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Obyvatelia z okolia J. Stanislava sa dočkali
spojovacieho chodníka. Viac na s. 2.

Park na Dlhých dieloch ožíva, pribudnú aj
dreviny. Viac na s. 7.

URGENTY POČAS SVIATKOV

PRICHÁDZA ZIMA

Karlovešťania môžu v prípade potreby
využiť štyri urgenty. Viac na s. 8.

Na karloveských cestách sa začína zimná
pohotovosť. Viac na s. 10.
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Vianočná výzdoba bude
opäť bohatšia

K

arlova Ves aj tento rok
opäť obohatila svetelnú
vianočnú výzdobu. Nová
svetelná reťaz víta cestujúcich
električkou na nadchode od
Jurigovho námestia k budove
poisťovne. Na školskom námestí
pri ceste ku kostolu pribudla
nielen výzdoba na novovysa
denom smreku, ale aj svetelné
vločky na lampách verejného
osvetlenia. Najväčšie prekva
penie čakalo Karlovešťanov na
začiatku adventu pri fontáne
uprostred Námestia sv. Františ
ka. Pribudol tam nový obrovský
sedemmetrový adventný veniec,
najväčší v Karlovej Vsi. Doplnil
doterajší, ktorý na pešej zóne
Pribišova tešil Dlhodielčanov už
minulé Vianoce.
Zo svietiacich svetiel na strome
sa tešia deti z MŠ L. Sáru, ale i
návštevníci Nám. sv. Františka,
ktorým robí radosť svetelná šnúra
na strome pri ihrisku. Celkovo tak
Karlovešťanom robí tieto Vianoce
radosť svetelná výzdoba na 14
stromoch, piatich budovách či
stavbách.
„Všetky použité svetlá sú
z úsporných LED žiaroviek a svietiť
budú v tom istom čase, ako verejné
osvetlenie. Výnimku tvorí osvetlenie, ktoré sa nachádza v areáloch
materských škôl,“ informuje vedúca referátu správy budov Monika
Ďuricová. Karlovešťanom by mali
prinášať radosť ešte aj počas vítania Nového roka a Troch kráľov.
-mš-; Foto: MiÚ
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Na Námestí sv. Františka je tohtoročnou novinkou veľký adventný veniec

Vianočné želanie

Dana Čahojová, starostka
Vážení Karlovešťania, nenechajme sa vyrušiť ťažkosťami doby a nedajme si ukradnúť Vianoce.
Tie sú predovšetkým o nastavení našej mysle a srdca. Posledné obdobie nás dostatočne poučilo,
že nie sú dôležité ani dary ani blahobyt. Žiadne bohatstvo totiž nemôže nahradiť zdravie. Navyše,
bez láskavých vzťahov je náš život putovaním vyprahnutou púšťou. Zo srdca vám želám pokojom
naplnené sviatočné dni a hojnosť všetkého dobrého v novom roku. K želaniu pripájam aj úprimné
poďakovanie za vašu dôveru a celoročnú spoluprácu.
Branislav Záhradník, vicestarosta Karlovej Vsi
Končí sa rok 2021, ktorý bol z dôvodu pandémie pre celú spoločnosť veľmi náročný. Pre Karlovu
Ves však tento rok priniesol aj pozitívne veci. Podarilo sa nám zrealizovať viaceré projekty, ktoré
robia našu mestskú časť krajšou a lepšie vybavenou. Deťom pribudli nové športoviská a ihriská,
dospelým opravené chodníky, schodiská a cesty. Všetkých zrejme potešila krásna kvetinová
výzdoba a nová zeleň.
Vstupujeme do obdobia Vianoc, ktoré sú symbolom lásky, pokoja, porozumenia a nádeje. Prajem našim obyvateľom, aby prežili Vianoce v kruhu svojej rodiny a blízkych, v zdraví a pohode.
A do nového roka 2022 želám všetkým veľa šťastia a zdravia. Nech je Karlova Ves aj naďalej naším
príjemným a bezpečným domovom.
www.karlovaves.sk
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Vyšliapanú cestičku
konečne nahradil chodník
a schodisko

C

hodci z okolia ulíc Jána
Stanislava, Sumbalova či
Ľudovíta Fullu sa k elek
tričkovej zastávke dostanú
jednoduchšie a pohodlnejšie
vďaka novému schodisku aj bez
bariérovému chodníku. Vystavali
ho rýchlo, práce sa skončili v no
vembri. Pozvoľna klesajúci bez
bariérový chodník pomôže imo
bilným obyvateľom aj rodičom
s kočíkmi. Bez zašpinenia topá
nok sa dá konečne prejsť k
pešej lávke od Dlhých dielov k
električkovej zastávke alebo na
druhú stranu Karloveskej ulice.
„Dlhé roky využívali chodci túto
skratku k električke alebo do školy. Riskovali pritom pošmyknutie a
zranenie. Konečne sa dočkali nie
len odvážlivci. Chodník je prispôsobený aj pre mamičky s kočíkmi a
pre ľudí, pre ktorých sú schody neprekonateľnou prekážkou. Trvalo
niekoľko rokov, kým sa podarilo
prekonať všetky administratívne
prekážky brániace vybudovaniu
tohto prepojenia. Problémom bolo
najmä majetkové vysporiadanie
pozemkov,“ informovala starostka
Karlovej Vsi Dana Čahojová.
„Hovorí sa, že najlepšie chod-

Potrebné je spevniť malý úsek medzi novým chodníkom a lávkou Nad lúčkami, pozemok patrí cirkvi.

níky vzniknú na miestach, ktoré
ľudia rokmi využívajú. A toto je
jeden z príkladov. Verím, že bude
veľmi obľúbený a využívaný lebo
roky ľudia tadiaľto chodili,“ hovorí
Branislav Záhradník, vicestarosta
Karlovej Vsi.
Doriešiť treba napojenie na
lávku
Hoci je chodník aj schodisko
vybudované, Karlova Ves ešte

iskusia
poslancov
Daniela Záhradníková (nezávislá)
O vybudovanie tohto spojovacieho chodníka sa roky osobne
usiloval náš kolega-poslanec Pavol Martinický. Som rada, že sa to
podarilo zrealizovať, napriek tomu, že to bolo pomerne náročné a komplikované. Ale výsledok je podľa mňa veľmi dobrý. Verím, že v budovaní nových
a veľmi potrebných chodníkov budeme pokračovať aj v ďalších lokalitách našej
mestskej časti, či už na Starých gruntoch, Svrčej, Šaštínskej, Perneckej alebo
Mokrohájskej ulici.
Martin Vician (Spolu – občianska demokracia)
Táto nebezpečná, blatová a šmykľavá karloveská ferrata má
dni zrátané. Chodník Sumbalova je dlho očakávaná stavba.
Výrazne uľahčí obyvateľom spojenie na zastávku Nad Lúčkami
a cez Karloveskú ulicu. Teší ma, že je chodník postavený ako bezbariérový a že
sa v spolupráci s miestnym úradom a magistrátom podarilo naplniť náš predvolebný sľub.
Jozef Griač (nezávislý)
Ako je ľahko nakresliť plán. Ani s novými technológiami nie je až
taký problém vybudovať zložitejšie konštrukcie. Pritom ale dnes
je dôležité spojiť množstvo potrieb, vízií, všetkých premenných s
tým spojených a dielo sa môže podariť. Vybudovaním chodníka mestská časť
Karlova Ves ukazuje, že sa to dá. Uľahčuje mobilitu nielen nám, zdravotne
znevýhodneným občanom, ale aj mnohým seniorom a rodičom s kočíkmi. Ja
osobne sa tomu veľmi teším.

www.karlovaves.sk

musí doriešiť úsek niekoľkých
metrov štvorcových medzi novým
chodníkom a lávkou Nad lúčkami.
Pozemok je cirkevný, mestská časť
preto rokuje s dotknutou cirkvou
o vysporiadaní pozemku. Cieľom je
úplné dokončenie napojenia.
„Obyvatelia sa môžu oprávnene
spýtať, prečo stavbári nedokončili
napojenie medzi novým chodníkom
a lávkou. Mestská časť sa nemôže
správať pirátsky a obsadiť cudzí
pozemok. Ak náš stavebný úrad
vyžaduje od drobných stavebníkov
dôsledné splnenie všetkých podmienok a požiadaviek zákona, my sa
nemôžeme správať inak. Budeme
postupovať korektne a zákonne. Po
tom, ako získame súhlas vlastníka,
úpravu zrealizujeme,“ doplnil Bra
nislav Záhradník.
Myšlienka stavby chodníka
v tejto lokalite rezonovala dlhé
mesiace na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva. Priame napojenie zo Sumbalovej na pešiu lávku
veľmi chýbalo. Obyvatelia lokality
časom vyšliapali na tomto mieste
chodník aj so schodíkmi v svahovej
časti. Cestička nakoniec poslúžila
ako predloha na výstavbu chodníka z betónovej dlažby.
Strmá svahová časť v dolnej časti chodníka bola už pri projekcii

chodníka výzvou pre zakompo
novanie bezbariérového riešenia.
„Nový chodník má dve funkčné
vetvy. Prvá slúži pre zdravých a mobilných chodcov. Výškový rozdiel sa
prekonáva vložením dvoch schodísk. Druhá vetva má menší spád.
Slúži pre osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie
a pre mamičky s kočíkmi,“ povedal
Allan Bánik z referátu investícií
miestneho úradu.
Chodník s dĺžkou 138 metrov
a šírkou 2 metre bude osvetlený
šiestimi stožiarmi s LED osvetlením. Celkové prevýšenie chodníka je sedem metrov. Spevnená
plocha z betónovej dlažby bude
ohraničená záhradnými obrubníkmi. Povrchová úprava dlažby
je zo zdrsneného povrchu. Takto je zabezpečená dostatočná
protišmykovosť aj v čase dažďov
a v zimnom období. Je navrhnutá
v dvoch farebných odtieňoch.
Keďže je jeseň a nižšie teploty,
zrejme sa nepodarí k úplnej spokoj
nosti doriešiť zatrávnenie plôch.
V nových terénnych zárezoch urobili opatrenia, aby v zime nedošlo
z rozplaveniu zeminy. Doriešenie
finálnej zelene je naplánované na
jar budúceho roka.
-ab-; Foto: MiÚ
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Developer si drzo postavil
dve podlažia navyše

P

redstavte si situáciu, že
si kúpite byt v ešte rozo
stavanej budove. Potom
zistíte, že vám ho nezapíšu do
katastra a nepridelia súpisné
číslo. Zistí sa totiž, že stavebník
nedodržal stavebné povolenie
a stavebný úrad mu nepovolil
kolaudáciu. Presne takéto prob
lémy mohol spôsobiť developer,
ktorý postavil polyfunkčný ob
jekt na pozemku medzi Starými
gruntami 6 a 8.
Slovenská stavebná inšpekcia
zistila z podkladov karloveského
stavebného úradu porušenie zákona. Vyzvala stavebníka na zastavenie prác, ktoré sú v rozpore s
právoplatným stavebným povolením. Slovenská stavebná inšpekcia potom informovala karloveský
stavebný úrad o porušení stavebného povolenia stavebníkom.
„Zistili sme, že stavebník sídliaci v
Kysuckom Novom Meste nedodržal
právoplatné stavebné povolenie a v
súčasnosti stavia objekt v rozpore s
overenou dokumentáciou v stavebnom konaní,“ informovala vedúca
karloveského stavebného úradu
Zuzana Klaučová.
Následný postup je podľa
stavebného zákona už vecou karloveského stavebného úradu. Z
vlastného podnetu začne konanie
o dodatočnom povolení alebo
odstránení uvedenej stavby. Vlastník stavby musí predložiť doklady

Developer si stavebné povolenie vysvetlil po svojom, no nezákonne.

o tom, že dodatočné povolenie
nie je v rozpore s verejným záuj
mom, najmä v rozpore s územným
plánom mesta.
Kedy hrozí odstránenie stav
by?
„Ak vlastník stavby požadované
doklady nepredloží v určenej lehote,
alebo sa na ich podklade preukáže
rozpor stavby s verejnými záujmami, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. V tomto prípade je to tá
časť stavby, ktorá je zrealizovaná v
rozpore so stavebným povolením.
Developer nemá vopred garantované, že bude možné stavbu doda-

točne povoliť. To sa skúma v konaní,
v ktorom je potrebné overiť súlad
s verejnými záujmami. V tejto fáze
majú možnosť vyjadriť sa všetci
účastníci konania,“ pokračuje Zuzana Klaučová.
Zamestnanci stavebných úradov sa často stretajú s investormi,
ktorí nerešpektujú stavebný zá
kon. Stavajú napríklad v rozpore
so stavebným povolením, menia
dispozičné riešenie, alebo stavajú
podlažia navyše. Stáva sa to najmä
vtedy, ak stavajú a predávajú byty.
Môže na to doplatiť kupujúci
Ak stavebník nezosúladí stav-

bu so zákonom, nebude ju môcť
skolaudovať. Potom ani nemôže
predávať byty. Ak je stavba neskolaudovaná, potom ani byt
nemôže byť zapísaný v katastri ne
hnuteľností. Takáto stavba nemôže
mať pridelené ani súpisné číslo. Na
to by mali myslieť najmä obyvatelia, ktorí kupujú byty v ešte nepostavených, presnejšie povedané
rozostavaných bytových domoch.
Dôležité teda je overiť si vydané
právoplatné stavebné povolenie s
reálnym stavom.		
-mš-; Foto: MiÚ

Molecova nielen pre
motoristov v novom šate
Hrboľatý povrch Molecovej ulice poznal nejeden motorista Karlovej
Vsi a Dlhých dielov. To sa však zmenilo v polovici novembra, keď hlavné
mesto položilo nový asfaltový povrch a zabezpečilo tak lepší prejazd aj
vodičom MHD. Práce boli spojené s dopravnými obmedzeniami. Kladenie nového povrchu vozovky sa však zaobišlo bez vytvárania rozsiahlych
dopravných kolón.				
-mš-; Foto: MiÚ

iskusia
Karlovešťanov
Hneď potom treba
opraviť aj chodníky.
Lebo sú vymlátené
ako Blahova
Lukas Franko klávesnica.

K ARLOVESKÉ NOVINY

Opraviť treba nielen cestu. No je
zaujímavé, že sa práce nerobia
v lete. Vždy začínajú teraz, keď už
pomaly sneží. Ten asfalt potom
Igor Holubec Jr. teda veru dlho nevydrží.

Konečne. Síce o 3
roky neskôr ako
sme dávali podnet,
ale lepšie ako nič.
Andrej Haldo

Pán Boh
zaplať.

Matúš Višňovský

www.karlovaves.sk
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Obľúbené detské ihrisko na Adámiho
je kompletne zrekonštruované

N

epochybne najväčšiu ra
dosť z toho majú deti a ich
rodičia z okolitých by
tových domov. Počas troch me
siacov museli dočasne využívať
na hranie iné plochy. Odmenou
za trpezlivosť je úplné nové ihris
ko. Myslí na mladšie i staršie deti
a počíta aj s deťmi so zdravot
ným znevýhodnením.
„Jednotlivé prvky postupne do
žívali. Navyše, doteraz sme nemali
miesto, kde by sa plnohodnotne
mohli zabaviť aj deti so zdravotným znevýhodnením. Odovzdávame
krásne funkčné ihrisko, z ktorého
budú mať radosť všetky deti bez
rozdielu,“ povedala 24. novembra
pri príležitosti otvorenia ihriska
starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.
Práce vyvrcholili v novembri
položením povrchovej vrstvy
z materiálu EPDM, osadením zámkovej dlažby a dosypaním štrku.
Pracovníci opravili aj múrik okolo
pieskoviska, na ktorom osadili hracie prvky a konštrukciu pre tieniacu plachtu. Schody do pieskoviska

obložili drevom a pridali i drevenú
rampu na ľahší vstup do pieskoviska.
Na novom ihrisku pribudol mobiliár, lavičky, stoly a koše, pod
lanovku doplnili nástupnú plošinu.
Nakoniec ešte pribudol mlatový
chodník a oproti pieskovisku nové
graffiti. Na záver osadili tabule a
všetky prvky označili štítkami s
piktogramom odporúčanej veko
vej kategórie. Celé ihrisko prešlo
vstupnou kontrolou.
„Pôvodne sa s rekonštrukciou
tohto veľkého ihriska počítalo na
viacero etáp počas 2 – 3 rokov.
Nakoniec sa nám podarilo jednorazovo vyčleniť potrebné finančné
prostriedky v našom rozpočte, aby
sme zrealizovali celú modernizáciu
ihriska v tomto roku. Deti tak dostali plnohodnotný a bezpečný
priestor, ktorý je kompletne zrekonštruovaný a verím, že bude dob
re slúžiť k radosti detí a spokojnosti
rodičov,“ informoval vicestarosta
Branislav Záhradník.
„Myslím, že poviem za všetkých rodičov detí s hendikepom,

že sme vďační za každý jeden bezbariérový komponent na detských
ihriskách. Veľmi si vážim, že Karlova
Ves vypočula hlasy týchto rodín a
urobila smerom k nim tento sympatický krok v podobe hneď troch
špeciálnych prvkov. O to skôr, že
vo väčšine prípadov, keď oslovujem
primátorov a starostov, počúvam
dva typy odpovedí – ´nie sú na to
financie´ alebo, ´musíme najskôr
zistiť, koľko detí s hendikepom u nás
žije.´ Pýtam sa, je to voči tým deťom
fér? Na Slovensku je skutočne inkluzívnych ihrísk približne šesť. Drvivá
väčšina je pre zdravotne znevýhodnené deti nevyužiteľná. Vzhliadam
do budúcnosti, v ktorej bude budovanie bezbariérových priesto
rov úplne automatické. Zatiaľ je to
na Slovensku stále skôr raritou,“
upozorňuje Andrea Škovierová
Dragošeková, matka dvoch zdra
votne znevýhodnených detí.
„Kompletnú rekonštrukciu naj
väčšieho detského ihriska v našej
mestskej časti sme stihli zrea
lizovať za dva mesiace. Práce po
stupovali podľa plánu. Najdlhší čas

zabralo odstraňovanie existujúcich
hracích prvkov. Rovnako dlhší čas
sme upravovali terén, aby bolo
možné osádzať nové hracie prvky
a dopadovú plochu. Terénne úpravy spočívali v navození veľkého
množstva štrku rozličných frakcií
tak, aby bol povrch dostatočne
pevný a zároveň i priepustný. Inštalovali sme aj nové obrubníky. Po
upravení terénu sa začalo s beto
nážou základov pre hracie prvky
a zostavy,“ zhodnotila postup
prác Halina Trubínyiová z referátu
životného prostredia.
Najprv osadili konštrukciu v
spodnej časti ihriska spolu s lezec
kou stenou a hojdačkou. Potom
vybetónovali základy pre osadenie
pingpongového stola i inkluzívneho cvičebného prvku. Napokon to
boli základy pre osadenie prvkov
v centrálnej zóne – hojdačky, dve
herné zostavy so šmykľavkami,
balančné prvky, inkluzívny kolotoč, pružinky i náučné panely. Po
stupne pribudol i domček a lezec
ká zostava pre menšie deti.
-mš-; Foto: MiÚ

Nové ihrisko sa páčilo aj deťom z materských škôl.

Kvalitu ihriska skontrolovala starostka Dana Čahojová s vicestarostom Branislavom Záhradníkom. Rovnako aj karloveský
poslanec Jozef Griač, ktorý zastupuje hendikepovaných.

Kolotoč pre deti na vozíku budú
nepochybne využívať všetky deti.

www.karlovaves.sk

Dvojhojdačky využili v deň otvorenia prvé mamy s deťmi.
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Bleskový nákup
v sekcii pandamarket
Objednaj a my sme
o pár minút u teba.

K ARLOVESKÉ NOVINY

Z21050_foodpanda_pandamarket_inzerce_Karloveske_noviny_204x272.indd 1

18.11.2021
www.karlovaves.sk

17:13

6

Informujeme

máj
Jún 2021
December
November
2021
2021– Január 2022

Verejnosť znepokojuje zvyšujúci
sa výskyt diviakov na sídlisku

V

Líščom údolí sa na diviaky
poľuje takmer každú noc.
Pozornosť by mali zvýšiť
bežci a návštevníci tohto územia
v skorých ranných aj neskorých
večerných hodinách.
Diviaky sa už objavujú medzi
domami aj na cestách. Tento pro
blém z roka na rok narastá. Diviaky
spôsobujú materiálne škody, ničia
oplotenie, trávniky, žerú úrodu a
na sídliskách vzbudzujú obavy o
bezpečnosť. Niekoľko kusov divia
čej zveri odlovili koncom novembra aj na pozemku pod Ulicou Hany
Meličkovej. Problém spôsobujú aj
niektorí majitelia záhrad, ktoré sú
zanedbané. Nekosia ich, nechávajú
plodiny priamo v záhrade a diviaky
sa tam nerušene zdržiavajú.
„Najviac podnetov je z Púpavovej
a Veternicovej ulice. Tie sa totiž nachádzajú v priamom dotyku s les
ným porastom. Karlova Ves nemá
priame nástroje na to, ako riešiť
túto situáciu. Preto sme sa obrátili
na okresný úrad so žiadosťou o ich
mimoriadny odlov,“ informuje Halina Trubínyiová z referátu životného prostredia.
Okresný úrad vydal rozhodnutie
o mimoriadnom odlove a poveril

ním správcov lesných porastov.
Diviaky likvidujú vo viacerých
lokalitách
Poľovníci idú hlbšie do lesa s
cieľom zabrániť diviakom prenikať
do mesta. Na výnimku odlovujú diviaky aj na nepoľovných plochách
pri meste, kde je problém naj
vypuklejší ako napríklad Staré
grunty, Sitina či Lamač.
„Ak sa diviaky vyskytujú na sídlisku, tam zasahovať poľovníci zo
zákona nemôžu. Jediná možnosť
v kritických prípadoch je zavolať
políciu, aby diviaky odplašila späť
do lesa. Mestské lesy realizujú odlov
len v lesoch v našej správe. To je
menej ako polovica bratislavských
lesov. Zvyšné lesy riešia príslušné
poľovné združenia. Do úvahy síce
prichádza aj ich odchyt pomocou
klietok alebo uspávacích injekcií.
Tento postup je však mimoriadne
náročný na organizáciu i financie,“ informuje zástupca riaditeľa
Mestských lesov v Bratislave
Marek Páva.
Diviakom chýba predátor
Diviak lesný je prirodzeným obyvateľom lesov v okolí Bratislavy.
Sú to inteligentné zvieratá. Často
sa zoskupujú do čried, ktoré môžu

Najviac podnetov na výskyt diviakov je z
Púpavovej a Veternicovej ulice.

Čo odporúčajú správcovia bratislavských lesov?

• Pokiaľ idete do lesa, mali by ste sa pohybovať po vyznačených turistických trasách. Ak máte so sebou psa, mali by ste ho mať vždy na vôdzke. Zabránite tak zbytočnému stresovaniu voľne žijúcej zveri. To je jeden
z dôvodov, prečo zver z lesa uteká na sídlisko. Hľadá tam pokoj, keďže,
paradoxne, v lese je vyrušovaná. Voľne pustený pes cíti zver a môže ju
nekontrolovane plašiť.
• Nie je vhodné prikrmovať diviaky ani v lese ani na sídlisku. Tým sa
myslí aj vyhadzovanie biologického odpadu pred bytový dom alebo
prehadzovanie za plot. Odpad je potom ideálnou návnadou pre diviaky,
ktoré ho zacítia aj z veľkej vzdialenosti.
mať aj viac ako 20 kusov. Diviak
je plaché zviera a pre človeka by
za normálnych okolností nemal
predstavovať nebezpečenstvo. No
v stresových situáciách môže byť
agresívny. Niektoré jedince môžu
mať až 150 kg, preto prirodzene
vzbudzujú rešpekt. Keďže v okolitých lesoch chýba ich prirodzený
predátor, ktorým je najčastejšie
vlk, pri regulácii ich početnosti sme

odkázaní na ľudský zásah. A práve
ten musia vykonávať poľovníci.
„Diviak je opatrné zviera a pri
jeho love myslíme nielen na bezpečnosť, ale aj na komfort rekreácie
našich návštevníkov. Niekoľkohodinové čakanie môže zmariť jeden
náhodný bežec alebo cyklista,“
uzatvára Marek Páva.
-mš-; Foto: ilustračné (@SAMPHOTOSTOCK; Photocech)

Nevyhnutný výrub chorých
a invazívnych drevín

V

ýrub stromov v areáli rabely, ktorá poškodzovala statiku
bývalého Karloveského múra.
športového klubu na Ja
Výrub inváznych stromov
notovej eliminoval invazívne
Medzi nevyhnutnú súčasť stadreviny s nevyhovujúcim zdra rostlivosti o mestskú zeleň patrí
votným stavom. V lokalite sa aj odstraňovanie inváznych druhov
budú v spolupráci s magistrátom stromov. Keďže táto zákonná
vysádzať nové stromy.
povinnosť bola dlhodobo zanedKarlova Ves venuje už niekoľko bávaná, odstránenie invázneho
rokov veľkú pozornosť zdravot- druhu často znamená výrub viac
nému stavu drevín. Aj vďaka pravi- ročného vzrastlého stromu. Ne
delným obhliadkam sú priebežne raz je to aj taký strom, na ktorý
odhaľované choré stromy. Výnim si obyvatelia zvykli. V skutočnos
kou nie je ani areál na Janotovej ti sú však veľmi škodlivé. Vďaka
ulici. Po vyhodnotení zdravotného extrémne rýchlemu rastu utláčastavu stromov
Karlova
jú nepochybne
okolitú vegetáciu a pôvodné
Kolotočmusela
pre deti na
vozíku budú
Ves pristúpiť
k
spíleniu
desiatich
druhy
mestskej zelene. Devastujú
využívať všetky deti.
javorovcov jaseňolistých, jednej fasády budov, oporné múry či konsuchej brezy a jednej náletovej mi- tajnerové stojiská. Sú schopné bez
www.karlovaves.sk

Namiesto odstránených drevín vysadia v tejto lokalite v spolupráci s magistrátom
nové stromy.

akýchkoľvek problémov uchytiť sa ktoré sú vetrom roznášané na
v medzerách betónu a tam začať veľké
vzdialenosti.
Zároveň
rásť. Medzi takéto dreviny patrí aj má aj silnú koreňovú sústavu.
spílený javorovec jaseňolistý. Ide Z výhonkov koreňov postupne
Dvojhojdačky
využili
v deň otvorenia
prvé
mamy
s deťmi.
o nepôvodný
invázny druh
dreviny.
vyrastajú
nové
jedince.
Šíri sa generatívne aj vegetatívne.
-ab-; Foto: MiÚ
Vytvára veľké množstvo semien,
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Park na Dlhých dieloch
využije aj dažďovú vodu

D

ažďová voda bude slúžiť
aj na udržiavanie zelene
v parku Kaskády. Na
miesto toho, aby rýchlo odtiekla
do kanalizácie, zavlaží stromy
a vysadené okrasné rastliny.
To všetko vďaka prvým dvom
etapám projektu, ktorým na síd
lisku Dlhé diely oživili verejný
priestor medzi ulicami Kresánko
va a Hany Meličkovej.
„Naše sídliskové prostredie
napriek všetkým dobrým úmyslom nepraje vegetácii. Môže za to
skalné podložie, zavezená stavebná sutina a nedostatok vlahy. Cez
leto je vzácna každá kvapka vody,
aby vysadené rastliny mohli vôbec prežiť. Rozumné hospodárenie
s vodou, aj tou dažďovou, to je cesta ako udržať naše verejné priestory
zelené a stromy zdravé,“ povedala
starostka Dana Čahojová.
„Voda z časti striech a obytných terás vrchného bytového
komplexu je dnes odvádzaná do
dvoch podzemných nádrží. Slúži
na kvapôčkovú závlahu stromov
a polievanie trávy. Pribudli dva
mokraďové záhony. Do nich gravi
táciou priteká dažďová voda z

Odparovaná vlaha z mokraďových záhonov a retenčných plôch bude najmä počas horúcich letných dní príjemne zvlhčovať
a ochladzovať okolitú mikroklímu (vizualizácia).

chodníkov a okolitých svahových
trávnikov. Na kvitnúce lúky sa na
jar premení sedem zatrávnených
zádržných plôch,“ informuje vedúca referátu riadenia projektov
Lenka Nemcová.
Pribudli dreviny, v lete tam
bude príjemne
Vysadili tam aj 21 stromov,
ktoré chráni 84 kríkov dráča, teda
okrasnej zelene. Kmene stromov
boli totiž v minulosti mechanic
ky poškodené, dlhodobo boli
poškodzované aj značkovaním
venčených psov. „Občania nás
upozorňovali na chýbajúcu zeleň
v spomínanej lokalite. Preto sme
vybrali toto priestranstvo na takýto typ revitalizácie. V lete trpí
vysokými teplotami aj prívalovými
zrážkami. Opierali sme sa o mode

lové štúdie ako napríklad zrážkovo-odtokový model, ktorý zobrazuje
najzraniteľnejšie miesta v Karlovej
Vsi z pohľadu prívalových dažďov,
teplotné ostrovy na sídlisku, či po-

tenciál ochladzovania pomocou
vegetácie,“ vysvetľuje Lenka Nemcová.
-mš-; Vizualizácia: Ing. arch.
Jozef Frajka

Projekt sa realizuje v súlade s Klimatickým akčným plánom, ktorý Karlova Ves
prijala s cieľom zmierňovať negatívne dopady meniacej sa klímy. Obnova parku
Kaskády v tomto rozsahu bola možná vďaka združeným prostriedkom MČ Bratislava-Karlova Ves a európskych projektov PERFECT- Planning for Environmental Resource Efficiency in European Cities and Towns, DELIVER: Sídliská ako živé miesta
odolné voči zmene klímy a projektu MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava-Karlova
Ves odolná voči zmene klímy, adaptačné a mitigačné opatrenia, ktorý získal financie z Grantov Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Využite dotácie z Bratislavského
samosprávneho kraja

K

ultúra, šport, mládež
a ochrana životného pro
stredia a rozvoj vidieka.
Tieto štyri oblasti majú aj v roku
2022 nárok na získanie finančnej
dotácie od Bratislavského samo
správneho kraja (BSK). O projek
ty sa uchádza aj Karlova Ves.
BSK vyčlenil pre občianske projekty v roku 2022 až 2,1 milióna
eur. Ide o dvojnásobnú sumu ako
v predošlom kalendárnom roku.
V oblasti kultúry chce kraj
podporiť umenie nielen s metropolitným potenciálom, ale aj regionálnu či miestnu kultúru obcí
v kraji. Oblasť podpory mládeže
sa sústreďuje na projekty zame
rané na rozvoj informačnej, digi
tálnej a mediálnej gramotnosti
a kritického myslenia v záplave
K ARLOVESKÉ NOVINY

(dez)informácií mládeže do 30
rokov. Chce neformálne vzdelávať
mládež v oblastiach, ktoré intenzívne vplývajú na ich výchovu
a formovanie postojov. Rovnako
chce podporiť iniciatívy, aktivity
a programy zamerané na včasnú
identifikáciu rizikového správania, prevenciu závislosti mládeže,
poškodzovania zdravia, vytvárania a formovania negatívnych po
stojov mládeže k drogám a iným
závislostiam.
V športe chce byť kraj nápomocný mladým nadšencom do
23 rokov. Podporiť chce projekty
zamerané na všetky formy pohybových aktivít. Kraj chce znížiť
negatívne dôsledky zmeny klímy
prostredníctvom budovania prv
kov zelenej infraštruktúry a

Kraj chce pomocou rôznych programov posilňovať informačnú či mediálnu
gramotnosť mládeže, aby nepodliehala dezinformáciám.

stavania vodozádržných opatrení,
chrániť životné prostredie v kraji,
podporiť rozvoj udržateľného cestovného ruchu a rozvoj environmentálneho povedomia.
O dotácie môžu zväčša žiadať
obce, mestá alebo mestské časti
na území BSK, fyzické osoby-pod-

nikatelia a aj právnické osoby. Termín podania žiadosti o dotáciu je
17. 1. 2022 do 12.00 h. Žiadosť je
potrebné podať elektronicky pro
stredníctvom portálu BSK.
-ab-; Foto: ilustračné (@SAMPHOTOSTOCK; daisy-daisy)
www.karlovaves.sk
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Počas sviatkov budú k dispozícii
štyri urgentné príjmy

V

prípade ťažkostí počas
vianočných a novoročných
sviatkov môžu karloveskí
pacienti zamieriť na ktorýkoľvek
urgentný príjem v Bratislave.
Dlhodobé zdravotné problémy
však odporúčajú zdravotníci
riešiť pred sviatkami.
Dôvodmi návštev urgentného
príjmu sú tráviace komplikácie,
úrazy po pádoch, alebo komplikácie po nadmernom požití alkoholu.
Karlovešťania budú mať v prípade
potreby počas sviatkov k dispozícii
štyri urgentné príjmy, ktoré budú
fungovať nepretržite v plnej

prevádzke.
„Tak je to zvyčajné na všetkých
našich centrálnych prijímacích
oddeleniach, a to v Nemocnici akad.
L. Dérera na Kramároch, v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke,
v Nemocnici Ružinov a v príjmových
ambulanciách v Nemocnici Staré
Mesto,“ povedala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva
Kliská.
Napriek tomu, že nemocnice
zabezpečujú chod urgentného
príjmu, netreba si ho zamieňať
so štandardným ambulantným
vyšetrením. Ľudia s dlhodobými

príznakmi ochorenia by nemali odkladať návštevu lekára na
neskôr. Takisto nie je vhodné
blokovať pacientov v preplnených

čakárňach s problémami, ktoré sa
dajú riešiť v domácom prostredí.
-ab-; Foto: ilustračné (UNB)

Karloveské deti počas sviatkov
vyšetria na Kramároch

P

rípravu na vianočné sviatky
nepodceňujú ani zdravotní
ci pre detských pacientov.
„Malých pacientov s náhlym
zhoršením zdravotného stavu
ošetríme v rámci Oddelenia urgentného príjmu Národného ústavu
detských chorôb (NÚDCH) v ambulancii pohotovostnej služby (APS),
alebo pri vážnom ohrození zdravia a života priamo na urgentnom
príjme. APS ordinuje v pracovných
dňoch od 16.00 – 22.00 h, cez víkendy a sviatky od 7.00 do 22.00 h.
Na urgentnom príjme poskytujeme
zdravotnú starostlivosť 24 hodín

denne 7 dní v týždni,“ informo
vala čitateľov Karloveských novín
hovorkyňa NÚDCH Dana Kame
nická.
Ambulancia
pohotovostnej
služby prijíma najčastejšie deti
so zvýšenou telesnou teplotou, kožnou vyrážkou, tráviacimi
ťažkosťami alebo kašľom. Ako však
potvrdzuje hovorkyňa, určité percento návštev by sa dalo vyriešiť aj
domácim ošetrením. „Práve v sku
pine pacientov s týmito príznakmi
sú aj takí, ktorí prídu po nedostatočnom zhodnotení zdravotného
stavu dieťaťa v domácom prostredí.

Rodičia najlepšie poznajú svoje deti
a veľmi rýchlo si všimnú zmenu ich
správania alebo zdravotného stavu.
Vedia tiež posúdiť prípadnú diétnu
chybu, ktorá môže spôsobiť ťažkos
ti dieťaťa. V prípade pochybností

a obáv sa môžu s dôverou obrátiť
na lekárov,“ povedala Dana Kame
nická.
-ab-; Foto: ilustračné (@SAMPHOTOSTOCK)

Zubno-lekárska pohotovostná služba
počas Vianoc a Nového roka

A

k vás počas Vianoc alebo sviatočných dní na prelome rokov
rozbolia zuby, pomoc nájdete v jednej zo štyroch zubných
ambulancií, ktoré ju poskytujú v gescii Bratislavského samo
správneho kraja. Jedna z nich bude pracovať podľa zmlúv so zdravot
nými poisťovňami, ostatné na komerčnej báze.
DENTA Group, zdravotné stredisko, Drieňová 80/38, Bratislava-Ružinov, tel.: 02 4342 3433 (ambulancia má zmluvu so všetkými zdravotnými
poisťovňami). Ordinačné hodiny: cez pracovné dni 17.30 – 24.00 h, počas
víkendov a sviatkov 11.00 – 23.00 h.
STOMAMED, Laurinská 214/16, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, tel.:
0901 901 000. Ordinačné hodiny: cez pracovné dni 19.00 – 22.00 h, počas
víkendov a sviatkov 15.00 – 22.00 h.
Zubná pohotovosť, Krížna 4921/44, Bratislava-Ružinov, tel.: 0907
797 347. Ordinačné hodiny: pondelok až štvrtok 17.00 – 22.00 h, piatok
17.00 – 24.00 h, sobota 8.00 – 24.00 h, nedeľa a počas sviatkov 8.00 –
22.00 h.
www.karlovaves.sk

24Dental, Bajkalská 12985/9, Bratislava-Nové Mesto, tel.: 0914
700 900. Ordinačné hodiny: pondelok až piatok 17.00 – 22.00 h, sobota
8.00 – 22.00 h, nedeľa 8.00 – 21.00 h.
-mš-; Foto: ilustračné (@SAMPHOTOSTOCK; josemagon)
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Kam ísť po lieky v čase
vianočných sviatkov?

I

keď sú vianočné sviatky spá
jané so slovami pokoj a poho
da, môže sa stať, že i v tomto
čase budete nevyhnutne potre
bovať lieky. Napriek tomu, že
väčšina lekární nebude posky
tovať svoje služby, Bratislavský
samosprávny
kraj
nariadil
niektorým z nich zabezpeče
nie lekárenskej pohotovostnej
služby. Ich prehľad prinášame
v priloženej tabuľke. V čase
uzávierky tohto čísla, nebol

známy rozpis služieb na začiat
ku nasledujúceho kalendárneho
roka.
Na základe dohody medzi
Bratislavským samosprávnym krajom a vedením Národného ústavu
detských chorôb, bude dostup
nosť liekov zabezpečená aj v rámci
ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v nemocničnej
lekárni ústavu na Limbovej 1, v
čase do 22.30 h denne.

Lekárenská pohotovostná služba pre deti a dorast
20. 12. 2021 – 23. 12. 2021
Lekáreň APOTEKA ALEXANDRA, Rázusovo nábrežie 152/6, tel. 0917 721 925
16.00 – 22.00 h
UNIVERZITNÁ lekáreň, Ružinovská 12, tel. 02 4821 1011, 0.00 – 24.00 h
Lekáreň POKROK, Račianske mýto 10990/1A, tel. 02 4445 5291, 0.00 – 24.00 h
24. 12. 2021 – 26. 12. 2021
Lekáreň APOTEKA ALEXANDRA, Rázusovo nábrežie 152/6, tel. 0917 721 925
10.00 – 22.00 h
UNIVERZITNÁ lekáreň, Ružinovská 12, tel. 02 4821 1011, 0.00 – 24.00 h
Lekáreň POKROK, Račianske mýto 10990/1A, tel. 02 4445 5291, 0.00 – 24.00 h
27. 12. 2021 – 31. 12. 2021
Lekáreň APOTEKA ALEXANDRA, Rázusovo nábrežie 152/6, tel. 0917 721 925
16.00 – 22.00 h
UNIVERZITNÁ lekáreň, Ružinovská 12, tel. 02 4821 1011, 0.00 – 24.00 h
Lekáreň POKROK, Račianske mýto 10990/1A, tel. 02 4445 5291, 0.00 – 24.00 h

Lekárenská pohotovostná služba pre dospelých Bratislava IV a V
20. 12. 2021 – 23. 12. 2021
Lekáreň Dr. MAX, vchod z Romanovej ulice, OD Kaufland, Jantárová cesta 30,
16.00 – 20.00 h
Lekáreň BENU, Jantárová cesta 3540, tel. 0903 998 157, 16.00 – 20.00 h
24. 12. 2021 – 26. 12. 2021
Lekáreň APOTEKA ALEXANDRA, Rázusovo nábrežie 152/6, tel. 0917 721 925
10.00 – 22.00 h
UNIVERZITNÁ lekáreň, Ružinovská 12, tel. 02 4821 1011, 0.00 – 24.00 h
Lekáreň POKROK, Račianske mýto 10990/1A, tel. 02 4445 5291, 0.00 – 24.00 h
27. 12. 2021 – 31. 12. 2021
Lekáreň Dr. MAX, vchod z Romanovej ulice, OD Kaufland, Jantárová cesta 30,
16.00 – 20.00 h

-mš-; Foto: ilustračné (@SAMPHOTOSTOCK)
Lekáreň BENU, Jantárová cesta 3540, tel. 0903 998 157, 16.00 – 20.00 h
31. 12. 2021
Lekáreň APOTEKA ALEXANDRA, Rázusovo nábrežie 152/6, tel. 0917 721 925,
16.00 – 22.00 h
UNIVERZITNÁ lekáreň, Ružinovská 12, tel. 02 4821 1011, 0.00 – 24.00 h
Lekáreň POKROK, Račianske mýto 10990/1A, tel. 02 4445 5291, 0.00 – 24.00 h

Lekárenská pohotovostná služba pre dospelých Bratislava I – III
20. 12. 2021 – 23. 12. 2021
Lekáreň Dr. MAX, vchod z Romanovej ulice, OD Kaufland, Jantárová cesta 30,
16.00 – 20.00 h
Lekáreň BENU, Jantárová cesta 3540, tel. 0903 998 157, 16.00 – 20.00 h
24. 12. 2021 – 26. 12. 2021
Lekáreň APOTEKA ALEXANDRA, Rázusovo nábrežie 152/6, tel. 0917 721 925,
10.00 – 22.00 h
UNIVERZITNÁ lekáreň, Ružinovská 12, tel. 02 4821 1011, 0.00 – 24.00 h
Lekáreň POKROK, Račianske mýto 10990/1A, tel. 02 4445 5291, 0.00 – 24.00 h
27. 12. 2021 – 31. 12. 2021
Lekáreň Dr. MAX, vchod z Romanovej ulice, OD Kaufland, Jantárová cesta 30,
16.00 – 20.00 h
Lekáreň BENU, Jantárová cesta 3540, tel. 0903 998 157,16.00 – 20.00 h
31. 12. 2021
Lekáreň APOTEKA ALEXANDRA, Rázusovo nábrežie 152/6, tel. 0917 721 925,
16.00 – 22.00 h
UNIVERZITNÁ lekáreň, Ružinovská 12, tel. 02 4821 1011, 0.00 – 24.00 h
Lekáreň POKROK, Račianske mýto 10990/1A, tel. 02 4445 5291, 0.00 – 24.00 h
Inzercia

Darčeky
pre správneho
LOKÁLPATRIOTA

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Správy z mestskej časti

máj
Jún 2021
November
2021– Január 2022
December
2021

Na karloveských cestách sa
začala zimná pohotovosť

K

arloveské verejnoprospeš
né služby (VPS) sa pri
pravujú na zabezpeče
nie zimnej údržby verejných
priestranstiev v Karlovej Vsi.
Mestská časť spravuje komu
nikácie tretej a štvrtej triedy.
Stará sa o ne 28 zamestnancov
VPS vďaka špeciálnej techni
ke. Základom je udržiavanie
zjazdnosti ciest, teda najmä
odpratávanie snehu.
Najnáročnejšia časť zimnej údržby je čistenie schodísk, o ktoré nie
je v Karlovej Vsi núdza a musí sa
robiť ručne. O zjazdnosť a schodnosť komunikácií 1. a 2. triedy
a priľahlých chodníkov sa stará
hlavné mesto. Prehľad starostlivos
ti o zimnú údržbu je možné nájsť na
webstránke karlovaves.sk v sekcii
interaktívna mapa – infraštruktúra
– zimná údržba.
„Karlova Ves má kopcovitý terén
a najviac schodísk v Bratislave.
Aj keď budú počas sneženia alebo poľadovice v teréne všetci naši
zamestnanci, aj tak nebude možné
okamžite zabezpečiť schodnosť
všetkých ciest a chodníkov. Všetko sa rieši postupne, prioritu majú
tie najviac vyťažené. V prvom rade
musíme zabezpečiť schodnosť
prejazdov pre záchranne zložky
a prístupy k hlavným dopravným
komunikáciám vrátane zastávok
MHD. Aj napriek nasadeniu všetkej techniky a ľudských síl nie je
v našich možnostiach zabezpečiť

www.karlovaves.sk

pri intenzívnom snežení odhrnutie
snehu z obidvoch strán chodníkov.
Preto bude vždy odhrnutá len jeho
jedna strana,“ informuje riaditeľ
VPS Anton Horínek.
Vodiči nesmú blokovať cesty
Prácu zamestnancom VPS
nezriedka komplikujú ľahostaj
ní, niekedy až bezohľadní vodiči.
Ich nesprávne parkujúce autá
znemožňujú prechod techniky,
ktorá zabezpečuje zimnú údržbu.
„Často sa nám stáva, že vodiči, ktorí
parkujú na chodníkoch, nedodržiavajú predpísanú vzdialenosť 1,5
metra voľného chodníka. Pritom si
neuvedomujú, že znemožňujú prechod našim strojom. A to isté sa
týka ciest, kde musia vodiči nechať
tri metre voľnej komunikácie medzi
zaparkovanými autami. Tak môžu
prejsť nielen vozidlá záchranných
zložiek, ale aj naše stroje. Radlica
na odhŕňanie snehu je široká 2,5
metra. Tak si predstavte, aké je
ťažké sa s ňou hýbať v úzkej uličke
a predovšetkým v zákrute. Ak teda
vodič nášho odhŕňača usúdi, že nie
je ponechaný dostatočný a najmä
bezpečný priestor, jednoducho sneh
neodhrnie. Potom sa chodci a vodiči
za neodhrnutý sneh musia hnevať
na neporiadneho vodiča,“ apeluje
riaditeľ VPS.
Minuloročná zima síce nebola
bohatá na snehovú nádielku, bola
však o to bohatšia na dni, keď sa
na cestách a chodníkoch vytvárala
poľadovica. Zamestnanci VPS pre-

to museli častejšie zasahovať. Bolo
potrebné použiť nielen techniku,
ale dokonca aj ručných sypačov.
Súčasťou zimnej údržby je posyp
ciest a chodníkov počas poľado
vice. Dôležité sú aj preventívne
posypy, ak meteorológovia vydajú
výstrahu pred jej tvorbou. Ide naj
mä o dni, keď sa teplota vzduchu
pohybuje okolo nuly a v ovzduší
je veľa vlhkosti napr. pri mrholení
alebo hmle. „Karlovešťania si často
ani nevšimnú, že v noci boli cesty
preventívne posypané. Ráno cestou
do práce sa potom nešmýkajú, pretože soľ zabránila tvorbe poľado
vice. Mnoho Karlovešťanov si potom myslí, že soľ sa sype zbytočne,
keďže sa nešmýka,“ vysvetľuje zmysel preventívneho posypu Anton
Horínek.
Cestárska soľ výrazne zdražela
V skladoch už majú pripravených
400 ton soli na zimný posyp.
Situáciu pri zabezpečení zimnej
údržby tento rok komplikuje aj
enormný nárast ceny posýpacej
soli a aktuálne (v čase uzávierky
tohto čísla novín – pozn. redakcie)
aj jej akútny nedostatok. „Soľou
sme sa predzásobili ešte v lete.
Vtedy sme tonu soli kúpili za 118
eur. V súčasnosti jej cena vyletela na takmer dvojnásobok. Tona
soli teraz stojí okolo 200 eur, a to
ešte musíte mať šťastie, aby ste ju
zohnali,“ hovorí riaditeľ VPS.
Schodisko
môže
posoliť
ktokoľvek
Aj túto zimu budú pri 12 vybraných schodiskách nádoby so

soľou. Budú ich využívať zamestnanci VPS najmä pri ručnom posype schodísk. Použiť ich môžu
aj obyvatelia, ak by bolo treba
schodisko posypať. Použiť sa však
môže aj obyčajná kuchynská soľ,
ktorá má podobné vlastnosti,
keďže sa vyrába z tej istej suroviny.
Práce je veľa aj keď nesneží
Čo robia zamestnanci VPS, keď
nesneží a netvorí sa poľadovica?
Vykonávajú rôzne iné činnosti.
VPS zamestnáva napríklad troch
školníkov, ktorí sa starajú o karloveské materské školy (MŠ) a štyroch stálych údržbárov (elektrikár,
inštalatér, zámočník a stolár). Tí
sa venujú najmä opravám zaria
denia v škôlkach, lavičiek či zaria
dení a budov, ktoré vlastní alebo
spravuje Karlova Ves.
„Pokiaľ sa nevenujeme zimnej
údržbe, naši zamestnanci pomáhajú
najmä v MŠ napríklad s maľovaním
priestorov či s drobnými murárskymi prácami. Režeme kríky či poškodené alebo choré stromy, o čo nás
neraz žiadajú kolegovia z referátu
životného prostredia,“ opisuje činnosť svojich ľudí Anton Horínek.
Pracovníci navyše priebežne čistia
chodníky a iné verejné priestory
od odpadkov alebo napadaného
lístia. Pokiaľ im to poveternostné podmienky dovoľujú, vykonávajú tiež rôzne stolárske práce
na zariadeniach v teréne, ako sú
napríklad opravy lavičiek.
-mš-; Foto: ilustračné (MiÚ)
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Uskutočnenie podujatia
bude závisieť od
aktuálnych epidemiolo
gických opatrení. Sledujte
profily Karlova Ves a
Kamel klub v sieti
Facebook.
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Uskutočnenie podujatia
bude závisieť od
aktuálnych epidemiologických opatrení. Sledujte
profily Karlova Ves a
Kamel klub v sieti
Facebook.
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Informujeme

máj
Jún 2021
December
November
2021
2021– Január 2022

Príďte si zaplávať

O

mrzelo vás cvičenie na
suchu alebo by ste chce
li po aktuálnom lock
downe k pravidelným pohy
bovým aktivitám pridať počas
zimy niečo netradičné? V tom
prípade vás môžu osloviť skupi
nové cvičenia v bazéne na Ma
jerníkovej 62. Viac informácií
nájdete na webovej adrese:
plavarenmajernikova.sk.
V
harmonograme
aktivít
školského bazéna pribudli cvičenia
aquafitness a floatfit. Aquafitness
je cvičenie vo vode, ktoré má v porovnaní s bežným cvičením mnoho
výhod. Keďže odpor vody je pri
bližne 12-krát silnejší ako odpor
vzduchu, efekt každého cviku je
väčší. Hodina aquafitness pozo
stáva z chôdze, behu, strečingu,
posilňovania a cvičenia s pomôc
kami. Cvičenie vo vode je vhodné

pre ľudí s rôznou úrovňou fyzickej
zdatnosti.
Odlišnú formu cvičenia využíva
skupinová aktivita floatfit. Cvičí sa
na nafukovacej podložke podobnej surfu, ktorá pláva na vode.
Intenzívny intervalový tréning
je účinný a časovo nenáročný.
Zlepšuje rovnováhu a koordináciu,
zvyšuje telesnú zdatnosť a napráva vychýlené držanie tela. V neposlednom rade zrýchľuje meta
bolizmus a oveľa rýchlejšie spaľuje
kalórie. Telo je na podložke nútené
udržiavať stabilitu, čím sa zlepšuje
držanie tela a svalstvo získava lepšiu pružnosť, stabilitu a pevnosť.
Keďže plaváreň chce rozšíriť ponuku skupinových cvičení, v súčasnosti sa usiluje o splnenie technických podmienok pre plávanie
bábätiek.
-ab-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Floatfit®
utorky o 19.00 h.
Rezervácia je možná na:
aquatic.sk, cena
10 eur/1 vstup.

Aquafitness:
pondelky a štvrtky
o 20.00 h. Rezervácia je možná
osobne na recepcii plavárne
alebo e-mailom
info@plavarenmajernikova.sk,
cena 7 eur/1 vstup, alebo
permanentka
30 eur/5 vstupov.

Karlova Ves postavila
najväčšie multifunkčné ihrisko
na Tilgnerovej

K

arloveské deti a mládež zo
Spojenej školy na Tilgne
rovej 14, ale aj verejnosť
z okolitých ulíc môže využívať
najväčšie multifunkčné ihrisko
v Karlovej Vsi. Hracia plocha je
určená pre streetbal, volejbal,
hádzanú či malý futbal.
„Ihrisko je určené predovšetkým
žiakom zo Spojenej školy na Tilgne
rovej, ale v popoludňajších hodi
nách a počas víkendov aj širokej
verejnosti. Na takýchto areáloch je
najlepšie to, že poskytujú možnosť
trávenia voľného času aktívne,
pritom kúsok od domu. Stačí sa len
prezliecť, obuť si športovú obuv

a športovať,“ povedala starostka
Dana Čahojová.
Vicestarosta Karlovej Vsi Bra
nislav Záhradník informoval, že
ide o spojenú investíciu mestskej
časti a hlavného mesta Bratislavy,
so spoluúčasťou rodičov. „Technicky aj z hľadiska výstavby to kompletne zabezpečovala mestská časť.
Okrem žiakov školy by malo ihrisko
slúžiť verejnosti najmä z najbližších
okolitých ulíc ako je Segnerova, Pod
Rovnicami, Donnerova či Hodálova.“
Učiteľka prvého stupňa základnej školy v Spojenej škole Tilgnerova Dana Lapšanská prezradila, že

Výhodou nového ihriska je to, že viacero skupín môže hrať odlišné športy
v jednom čase.

deti majú z nového ihriska radosť.
„Viaceré skupiny majú možnosť za
hrať sa odlišné športy v jednom
čase, v tom je veľká výhoda. Využitie
nášho školského dvora je parádne,

navyše toto ihrisko je veľmi dobré aj
pre miestnu komunitu.“
-bh-; Foto: Ladislav Biznár

Inzercia

PÁNSKE KADERNÍCTVO

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

PÁNSKE KADERNÍCTVO

Klietky pre chov prepelíc a pasce
na líšky a kuny, liahne na vajíčka.
Viac na
www.123nakup.eu

Najlacn
e

jšie pa

sce
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Vo vnútrobloku na Púpavovej
sa intenzívne pracuje

Z

amestnanci referátu ži
votného prostredia miestneho úradu a verejno
prospešných služieb tam vysadi
li predovšetkým domáce druhy
medonosných kríkov, trvaliek
a tráv, aby podporili pestrosť
a skrášlili prostredie vnútro
bloku pre jeho obyvateľov. Zre
vitalizovaný park bude zameraný
aj na využitie zrážkovej vody.
„Práce postupne finišujú, začali
sme posledný septembrový týždeň.
Po vyznačení a vytýčení okrasných
výsadieb a makadamových chodníkov v teréne sa rozbehli i terénne
úpravy popri pôvodných chodníkoch
a v strede centrálneho trávnika.
Makadamové chodníky boli navrhnuté tak, aby zabránili devastácii
terénu autami či vyjazdeným koľajam v trávniku,“ informuje vedúca
referátu životného prostredia Lucia Brezovská.
Makadam odvádza dažďovú
vodu z chodníkov do podložia, aby
poslúžila vysadeným záhonom.
Makadamový žľab doplnili po
oboch stranách chodníka medzi
obytnými domami 22 a 24, aby
zviedli stekajúcu vodu do kanalizačných vpustí bez odpadu a lístia.
Chodníky doplnili vyššími a nižšími
krovinami, trvalkami a tromi druh-

mi okrasných tráv.
„Pri vstupe do vnútrobloku medzi
obytnými domami 20 a 22 sa nachádza stredový trojuholník, kde
sme vysadili trvalky a trávy. Je
tam upravená plocha pre prípadný prejazd motorových vozidiel.
Pôvodné črepníky sme odstránili aj
na základe požiadavky hasičského
zboru. Spoločne s referátom dopravy rekonštruujeme chodník v okolí
trojuholníka tak, aby tam bol bezbariérový priechod pre chodcov,“
pokračuje Lucia Brezovská.
Záhony postupne vysadili trvalkami, okrasnými trávami, nízkymi kríkmi a v polovici novembra
stromami. Medzi nimi nechýba
javor jabĺčkovozelenej farby, hrab
či okrasná slivka s výrazným červeným sfarbením. Štíhle červenolisté buky dopĺňa vysadený
záhon bledoružových ruží, výrazné
veľkolisté dreviny platan a ľaliov
ník. Vysadené okrasné záhony
navrhli rôznofarebne v rôznej
výškovej postupnosti. Modrokvitnúcu perovskiu dopĺňa žltá ľaliov
ka, výrazne fialový železník a
veronika, žltá sápa a rudbekia či
bielokvitnúca gaura.
Do záhonov vsadili i vyššie kry
– drieň biely, ktorý je v zimnom
období zaujímavý výrazne čer-

Súčasťou prác bola aj rekonštrukcia prístupového
chodníka tak, aby bol zabezpečený bezbariérový
priechod pre chodcov.

veným drevom a tie dopĺňajú kry
nižšie, konkrétne modrokvitnúci
bradavec. Výsadbu obohatí vysoká
okrasná tráva ozdobnica, ktorá sa
sfarbuje na žiarivú oranžovočervenú farbu.
„Plochou okrasných záhonov s
výmerou 920 metrov štvorcových
zvýšime vlhkosť vzduchu, navyše
mulčovanie umožňuje redukovať
stratu vlahy z pôdy. Časť trávnika premenená na okrasné záhony poskytne časom útočisko pre
živočíchy, vrátane vtákov, motýľov
a hmyzu. Do okolia sme chceli
prilákať čo najviac medonosného
hmyzu. Ten sa, žiaľ, postupne z
týchto trávnatých častí bez kvetov vytráca. Vyparená i zachytená
dažďová voda nám zmierni teplotu
v priemere aj o 2 °C,“ vysvetľuje Lucia Brezovská.

V polovici novembra na
Púpavovej osadili aj mobiliár pre
oddych a skvalitnenie priestoru.
Posedenie doplnia aj dva šachové
stoly so stoličkami. Všetky plochy
sú prepojené chodníkmi z veľkoformátových betónových platní.
Pôvodne boli v lokalite navrhované aj drevené móla. Pre pro
blémy s dodaním dreva ich rovnako nahradili betónové platne.
Nový park vznikol aj vďaka
grantu od Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 12 500
eur a grantu PSS vo výške 2 500
eur. Zvyšok bol hradený z rozpočtu
mestskej časti.
-mš-; Foto: MiÚ

Modernizácia športovísk
ostáva jednou z priorít

P

lán budúcoročného roz
počtu mestskej časti počí
ta s pokračovaním opráv
karloveských športovísk. Nie
ktoré ihriská sú už viac-menej
isté, stále však ostávajú plochy
s nevysporiadanými majet
kovými vzťahmi.
Rok 2021 priniesol dlho
očakávanú rekonštrukciu viacerých športových plôch. V zopár
prípadoch išlo doslova o znovu
zrodenie, ako v prípade nového
ihriska na plážový volejbal na
Majerníkovej. Okrem neho sa
pristúpilo k výmene umelej trávy
na futbalovom ihrisku a sľub bol
splnený aj voči hokejbalistom.
K ARLOVESKÉ NOVINY

Vďaka modernému ihrisku, ktoré
by malo spĺňať súťažné paramet
re, by mohli konečne absolvovať
ligové zápasy na domácej pôde.
„V roku 2022 chceme pokračovať
v programe najväčšej obnovy
detských ihrísk a športovísk v Karlovej Vsi. Radi by sme pokračovali
v budovaní multifunkčného ihriska
a oprave telocvične na Karloveskej
61, chceme pripraviť obnovu atletickej dráhy v škole na Majerní
kovej ul. A ak sa nám podarí nájsť
finančné zdroje, radi by sme zrea
lizovali aj výmenu povrchu na basketbalovom ihrisku na Adámiho,“
informoval vicestarosta Branislav
Záhradník.

Obnovená by mala byť aj atletická dráha v športovom
areáli na Majerníkovej 62.

Súčasná rekonštrukcia detského
ihriska navyše dáva predpoklad
vzniku uceleného priestoru pre
voľnočasové využitie, ako pre naj
menšie deti, tak aj pre športovcov.
Ku komplexnej modernizácií
by chýbali ešte úpravy na hokej
balovom ihrisku. Táto myšlienka

je stále živá, avšak problémom
ostáva majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod ihriskom.
Podobnú komplikáciu predstavuje
aj súkromný pozemok na veľkom
ihrisku a atletickom ováli na Majerníkovej.
-ab-; Foto: MiÚ
www.karlovaves.sk
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máj
Jún 2021
December
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Kontrola karloveských
detských ihrísk

D

etské ihriská prešli v no
vembri revíziou herných
prvkov. Na 20 vytipova
ných ihriskách kontrolovali tech
nickú a konštrukčnú bezpečnosť
a posudzovali zhodu podľa plat
ných noriem.
Revízny technik po vykonaní
revízie poskytne mestskej časti správu k posudzovanému
detskému ihrisku. Tak získa
mestská časť informáciu o stave
konkrétneho herného prvku.

Revízny technik vie odporučiť
prípadné opravy na herných
prvkoch. To znižuje riziko možného
zlyhania materiálu.
Okrem hracích prvkov je pravidelne kontrolovaný aj piesok na
detských pieskoviskách. Náhodné
kontroly vzoriek z pieskovísk vykonáva Regionálny úrad verejného
zdravotníctva. Z tohtoročných ôsmich odobratých vzoriek boli všetky vyhodnotené ako vyhovujúce.
-ab-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Predškoláci z Majerníkovej
60 navštívili dopravné ihrisko

P

redškoláci MŠ Majerníko
va 60 strávili 10. novem
ber na novom dopravnom
ihrisku v areáli ZŠ Karloveská
61. Pred jazdou deti poučili, ako
sa majú správať a aké pravidlá
dodržiavať.
Potom si vyskúšali vedomosti
a zručnosti. Buď praktickou jazdou
na kolobežke, alebo v úlohe chodcov pri prechádzaní cez priechod
pre chodcov. Na záver ich odmenili
medailou.

„Venujeme dostatok pozornosti
dopravnej výchove, a tak sme sa
rozhodli navštíviť toto krásne ihrisko. Chceme ukázať, ako sa majú
deti správať na chodníku i ceste
a ako sa bezpečne správať na ulici.
Deťom sa hravá forma učenia páčila a chcú navštíviť dopravné ihrisko
opäť,“ informovala učiteľka Vanda
Šichulová.
-mš-; Foto: MŠ Majerníkova 60

Keď sa športuje so zvieratkami

P

ohyb s deťmi na čerstvom
vzduchu sa dá praktizo
vať rôznymi spôsobmi.
Dôležitú úlohu hrá v detskom
svete fantázia. V MŠ Majerníko
va 11 idú cestou imitácie pohy
bov lesných zvierat.
Slnečný začiatok novembra
prial pohybovým aktivitám s atmosférou padajúceho lístia. Šport
so zvieratami? Prečo nie, povedali
si pedagogičky a vymysleli pre deti
športové predpoludnie. Školská
záhrada skrývala sedem lokalít,
na ktorých si deti vyskúšali svoju
zručnosť, obratnosť i vytrvalosť.
Ich vzormi v pohybe boli žaba,
medveď, zajac, ježko, líška, kamzík
a veverička.
„Na prvom stanovišti si deti prewww.karlovaves.sk

cvičili držanie rovnováhy a preskakovanie nízkych prekážok skokom
znožmo. Druhé stanovište ponúkalo chôdzu po pohyblivom teréne.
Hlasné povzbudzovanie a veselý
smiech sa ozýval z tretieho stanovišťa. Deti sa pretekali v behu
vo dvojiciach. S ježkom zdolali chô
dzu po zvýšenej rovine s upažením,
s líškou behali pomedzi stromy.
Kamzík deti naučil kráčať po nerovnom teréne – po svahu. S veverič
kou zdolávali prekážkovú dráhu
a prekonávali strach z nezvyčaj
ných polôh,“ zhodnotila športové
predpoludnie pedagogička Jana
Polláková-Bardyová.
-ab-; Foto: MŠ Majerníkova 11
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Karnevalový rekord
na Tilgnerke

D

ostať úplne voľnú ruku
v tom, ako sa obliecť do
školy, to sa neodmieta.
Najmä, ak je možné prezliecť sa
za akúkoľvek literárnu postavu.
V Spojenej škole (SŠ) na Tilgne
rovej 14 sa do karnevalovej vý
zvy zapojil rekordný počet žiakov.
Až 719 literárnych postáv na jednom mieste, to Slovensko ešte nezažilo. Po prvýkrát to bolo 25. októbra v SŠ Tilgnerova. Premenila
sa na karneval literárnych postáv.
Do aktivity sa zapojili všetky vekové skupiny. Od žiakov základnej školy až po študentov osemročného a bilingválneho gymnázia.
Pozadu neostali ani pedagógovia,
ktorí prišli na vyučovanie takisto
poriadne zamaskovaní.
Celú akciu zorganizovala peda
gogička Dana Lapšanská. Bez
masiek neostalo ani vedenie školy na čele s riaditeľkou Danou
Ihnaťovou. ,,Som veľmi rada, že sme

takúto akciu pripravili a umožnili
žiakom zabaviť sa a učiť sa zážitkovou formou,“ netajila riaditeľka

spokojnosť s netradičným dňom.
Žiaci Tilgnerovej týmto počinom
vytvorili slovenský rekord.

-ab-; Foto: SŠ Tilgnerova 14

upravili tak, aby zvieratá ťahajúce
repku korešpondovali s označením
tried v materskej škole – žaba,
myš, lienka a kuriatko. „Tak ako
v každej rozprávke mala aj tá naša
dobrý koniec. Dedko a babka s pomocou zvieratiek repu vytiahli. Na
prvý pohľad nič mimoriadne, ale

pre naše deti veľký zážitok. Vstup
detí do divadla bol, samozrejme, na
vstupenky – ako v každom divadle.
Za lístok sa platilo úsmevom,“ neskrývala spokojnosť Martina Horváthová.
-ab-; Foto: MŠ L. Sáru 3

Deň materských škôl
oslávili rozprávkou

V

iete, kedy sa začala písať
história materských škôl
na území Slovenska? Deti
v MŠ L. Sáru to už vedia. Práve
4. novembra si materské školy
na Slovensku pripomenuli vznik
prvej materskej školy.
Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky
na Slovensku sa stal 4. november
1829. V tento deň vznikla v Banskej Bystrici prvá detská opatrov
ňa na území Slovenska. Dnešní
predškoláci si ho pripomínajú
v rámci Dňa materských škôl.
Krátky pohľad do histórie absolvovali aj deti z MŠ L. Sáru. „Primerane ich veku sme sa rozprávali
aké to bolo, keď neboli škôlky. Vypočuli sme si hymnu materských
škôl a deti nakreslili obrázky svojej
škôlky. Prekvapením pre deti bolo
divadelné predstavenie. Učiteľky
K ARLOVESKÉ NOVINY

dlho rozmýšľali, čím by sme potešili
deti v tento významný deň. Veľmi
rýchlo sa ujal v kolektíve návrh
zahrať deťom divadlo,“ povedala
riaditeľka materskej školy Martina
Horváthová.
Voľba padla na rozprávku
o repe. Text známej rozprávky

www.karlovaves.sk
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Materská škola Borská
oslávi polstoročnicu

V

sobotu 1. januára si ma
terská škola na Borskej
ul. pripomenie 50 rokov
od vzniku. Predškolské zaria
denie vychovalo niekoľko gene
rácií karloveských detí. Aj dnes
sa teší obľube a patrí medzi vy
hľadávané škôlky.
„Materská škola na Borskej je
jednou z našich najväčších karloveských
škôlok.
Päťdesiate
výročie jej existencie je najlepším
dôkazom, že škôlka v tejto lokalite
je stále veľmi potrebná a žiadúca.
Teší ma, že o škôlku je veľký záujem
najmä vďaka a zásluhou skvelého
kolektívu pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ktorí sa
denne s láskou starajú o naše naj
menšie deti. Verím, že s podporou

a pomocou mestskej časti čaká túto
škôlku aj dobrá budúcnosť,“ povedal pri príležitosti významného
výročia vicestarosta Branislav
Záhradník.
Oslavy pri príležitosti 50. výročia
založenia škôlky pravdepodobne
nebudú veľké. Pandémia hromadným podujatiam nepraje.
Polstoročnica fungovania však
stojí za krátke ohliadnutie. Svoje by vedela rozprávať aj Zuzana Lambertová, ktorá pôsobí na
Borskej od roku 1999. „Deti v
dnešnej dobe oveľa viac ovládajú
prácu s digitálnymi technológiami,
hlavne najstaršia veková skupina
predškolákov. Viac ich zaujímajú
počítače než kniha,“ hodnotí záuj
my dnešných detí služobne naj

staršia pedagogička na Borskej.
Pedagógovia pozorujú aj rozdiel
vo vývoji a správaní detí. „U detí
predškolského veku sa dnes stretávame častejšie s rečovými poruchami. Veľa detí musí navštevovať
logopéda. Taktiež sa častejšie objavia deti s poruchami správania,
pozornosti a musíme ich posielať za
odborníčkou,“ dodala Zuzana Lambertová.
MŠ Borská ponúka deťom vďaka svojej lokalite blízky kontakt
s prírodou. To je jedno z hlavných
pozitív, ktoré oceňuje súčasná ria
diteľka Ľubica Kováčiková. „Deti
majú možnosť pozorovať prírodu vo
všetkých ročných obdobiach. Pohyb
vonku si naše deti užívajú na veľkom školskom dvore s množstvom

hracích prvkov. Najnovšie sme dvor
obohatili novými záhonmi, ktoré
slúžia ako eko záhradka. Každá
trieda sa stará o svoj záhon. Deťom
sa páčia aj interaktívne tabule,
ktorými je vybavená každá trieda.
Chceme im dopriať čo najviac aktivít a krúžkov ako tanec, plávanie
alebo korčuľovanie. Momentálne je
však všetko závislé od nastavených
protipandemických opatrení,“ po
vedala riaditeľka.
Materskú školu navštevuje
v tomto školskom roku 155 detí
v siedmich triedach, ktorým sa
venuje 14 pedagogických zamestnancov.		
-ab-; Foto: MiÚ

Horný rad z ľavej strany: Jana Vrbová, Daniela Parajková (vedúca školskej jedálne), Martina Bombarová, Zuzana Lambertová, Zuzana Olgyayová.
Stredný rad z ľavej strany: Michaela Madunická (vedúca kuchárka), Zuzana Malíčková, Viktória Černáková, Viera Berkyová.
Dolný rad z ľavej strany: Timea Tóthová, Dominika Stašová, Ľubica Kissová, Kováčiková Ľubica (riaditeľka).

www.karlovaves.sk
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Historický
kalendár
Karlovej Vsi
- december
Celé storočie od svojho založenia bola Karlova Ves známa len
dobrým vínom, ktoré Bratislavčania chodili popíjať pod miestne
viechy. No nielen karloveským
vínom bola Bratislava živá. Po
roku 1886 aj vodou, keďže v tomto roku sa u nás vybudovala
mestská vodáreň.
Od roku 1925 v kvetinárstve na
Špitálskej ulici zákazníci obdivovali a kupovali kvety vypestované
v Karlovej Vsi v záhradníctve s
honosným názvom Veľkozávod
záhradnícky B. Valentová Karlova
Ves u Bratislavy. Takto svoj podnik
nazvala jeho zakladateľka Božena
Valentová. Narodila sa Hrotoviciach na Morave a pôvodne bola
učiteľka. Záhradníctvo malo roz
lohu päť hektárov. Z toho bolo
niekoľko tisíc metrov štvorcových
skleníkov. Skleník sa nachádzal v
hornej časti dediny – v Greftoch.
Siahal až po Karloveský potok v
Líščom údolí.
Činnosť podniku bola pô
vodne veľmi široká. Pestovali
tam okrasné dreviny, trvalky a
skalničky, rovnako skleníkové
kultúry vrátane orchideí a kaktusov. Neskôr sa špecializovali len
na skleníkové kultúry a na voľných
plochách pestovali rezané kvety
a zeleň. Záhradníctvo bolo aj
významným zamestnávateľom,
a to predovšetkým dievčat a
mladých karloveských žien. Na
svoje štúdium si tam počas prázdnin zarábal aj mladý Dúbravčan
Gustáv Husák, neskôr českoslo
venský prezident.
Za pestovateľskými úspechmi záhradníctva stáli dvaja profesionálni záhradníci. Oboch si
Božena Valentová zavolala zo
svojho rodného kraja. Dodnes
stojí domček Kocourovcov v
Líščom údolí, v ktorom žila táto
moravská rodina.
Pestovanie kaktusov malo korene v zberateľskej vášni manžela
B. Valentovej. Matej Valenta bol
strojný inžinier a na podnikaní
manželky sa nepodieľal. Tento
K ARLOVESKÉ NOVINY

rok 1944

rok 2021

sortiment postupne nadobudol
významný rozsah. Cenník z roku
1933 už obsahoval ponuku vyše
400 druhov kaktusov a sukulentov.
Záhradníctvo bolo priekopníkom
ich pestovania na Slovensku. Malo
široké pestovateľské kontakty s
kaktusármi v Čechách a Rakúsku.
V roku 1945 nemecký Wehrmacht vyhodil do vzduchu dve
skládky z rozsiahleho skladu munície v lesnej časti Líščieho údolia
(dnes Park SNP). Aj to stačilo na
takmer úplné zničenie neďalekých
skleníkov, teda aj tých s kaktusmi. Nedostatok paliva v zime
1945/1946 znamenal definitívny

zánik ich pestovania. Neobnovili
ho ani po znárodnení záhradníc
tva, keď sa pod názvom Kvetinový
závod Valentová – komunálny
podnik hl. mesta Bratislavy stal
súčasťou ZARESu – Záhradníc
tva a rekreačných služieb mesta
Bratislavy.
Záhradníctvo definitívne za
niklo po roku 1989. Ustúpilo novej
výstavbe. Vzniklo tam Námestie
sv. Františka s kostolom, nové
bytové domy na uliciach Čárskeho a Špieszovej a rodinné domy v
Líščom údolí.
Matúš Šrámek; Foto: V. Klassa,
MiÚ a V. Valenta

Zakladateľka Božena
Valentová

www.karlovaves.sk
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Uskutočnenie podujatia
bude závisieť od
aktuálnych epidemiolo
gických opatrení. Sledujte
profily Karlova Ves a
Kamel klub v sieti
Facebook.
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Orez nie je riešením
pre každý strom

N

enáročným orezom sa
neraz skracujú konáre
stromov, ktoré zasahujú
nad chodníky alebo do priesto
ru. Táto efektívna metóda však
nie je aplikovateľná pre všetky
druhy stromov. Presnejšie pove
dané, neprospieva to ich zdraviu
ani vzhľadu.
Jedným z príkladov polemiky
o hľadaní kompromisu v oblasti
starostlivosti o dreviny je starostlivosť o slivku čerešňoplodú pred dlhodielskym kostolom. Strom svojím tvarom koruny a purpurovým
sfarbením listov je jedinečný a
výrazne sa odlišuje od väčšiny
stromov v okolí. Nehovoriac o jeho
jarných žiarivo ružových kvetoch.
Neprehliadnuteľný strom sa stal
akousi ikonou námestia a vytvára
jeho atmosféru.
Ozývajú sa však hlasy, ktoré

Výsledkom redukcie spodnej časti koruny stromu by mohla byť výrazná zmena, čo
by neprospelo jej zdraviu ani vzhľadu.

volajú po jeho orezaní. Nachá
dza sa totiž v blízkosti chodníka
a detského ihriska. Chodcom a hrajúcim sa deťom môžu časti konárov
stromu zavadzať pri prechádzaní.
Slivka čerešňoplodá však patrí

k drevinám, ktorých staršie jedince
neobľubujú výrazné zásahy.
Strom je navyše napadnutý drevokaznou hubou. Akýkoľvek zásah do stromu v horšom zdravotnom stave by mohol mať fatálne

následky. Prípadný zhoršujúci
zdravotný stav stromu by urýchlil
nutnosť jeho úplného odstránenia.
-ab-; Foto: MiÚ

Veľkého elektroodpadu sa
môžete zbaviť po celý rok

S

kladujete doma či v pivnici
starú práčku, chladničku
či mikrovlnku a radi by ste
sa ich ekologicky a pohodlne
zbavili? Nemusíte čakať na jarný
a jesenný zber. Každú druhú so
botu máte možnosť vyprázd
niť svoj domy od nepotrebných
elektrospotrebičov. V Karlovej
Vsi funguje bezplatná služba
zberu elektroodpadu. Zadarmo
ho odvezú priamo z vašej adresy.
Potom je ekologicky zrecyklo
vaný. Navyše, odpadnú vám sta
rosti ako ich dopraviť na zberný
dvor.
Aké spotrebiče vám odvezú za
darmo?
Zber je zameraný na veľké
a ťažké spotrebiče zo skupiny tzv.
bielej techniky. Práve tieto spotrebiče sa častokrát nezmestia do
bežného osobného auta a vzniká
komplikácia s ich odvozom do zberu. Ak do zberu nahlásite aspoň
jeden takýto väčší spotrebič, spolu s ním vám odvezú aj iné menšie
spotrebiče (napr. fén, holiaci stroj
K ARLOVESKÉ NOVINY

ček či hriankovač).
Ako si zber elektroodpadu ob
jednáte?
Cez
webstránku
w w w.
zberelektroodpadu.sk v sekcii
Objednať si vyberiete možnosť
Bratislava IV. a zvolíte si vyhovujúci termín zberu. Objednávanie na
jednotlivé termíny zberu sa uzatvára vždy 2 dni pred uskutočnením
zberu. Zvoz je zhruba každú druhú
sobotu. Po uzavretí objednávok
na konkrétny zber sa zverejňuje
nový termín. V online objednávke
je potrebné uviesť údaje o druhu
a množstve spotrebičov a kontakt
né údaje. Spotrebiče treba pred
ich odovzdaním do zberu očistiť.
Napríklad z práčky treba vyliať
vodu z filtra, chladničku odmraziť
a podobne.
Čo urobiť v deň zberu?
V tomto čase vyložíte staré
spotrebiče do vchodu bytovky
alebo za bránu domu. Prepravcovia vám zatelefonujú alebo zazvonia na zvonček, aby ste im vchod
sprístupnili. Potom spotrebiče

Ekologicky, pohodlne a zadarmo sa môžete zbaviť napríklad chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, práčok, sušičiek či sporákov.

naložia a odvezú na ekologickú recykláciu.
Aké spotrebiče nevezmú?
V rámci tohto zberu nie je
možné odovzdať staré televízory
ani monitory. Tie je potrebné zaniesť na zberný dvor, napríklad na
Starej Ivanskej ceste. Ten môžete
počas celého roka využiť pre všetok elektroodpad tiež v prípade,
že nechcete čakať na termín mobilného zberu elektroodpadu
a viete si elektroodpad na zberný

dvor dopraviť svojpomocne.
Výhodným spôsobom, ako sa
ekologicky zbaviť nepotrebného
spotrebiča, je využiť pri kúpe
nového službu spätného zberu cez
predajne elektrospotrebičov.
Ďalším spôsobom, ktorým sa
Karlovešťania môžu zbaviť elektroodpadu, je využiť jarné a jesenné zbery, ktoré organizujú mestské
časti vrátane Karlovej Vsi.
-mš-; Foto: ilustračné (ENVIDOM)
www.karlovaves.sk
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Terézia KornošováSzabová: Dieťa má
k bábkam blízky vzťah,
dospelým pripomínajú
detstvo

B

ábkové divadlo kedy
si plnilo divadelné sály
a bolo stálou súčasťou
televíznych programov. Časy
sa zmenili. Hoci si živé bábkové
predstavenia stále zachovávajú
popularitu u detí, na televíznych
obrazovkách sa objavia už iba
sporadicky. Práve pre Slovenskú
televíziu napísala Karlovešťanka
Terézia Kornošová-Szabová 10
scenárov bábkových rozprávok.
Stála pri zrode Štátneho báb
kového divadla a aktívne v ňom
pôsobila 33 rokov.
Ako ste sa dostali k herectvu
a bábkovému herectvu?
Od detstva som rada recitovala. V roku 1948 som sa prihlásila na Štátne konzervatórium
v Bratislave. Po prijímacích skúš
kach sme boli zaradení do Štúdia
Slovenského národného divadla,
kde nás učili herci a režiséri SND
Jozef Budský, Július Pántik, Hana
Meličková. Javiskovú reč prednášal
autor pravidiel javiskovej reči a
herec Viliam Záborský, deklamáciu
Mikuláš Huba, maskovanie a dejiny divadla Karol Zachar. Štátne
konzervatórium som absolvovala
v roku 1951. V tom čase sa absolventom prideľovali umiestenky.
Ja som sa dostala do Krajového
divadla v Žiline. Okrem činoherných postáv som vypomáhala
vo vznikajúcom profesionálnom
bábkovom divadle.
Ste zakladajúcou členkou Štát
neho bábkového divadla (ŠBD)
v Bratislave. Ako vznikla táto
myšlienka a aká bola jej realizá
cia?
V Bratislave pôsobili ochotnícke
bábkové súbory. Medzi nimi vynikalo Detské divadlo filmu (DDF)
pri Československom štátnom
filme. V marci 1957 rozhodnutím
vtedajšieho Povereníctva školstva
a kultúry sa zriadilo v Bratislave
www.karlovaves.sk

profesionálne Štátne bábkové
divadlo pre deti a mládež s pôsobnosťou pre celé Slovensko. Prvá
pätica hercov, štyria z ochotníckeho divadla DDF a ja, sme naštudovali prvú hru O psíčkovi a mačičke
od Jozefa Čapka v preklade Jána
Ozábala. Ten bol zároveň aj dramaturgom. Premiéra bola 17.
apríla 1957. Po príchode ďalších
hercov sme ešte v tom istom roku
uviedli v premiére hru Jarmily
Štítnickej Janko a tátoš, napísanú
na objednávku nášho divadla.
Od šesťdesiatych rokov začali
prichádzať do ŠBD absolventi bábkarskej katedry. Veľkou pomocou
boli skúsení českí režiséri, ktorí
pomáhali dvíhať profesionálnu
úroveň divadla.
Čo rozlišuje herca od bábko
herca?
Činoherec tvorí vlastným telom
a hlasom. Bábkoherec má na tvorbu neživú hmotu – bábku, ktorou
musí vyjadriť dianie a emócie. V
bábkovom divadle sú aj hry kombinované s činohernými postavami,
s pantomímou a tancom.
Aký typ bábok je vám najbližší?
Typ bábok vyberá výtvarník
s režisérom podľa charakteru
hry. Okrem maňušky, marionety
a javajky sa v Štátnom bábkovom
divadle dosahovali veľké úspechy
s čiernodivadelným vodením
bábok v hudobnej revue Moment Musical autora a výtvarníka
Bohdana Slavíka a v iných. Herec
skrytý v čiernom odeve hrá s báb
kou priamo na javisku.
Čím sú bábkové predstavenia
atraktívne pre deti a čím pre do
spelých?
Dieťa má k bábke blízky vzťah.
Autori rozprávok o zvieratkách
vykresľujú povahové vlastnosti
detí: veselé roztancujeme, roztopašné mierne vysmejeme, hr-

Hereckú kariéru Terézie Kornošovej-Szabovej výrazne ovplyvnili bábky.

dinské činy vyzdvihneme a zlo
potrestáme. Ak hra dieťa uchváti,
rozvíja jeho fantáziu a vštepuje
mu morálne a estetické hodnoty.
Dospelí si vraj v bábkovom divadle
pripomínajú svoje detstvo.
Je v bábkových predstave
niach priestor na improvizáciu?
Iba počas skúšok. Pri predstaveniach to závisí od reakcie publika,
ale len do určitej miery.
Máte radi interakciu s detským
publikom počas predstavení?
Áno, sama som vytvorila predstavenie Slnko, poď na naše líčko
v Roku dieťaťa 1979, kde som
zapájala do hry deti z publika. Alebo v hre Ako išiel somárik na vandrovku deti ťahali na scéne vozík
so zvieratkami.
Ktoré predstavenia patrili
k vašim najobľúbenejším?
Hrala som v rokoch 1951 až 2012,
s prestávkami na troch materských dovolenkách. Mala som rada
veselé rozprávky so zvieratkami,
takisto dramatické postavy, ako
bola Romanovského Čierna pani
alebo lyrická tanečnica Malvínka
zo Zlatého kľúčika či Feldekova
Sedmokráska v hre Botafogo.
Za postavu Sudby V Glockových
rozprávkach som dostala prémiu
Literárneho fondu. Za 33 rokov
v ŠBD som stvárnila okolo 120
postáv. V roku 1990 som založila
svoje Divadlo bábok s piatimi autorskými hrami. Účinkovala som
v materských školách, školách, domoch kultúry aj v Karlovej Vsi.

programov Filmárik a Filmuška.
Patria bábky do televíznej tvor
by? Ponúka dnešná televízna
tvorba tento žáner detskému
publiku?
Redakcia pre deti a mládež
STV od svojho vzniku mala na
programe pravidelné bábkové inscenácie: Mestečko Pimparapac,
Rozprávková skrinka, Dubkáčik
a Budkáčik, 13-dielny farebný film
Meduška a iné. V relácii Filmárik
a Filmuška som len vodila bábku
Filmušky. Napísala som však pre
STV 20 scenárov, z ktorých 10
bolo bábkových. Napríklad môj
scenár Zbojnícke fašiangy bol triptych – kombinácia bábok a hercov.
Režíroval ho Jozef Bednárik. Žiaľ,
od roku 1990 STV zrušila výrobu
inscenovaných rozprávok s bábkami, a to je škoda.
So svojimi hrami ste zamierili
aj do cudziny. Ako vyzerá tamoj
šia bábkoherecká scéna?
Ako členovia a členky Štátneho
bábkového divadla sme účinkovali v hudobno-bábkovej revue
Moment Musical na festivale vo
Francúzsku v decembri 1968. Tam
nás videli francúzski a nemeckí
manažéri a objednali nás na turné
už v roku 1969. Mali sme veľký
úspech vo Francúzsku, Nemecku,
Holandsku, Belgicku. Na miestach,
kde sme účinkovali, sme sa stretli
s rodinnými divadielkami závislými
od sponzorov. Tamojší kolegovia
nám v dobrom závideli, že máme
štátom dotované divadlo bábok.
-abFoto: archív Terézie
Kornošovej-Szabovej

Spolupracovali ste na tvorbe
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Inzerujte a dajte o sebe vedieť
v našom mesačníku
CENNÍK INZERCIE

Karloveské noviny vychádzajú v rozsahu zvyčajne 20
– 24 strán v náklade 19-tisíc kusov. Slovenská pošta ich

– základné ceny

distribuuje do všetkých domácností aj firiem na území

Plošná inzercia

Karlovej Vsi.

Veľkosť strany
		
1/1
600 €
1/2
300 €
1/4
150 €
1/8
75 €
1/16
40 €

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

Cena Veľkosť v mm
(šírka x výška)
204 x 272
204 x 134, 100 x 272
100 x 134, 204 x 66
48 x 134, 100 x 66
48 x 66, 100 x 32

Ponúkame aj riadkovú inzerciu pre občanov, v ktorej
je možné inzerovať rôzne služby, kúpu alebo predaj,

Riadková inzercia
(max. 300 znakov vrátane medzier):
Občianska inzercia: 1 €/50 znakov (aj začatých)
Podnikatelia, SZČO a právnické osoby:
5 €/50 znakov (aj začatých)

prípadne iné aktivity a oznamy.
V prípade záujmu o umiestnenie vašej riadkovej alebo
plošnej inzercie nás kontaktujte na tel. čísle 0940 634
111, alebo cez e-mail: inzercia@karlovaves.sk
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Policajný zápisník
(október – november)

158 Noví Karlovešťania

• Polícia začala trestné stíhanie voči doposiaľ neznámemu páchateľovi pre prečin krádeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody. Dopustil sa ho tým, že 29.
októbra vytlačil pootvorené plastové okno na vetranie vedúce z predzáhradky bytového domu do bytu na Čárskeho ulici. Z knihy na poličke odcudzil obálky s finančnou
hotovosťou. Tým spôsobil poškodenému 54-ročnému mužovi škodu krádežou vo výške
21 000 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie voči doposiaľ neznámemu páchateľovi pre prečin po
škodenia cudzej veci. Dopustil sa ho tým, že v čase od 7. októbra do 5. novembra po
škodil na Ulici Hany Meličkovej lak na ľavých zadných dverách na zaparkovanom a riadne
uzamknutom motorovom vozidle zn. Škoda Octavia. Svojím konaním spôsobil poškodenému 58-ročnému mužovi škodu vo výške 500 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže voči doposiaľ neznámemu páchateľovi. V nedeľu 31. októbra na Ulici Jána Stanislava rozbil sklenenú výplň na ľavých
predných dverách na zaparkovanom a riadne uzamknutom motorovom vozidle zn.
Citroën Berlingo. Postriekal palubnú dosku vozidla benzínom a odcudzil z neho riadiacu
jednotku motora. Poškodenému 31-ročnému mužovi tým spôsobil škodu vo výške 600
eur.
• Polícia začala trestné stíhanie a súčasne vzniesla obvinenie voči 24-ročnému mužovi za prečin krádeže. Obvinený 6. novembra v predajni potravín na Ulici Ľudovíta Fullu odcudzil tovar vo výške 19,99 eur, a to aj napriek tomu, že mu bola za obdobný čin
v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch uložená bloková pokuta.
• Polícia začala trestné stíhanie a súčasne vzniesla obvinenie voči 51-ročnému, 48-ročnému a 47-ročnému mužovi pre zločin krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva.
Obvinení muži 12. novembra na ulici Pod Rovnicami odcudzili zaparkované riadne
uzamknuté motorové vozidlo zn. Toyota Land Cruiser. Odstránili z neho pôvodné EČV
a nahradili ho falošným EČV. Svojím konaním spôsobili poškodenej spoločnosti škodu
krádežou motorového vozidla vo výške 37 900 eur. Poškodenému 45-ročnému mužovi
spôsobili škodu krádežou vecí, ktoré sa nachádzali v motorovom vozidle. Boli to dve
svietiace baterky, externá navigácia, kožená brašňa s hotovosťou približne 2 000 eur,
prístroj na meranie vzdialenosti, merač teploty, elektrikárske náradie a merací prístroj
na revízie. Tým mu spôsobili celkovú škodu vo výške približne 3 740 eur.

SÚŤAŽ

Samko Svienty sa narodil 6. októbra na bratislavských Kramároch. Od
tohto dňa robí obrovskú radosť rodičom Kristíne a Michalovi i bračekovi Riškovi. Radi by sa podelili o radosť z nového prírastku do rodiny
a aj do radov Karlovešťanov, preto nám poslali jeho fotografiu a my
ju s radosťou uverejňujeme. Šťastní rodičia Lucia a Michal Bobríkovci
nám poslali fotografiu dcéry Zoje, ktorá sa narodila 8. októbra. Aj mamina Lucia Neuwirthová nás požiadala o zverejnenie fotografie svojej
druhej dcérky. Od 14. októbra sa s tatom Marekom a jej súrodencami
tešia z malej Mie. Nový obyvateľ Karlovej Vsi Dávidko Javorský prišiel
na svet 22. októbra. Jeho fotografiu nám poslali rodičia Simona Sukopová a Róbert Javorský. Aj Margaryta Galushchak Andriichuk a Santia
go Valverde Carballal by chceli prostredníctvom Karloveských novín
oznámiť, že sa im 24. októbra narodila dcérka Sofia Valverde Galushchak.
Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi ratolesťami. Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným dieťatkom do 16. januára 2022 e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk.
Nezabudnite uviesť meno rodičov i priezvisko a meno dieťaťa.
-mš-; Foto: osobné archívy rodín
Dávid
Mia
Emil

Sofia

Samko

Zoja

SÚŤAŽ (12/2021)

Karloveské noviny končia súťaž, ktorej cieľom bolo 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: Podľa akého zákona poskytuje oddelenie sociálnych vecí sociálnu starostlivosť obyvateľom Karlovej Vsi? znela Zákon
o sociálnych službách. Spomedzi tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme
vyžrebovali Evu Liptákovú, Jozefa Hlavatého, Romana Mazáča a Alžbetu
Kovácsovú. Vyhraté poukážky si môžu prevziať v redakcii do 15. decembra 2021.
Inzercia

Advokátska kancelária
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.

RIADKOVÁ INZERCIA
Maľovanie, stierkovanie, benátsky štuk – Radoslav Osuský. Tel.: 0911
128 116.
Vodoinštalatér: Tel.: 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.
Doprava, sťahovanie, demontáž, odvoz a likvidácia starého nábytku a spotrebičov, dovoz nového nábytku. Tel.: 0915 741 475; email:
ba-tranzit@centrum.sk
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Inzercia

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

TENISOVÁ HALA
od 8 eur/hod.
0905 109 378

w w w.dubravskespor tovecentrum.sk

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

K ARLOVESKÉ
www.dubravskesportovecentrum.sk

www.karlovaves.sk

0905 240532

TRAMPOLÍNY • LETNÉ TÁBORY

NOVINY

0905 109 378

Novinky zo ZOO Bratislava

Lockdown život v ZOO
Bratislava nezastavil

Z

OO Bratislava mala pre
svojich návštevníkov pri
pravený na december
bohatý program, zastavila ho
však pandémia a s ňou súvisia
ci lockdown. Svedčí o tom bo
hatý program plánovaný na de
cember. Pre návštevníkov mali
pripravený Mikulášsky víkend,
možnosť vyzdobiť si vianočný
stromček či darovať nevšed
ný darček vďaka adventnému
kalendáru s prianiami zvierat.
Zaujímavou možnosťou mohlo
byť aj vianočné rande s nie
ktorým so zvierat. Aj v týchto
časoch sa však život v ZOO ne
zastavil, na svet prichádzajú
mláďatá a pribúdajú nové zvie
ratá.
Nový, vzácny obyvateľ ZOO
Od jesene je ním vzácne chovaný druh antilopy, kudu malý.
„Z nemeckej ZOO Stuttgart k nám
prišiel mladý samec Kevin a zo ZOO
Magdeburg mladá samica Medina.
Tento druh antilopy nájdete v rámci českých a slovenských ZOO len
v ZOO Dvůr Králové a v Bratislave,“
informuje Alexandra Ritterová zo
ZOO Bratislava.
Kudu malý je extrémne plachá
africká antilopa, ktorej chov je

pomerne náročný. Sú veľmi citlivé
na zaobchádzanie, chlad a náchylné na infekcie. Vo voľnej prírode sú
ohrozené ilegálnym lovom a stratou prirodzeného prostredia. Ich
výbeh sa v zoologickej záhrade
nachádza oproti výbehu hyen
pásavých. Samec má točené rohy
a až sivohnedé sfarbenie srsti.
Samica je hnedá. Obaja majú zvislé
biele pásy na bokoch.
Dve mláďatá indickej antilopy
Samici Sayone sa 20. októbra
narodila samička antilopy nilgau
a o pár dní na to, 2. novembra sa
samici Dewi narodila ďalšia. Antilopy nilgau sa radia medzi naj
väčšie ázijské antilopy, pričom
môžu behať rýchlosťou až 50
km/h. Žltohnedé samice sú menšie
a ľahšie, samce sú väčšie, majú
modrosivú srsť a krátke rohy.
Adventný kalendár s prianiami
zvierat
„Počas decembra bude na sociálnych sieťach uverejňovaný adventný kalendár s prianiami, čo si
od Ježiška prosia naše zvieratá. Ak
neviete čo darovať na Vianoce svojím blízkym, a chceli by sa stať Ježiškom našich zvierat, odporúčame
od 1. decembra kliknúť na naše
sociálne siete. O darčeky máte po-

23
Mláďa antilopy nilgau.

starané,“ avizuje Alexandra Ritterová.
Aktuálne informácie k programu či podujatiam nájdete na in-

ternetovej stránke ZOO Bratislava
alebo sociálnych sieťach.
-mš-; Foto: ZOO Bratislava
Novými obyvateľmi ZOO
Bratislava sú samec a samica
antilopy kudu malý Kevin a
Medina.
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Karloveské Vianoce
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Uskutočnenie podujatia
bude závisieť od
aktuálnych epidemiolo
gických opatrení. Sledujte
profily Karlova Ves a
Kamel klub v sieti
Facebook.
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