-
koľkým mláďatám.

Malá antilopa – dikdik Kirkov 
Patrí medzi najmenšie antilopy 

na svete. Pochádza z Afriky, kde 
žije v polopúštnych a suchých sa-
vanách. Jeho meno je odvodené 
od poplašného zvuku zik-zik, 
ktorý vydáva. Dospelé dikdiky 
majú výšku v kohútiku len oko-
lo 35 cm. Mláďa je už po pár me-
siacoch veľmi ťažko rozpoznateľné 

od dospelého jedinca, pretože je 
skoro rovnako vysoké. „Nám sa 
koncom septembra narodila samič-
ka. Tomu sa veľmi tešíme. Chovná 
skupina zložená z jedného samca 
a niekoľkých samíc zaznamenáva 
každoročné prírastky,“ pokračuje 
Alexandra Ritterová.

Už vykúka z vaku – kengura 
červená 

Žijú v horúcich a suchých oblas-
tiach Austrálie, ktorým sú skvelo 
prispôsobené. Zaujímavý je spôsob 
ako sa malá kengura narodí. Sami-
ca má tri maternice, v ktorých sa 
môžu vyvíjať mláďatá v troch rôz-
nych štádiách vývoja. Pri pôrode 
má mláďa kengury asi jeden gram 
a veľkosť 2 – 3 cm. Z maternice sa 
vyšplhá do vaku a silno prisaje k 
bradavke. Vo vaku zo stane viac 
ako 230 dní. I keď neskôr matkin 
vak opustí, zvykne sa doň vracať, 
aby si oddýchlo a napilo mlieka. Tu 
ho však môžu čakať už ďalší súro-
denci. Ako upozornila Alexandra 
Ritterová, v ZOO Bratislava sa im v 
minulosti nedarilo tieto živočíchy 
úspešne rozmnožovať. Teraz vo 
výbehu nájdeme niekoľko kengúr 
rôznych vekových kategórií. A 
dokonca ďalšie už vykúka z vaku.

Nový obyvateľ v ZOO 
„Ak prídete navštíviť ZOO v no-

vembri, pravdepodobne uvidíte 
nášho nového obyvateľa. Zatiaľ 
sa pred návštevníkmi intenzívne 
schováva. No dúfame, že už v no-
vembri sa osmelí a príde sa ukázať 
aj návštevníkom ZOO. A kde ho 
hľadať? Nuž napoviem, že to bude 
sused nosorožcov. Neskôr pre-
zradíme viac na sociálnych sieťach 
a našej webovej stránke,“ uzatvára 
Alexandra Ritterová. 

-mš-; Foto: ZOO Bratislava

Naša súťažná otázka znie: 
Podľa akého zákona poskytuje oddelenie sociálnych vecí sociálnu starostli-
vosť obyvateľom Karlovej Vsi (zakrúžkujte správnu odpoveď).
a)  Zákon o sociálnom zabezpečení.
b)  Zákon o sociálnej práci.
c)  Zákon o sociálnych službách.
Dvoch z  tých, ktorí do 16. novembra správne odpovedia a  vystrihnutý 
kupón vhodia do schránky redakcie pri vstupe do budovy miestneho úra-
du na Nám. Sv. Františka 8, odmeníme  poukážkami v hodnote 30 eur na 
konzumáciu v reštauráciách Amélia – Ostravarna a Naše hospoda – Kar-
loveská. Ďalších dvoch súťažiacich odmeníme spomedzi tých, ktorí nám 
pošlú správnu odpoveď prostredníctvom sociálnej siete Instagram na ofi-
ciálny profil karlova_ves_official. Súťaže sa môžu zúčastniť len čitatelia, 
ktorí majú trvalý pobyt v Karlovej Vsi.

SÚŤAŽ (11/2021)
Karloveské noviny pokračujú v súťaži, ktorej cieľom je priblížiť čitateľom 

prácu karloveskej samosprávy. Štyroch čitateľov, ktorí odpovedali 
správne na súťažnú otázku v minulom čísle prostredníctvom kupónu ale-
bo Instagramu, odmeníme poukážkami v hodnote 30 eur na konzumáciu 
v reštauráciách Amélia – Ostravarna a Naše hospoda – Karloveská. Správ-
na odpoveď na otázku: Kto určuje výšku a zabezpečuje výber dane z ne-
hnuteľnosti v Karlovej Vsi? znela Hlavné mesto SR Bratislava. Spomedzi 
tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vyžrebovali Annu Repčíkovú, 
Martinu Nagyovú, Šimona Pavlíka a Petra Nagya. Vyhraté poukážky si 
môžu prevziať v redakcii do 15. novembra 2021.

Sociálne poradenstvo, spoločné stravovanie v jedálňach, posudzovanie 
odkázanosti na sociálnu službu, zabezpečenie opatrovateľskej služby v 
domácnosti, chod denných centier, organizovanie podujatí pri príležitos-
ti životných jubileí, opatrovníctvo a  mnoho ďalšej agendy. Toto všetko 
zabezpečuje oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu. 

SÚŤAŽ

Meno a priezvisko:  .........................................................................................

Adresa:  .............................................................................................................

Telefón:.............................................................................................................

V dospelosti získa Rozela
Pennantova červeno-modré
sfarbenie peria.

Ďalším prírastkom, z ktorého sa tešia 
v ZOO Bratislava, je čokoládovo hnedá 
samička Lamy alpaky.

Karlova Ves je aj na 
Instagrame

karlova_ves_official
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• Polícia začala trestné stíhanie voči doposiaľ neznámemu páchateľovi pre 
prečin poškodenia cudzej veci v súbehu s prečinom krádeže. Dopustil sa ho 
tým, že 20. septembra v čase od 0.40 h do 8.00 h vypáčil vchodové dvere do 
podzemnej garáže na Ulici Rudolfa Mocka. Rozbil sklenenú výplň na ľavých 
predných dverách zaparkovaného a  uzamknutého vozidla Audi Q5. Poško-
denému 28-ročnému mužovi tým spôsobil škodu v doposiaľ nezistenej výške. 
Následne rozbil sklenenú výplň motorového vozidla ŠKODA Karoq, z ktorého 
odcudzil finančnú hotovosť. Tým spôsobil poškodenej 51-ročnej žene škodu 
vo výške 50 eur a poškodenej spoločnosti finančnú ujmu v doposiaľ nezistenej 
výške.
• Polícia začala trestné stíhanie voči doposiaľ neznámemu páchateľovi pre 
prečin poškodenia cudzej veci. Dopustil sa ho 28. septembra na električkovej 
zástavke Segnerova na Karloveskej ulici v smere do centra mesta, kde poškodil 
tri sklenené výplne zástavky, čím spôsobil poškodenej spoločnosti škodu vo 
výške 1 500 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie a súčasne vzniesla obvinenie voči 66-ročnej 
žene za prečin krádeže. Obvinená 5. októbra o 11.30 h odcudzila v predajni 
potravín na Segnerovej ulici tovar vo výške 2,70 eur, a to aj napriek tomu, že 
jej bola za podobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch  uložená blo-
ková pokuta.
• Polícia začala trestné stíhanie a súčasne vzniesla obvinenie voči 15-ročnému 
mladíkovi za prečin krádeže. Obvinený 14. októbra o 11.20 h v predajni po-
travín na Segnerovej ulici odcudzil tovar vo výške 3,49 eur, a to aj napriek tomu, 
že mu bola za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch  uložená 
bloková pokuta.

Medzi Karlovešťanmi sme 
privítali Richarda, Viktora  
a Rudolfa

Riško

Rudko

Šťastní rodičia Zuzana a Marián nám poslali na uverejnenie fotografiu 
ich nového malého Karlovešťana Riška Kőniga, ktorý sa narodil 13. sep-
tembra. Aj Monika Tihanyiová a Marián Tihanyi poslali do rubriky o no-
vonarodených deťoch v Karlovej Vsi fotografiu syna Viktora, ktorý sa 
narodil 17. septembra o 15.37 h s mierami 3 570 g a 52 cm. Bocian sa 
na svojich cestách zastavil aj v rodine Hlaváčovcov, kam 23. septembra 
priniesol rodičom Patrikovi a Miroslave malého syna Rudolfa s mierami 
52 cm a 3 970g.

Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi ra-
tolesťami. Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným dieťat-
kom do 16. novembra e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Ne-
zabudnite uviesť meno rodičov i priezvisko a meno dieťaťa. 

-mš-; Foto: osobné archívy rodín

Viktor

Policajný zápisník 
(september – október) 
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RIADKOVÁ INZERCIA
Maľovanie, stierkovanie, benátsky štuk – Radoslav Osuský 0911 128 116
Vodoinštalatér 0904 307 824
Čalúnnictvo. Tel. 0915 832 186 
Doprava, sťahovanie, odvoz – likvidácia 0915 741 475
Opravy v domácnosti, servis plastových okien, vŕtanie, montáž svetiel, 
montáž nábytku, výmena a osadenie vod. batérií. Tel: 0948 727 605
Vianočné fotenie v exteriéri www.tyella.sk

V Karloveskej zátoke môže
vyrásť ďalšia lodenica

Vybuduje ju Kanoistický 
klub Slávia UK Bratislava 
na pozemkoch hlavného 

mesta, ktoré sú zverené do 
správy Karlovej Vsi. Pozemky 
v  Karloveskej zátoke dostanú 
vodáci do prenájmu s tým, že do 
dvoch rokov od podpisu zmluvy 
ich vyčistia a do piatich rokov 
postavia lodenicu. 

Zástupcovia Kanoistického klu-
bu Slávia UK Bratislava podpísali 
v polovici októbra s Karlovou Vsou 
zmluvu o  prenájme pozemkov na 
dobu 20 rokov za cenu jedno euro 
na rok do doby postavenia novej 
lodenice. Na základe podmienok, 
ktoré schválilo karloveské zastu-
piteľstvo ešte koncom minulého 
roka, je výška nájomného po jej 
postavení a uvedení do prevádzky 
stanovená na jedno euro na meter 
štvorcový. 

Lodenicu využijú aj školáci
Nová lodenica bude slúžiť čle-

nom klubu rýchlostnej kanois-
tiky a širokej verejnosti na 
prevádzkovanie vodáckej čin-
nosti. Podmienkou nájmu je 
spolupráca klubu so školskými 
zariadeniami v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti na roz-
víjanie vzťahu detí k vodáckemu 
športu a iným voľnočasovým ak-
tivitám naviazaným na územie Kar-
loveskej zátoky. 

V súčasnosti sa na pozemkoch 
nachádza hospodársky dvor, 
ktorý bol v  minulosti využívaný 

príspevkovou organizáciou Verej-
noprospešné služby Karlova Ves 
na uskladnenie a manipuláciu s 
veľkorozmernými kontajnermi.

-mš-; Foto: ilustračné (Bratislava
Tourist Board)
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TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. MICHAL VAVRO

0905 240532

     w w w.dubravskesp or tovecentrum.sk    

DÚBRAVSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Lysáková ulica 1, Bratislava - Dúbravka

TENISOVÁ HALA
od 8 eur/hod.

0905 109 378

KONDIČNÉ TRÉNINGY • POHYBOVÁ PRÍPRAVA 
ŠPORTOVÉ HRY • FITNESS@WORKOUT 

TRAMPOLÍNY • LETNÉ TÁBORY
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KONDIČNÉ TRÉNINGY • POHYBOVÁ PRÍPRAVA 
ŠPORTOVÉ HRY • FITNESS@WORKOUT 

TRAMPOLÍNY • LETNÉ TÁBORY

Karloveská zátoka poskytuje ideálne prostredie 
pre vodácke športy.

Zbavte sa starých spotrebičov ekologicky a zadarmo!
Ušetrite si miesto v pivnici alebo garáži na niečo užitočnejšie, ako sú 

nepotrebné spotrebiče. Vašu starú práčku, chladničku, mikrovlnku alebo iný 
spotrebič zo skupiny bielej techniky vám zadarmo vyzdvihne priamo z vašej 
adresy a odvezie na ekologickú recykláciu Združenie výrobcov elektro-
spotrebičov pre recykláciu ENVIDOM. Zbery sa organizujú približne každú 
druhú sobotu. Navštívte zberelektrodopadu.sk a  objednajte si bezplatný 
odvoz starého spotrebiča priamo z vašej adresy. 

Inzercia

Najlacnejšie pasce

Klietky pre chov prepelíc a pasce  
na líšky a kuny, liahne na vajíčka.

Viac na  
www.123nakup.eu
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