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V areáloch škôl a škôlok
musia byť zdravé stromy

P

reto je dôležitá ich pravi
delná kontrola. V mater
ských školách sú obľúbené
hlavne nižšie stromy s košatou
korunou, pod ktorú sa dá scho
vať do tieňa. Najobľúbenejšie sú
živé ploty z kvitnúceho ibišteka,
orgovánu, či tavoľníka, v ktorých
sa dajú robiť skrýše.
Monitoring stromov a kríkov
v areáloch materských a základných škôl je jedným z hlavných
predpokladov k zabezpečeniu
bezpečného pohybu v bezpro
strednom okolí škôl. Komplexným
zmapovaním stavu získal miestny
úrad cennú štatistiku druhov stromov a kríkov, ktoré sa v areáloch
škôl a škôlok nachádzajú.
„V rámci envirovýchovy v základných školách ocenia školáci najmä
ovocné kríky a stromy. Stále sa
obľube tešia pagaštany s jesennými
plodmi a stromy s pestrofarebným
jesenným lístím ako javory, platany, či exotický jaseňovec metlinatý.
V zime najlepšie vyniknú ihličnaté
stromy, predovšetkým tuje, bo
rovice a strieborné smreky. Z tých
najkrajších jedincov sa stávajú aj
vianočné stromčeky,“ povedala Lucia Gašparová, ktorá pracovala na
monitoringu drevín.
Karloveské školské areály disponujú v súčte 1 202 drevinami,
z ktorých je 977 stromov a 225
kríkov. K najzaujímavejším kúskom patrí guľovitý kultivar agátu
a stĺpovitá odroda moruše v MŠ
L. Sáru, borovica hladká na uli
ciach L. Sáru a Fadruszovej 10.
K ARLOVESKÉ NOVINY

Zdravotný stav stromov v areáloch materských a základných škôl leží na srdci aj najvyšším predstaviteľom
Karlovej Vsi, starostke Dane Čahojovej a vicestarostovi Branislavovi Záhradníkovi.

Pozoruhodný je takisto aj kultivar
javora horského so žltými škvrnami na listoch v MŠ Ľ. Fullu, z
kríkov sú to dulovec japonský v
MŠ Borská, pajazmín vencový v MŠ
Adámiho a škumpa vlasatá v MŠ
Suchohradská. Z ovocných drevín
sú najhojnejšie čerešne, mirabelky,
ríbezle, rakytník a orechy.
Monitoring drevín poodhalil
zdravotný stav drevín. Za posledných päť rokov vykonali zdravotný
rez na 160 kusoch drevín. Analýza

potvrdila, že investícia do pravidelnej kontroly drevín je nevy
hnutná. Stromy napadnuté škodcami alebo inak poškodené stromy
môžu predstavovať skrytú hrozbu
pri nárazovom vetre, prívalových

dažďoch či hustom snežení. Aj po
sledný monitoring poodhalil nedostatky u niektorých stromov, ktoré
vyriešia v dohľadnom čase.
-ab-; Foto: MiÚ

Prečítajte si noviny cez mobil
www.karlovaves.sk
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Výstavba dlho
očakávaného chodníka na
Sumbalovej sa začala

Nový chodník by mal byť hotový v polovici novembra.

Z

výšené pohodlie či bez
bariérovosť pri ceste na
zastávku električky Nad
lúčkami prinesie obyvateľom Dl
hých dielov nový chodník, ktorý
prepojí Sumbalovu ulicu s nad
chodom smerom k Tilgnerovej.
Práce sa začali v stredu 8. sep
tembra ručným odkopávaním
podzemných inžinierskych sietí.
Počas septembra tam osadili
chrániče sietí a verejného osvet
lenia. Nasledovalo postupné kopanie trasy bezbariérovej časti i
schodiska budúceho chodníka. Na
Sumbalovej bezbariérovo upravili
aj priechod pre chodcov.
-mš-; Foto: MiÚ

iskusia
poslancov

V čom vidíte potrebu vybudovania tohto chodníka?

Pavol Martinický (nezávislý)
Chodník badateľne skráti cestu zo sídliska na zastávku
električky a ušetrí čas. Aj niekoľko metrov či pol minúty
môže rozhodnúť či stihnete električku, alebo nie a musíte
5 – 10 minút čakať na ďalšiu. Preto sa v tráve vyšliapaný chodník
hojne používal. Na spodnom strmom úseku to bolo pre starších príliš
namáhavé. Po daždi alebo v snehu pre každého rizikové, lebo hrozil
nepríjemný pád. Okrem toho nový chodník zväčší aj plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, lebo navedie na nadchod pre peších a menej ľudí pôjde na prechod cez cestu.

Zuzana Volková (nezávislá)
Prepojenie medzi Sumbalovou a Karloveskou ulicou obyvateľom chýbalo a je
dobré, že Karlova Ves ho vybuduje. Je to zásluha pána poslanca Martinického,
ktorý roky žiadal riešenie tohto problému. My, čo chodíme pešo, sme sa
konečne dočkali. Bude však potrebné riešiť aj poškodený panelový chodník rovnobežne s Karloveskou ulicou, ktorý stojí na mestských a cirkevných pozemkoch. Hoci išlo v
minulosti o dočasnú stavbu v rámci budovania okolitých bytových domov, ľudia potrebujú
kvalitný chodník aj v tejto časti.
Martin Vician (SPOLU - občianska demokracia)
Táto nebezpečná, blatová a šmykľavá "karloveská ferrata" má dni zrátané.
Chodník Sumbalova je dlho očakávaná stavba a výrazne uľahčí obyvateľom spojenie na zastávku Nad Lúčkami a cez Karloveskú ulicu. Teší ma, že je chodník realizovaný
ako bezbariérový a že sa v spolupráci s miestnym úradom a Hl. mestom Bratislava podarilo
naplniť náš predvolebný sľub.

Chodník na Perneckej
čaká už iba na stavebné
povolenie

N

a Perneckej by sa už
čoskoro malo začať so
stavebnými prácami. Po
vydaní územného rozhodnutia
čaká mestská časť na stavebné
povolenie, ktoré by mala mať
k dispozícii na začiatku jesene.
Administratívny maratón pri
stavbe chodníka na Perneckej ulici sa blíži do finále. Ak nenastanú
komplikácie pri obstarávaní zhotoviteľa, nový chodník by mali mať
obyvatelia čoskoro k dispozícii.
www.karlovaves.sk

V rámci terénnych úprav bude
nevyhnutné odstrániť dreviny,
ktoré stoja na mieste budúceho chodníka. Ide o 16 drevín,
prevažne agátov a topoľov. Stromy prešli odborným posudkom
a ich zdravotný stav odborníci
označili za nevyhovujúci. Keďže
sa nachádzajú v areáli základnej
školy alebo v jeho tesnej blízkosti,
museli by ich v najbližších rokoch
aj tak odstrániť. Za spílené dreviny priamo v areáli základnej školy

vysadia 15 stromov, 42 m² živého
plota a 18 stromov v lokalitách ulíc
Brodská, Pustá, Čavojského, Kuklovská a Matejkova. -ab-; Foto: MiÚ

Chodník s dvojmetrovou šírkou sa
bude nachádzať na pravej strane
súčasnej vozovky a spojí Perneckú
ulicu s Borskou.
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Občianska poradňa opäť
poskytuje bezplatné rady

S

práva bytov, nakladanie
s
nehnuteľnosťami
či
susedské problémy. S tými
to právnymi problémami najmä
občianskoprávneho charakte
ru sa obrátili Karlovešťania
v septembri na bezplatnú kar
loveskú občiansku poradňu. Tá
po prvýkrát poskytovala rady v
rámci nového konceptu. Už to nie
je len právna poradňa. Obracať
sa ňu môžu ľudia aj s probléma
mi, ktoré v prvom rade nepatria
do rúk právnika.
„Zaznamenali sme zvýšený záujem občanov o bezplatné poradenstvo. Sme otvorení aj širšiemu spektru problémov, najmä sociálneho
charakteru. V rámci miestneho úradu máme k dispozícii odborníkov aj
na oblasť školstva, dopravy, životného prostredia a podobne. Naším
cieľom je pomáhať občanom riešiť
ich problémy komplexnejšie, i keď
očakávame, že ťažisko zostane na

pomoci v oblasti právnych problémov,“ informuje vicestarosta
Branislav Záhradník.
Najbližšie bude bezplatná
občianska poradňa k dispozícii Karlovešťanom v stredu 13. októbra v
čase od 14.00 do 15.30 h pre vopred objednaných občanov a od
15.30 do 17.00 h bude poradňa

otvorená pre všetkých aj bez objednania. Jedinou podmienkou
je trvalý pobyt v Karlovej Vsi. Do
poradne je potrebné prihlásiť
sa vopred, najlepšie e-mailom,
na adrese branislav.zahradnik@
karlovaves.sk. Keďže občan do
stane konkrétny termín, nebude
musieť čakať. Súčasťou obsahu

prihlasovacieho e-mailu by mal byť
aspoň stručný popis problému, s
ktorým potrebuje občan poradiť.
Podľa toho budú môcť prizvať
odborníka v rámci možností miestneho úradu.
-mš-; Foto: @SAMPHOTOSTOCK
/ Andriy Popov
Inzercia

Každá pomoc slovenskej prírode sa počíta

Ak patríte k ľuďom, ktorí veria, že aj
jednotlivec môže pozitívnymi zmenami
svojho životného štýlu prispieť k ochrane
životného prostredia, tento článok je
práve pre vás.

Zelená elektrina – najľahší spôsob ako
mať zelenší domov
Možno ste už v médiách zachytili, že na Slovensku majú
spotrebitelia možnosť pomáhať slovenskej prírode napríklad aj tak, že podporujú výrobu elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie. Medzi obnoviteľné zdroje patrí napríklad
slnko, voda či vietor. Aj na Slovensku máme množstvo
takýchto zelených elektrární, ktoré môžete podporiť aj vy.
ZSE má pre svojich zákazníkov službu Zelená elektrina,
v rámci ktorej si zákazníci môžu vybrať, ktorý obnoviteľný
zdroj chcú podporiť.

Ako funguje Zelená elektrina?
So Zelenou elektrinou od ZSE funguje každá domácnosť
bez problémov kedykoľvek počas dňa či noci, iba s tým
rozdielom, že spotreba elektriny je 100 % krytá zárukami
pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Zelená
elektrina sa od čiernej nedá fyzicky oddeliť, to znamená,
že ZSE vám nebude meniť elektrické káble, ale v objeme
vašej ročnej spotreby nakúpi záruky pôvodu elektriny
z obnoviteľných zdrojov a priradí ich priamo k vašej domácnosti. A vôbec pri tom nezáleží, či bývate v byte alebo
v rodinnom dome. Najlepšie na tom celé je, že môžete
priamo podporiť zelené elektrárne zo Slovenska.
„Pre svojich zákazníkov sme zakúpili v roku 2020 záruky
pôvodu obnoviteľnej energie od viac ako 900 malých aj
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veľkých vodných elektrární po celom Slovensku a od viac na úrovni 7,47 % a podieli zemného plynu na úrovni
ako 760 malých fotovoltických elektrární na Slovensku,“ 15,46 % to znamená, že týchto 70 000 zákazníkov ročne
hovorí Miroslav Bištuť, odborník na Zelené riešenia v ZSE. ušetrí 20 899 ton uhlia, 6 656 068 m3 zemného plynu
a zabráni vzniku až 33 928 ton CO2 zo spáleného uhlia
Už 70 000 zákazníkov ZSE prispieva
a plynu. Čím viac zákazníkov sa rozhodne aktívne podk ochrane prírody
porovať zelené elektrárne, tým viac ich bude pribúdať,
Zelenú elektrinu už využíva viac ako 70 000 našich ich výrobné procesy sa budú zefektívňovať a to sa odrazí
zákazníkov z radov domácností. Pri podieli uhlia ako aj na postupnom znižovaní cien elektriny vyrobenej
zdroja elektriny v energetickom mixe ZSE v roku 2020 z obnoviteľných zdrojov.

Zelená elektrina
zo Slovenska
Najľahší spôsob,
ako mať zelenší domov
Michal Sabo

ekoaktivista, greenfluencer

www.zse.sk/zelena-elektrina
16.09.21
www.karlovaves.sk
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Stavba nového ihriska na
Tilgnerovej napreduje

D

ve hracie plochy určené
pre streetbal, dve pre
volejbal a jedna hracia plo
cha pre hádzanú alebo malý fut
bal. To všetko ponúkne žiakom
zo Spojenej školy Tilgnerova a
obyvateľom z okolia nové mul
tifunkčné ihrisko, ktoré vzniká v
areáli školy.
Stavebné práce na ihrisku po
stupujú podľa harmonogramu a
projektovej dokumentácie. Hotové sú už všetky podkladové
vrstvy kameniva, drenážny systém
či konštrukcia oplotenia ihriska.
Namontované sú aj streetbalové koše. Počas septembra mali
položiť hrací povrch z materiálu
EPDM, namontovať záchytné sie
te a skompletizovať aj športové
vybavenie ihriska. Žiaci školy i
ostatní Karlovešťania by mali začať
využívať nové ihrisko najneskôr v
novembri.
-mš-; Foto: MiÚ

V čase uzávierky novín boli podkladové vrstvy pripravené na položenie hracieho povrchu.

Karlova Ves je opäť o niečo
čistejšia a krajšia

P

amätník v Parku SNP v
Líščom údolí či múry a
plochy ihriska vo vnútro
bloku ulíc Gabčíkova a Janotova.
Vďaka dobrovoľníkom, ale tiež
žiakom Spojenej školy Tilgnero
va 14, sa podrobili všetky tieto
plochy v piatok 17. septembra

očistnej kúre. Stalo sa tak v rám
ci Týždňa dobrovoľníctva, ktorý
každoročne organizuje Platfor
ma dobrovoľníckych centier a or
ganizácií. Od 16. do 22. septem
bra sa mohol zapojiť každý, kto
mal chuť pomáhať a zaujíma sa o
svoje okolie.

Nový náter získal Pamätník obetiam vojny v Parku SNP v Líščom údolí.

www.karlovaves.sk

Dobrovoľníci natreli pamätník obetiam vojny v Parku SNP v
Líščom údolí. Ten je umiestnený na
pódiu, ktoré slúži na organizáciu
kultúrnych a spoločenských podujatí v Karlovej Vsi.
Žiaci Kvarty A zo Spojenej školy
Tilgnerova 14 natreli múry okolo

športoviska vo vnútrobloku ulíc
Gabčíkova a Janotova a priľahlého
detského ihriska. Okrem toho
vyčistili plochy ihrísk a namaľovali zábradlie v okolí. Miestny úrad
pre dobrovoľníkov zabezpečil
pracovné náradie, štetce, farby a
občerstvenie.
-mš-; Foto: MiÚ

Pri obnove náteru plochy ihrísk vo vnútrobloku Gabčíkova s Janotova pomáhali
žiaci Kvarty A zo SŠ Tilgnerova.

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Vysadili ďalšie trvalky a okrasné kríky

B

ývalé detské ihrisko na
Jamnického 4 až 8, tzv.
školské námestie pred
budovou ZŠ A. Dubčeka na Ma
jerníkovej 62, bývalé detské
ihrisko na Segnerovej 3 či cestný
trojuholník Sekulská/Kuklovská.
Tam všade pribudli v septembri
ďalšie trvalky a okrasné kry. Po
starali sa o to zamestnankyne
referátu životného prostredia
v spolupráci s karloveskými
verejnoprospešnými službami.
Na Jamnického ruže aj šach
„Pôvodné detské ihrisko na Jamnického 4 až 8 bolo zrušené a preto
sme plochu, ktorá ostala, zmenili na
okrasný záhon. Ten je až po okraj
osadený poliehavými ružami rôznej
farby, ktoré by časom mali pokryť aj
pôvodný múrik záhona,“ informuje
vedúca referátu životného pro
stredia Lucia Brezovská. V záhone
sú vysadené aj bielo a ružovo dl-

hodobo kvitnúce trvalky gaury,
ktoré budú pri plnom zakvitnutí
vo vetre jemne viať. V popredí
gaury vysadili okrasnú trávu pe
rovec s bledokvitnúcimi perami.
Pri záhone osadili veľkoformátovú
lavicu z pohľadového betónu,
ktorú doplní drevené sedenie.
„V priľahlej zeleni pod stromami
osadíme betónový šachový stôl so
sedením, ktorý sa bude dať využiť
nielen na hru, ale i na kávičku či na
oddych pri venčení psa,“ dodáva Lucia Brezovská.
Na
Majerníkovej
trvalky
a okrasné kry
Na tzv. školskom námestí pred
budovou ZŠ A. Dubčeka dosadili
ďalšie trvalky a okrasné kry. „Svah,
ktorý bol naposledy osadený rast
linami na jeseň minulého roka,
je neustále namáhaný detskými
nožičkami a preto sme ho znovuosadili stálozelenými rastlina-

Na pozemku pred hlavným schodiskom do ZŠ A. Dubče
ka vysadili nový ihličnan smrek omorikový, ktorý by mal v budúc
nosti
slúžiť ako vianočný strom.

Záhon na Jamnického navrhli v bledoružových farbách, keďže popri
chodníku od parkoviska vysadia okrasné čerešne s ružovými kvetmi.

K ARLOVESKÉ NOVINY

mi – vavrínovcom a zabezpečili
ho aspoň optickou zábranou z
drevených kolov a lodného lana.
Veríme, že tentokrát to pomôže
a novovysadené rastliny budú
môcť vyrásť do svojej plnej krásy,“
vysvetľuje Lucia Brezovská. Aj
ostatné záhony dosadili trvalkami
a všetky postupne opticky uzatvoria rovnakými plotmi.
Na Sekulskej ďalšie trvalky
Časť zelene, ktorú vysadili na
cestnom trojuholníku Sekulská/
Kuklovská sa neujala, preto tu
museli trvalky znovu dosadiť, aby
trojuholník zakvitol budúci rok v
plnej kráse. „Keďže nám minulý rok
na jeseň veľa trvaliek z tohto troj
uholníka zmizlo, rozhodli sme sa
chýbajúce trvalky dosadiť žltokvitnúcim heléniom. Dosadili sme aj
dvakrát ročne kvitnúci kocúrnik
výraznej modrofialovej farby a
železník, ktorý sa vo vetre vyníma

svojimi jemnými fialovými kvietkami,“ pokračuje Lucia Brezovská.
Na Segnerovej trvalky aj kry
Aj na ploche zrušeného
detského ihriska na Segnerovej
3 vysadili okrasný záhon. Sú tam
vysadené trvalky rôznych farieb
a okrasné kry v kombinácii s
vysokými trávami. Plochu pokryli
mulčovacou kôrou, ktorá zachytáva vlahu a zabezpečuje vlhkosť pre
vysadené rastliny. Nájdete tam
výrazne fialovo kvitnúce nižšie kry
bradavca, ktorý dorastá do výšky
jedného metra. Doplnený je vyso
kou okrasnou trávou ozdobnicou
čínskou. Aj tu vysadili nabielo a
naružovo kvitnúce gaury. Výrazne
kvitnúce trvalky dopĺňajú žltokvitnúce helénia, sápy, rudbékie, viac
farebná veronika, ružovokvitnúca
echinacea, fialovokvitnúci železník
a výrazne modrokvitnúci kocúrnik.
-mš-; Foto: MiÚ

Dreviny v okolí záhona na Segnerovej vyvetvili, kríky
zmladili, aby rastliny v záhone mali čo najviac svetla.

Svah pri ihrisku pred budovou ZŠ A. Dubčeka doplnili stálozeleným vavrínovcom.

www.karlovaves.sk
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Rodičia môžu požiadať
o dotáciu alebo si uplatniť
daňový bonus

A

k máte školopovinné
dieťa vo veku 6 až 15
rokov, môžete sa rozhod
núť, akým spôsobom budete
žiadať o príspevok na stravo
vanie pre svoje dieťa. Rozhodla
o tom novela, ktorá ukončila tzv.
vládne obedy zadarmo z dielne
bývalej garnitúry. V súčasnos
ti môžete požiadať o dotáciu
na stravovanie alebo si pro
stredníctvom svojho zamestná
vateľa môžete uplatniť priznanie
daňového bonusu. Mnohí rodičia
teda stoja pred dilemou, pre
ktorú možnosť sa majú rozhod
núť?
Pre zamestnaných rodičov,
ktorí spĺňajú podmienky určené
zákonom o dani z príjmov na
priznanie daňového bonusu,
je zvýšený daňový bonus jednoznačne výhodnejší ako dotácia
na stravovanie. Najmä za podmienky, že za celý rok 2021 budú mať
hrubý príjem najmenej vo výške
šesťnásobku minimálnej mzdy,
teda v súčasnosti najmenej 3738
eur, alebo ako zamestnanci budú
mať každý mesiac hrubý príjem
najmenej vo výške polovice mi
nimálnej mzdy, čiže momentálne
je to 311,50 eur.
Pracujúcim sa bonus oplatí
Výška dotácie na stravovanie
na jeden deň je 1,30 eura. Ak by aj

dieťa bolo v nejakom mesiaci 23 dní
v škole, celková suma dotácie by
bola 29,90 eura. Suma zvýšeného
daňového bonusu však predstavuje 39,47 eura a od roku 2022 až
43,60 eura, čo je jednoznačne
výhodnejšie. Ak sa napriek tomu
rozhodnete pre dotáciu na stravovanie a ste zamestnanec, pričom
u svojho zamestnávateľa ste si
doteraz uplatňovali daňový bonus na dieťa, ste povinný svojmu
zamestnávateľovi oznámiť, že ste
požiadali o dotáciu na stravovanie.
A to najneskôr do konca mesiaca,
od ktorého ste sa rozhodli uplatniť si dotáciu na stravovanie. Tak
strácate nárok na daňový bonus
a zamestnávateľ vám ho na dieťa
poberajúce dotáciu prestane vyplácať.
O dotáciu požiadajte školu
Ak vaše dieťa navštevuje nie
ktorú z troch základných škôl,
ktorej zriaďovateľom je Karlova
Ves, o dotáciu žiadate Karlovu
Ves prostredníctvom školy, ktorú
vaše dieťa navštevuje. Nárok na
poskytnutie tejto dotácie preukazujete čestným vyhlásením, a to
nezávisle od veku dieťaťa. Rodič
nie je povinný svoj nárok preukazovať žiadnymi ďalšími dokladmi
či potvrdeniami. Napríklad nie je
povinný dokladovať, že je evidovaný nezamestnaný, že poberá

V októbri sa môžete zbaviť
starých elektrospotrebičov

V

sobotu 16. októbra môžu
Karlovešťania využiť od
voz elektroodpadu pria
mo zo svojej adresy. Záujemcovia
môžu nahlásiť druh a počet spo
trebičov na odvoz so svojimi kon
taktnými údajmi do 13. októbra
non-stop e-mailom na halina.tru
binyiova@karlovaves.sk alebo
lucia.gasparova@karlovaves. sk,
prípadne počas úradných hodín
na tel. číslach: 02 707 11 281 a 02
707 11 275.
www.karlovaves.sk

„Prosíme obyvateľov, aby v deň
zberu spotrebiče nevykladali na ulicu. Stačí, ak ich nechajú pri bráne
bytového domu zvnútra. Inak hrozí,
že starý elektroodpad zoberú neoprávnení zberači. V tomto zbere nie
je možné vyradiť televízory a monitory,“ upozornila Halina Trubínyiová z referátu životného prostredia
miestneho úradu v Karlovej Vsi.
Zber elektroodpadu je organizovaný v spolupráci so Združením
Envidom.
-ab-

dôchodok, alebo že má v zamestnaní rodičovskú dovolenku a
podobne. Povinnosť predloženia
čestného vyhlásenia sa vzťahuje
aj na rodičov detí, ktoré nedovŕšili
šiesty rok veku a sú v poslednom
ročníku MŠ, resp. na deti, ktoré
navštevujú ZŠ a dovŕšili 15 rokov
veku. Ak dieťa navštevuje školu,
ktorej zriaďovateľom nie je Karlova
Ves (napríklad škola na Mokroháj
skej, Svrčej či Dúbravskej ceste,
pozn. red.), žiadosť o dotáciu na
stravu podáva žiadateľ na úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny.
Máte dieťa vo veku 5 – 6 rokov?
Nárok si môžu uplatniť rodičia
detí vo veku do 6 rokov (sú to
spravidla
predškoláci,
ktorí
navštevujú posledný ročník MŠ),
detí vo veku od 6 do 15 rokov,
ktorí nepoberajú daňový bonus

na dieťa (respektíve nechcú pobe
rať daňový bonus, pretože dotácia
na stravovanie sa im javí výhodnejšia) a napokon rodičia detí vo
veku 15 rokov a starších, ktoré
ešte z nejakého dôvodu navštevujú základnú školu. Pritom je však
ale potrebné upozorniť na medzeru v zákone, ktorá je zaujímavá
pre rodičov predškolákov od 5 do
6 rokov. Vyplýva z nej, že rodič
o daňový bonus nepríde, i keď
zároveň požiada aj o dotáciu na
stravu. Zriaďovateľ školy následne
požiada o dotáciu na stravovanie
na tie deti, ktorých rodičia si uplatnia nárok na dotáciu, pričom formou čestného vyhlásenia prehlásia, že nepoberajú zvýšený daňový
bonus na dieťa vo veku od 6 do 15
rokov.
-mš-; Foto: ilustračné (MiÚ)
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
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Školská plaváreň ponúka
nový druh cvičenia

K

arloveská školská pla
váreň, ktorá sa nachádza
v budove Základnej ško
ly Alexandra Dubčeka na Ma
jerníkovej ul. 62, otvorila sezónu
novým cvičením na plávajúcich
doskách – floatfit. Ide o polhodi
nové intervalové cvičenie na
plávajúcich podložkách, ktoré je
niekoľkonásobne intenzívnejšie
ako cvičenie tých istých cvikov
na zemi.
„Cvičiaci sa pri pohybe usilujú udržať rovnováhu. Na plávajúcej doske si precvičia celé telo a
posilňujú najmä vnútorné svalstvo,“
opisuje túto novinku vedúca od
delenia správy športových zaria
dení Anna Paučová. Hoci je časť
dosiek v plytkejšej vode, cvičiaci
musia vedieť plávať.
Toto cvičenie je vhodné nielen
pre upevnenie zdravia, ale pomáha
aj ľuďom, ktorí majú ťažkosti s

boľavou chrbticou či platničkami.
Pri cvičení sa zapája celý stabilizačný systém. Telo sa snaží vyrovnať s nerovnováhou na doske,
preto je floatfit prospešný aj pre
kĺby, svaly a správne držanie tela.
Počas 30 minút tréningu je možné
spáliť aj 400 kalórií.
S cvičením floatfit začali na karloveskej školskej plavárni v utorok
14. septembra. Cvičenia organizujú každý utorok v rovnakom čase.
Prihlásiť sa môže ktokoľvek nad
18 rokov. „Treba si priniesť plavky.
Pre koho je nekomfortné cvičiť
iba v plávkach, môže mať na nich
oblečené ešte oblečenie vhodné
na cvičenie. Vstupné je 10 eur a
hradí sa na recepcii pri príchode na
plaváreň. Vo vstupnom je už zahrnutý aj vstup na plaváreň. Prihlasovať sa môžete cez web, kde nájdete
jednoduchý registračný formulár.
Dôvodom je, že počet miest je limi

Prihlasovanie cez www.aquatic.sk

Cvičenie dotvára hudba a cviky sa striedajú po 30 sekundách.

tovaný dĺžkou bazéna,“ uzatvára
Anna Paučová.
Školská plaváreň spúšťa aj cvičenie Aquafitness, vždy vo štvrtok o
20.00 h. Toto cvičenie výrazne menej zaťažuje kĺby a preto je vhodné
pre všetky vekové a výkonnost

né kategórie. Cena hodinového
vstupného je 7 eur. Účastník si
môže kúpiť aj zvýhodnenú permanentku na päť cvičení za 30 eur. Je
potrebné prihlásiť sa e-mailom na:
info@plavarenmajernikova.sk.
-mš-; Foto: MiÚ
Inzercia

ázor
známych Karlovešťanov
Som rada, že po dlhej covidovej prestávke je plaváreň opäť
otvorená a môžeme si ísť zaplávať. Čo sa týka ponuky
vodných športov predpokladám, že novinky oslovia širokú
verejnosť a prilákajú nových športovcov. Rodiny by sa
určite potešili vodným aktivitám aj pre deti a juniorov.
Iveta Piršelová,
učiteľka

V posledných rokoch pribúda počet ľudí s problémami pohybového aparátu v mladších vekových skupinách. A práve
plávanie je jedným z najzdravších a najpríjemnejších športov. Otváracie hodiny v školskej plavárni od 6.00 hod. do
22.00 hod. nám umožňujú zúčastniť sa či už skupinových
cvičení aquafitnes, floatfit alebo individuálneho plávania.
Odporúčam organizovať kurzy plávania pre deti.

Anna Pjatáková,

Doba nám zastavila šport, vrátane plavárne. Som rada, že
sa fungovanie bazéna obnovilo. Dobrá je aj jeho rozšírená
ponuka. Niekedy, keď vidím, koľko nezdravých vecí ľudia
nakupujú, by som im odporučila, aby si rovno išli aj
zaplávať (úsmev).
Evelin Plešková,

na upratovanie schodísk v panelákoch
v Karlovej Vsi a Dlhých Dieloch

*zamestnáme dôchodcov a študentov

*prijmeme aj živnostníkov formou zmluvy o dielo
Jozef Banáš,
spisovateľ

K ARLOVESKÉ NOVINY

PRIJMEME UPRATOVAČKY

• 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)

pokladníčka supermarketu

Každú pohybovú aktivitu, ktorá upevňuje zdravie a zvyšuje
našu imunitu je treba podporiť, takže považujem za dobrú
správu aj novinku - cvičenie floatfit. Nazdávam sa však, že
v bazénoch by malo dominovať plávanie, uvítal by som systém aktualizovaných informácií na internete o momentálnej vyťaženosti bazénov v Iuvente aj na Majerníkovej ulici.

Inzercia

magistra v lekárni

BLIŽŠIE INFO: 0903 438 834
www.karlovaves.sk
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Rekonštrukcia detského
ihriska na Adámiho pokračuje

K

ompletná rekonštrukcia
obľúbeného a najväčšieho
detského ihriska v Kar
lovej Vsi na Adámiho ulici sa
naplno rozbehla. Ihrisko je uza
tvorené a počas septembra tam
vykonávali búracie a výkopové
práce. Počas októbra začne ihris
ko získavať novú tvár. Ak pôjdu
práce podľa harmonogramu a ne
nastanú nepredvídané okolnosti,
nové ihrisko s hracími prvkami
aj pre hendikepované deti by
mohli karloveské deti využívať
od polovice novembra.
Stavebné práce sa začali po
skončení letných prázdnin, aby si
deti mohli užiť toto ihrisko do sýtosti. Búracie a výkopové práce a
odvoz zeminy na skládku mali trvať približne tri týždne. Koncom
septembra mali nasledovať beto
nárske práce na obrubníkoch a
základoch pre hracie prvky, pieskovisku a ďalších hracích zónach
nového ihriska či jeho mobiliáre.
Po vytvrdnutí betónu budú práce
pokračovať navážaním a zhut-

nením sypkých materiálov, ako aj
ukotvením jednotlivých prvkov na
betónový podklad.
Približne v polovici októbra
začnú s kladením špeciálneho povrchu z EPDM materiálu,
úpravou okolia, vysiatím trávnika a
mulčovaním chodníka, maľovaním
a ďalšími dokončovacími prácami. Pred odovzdaním ihriska do
užívania bude potrebné vykonať
záťažové testy.
Ihrisko obnovujú po ôsmich
rokoch
„Posledná čiastočná rekonštrukcia tohto ihriska bola realizovaná
v roku 2013. Niektoré odstránené
hracie prvky boli 10- až 15-ročné
a už nevyhovovali súčasným
prísnym normám. Prvky, ktoré sú
v použiteľnom stave, presunieme
na iné ihriská. Ide o hojdačku, tzv.
hniezdo, dve pružinky, nový hrací
domček a pokúsime sa i o presun
lezeckého kameňa. Z pôvodných
prvkov na ihrisku ostáva lanovka,
basketbalový kôš a preliezka vlna,“
vysvetľuje Halina Trubínyiová

z referátu životného prostredia
miestneho úradu.
Väčšina prvkov už nespĺňala
predpisy
Hracie prvky majú svoju obmedzenú životnosť, ktorá sa odvíja od intenzity ich využívania. V
prípade detského ihriska na Adámiho ide o mimoriadne využívané
ihrisko s rôznymi vekovými kategóriami. Väčšina hracích prvkov
a zostáv z dôvodu veku či aktuálneho stavu už nespĺňala kritérium
bezpečnosti a funkčnosti. Karlova Ves je správcom 42 verejných
detských ihrísk a má zodpovednosť za ich bezpečnosť, funkčnosť
a užívateľský stav v zmysle platnej
legislatívy a noriem.
Príprava projektu rekonštrukcie

postupovala vo viacerých fázach
a boli doň zapracované i návrhy a
odporúčania obyvateľov. Na ihrisko osadia aj tri inkluzívne prvky,
ktoré budú využiteľné nielen pre
deti a mládež s hendikepom, ale aj
pre zdravé deti a mládež.
Počas prác je celý priestor
ohradený a je zakázaný vstup do
priestoru ihriska, aby sa predišlo
prípadnému úrazu na stavenisku.
Počas rekonštrukcie ihriska mamičky s deťmi využívajú ihriská
v okolí. Odmenou za ich trpezlivosť
bude vynovené, bezpečné a inkluzívne ihrisko, ktoré bude slúžiť pre
viaceré vekové kategórie – od naj
menších po väčšie deti.
-mš-; Foto: MiÚ

Detské ihrisko na Jamnického
dostáva novú tvár

D

etské ihrisko na Jamnic
kého 10 až 12 výrazne
opeknelo. Stalo sa tak
vďaka novému riešeniu od
delenia pieskoviska od ostatnej
plochy, osadeniu nového hra
cieho prvku, výmene štrku za
štiepku či výsadbe živého plota.
O túto zmenu sa v prvej polovici
septembra postarali pracovníčky
referátu životného prostredia
v spolupráci s kolegami z kar
loveských verejnoprospešných
služieb.
„Odstránili sme malý kopec, ktorý
tu vznikol z pôvodného terénu
pieskoviska. Chceme tak predísť
úrazom detí z okolitých domov,
ktoré ihrisko využívajú. Po jeho
odstránení sme osadili nový detský
prvok a upravili terén pod ním.
Ako dopadovú plochu sme použili
drevenú štiepku,“ informuje vedúca referátu životného prostredia
Lucia Brezovská. Drevenú štiepku
www.karlovaves.sk

Na ihrisku pribudol nový hrací
domček pre deti, ktorý spĺňa
bezpečnostné predpisy.

uprednostnili pred štrkom. Pri
kosení môžu totiž odlietavajúce
kamienky poškodiť zaparkované
autá. Navyše, deti ho často vynášajú z plochy ihriska. Drevenú štiep
ku budú podľa potreby dopĺňať.
„Upravili sme terén medzi chodníkom a priľahlým parkoviskom,
kde sme vysadili stálozelený živý
plot z vavrínovca. Mal by časom
zabezpečiť optické oddelenie
a vyššiu bezpečnosť detského ihriska,“ pokračuje Lucia Brezovská.
Terénne prevýšenia vyriešili
betónovými blokmi, ktoré ešte
osadia drevenými latkami pre pohodlnejšie sedenie. V blízkosti
pieskoviska vymenia staré smetné
koše za nové. Ostatnú plochu vysiali trávovým semenom.
-mš-; Foto: MiÚ

Inzercia

Advokátska kanceláriaInzercia
JUDr. Ing. Ivana Bojnu
Odborné zameranie kancelárie – právo: občianske (zmluvy, reality,
ochrana osobnosti, autorské, pozemkové, susedské...), obchodné (zmluvy, zakladanie/zmeny obchodných spoločností...), pracovné, rodinné (rozvody, vyporiadanie manželov, maloletí...) a iné. Agenda sporová (zastupovanie v konaniach) aj nesporová (zmluvy, analýzy, odpovede, internetová poradňa).

Pre rezidentov (domácnosti aj firmy) z obvodu
Bratislava IV ponúkame zľavy z cenníkových cien.
Kontakty pre dohodnutie termínu stretnutia
(možné sú len vo vopred dohodnutom čase):

0911 797 721, termin@akib.sk.
Nájdete nás v Dúbravke v objekte „Čerešne“ pri Kauflande
(Polianky 7B, Bratislava, www.akib.sk)

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Za kontajnerové stojiská sú
zodpovední správcovia

Z

dĺhavý príbeh presunu kon
tajnerov na odpad z ces
ty do uzavretých kontaj
nerových stojísk majú v rukách
správcovia bytových domov na
Kuklovskej ulici. Je v ich záuj
me hľadať vhodný pozemok
v blízkosti bytového domu.
Hoci sa čoraz viac ciest darí čistiť od kontajnerov na komunálny
a separovaný odpad, od ideálu sú bratislavské mestské časti
ešte ďaleko. Karlova Ves podala
správcom bytových domov pomocnú roku v podobe podporných
konzultácií, či už vo forme informácií o vlastníckych pomeroch
potenciálnych pozemkov alebo
samotnom procese výstavby uza-

vretého kontajnerového stojiska.
Jednou z problematických lokalít je aj na stránkach Karloveských
novín niekoľkokrát spomenutá
cestná komunikácia na Kuklovskej
ulici. Kontajnery umiestnené na
vozovke ešte viac zužovali jazdný
pruh pre vozidlá. Situácia sa pred
nedávnom zmenila, keď kontaj
nery presunuli na chodník.
O problematike umiestnenia
kontajnerov správcovia bytových
domov dobre vedia. Mestská
časť ich už niekoľkokrát vyzvala
k činnosti. Pátranie po vhodnom
pozemku na výstavbu kontaj
nerového stojiska majú v kompetencii správcovia bytových domov. Neraz ide o neľahkú situáciu,

Kontajnery na Kuklovskej presunuli na chodník, no situáciu by mal správca
vyriešiť vybudovaním uzavretého kontajnerového stojiska.

pretože v ideálnom prípade by
to malo byť miesto, ktoré je na
základe územného plánu vyhradené na umiestnenie odpadových
nádob a nevedú pod ním inžinierske siete.
Niektorí správcovia využívajú
neľahký administratívny proces
k naťahovaniu času a takýmto
spôsobom odďaľujú výstavbu

kontajnerových stojísk. Raz sa
však môže stať, že samospráve
dôjde trpezlivosť a správcovia dostanú ultimátum v čase, keď budú
stavebné materiály podstatne
drahšie ako dnes. Je v záujme nás
všetkých, aby Karlova Ves vyzerala
kultúrne a aby bol okolo kontaj
nerových stojísk poriadok.
-ab-; Foto: MiÚ

Predzáhradkárov vynútená
prestávka neodradila

M

ilovníci kvetín a drevín
si tento rok vyzdvih
li takmer 1500 rastlín,
ktoré pribudli v 38 karloveských
predzáhradkách. Potešujúce je,
že z tohto počtu je až 20 nových
záhradiek.
Rok 2020 nebol pre kontaktné
akcie príliš žičlivý a organizátori sa
v záujme prevencie pred možným
rozšírením ochorenia Covid-19
rozhodli s distribúciou rastlín
počkať.
Investované úsilie zamestnankýň
miestneho úradu sa zúročilo v tom-

to roku. Po školeniach, pracovných
stretnutiach a konzultáciách s
karloveskými
predzáhradkármi
zrealizovali samotnú výsadbu.
Začiatkom septembra si záujemcovia prišli vyzdvihnúť rast
liny, substrát a rašelinu, ktoré
zabezpečil miestny úrad.
Logisticky a časovo náročný
výdaj rastlín a materiálu využilo
z 51 pôvodne nahlásených záujemcov 38, čo stále predstavuje
vysoký záujem Karlovešťanov.
Viac ako polovica z nich boli noví
nadšenci. Z rozdaných 1 413 kusov

Nová predzáhradka
pribudla aj na ulici
Nad lúčkami 49.

rastlín bolo 1 224 trvaliek, 189
kríkov a 26 ovocných, prevažne
kvitnúcich, opelivých, alebo listom
zaujímavých kríkov. Obyvatelia si
takisto prevzali 112 kusov 75 litro-

Úradné kalifornské
dážďovky v akcii

K

olektív referátu životného
prostredia na miestnom
úrade ukážkovo pred
viedol, ako prebudiť k životu
nevyužitý kompostér. Najskôr
zverejnili výzvu na darovanie
kalifornských dážďoviek, ktoré v
súčasnosti živí bioodpad z úradu.
Na začiatku bola odložená nádoba na kompost, ktorej predošlí
majitelia nenašli odvahu a energiu
na začatie kompostovania. Tie,
naopak, nechýbajú pracovníčkam
K ARLOVESKÉ NOVINY

referátu životného prostredia,
ktoré sa nadchli pre myšlienku
kompostovania v priestoroch
miestneho úradu.
Krátko po zverejnení výzvy ich
kontaktoval darca kalifornských
dážďoviek, ktoré sú hlavným článkom celého procesu kompostovania tohto typu. Dážďovkám už
stačilo iba pripraviť podstielku,
v tomto prípade natrhaný kartón,
a začať ich prikrmovať. Dážďovky
si pochutnávajú na šupkách z ovo-

vých vriec substrátu, čo je vyše 8
kubíkov zeminy, a 11 kusov 250-litrových vriec rašeliny.
-ab-; Foto: MiÚ
Takto sa
kŕmia
dážďovky.

cia a zeleniny a zvyškoch použitej
mletej kávy. Za odmenu produkujú kompost a hnojivo, ktoré zasa

putuje do kvetináčov na miestnom
úrade.
-ab-; Foto: MiÚ
www.karlovaves.sk

Téma

Jún 2021
Október
2021
máj

10

Smerovky nie
sú módnym
doplnkom auta

U

rčite to už zažil každý,
kto sa aktívne zúčastňu
je cestnej premávky, a to
nezriedka aj na karloveských
komunikáciách. Vozidlo idúce
pred ním alebo vedľa neho, zrazu
prudko zmení smer bez toho, aby
vopred dalo nejako najavo, že
tak mieni urobiť. Nie vždy také
to správanie vedie k dopravnej
nehode, ale minimálne zdvíha
hladinu stresu či úroveň krvného
tlaku ostatným vodičom.
Používanie smeroviek patrí k
najzákladnejšej činnosti každého
vodiča. Mnohí vodiči však buď
zleniveli, prípadne zabudli, na čo
sa využíva páčka na ľavej strane
volantu. Alebo ju nikdy poriadne
nepoužívali, prípadne na nie
ktorých križovatkách nevedia,
ktorú smerovku treba použiť, a či
dokonca vôbec. A vtedy nastáva
pre ostatných v premávke problém. Vznikajú nepríjemné kolízie,
ktorých príčinou je nepoužitie alebo nesprávne použitie smerovky.
Používanie smeroviek je po
vinné
Zákon o cestnej premávke,
ktorým sú všetci vodiči povinní sa
riadiť, hovorí, kedy ich má vodič
použiť. „Vodič je povinný dávať
znamenie o zmene smeru jazdy
včas pred začatím jazdného úkonu,
a to s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, najmä na vozidlá
idúce za ním a na povahu jazdy,“
pre Karloveské noviny cituje zákon
o cestnej premávke riaditeľ Kraj
ského dopravného inšpektorátu
Milan Pilip. Ako však pripomína,
predpisy poznajú aj jednu situáciu,
keď smerovky vodič nezapína, a to

Je na každom účastníkovi premávky, aby sa správal predvídateľne, aby ostatní
boli schopní včas reagovať narozhodnutie, ktoré urobí za volantom.

pri vjazde do kruhového objazdu. Krajský dopravný inšpektorát
síce nevedie štatistiku priestupkov nepoužívania smerových svetiel, ale upozorňuje, že dopravní
policajti môžu udeliť vodičovi,
ktorý nedodrží podmienky ich
použitia, pokutu do výšky 50 eur
v blokovom konaní na mieste
spáchania priestupku a v správnom konaní až do výšky 100 eur.
Najskôr smerovky, potom
odbočenie
„Veľa vodičov sa mylne domnieva,
že smerové svetlá na aute, ľudovo
nazývané smerovky, sú určené na
to, aby počas odbočovania, alebo
preraďovania sa z pruhu do pruhu,
dávali najavo, že tak práve konajú,“ upozorňuje dopravný analytik
a Karlovešťan Jozef Drahovský
a vzápätí dodáva: „Lenže smerovky
sú určené najmä na to, aby sme
ostatným účastníkom cestnej
premávky oznámili, čo zamýšľame
spraviť vtedy, keď to ešte nie je
z pohybu vozidla zrejmé. Preto
smerovky treba dávať niekoľko
sekúnd pred začatím manévru a nie
až pri krútení volantu.“
Ako ďalej vysvetľuje, existuje
aj výstražná funkcia smeroviek, a

VÝZVA
1. Obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných
priestranstvách v správe alebo majetku obce.

www.karlovaves.sk

to zapnutie všetkých odrazu, čím
dávame informáciu, že pred nami
alebo v smere jazdy je prekážka
v cestnej premávke. Na diaľnici
pri zastavovaní na konci kolóny,
je to dokonca povinnosť, a to až
do doby, kým začnú blikať ďalšie
vozidlá za nami.
„Najväčším nepriateľom sme
roviek sú však vodiči s mobilom v
ľavej ruke, lebo nemôžu dať znamenie o zmene smeru jazdy. Potom sa
čudujú, že po nečakanom preradení
z pruhu do pruhu sú účastníkmi dopravných nehôd,“ uzatvára Jozef
Drahovský.
mš-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Jozef Drahovský

Kedy je potrebné zapnúť smerovky:

• pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého,
• pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí,
prekážky cestnej premávky alebo chodca,
• pri vybočení zo smeru svojej jazdy v rámci predchádzania
a pri zaraďovaní sa pred predchádzané vozidlo,
• pred odbočovaním a počas neho,
• pri zachádzaní na okraj cesty alebo chodníka
a aj pri vychádzaní späť na cestu,
• pri zmene smeru jazdy,
• pri vybočovaní zo smeru jazdy,
• ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej
premávky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vyzýva na vykonanie celoplošnej jesennej
deratizácie na území mestskej časti Bratislava - Karlova Ves,
v termíne od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2021 a to nasledovne:
2. Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby - vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch,
kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch
určených na podnikanie a bývanie.

3. Fyzické osoby – občania - vykonajú deratizáciu na
pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov
aj v pivničných a prízemných priestoroch v rodinných domov a objektoch určených na bývanie.

K ARLOVESKÉ NOVINY
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V ZOO
Bratislava
si v októbri
pripomenú
Svetový deň
zvierat

Medzi nové
prírastky patrí aj mladý
samček vzácneho
adaxa núbijského.

N

ové prírastky, oslava
medzinárodného dňa zvie
rat, ale aj lampášový po
chod. To a všeličo iné môžete
vidieť i zažiť v októbri v ZOO
Bratislava. Môžete sa prísť na
príklad pozrieť na nové prírastky
mláďat, medzi ktoré patria prvé
mláďa mačky maloškvrnnej či
mladý samček adaxa núbijského.
V ZOO Bratislava si viacerými
aktivitami pripomenú Svetový
deň zvierat, ktorý pripadá na
4. október. Po prvýkrát si budú
môcť návštevníci vychutnať
ZOO po zotmení a prejsť sa po
jej zákutiach s lampášom v ruke
v predvečer dušičiek 30. októbra.
„Ako celá príroda aj naše zvieratá
sa pomaly pripravujú na príchod
chladných dní. V októbri našich
návštevníkov čaká hneď niekoľko
príjemných akcií, ktoré spestria prechádzku chodníčkami ZOO. Okrem
toho sa stále rodia mláďatká. Tu sa
stále niečo deje,“ pripomína vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu Veronika Maťašovská.

V ZOO Bratislava sa
tešia z prvého mláďaťa
mačky maloškvrnnej.

K ARLOVESKÉ NOVINY

Najnovšie prírastky – mačka
maloškvrnná a adax núbijský
„V pondelok 15. augusta sa
nám narodilo prvé mláďa mačiek
maloškvrnných. S ich chovom sme
začali v roku 2019, keď sme doviez
li z Francúzska samca Enza. V júni
2020 k nemu pribudla zo ZOO Ústí
nad Labem samica Sookie. Už od
začiatku si padli do oka a aj v súčasnosti spolu veľmi harmonicky nažívajú, o čom svedčí samotné mláďa,“
informuje Veronika Maťašovská.
Mačka maloškvrnná je spolu s
pumou najjužnejšie žijúca mačkovitá šelma Južnej Ameriky. Živí sa
hlavne hlodavcami, vtákmi, jaštericami či rybami. Obľubuje skalnaté
oblasti a miluje vodu. Výborne pláva a je často pozorovaná pri preplavovaní až 30 metrov širokých
rýchlo tečúcich riek. Názov mačka maloškvrnná je odvodený od
tmavých škvŕn na srsti, ktoré sa

zlievajú okolo krku do pruhov.
Práve pre svoju peknú srsť bola
lovená hlavne v druhej polovici 70.
rokov. Len Argentína vyviezla až
400 tisíc koží týchto mačkovitých
šeliem. V súčasnosti je lov vo viacerých oblastiach zakázaný. Určite
si tieto krásne zvieratá nenechajte
pri návšteve ZOO ujsť. Nájdete ich
v spodnej časti areálu.
„Mladý samček adaxa núbijského
sa narodil 14. augusta. Patrí medzi
kriticky ohrozené druhy zvierat.
Táto krásna púštna antilopa zmizla
z 99 % svojho pôvodného areálu v
Afrike. Záchrana zachovania druhu
sa tak presunula na populáciu v zoologických záhradách. Do jej záchrany je zapojená aj naša ZOO, a to od
roku 1989. V jej chove a reprodukcii
sme pomerne úspešní, pretože od
roku 1992 sa v našej ZOO narodilo
21 mláďat – 12 samíc a 9 samcov,“
pokračuje v predstavovaní Veronika Maťašovská.
Adax núbijský je veľmi zaujímavým druhom púštnej antilopy.
Na život v nej je dokonale prispôsobený. Má široké kopytá a krátke
nohy, ktoré mu umožňujú bezproblémovú chôdzu v piesku. Aj
jeho samotný vzhľad má dôležitú
funkciu pre prežitie na púšti. V
závislosti na dĺžke, hustote a sfarbení dokáže jeho srsť odrážať UV
žiarenie. Dokáže dokonca prežiť
bez prístupu k povrchovej vode.
Stačí mu voda, ktorú príjme vo
forme potravy.
Svetový deň zvierat
Október je pre zoologické
záhrady špeciálnym mesiacom.
Pripomínajú si v ňom totiž Svetový
deň zvierat, ktorý pripadol na

štvrtok 4. októbra. V tento deň
pripravili v ZOO Bratislava na sociálnych sieťach súťaž o rodinnú
vstupenku do ZOO. Nasledujúci
víkend 9. a 10. októbra pripravili
pre návštevníkov ZOO hru priamo
v jej areáli.
„Pri
príležitosti
Svetového
dňa zvierat organizujeme aj deň
venovaný darcom našej ZOO.
Pre tých, ktorí sa stali podporovateľmi našej ZOO je pripravené
milé prekvapenie. Ak by ste sa aj
vy chceli stať podporovateľom
ZOO, prípadne si adoptovať niektoré zvieratko, neváhajte navštíviť
stránku www.zoobratislava.sk,“ informuje Veronika Maťašovská.
Lampášový pochod
Slávnostnú atmosféru chystajú v ZOO aj na sobotu 30. októbra. „Návštevníci si budú môcť
vychutnať našu ZOO po zotmení a
prejsť sa po jej zákutiach s lampášikom v ruke. Túto akciu plnú romanticko-strašidelnej atmosféry
budeme organizovať po prvýkrát a
veríme, že sa jej zúčastní množstvo
návštevníkov,“ uzatvára informáciu
o októbrových aktivitách v ZOO
Bratislava Veronika Maťašovská.
Keďže k tomuto obdobiu neodmysliteľne patria tekvice a ich
zdobenie, budú sa práve v tento
deň vyrezávať a pripravovať pre
zvieratá ako forma enrichmentu.
Je to prostriedok pre obohatenie
a spestrenie života zvierat v zoolo
gických záhradách, keď sa im podáva napríklad potrava netradičným
spôsobom alebo hračky, ktoré ich
majú rozptýliť.
-mš-; Foto: Tomáš Hulík
www.karlovaves.sk
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Hodový víkend 4. 9. – 5. 9.
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Karloveské hody napriek Covidu
prinášajú zaujímavý program

P

re každého niečo. I tak by sa dali charakterizovať tohtoročné netradičné Karloveské hody. Miesto jedného masového podujatia
v Líščom údolí priniesli organizátori kultúrne a športové podujatia počas každého septembrového víkendu. Rozprávky pre deti,
hudobné či tanečné vystúpenia a koncerty so sprievodnými podujatiami i športovými súťažami. To všetko majú možnosť Karlovešťa
nia zažiť každý víkend aj vďaka nedeľným Hodovým piknikom vo Vodárenskej záhrade, ktoré zakaždým ponúknu pestrý trojhodinový
program pre malých i veľkých. Hlavný hodový víkend je pripravený od 1. do 3. októbra.
„Tradičné a obľúbené Karloveské hody sme sa snažili udržať i v súčasných podmienkach a zároveň priniesť nové atraktívne a udržateľné projekty.
Tradičné masové podujatie sme nahradili drobnými kultúrnymi a športovými komunitnými podujatiami počas všetkých víkendov v septembri až po
slávnostný hodový víkend 1. – 3. októbra. Podujatia v interiéri prebiehali v režime OTP a sme radi, že Karlovešťania nemali problém s jeho dodržiavaním," povedala o tohtoročnej podobe Karloveských hodov vedúca oddelenia kultúry miestneho úradu Adriána Rabatin.
Karloveské hody odštartovali cez víkend 4. – 5. septembra. Divadlo SpozaVoza potešilo deti v sobotu predpoludním rozprávkou Vesmíro. Do
spelých zas nepochybne potešil koncert Ivana Mládka a jeho Banjo Bandu. V nedeľu popoludní sa uskutočnil prvý Hodový piknik vo Vodárenskej
záhrade, ktorý moderoval Michal Domonkos. Féder Teáter zabavil deti rozprávkou Poštár Vinco, svoje umenie predviedli artisti z CirKusKus a potom nasledoval koncert kapely Funny Fellows. Súčasťou pikniku boli aj tvorivé dielne a maľovanie na tvár. Školská plaváreň na Majerníkovej 62
bola počas celého víkendu vyhradená pre verejnosť. Okrem plávania boli pripravené aj rôzne súťaže a cvičenia vo vode. Vstupné z tohto víkendu
bolo určené na zakúpenie mobilného bazénového zdviháku pre zdravotne znevýhodnených a starších návštevníkov. -mš-; Foto: Rudolf Baranovič
Úvodný koncert Ivana
Mládka a jeho Banjo Bandu.

Rozprávka Vesmíro v podaní
Divadla SpozaVoza.
Deti využili
možnosť dať si
pomaľovať tváre.

Súčasťou
Hodového piknika
boli tiež tvorivé
dielne.
Akrobati z CirKusKus
predviedli svoje umenie.

K dobrej atmosfére

llows.
prispeli aj Funny Fe

www.karlovaves.sk
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Hodový víkend 11. 9. – 12. 9.
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V sobotu 11. septembra predpoludním sa predstavilo Divadlo na hojdačke rozprávkou Posledný dinosaurus
a zaspievala herečka a speváčka Szidi Tobias. Aj túto nedeľu ponúkol Hodový piknik vo Vodárenskej záhrade
zaujímavý program pre všetkých, moderoval ho Richard Vrablec. Divadlo Makile najprv zabavilo deti rozpráv
kou Papierové kráľovstvo, potom sa predviedli s latinskoamerickými tancami dievčatá z La Dansa School a na
záver pikniku vystúpilo zoskupenie Barbora Botošová Band. Nechýbali ani tvorivé dielne a maľovanie na tvár.
Športový program sa niesol v znamení tenisového turnaja, ktorý sa uskutočnil v sobotu na kurtoch pri Družbe.
-mš-; Foto: MiÚ a Rudolf Baranovič

Šansónovú náladu priniesla
do KCK Szidi Tobias.

Záver druhého Hodového pikniku
patril Barbore Botošovej a jej kapele.

Moderátor Richard Vrablec sa staral
o dobrú náladu návštevníkov.

Dievčata z La Dansa
School predviedli ukážky
z latinskoamerických
tancov.

Víťazmi tenisového hodového turnaja sa stali
Peter Sivák s Adamom Vojkovičom.

K ARLOVESKÉ NOVINY

Druhý Hodový piknik sa tešil vysokej
návštevnosti aj vďaka peknému počasiu.

www.karlovaves.sk
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Hodový víkend 18. 9. - 19. 9.

Hodový program v sobotu 18. septembra začalo Divadlo JaJa rozprávkou Námorníci vs. Piráti, popoludní sa na Nám. sv. Františka
predstavil Mládežnícky dychový orchester Tótkomlós. Večer vystúpilo v Karloveskom centre kultúry Komorné zoskupenie dychových
nástrojov, po ktorom nasledoval koncert dychového orchestra FOR Bratislava. Súčasťou sobotňajšieho programu boli tiež atletické
súťaže pre deti každého veku v športovom areáli na Majerníkovej 62. Nedeľný Hodový piknik ponúkol deťom Putovanie rozprávkovom
v podaní Divadla Babena či vystúpenie mladých tanečných párov z Karloveského tanečného centra. No a keďže celý víkend sa niesol
v znamení dychových orchestrov, aj na pikniku zahral jeden z nich. Predstavila sa Dychová hudba Hradišťanka spolu s Mažoretkami
Akord z Hradišťa a, samozrejme, nechýbal ani sprievodný program. Moderátorom tohto podujatia bol Richard Vrablec.		
-mš-; Foto: MiÚ a Ladislav Biznár

Sobotný večer v KCK patril dychovej hudbe.
Divadlo Babena ponúklo deťom putovanie rozprávkovom.

Na Nám. sv. Františka vystúpil
Mládežnícky orchester Tótkomlós.

Predstavili sa aj mladé tanečné páry z Karloveského tanečného centra.

Deti sa zapojili do športových
súťaží naplno.

Mažoretky Akord
z Hradišťa.

Uplynulý hodový a posledný septembrový víkend 25. a 26. septembra ponúkol malým Karlovešťanom v sobotu Rozprávky z manéže v prevedení CirKus-Kus a v nedeľu na hodovom pikniku zabavilo deti Divadlo pod hríbikom rozpráv
kou Poprepletko. Deťom bolo venované aj vystúpenie Braňa Jobusa a piknik uzavrel koncert karloveskej speváčky
a skladateľky Janais. Sobotňajší športový program sa odohral v Karloveskej zátoke v podobe člnkovania na turistických
lodiach pod vedením skúsených inštruktorov.								
-mšwww.karlovaves.sk

K ARLOVESKÉ NOVINY

Hlavný hodový týždeň
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Pamäťové cvičenia pre seniorov

R

ovnako ako všetky orgány
v tele aj mozog postupom
času slabne. Rýchlosť slab
nutia závisí od genetickej výbavy,
ktorú ovplyvniť nevieme. No aj
od spôsobu života, ktorý vieme
ovplyvniť. Dôležitá je zdravá
strava, pravidelný pohyb, do
statok spánku. Tiež stretávanie
sa s ľuďmi všetkých vekových
kategórií a tréning poznávacích
funkcií, ktoré nám pomáhajú
poznávať okolitý svet.
Trénovanie pamäti v neskoršom veku pomáha udržať mozog stále činorodý, bystrý

a rýchly. Svieži mozog nám
pomáha byť aktívnymi a samostatnými aj vo vyššom veku. Ľudský
mozog tvoria nervové bunky, tzv.
neuróny, ktoré sú vzájomne spojené synapsami. Práve toto spojenie slúži na ukladanie informácií
do pamäti a vybavenie si detailov, ktoré sú v pamäti uložené.
Čím viac spojení medzi neurónmi
vzniká, tým lepšie funguje pamäť
a lepšie tak nachádzame riešenie
problémov. Keď na niečo zabudneme, znamená to, že spojenie
medzi neurónmi vyhaslo.

Zdroj: Aktívny aj vo vyššom
veku, autorský kolektív Katarína

Koraľová a Mária Čunderlíková; internet., Foto: @SAMPHOTOSTOCK
/ serrnovik

Čitateľom Karloveských novín prinášame zopár úloh, ktoré
im pomôžu precvičiť si pamäť a koncentráciu.
Pamäťové cvičenia:
• Napíšte si nákupný zoznam a snažte sa ho
zapamätať. Na nákup choďte bez neho a doma si
potom skontrolujte, či ste nakúpili všetko, čo ste mali
na zozname.
• V obchode si pri nakupovaní spočítajte cenu jednotlivých položiek (bez kalkulačky) a pri zaplatení sa
dozviete, či sa vám nakúpené veci podarilo správne
spočítať.
• Na opakovanie slovnej zásoby je tiež dobré lúštenie
krížoviek, osemsmeroviek, hádanie hádaniek.

Koncentračné cvičenie 1
Nájdite a podčiarknite v texte názvy slovenských miest a obcí:
MUDK ALIZ VOLENDNKFDLFUDIOETREBIŠOVDJFLDVUOELKBR ATISL AVAKD
V U D F H L I EG I L AVA D F DJ K L J D K LT R N AVA D K L J F H V S O I M I LO S L AVOV D H U D N
LDIKOŠICEDDJFSDLFJIVNDKROVINK ADHDUPSDLBANSK ÁBYSTRIC ADHIOD
F S D O L D F FJ O S F N R U Ž O M B E R O K D H F D F N L S J L S D I N I T R A D J L FJ D S F O I VJ F
DJKLSMICHALOVCEDFHUDISL JISNINAFHUVISDFLODKOMÁRNODHFDSHOFS
FDL SENECFJIFSENIC ADL SFLKDJIMAL ACK YDFHUISL JDOINOVÁBAŇADFHD
SSOILJPOPRADFDJKFLSJFOIBYTČAIJFLFSFJKDLPEZINOKDFHISSJLFSLSKALICA
D J F O S H F M A R I Á N K A J S D F V O U I D F V E Ľ K Ý K R T Í Š FJ S D L K J LV I O V I O L Í N D FJ S
LSOIHROŽŇAVADJFKJSLIUJFSLTOMÁŠOVDFJLSDOFIUZSL ÁDKOVIČOVOSDLF
JILIFDJSDJKFLEVICEDFHDIOFSOSLIAČFJSDFUIOSF VJALTISOVECFSFSDHFO
L S E VJ L M A R T I N VJ S O I DJ F VJ D F L S J FA J VJ K R E M N I C A FJ S D K J F S FJ S D O I J P O U
H G PA R T I Z Á N S K E U V H S J L S J S H V S I O O C K R U P I N A FJ S D L S D F S A S J P H M N F

Koncentračné cvičenie 2
Zakrúžkujte v texte všetky písmená A, a:
Krt je celý uveličený nad svojou dobrou ženou. On ani netušil, že by u nej toľký groš mohol byť. Akože by neposlúchal ju? Či jeho vyschnuté hrdlo bolo
by kedy zhonobilo toľkú sumu? Oj, nikdy, a čo by bol pre celý regiment navyšíval kapcov! Koľko ráz žena priložila po šestáčiku, až z toho päťdesiatka
narástla! Už takto rok mala štyri desiatky, jednu piatku a tri zlatky, lebo drobné hneď rozkotúľajú, že človek ani sa nepozdá, len keď je mešec prázdny.
Keby Krt bol zavoňal toľkéto peniaze u ženy, iste by ju bol vše do tých čias unúval o olovrant, kým vy mu nebola dala z nich pár grajciarov. No takto jej
uveril, keď sa mu zverila, že nemá ani grajciara, a stiahol smädný hrtan na užšie, aby toľko neznepokojoval ho. Krtuľa už vlani bola by sa za nejakou
kravou vybrala, ale tu prišlo jej zaplatiť osem zlatých porcie, zostalo jej teda len rovných štyridsať. A za to nedostane sa dobrá krava. Zviazala teda
mešec dotuha, aby desiatky nerozleteli sa. A nerozleteli sa. Ba teraz v jeseň prišla k nim ešte jedna, takže Krtuľa mohla dnes mužovi dať celú novúnovučičkú päťdesiatku, takú ako lopár.
						
(úryvok je z knihy Martina Kukučína, Rysavá jalovica)
Koncentračné cvičenie 3
hádzaná,....................................................................................................
Spojte dvojice slov do názvov športových ....................................................................................................................
disciplín a napíšte ich do riadku:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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Klietky pre chov
prepelíc a pasce
na líšky a kuny,
liahne na vajíčka.
Viac na
www.123nakup.eu
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rok 1950

rok 2021

Historický kalendár Karlovej Vsi - október
Dňa 1. februára 1886 uviedli
v Prešporku do prevádzky verej
ný mestský vodovod. Vodáreň a
čerpaciu stanicu, ktorá do mesta
dodávala vodu zo studne na ostrove Sihoť, postavili v Karlovej
Vsi, vtedy s názvom Karlsdorf,
Karolyfalu. Naša dedina sa tak stala známou nielen pre vínko, ktoré
chodili popíjať pod karloveské
viechy, ale aj ako miesto, odkiaľ
do mesta prúdila najdôležitej
šia životodarná tekutina, voda.

Prešporok v tých časoch počtom
obyvateľov značne zaostával za
významnými stredoeurópskymi
mestami, ale pokiaľ ide o verej
ný vodovod zaostal za nimi len o
málo rokov. Vo Viedni ho uviedli
do prevádzky v roku 1873 a v Budapešti v roku 1868.
Na fotografii Karlovešťana
Františka Silaveckého z roku
1950 (poskytlo Múzeum mesta
Bratislavy) je vodáreň v zábere
od Karloveského ramena Dunaja.

Podlhovastý objekt je strojovňa
s tromi piestovými čerpadlami a
kotolňa s dvomi parnými kotlami.
Ľavý, z dvoch malých objektov
pred strojovňou, bol studničný
domček, pod ktorým bola 13,4
m hlboká studňa. Vedľajšia stavba s vysokým hromozvodom je
vstupný objekt do novej strojov
ne s prvými elektrickými čerpadlami. Fotografii dominuje 32,5
m vysoký komín, zbúraný v roku
1967. V tomto roku boli parné čer-

padlá definitívne nahradené elektrickými.
V priebehu rokov našli vo vodárni zamestnanie desiatky Karlovešťanov. Obsluhovali zložité
zariadenia a vykonávali významné
riadiace funkcie. Vyskytla sa však
aj tragická udalosť. Dňa 23. 1. 1913
po zásahu elektrickým prúdom zahynul Karlovešťan, strojník Andrej
Dittrich, otec šiestich detí. Je pochovaný na karloveskom cintoríne.
Matúš Šrámek
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Jún 2021
Október
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158 Rady Karlovešťanov sa rozšírili
(august – september)
o ďalšie tri deti
• Polícia začala trestné stíhanie a vzniesla obvinenie voči 35-ročnému mužovi za prečin
Policajný zápisník

marenia výkonu úradného rozhodnutia. Obvinený o 00.18 h dňa 7. augusta viedol motocykel na Karloveskej, pričom nedal znamenie pri zmene smeru jazdy. Policajná hliadka
ho zastavila a vyzvala na predloženie dokladov potrebných na vedenie a prevádzku motocykla. Následnou lustráciou bolo zistené, že obvinený viedol vozidlo i napriek tomu,
že mu bol rozsudkom Okresného súdu Bratislava II uložený trest zákazu činnosti vedenia akýchkoľvek motorových vozidiel v trvaní 30 mesiacov.
• Polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže voči neznámemu páchateľovi, ktorý
v čase od 09.50 h do 12.09 h dňa 11. augusta prekonal uzamykací systém na motorovom vozidle zn. Mazda 3, zaparkovanom na parkovisku pred zoologickou záhradou.
Z úložného priestoru stredovej opierky odcudzil mobilný telefón zn. Nokia, čím spôsobil poškodenej spoločnosti škodu v doposiaľ nezistenej výške.
• Polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže voči doposiaľ neznámemu páchateľovi. V čase od 12.00 h dňa 16. augusta do 17.40 h dňa 18. augusta na Majerníkovej
ulici odcudzil zaparkované a riadne uzamknuté motorové vozidlo značky Škoda Octavia
Combi. Poškodenému 32-ročnému mužovi tým spôsobil škodu vo výške 10 000 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže voči doposiaľ neznámemu páchateľovi. V čase od 09.55 h do 10.30 h dňa 27. augusta rozbil sklenenú výplň na predných
pravých dverách a sklenenú výplň na zadných dverách na motorovom vozidle zn. Jeep
Compass zaparkovanom na parkovisku na Jurigovom námestí. Z batožinového priestoru odcudzil notebook zn. Lenovo, cestovný kufor, v ktorom sa nachádzalo rôzne oblečenie, čím spôsobil poškodenej 32-ročnej žene škodu vo výške 649 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie a súčasne vzniesla obvinenie voči 45-ročnému mužovi za prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Obvinený muž v čase o 23.35 h
dňa 3. septembra viedol na Molecovej motorové vozidlo zn. BMW, na ktorom bola na
spätnom zrkadle rozbitá sklenená výplň. Z tohto dôvodu ho policajná hliadka zastavila
a vyzvala na predloženie dokladov potrebných na vedenie a prevádzku motorového
vozidla. Následnou lustráciou bolo zistené, že obvinený viedol motorové vozidlo i napriek tomu, že mu bol uložený trest zákazu činnosti vedenia akýchkoľvek motorových
vozidiel v trvaní 10 mesiacov.
• Polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže voči doposiaľ neznámemu pá
chateľovi, ktorý v čase od 15.00 h do 17.00 h dňa 9. septembra na Majerníkovej ulici
odcudzil zaparkované a riadne uzamknuté motorové vozidlo značky Škoda Octavia
Combi. Nachádzali sa v ňom dve detské sedačky, rozkladacia detská postieľka a detský
kočík. Poškodenému 32-ročnému mužovi tým spôsobil škodu vo výške 10 680 eur.

Harmonogram pristavenia
kontajnerov – október 2021
26. 10. 2021
Sološnícka - zastávka
autobusu

6. 10. 2021
Púpavová 25
parkovisko

5. 10. 2021
Mokrohájska cesta
pri bytovom dome

20. 10. 2021
Beniakova 5
- parkovisko zozadu
13. 10. 2021
Nad lúčkami 27
- roh Ferdiša Kostku

27. 10. 2021
Ľ. Fullu - oproti č. 38

19. 10. 2021
Janotova - horné parko
visko - roh chodníka
12. 10. 2021
Jamnického 8

RIADKOVÁ INZERCIA
Maľovanie, stierkovanie, benátsky štuk: Radoslav Osuský 0911 128 116.
Servis a opravy PC: 0915 720 730 www.aatuh.sk.
Vodoinštalatér: 0904 307 824.
Čalúnnictvo: Tel. 0915 832 186.
Opravy v domácnosti, servis plastových okien, vŕtanie, montáž svetiel,
montáž nábytku, výmena a osadenie vodovodných batérií. Tel: 0948 727 605.

www.karlovaves.sk

Šťastní rodičia Eva Pauliková a Tomáš Repta nás požiadali o uverejnenie fotky milovaného syna Patrika, ktorý sa narodil 6. augusta o 13.25 h,
s krásnymi mierami 4270 g a 55 cm. Bocian priniesol malého Radoslava
Weltera tatinovi Braňovi a mamine Dominike 11. augusta. Doma naňho
už čakali súrodenci Katka a Ďurko. Nová Karlovešťanka Anna Letícia
Kováč sa narodila 3. septembra. Aj na ňu už doma čakali súrodenci –
dvojročná Elisa Mária a jednoročný Sebastian. Informovali nás o tom jej
rodičia Klára Kováč Borovská a Ján Kováč.
Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi ratolesťami. Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným dieťatkom do 18. októbra e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Ne
zabudnite uviesť meno rodičov i priezvisko a meno dieťaťa.
-mš-; Foto: osobné archívy rodín
Anna Letícia

SÚŤAŽ

Patrik

Radoslav

SÚŤAŽ (10/2021)

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 alebo Instagramu, odmeníme poukážkami v hodnote 30 eur na konzumáciu
v reštauráciách Amélia – Ostravarna a Naše hospoda – Karloveská.
Správna odpoveď na otázku: O koľko verejne prístupných detských ihrísk
na území Karlovej Vsi (okrem tých, ktoré sa nachádzajú v areáloch materských škôl) sa stará referát životného prostredia? znela 42. Spomedzi tých,
ktorí poslali správnu odpoveď, sme vyžrebovali Evu Lošonskú, Katarínu
Šlamiarovú, Lenku Olajcovú a Jakuba Babiaka. Vyhraté poukážky si môžu
prevziať v redakcii do 15. októbra 2021.
Správu miestnych daní (daň za psa, daň za zaujatie verejného priestranstva, daň za predajné a nevýherné automaty), prípravu rozhodnutí o
vyrubení dane, evidenciu a registráciu daňových subjektov, ukladanie
pokút a sankčných úrokov pri neplnení daňových povinností v Karlovej
Vsi zabezpečuje, okrem inej agendy, Centrum služieb občanom. Tam tiež
evidujú nevýherné hracie automaty, vydávajú rybárske lístky, povoľujú
trhové miesta a vykonávajú na nich dozor.
Naša súťažná otázka znie:
Kto určuje výšku a zabezpečuje výber dane z nehnuteľnosti v Karlovej Vsi?
a) Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
b) Hlavné mesto SR Bratislava
c) Ministerstvo financií SR
Dvoch z tých, ktorí do 15. októbra správne odpovedia a vystrihnutý
kupón vhodia do schránky redakcie pri vstupe do budovy miestneho úradu na Nám. Sv. Františka 8, odmeníme poukážkami v hodnote 30 eur na
konzumáciu v reštauráciách Amélia – Ostravarna a Naše hospoda – Karloveská. Ďalších dvoch súťažiacich odmeníme spomedzi tých, ktorí nám
pošlú správnu odpoveď prostredníctvom sociálnej siete Instagram na oficiálny profil karlova_ves_official. Súťaže sa môžu zúčastniť len čitatelia,
ktorí majú trvalý pobyt v Karlovej Vsi.

Meno a priezvisko: .........................................................................................
Adresa: . ............................................................................................................
Telefón:.............................................................................................................
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Kanoistka Katarína
Pecsuková bronzová na
majstrovstvách sveta

K

arloveskí vodáci a vodáčky
pokračovali v medailo
vom lete aj po tokijskej
olympiáde. Katarína Pecsuková
s Biankou Sidovou získali bron
zové medaily na juniorských maj
strovstvách sveta v Portugalsku
v disciplíne K2 na 500 m.
Slovenská juniorská výprava
rýchlostných kanoistov si na za
čiatku septembra zmerala v portugalskom Montemor-o-Velho sily
so svetovou konkurenciou. Juniori

sa vo svojich vekových kategóriách
nestratili. Zo svetového šampio
nátu si odviezli tri bronzové a jednu striebornú medailu. O jeden
z bronzových kovov sa postarala aj
dvojica Katarína Pecsuková s Bian
kou Sidovou.
Vo finále disciplíny K2 na polkilometrovej trati boli nad ich sily
iba Maďarky a Nemky. Bronzové
medaily na krku však považujú
za veľký úspech. „Naša jazda bola
veľmi ťažká, keďže sme mali veľmi

Na fotografii vpravo
Katarína Pecsuková,
vľavo Bianka Sidová.

silné súperky hneď vedľa seba a
ešte aj fúkal silný protivietor. Začia
tok sa nám nepodaril podľa našich
predstáv. V strede trate sme sa ich
dobre snažili držať, ale, žiaľ, na taký

silný záver pretekov sme nemali silu
zrýchliť a tam nám uskočili,“ uviedla pre web olympic.sk Katarína
Pecsuková.
-ab-; Foto: archív Bianky Sidovej

mou cyklistiky v bikeparku Iuventa,
budeme realizovať pracovné stretnutia a online semináre,“ povedal
Martin Belás z Kaktus Bike - Teamu
Bratislava.
Zaangažovaním žiakov a žiačok
základných, stredných ale aj

vysokých škôl by časom mohlo
prísť k vybudovaniu pozitívneho
povedomia o bicykli ako športovom nástroji, ale aj k poňatiu bicykla ako efektívneho dopravného
prostriedku.
-ab-; Foto: MiÚ

Bikrosový areál Iuventa
má už svoj pumptrack

R

ekonštrukcia bikrosového
areálu pokročila. V prvej
fáze pribudla na prázdnej
ploche pumptracková dráha.
Hlinený povrch 100-metro
vej dráhy v ďalšej fáze doplnia
o špeciálny makadam, aby dráha
nepodliehala poveternostným
vplyvom. V tretej fáze projektu
obnovy je naplánovaná revita
lizácia bikrosového okruhu.
Myšlienka
oživenia
areálu
nadväzuje na jeho popularitu
z minulých dekád, keď v ňom ci-

brili techniku mladí cyklisti, či
súťažili bikrosári. Cyklisti z Kaktus
Bike Teamu Bratislava, ktorí sa na
revitalizácii podieľajú, chcú vrátiť
cyklistickú verejnosť opäť na toto
dobre známe miesto. Okrem vy
tvorenia kvalitného priestoru pre
cyklistov s pretekárskymi ambíciami, siahajú ciele projektu aj mimo
pretekárske dianie.
„V rámci spolupráce s okolitými
školami, ktoré prejavia záujem
realizovať časť výberových hodín
telesnej a športovej výchovy for-

Matúš Koubek víťazom
Pohára Slávie UK

P

rvý septembrový víkend sa
na bratislavskom Zemníku
konali kanoistické preteky
Pohár Slávie UK – Memoriál Jána
Matochu. Karlovešťan Matúš
Koubek ovládol trať na 2000
metrov v kategórii C1 do 12
rokov. Vo svojej jazde nezaváhal
a druhému Michalovi Matejíkovi
nadelil v cieli takmer 5 minút.
Hoci sa na Zemníku stretli okrem pre
tekárov z prestížnych bratislavských

klubov aj vodáci z Komárna, Piešťan,
Trenčína či Šamorína, štartová listina
v niektorých kategóriách príliš nabitá
nebola.
Aj karloveské vodácke kluby sa
neustále snažia získavať priazeň
mládeže a zlákať ich do svojich radov. V karloveskej zátoke pôsobí
hneď niekoľko klubov, ktoré sa
okrem pretekárskej činnosti venujú aj rekreačným vodákom.
-ab-; Foto: Štefánia Koubeková
Inzercia
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DÚBRAVSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Lysáková ulica 1, Bratislava - Dúbravka

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. MICHAL VAVRO
0905 240532

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

w w w.dubravskespor tovecentrum.sk

TENISOVÉ DVORCE
BEACH VOLEJBALOVÉ DVORCE
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
OBJEDNÁVKY:
0905 109378

0905 109378
www.dubravskesportovecentrum.sk
www.karlovaves.sk
0905 240532
Mgr. MICHAL VAVRO

TRAMPOLÍNY • LETNÉ TÁBORY
ŠPORTOVÉ HRY • FITNESS@WORKOUT

OBJEDNÁVKY:
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
BEACH VOLEJBALOVÉ DVORCE
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www.karlovaves.sk

Karloveské hody 2021
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