KARLOVESKÉ

ODSTRAŇOVANIE VRAKOV

PARKOVACÍ DOM

Z karloveských ulíc zmizli vlani desiatky
vrakov. Viac na s. 2.

Obyvatelia z Veternicovej ul. aktivitu
mesta odmietli. Viac na s. 3.

JURIGOVO NÁM.

DOPRAVNÉ IHRISKO

Jeho budúca podoba je známa.
Viac na s. 10.

Deťom budú semafory svietiť
v pravidelných časoch. Viac na s. 17.
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Na prelome rokov vysadili
takmer stovku nových stromov

E

šte pred záverom roka pred
vianočnými sviatkami vysa
dili na Matejkovej a Jamnic
kého ulici 13 okrasných čerešní.
Hneď na začiatku nového roka
k nim pribudlo ďalších 84 stro
mov a živý plot. Všetko vysadili
pracovníčky referátu životného
prostredia miestneho úradu v
spolupráci so zamestnancami
verejnoprospešných služieb v
rámci náhradnej výsadby drevín.
„Novým jedincom nahrádzame
každý strom, ktorý bol v minulosti
odstránený. Dôvodov je viacero.
Mohol byť už suchý, poškodený alebo v rizikovom stave. Patria tam
i stromy ktoré poškodzujú inžinier
ske siete,“ informuje Magdaléna
Svoreňová z referátu životného
prostredia miestneho úradu.
Náhradná výsadba musí byť rea
lizovaná do výšky spoločenskej
hodnoty odstránených drevín. Ak
vyrúbu strom väčších rozmerov
s vyššou hodnotou, nahradia ho
viacerými novovysadenými stromami.
Na Hlaváčikovej 4 – 6 zasadili
na začiatku roka osem okrasných
čerešní, 14 javorov poľných na
svahu na ulici Jána Stanislava 55/
Nad lúčkami. V seniorcentre na
Lackovej 4 pribudlo desať tisov
prostredných a v areáli MŠ Ľudovíta Fullu šesť hlohov obyčajných.
Na Pribišovej vysadili 12 javorov
mliečnych, štyri slivky čerešňoplodé a jeden platan javorolistý.
Areál MŠ Ladislava Sáru je bohatší
o sedem dubov letných a živý plot
K ARLOVESKÉ NOVINY

V rámci náhradnej výsadby pribudli na Jamnického ulici tieto okrasné čerešne.

z hrabu obyčajného. Tzv. školské
námestie pred budovou ZŠ A.
Dubčeka je obohatené o ľaliov
ník tulipánokvetý a dva javory
mliečne. Ďalších päť okrasných
čerešní pribudlo v areáli MŠ
Kolískova a jedna v Parku Kaskády.
Stromy zasadené v rámci
náhradnej výsadby prispôsobujú
umiestnenej ploche. „Podľa dispozičných možností tejto plochy
uprednostňujeme rôzne špeciálne
vyšľachtené odrody, napr. štíhle
bezplodové alebo kvitnúce druhy.
Základom je, aby strom nič neobmedzovalo, rovnako aby ani strom
nikoho neobmedzoval a vhodne
doplnil lokalitu. Napríklad aj vy
tvorením zakvitnutého stromoradia
na jar, alebo protihlukovou a vizuál-

nou bariérou medzi bytovými domami a cestou resp. parkoviskom,“
vysvetľuje Magdaléna Svoreňová.
V mnohých prípadoch však nevedia stromy vysadiť na to isté miesto. Často sú v kolízii s inžinierskymi
sieťami, a preto musia pre náhradnú výsadbu nájsť iné mesto. Ak je
to možné, umiestňujú ich v blízkom okolí. „Snažíme sa vypĺňať
plochy, kde dreviny majú potenciál
dlhodobého rastu a zároveň zlepšia
mikroklimatické a hygienické podmienky v mieste výsadby,“ dodáva
Magdaléna Svoreňová.
Napríklad na Dlhých dieloch
majú stromy ťažšie podmienky
na rozvoj. V pôde je veľa sute
a kameňa. Výkop pre budúci strom
musí byť hlbší. Potrebné je pridať

zeminu, aby mal lepšie podmienky
pre zdravý rast.
Stromy vysádzajú spravidla počas neskorých jesenných,
zimných a skorých jarných mesiacov v čase vegetačného pokoja. V
tomto čase sa stromy lepšie ujmú,
majú väčší prísun vlahy a lepšie
podmienky na zakorenenie. Nesadí sa počas silných mrazov, keď
je pôda premrznutá. To sa však v
Bratislave ostatné zimy nedialo.
-mš-; Foto: MiÚ

Prečítajte
si noviny
cez mobil
www.karlovaves.sk
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Z ulíc zmizlo ďalších 55
starých vozidiel

Č

o nahnevá vodiča viac
ako plné parkovisko bez
voľného parkovacieho
miesta? No predsa parkovacie
miesto, ktoré zbytočne zaberá
staré nevyužívané auto.
Minulý rok sa podarilo odstrániť
z karloveských ulíc 55 starých vozidiel. Celkovo 13 majiteľov vozidiel
nereagovalo na výzvu na odstránenie vozidla. Karlova Ves to vyriešila odtiahnutím vozidla zmluv
nou odťahovou spoločnosťou.
Zvyšných 32 majiteľov zareagovalo na výzvu odtiahnutím vozidla na

vlastné náklady.
Mestskej časti spadá do kompetencie riešiť agendu odťahovania starých vozidiel stojacich na
cestných komunikáciách 3. a 4.
triedy. Vozidlá na komunikáciách
1. a 2. odstupuje úrad magistrátu
hlavného mesta.
Pri odstraňovaní vozidla z cesty postupuje miestny úrad podľa
zákona o odpadoch. Zväčša ide
o vozidlá, ktoré svojou prítomnosťou na mieste poškodzujú alebo ohrozujú životné prostredie
alebo rušia estetický vzhľad

Časť vrakov odstránili aj na Ulici Nad lúčkami.

obce. Vyzvaní majitelia majú na
odstránenie vozidla lehotu 60 dní.

-ab-; Foto: MiÚ

Hlavné mesto odstráni
vraky na Majerníkovej

M

ajerníkovu ulicu zahltilo
v posledných mesiacoch
niekoľko vrakov. Navyše,
počas jesene neznámy páchateľ
poprepichoval pneumatiky na
odstavených vozidlách. Keďže
správcom tejto komunikácie
je hlavné mesto, Karlova Ves
sa obrátila na magistrát so
žiadosťou o riešenie situácie.
„Hlavné mesto eviduje na Majerníkovej ulici celkovo dvanásť vozidiel. Vyvesili sme na ne 60-dňovú
výzvu na odstránenie, ktorá je sta-

novená zákonom o odpadoch. Dve
vozidlá už boli zaradené do žiados
ti na odstránenie a ďalšie budú
odstránené po uplynutí zákonnej
lehoty. Odstraňovanie týchto
vozidiel bude zmluvná spoločnosť
vykonávať postupne. Očakávame,
že problémy s riešením vrakov
v Bratislave sa vyriešia po zavedení
systému regulovaného parkovania,“
informovala hovorkyňa hlavného
mesta Katarína Rajčanová.
-mš-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Na odstavené autá upozornili obyvatelia z okolitých domov, podľa ktorých ich tam
odstavil priekupník s autami.

Opäť sa otvára
Občianska poradňa

P

o uvoľnení pandemických
opatrení sa v stredu 9.
februára otvoria brány
Občianskej poradne. Pripravená
je poskytnúť bezplatnú po
moc Karlovešťanom pri riešení
ich právnych, ekonomických,
sociálnych alebo stavebných
problémov. K dispozícii im budú
odborníci na viacero oblastí živo
ta.
Poradňu môžu občania navštíviť
bez objednania v čase od 15.30
www.karlovaves.sk

do 17.00 h v kancelárii vicestarostu na 1. poschodí miestneho
úradu. Ak chcú mať presný čas
konzultácie, môžu si ho dohodnúť
e-mailom na branislav.zahradnik@
karlovaves.sk.
„Vhodné je, aby nám občania vopred napísali základný popis problému, s ktorým potrebujú pomôcť.
Vieme vopred zabezpečiť prítomnosť odborníka z miestneho úradu
na danú oblasť,” povedal vice
starosta Karlovej Vsi Branislav

Záhradník, ktorý je koordinátorom
Občianskej poradne.

-red-; Foto: MiÚ
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Rozpočet je schválený,
zaručuje rozvoj Karlovej Vsi

S

chválený rozpočet Karlovej
Vsi na tento rok myslí na
rekonštrukcie ďalších škôl,
opravy poškodených ciest, chod
níkov a schodísk. Z bežných vý
davkov vo výške 15 921 818 eur
pôjde najviac prostriedkov do
oblasti školstva a vzdelávania
(8 979 399 eur). Citeľným príjmom
rozpočtu bude v tomto roku čias
tka 949 494 eur z Nórskeho fi
nančného mechanizmu a Enviro
fondu na rozsiahle investície do
životného prostredia v Karlovej
Vsi. Najdôležitejší materiál roka
schválili karloveskí poslanci ešte
v decembri.
„Napriek tomu, že je tento
rok poznačený dôsledkami pandemických opatrení, mal by sa
niesť v znamení pokračujúceho
rozvoja Karlovej Vsi. Postupné
dobudovávanie občianskej vyba
venosti pôjde ruka v ruke so zveľaďovaním verejných priestorov. Za naj
významnejšie investície považujem
tie do dopravnej infraštruktúry.
Kvalitnejšie cesty, chodníky ale aj
parkovacie miesta sú nevyhnutným
predpokladom vyššej spokojnosti

našich obyvateľov,“ informovala
starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.
„Zostavenie rozpočtu bolo zložité, keďže požiadavky na výdavky
do oblastí školstva, sociálnych vecí,
dopravy alebo životného prostredia
prevyšovali naše príjmy. Neistotu
prehlbuje aj pokračujúca pandémia
s možným negatívnym dopadom
na príjmy z podielových daní. Preto
sme museli veľmi starostlivo vyhodnotiť a stanoviť priority a vybrať tie,
ktoré sú pre život v našej mestskej
časti najpotrebnejšie. Rozpočet
sme preto zostavili tak, aby pokryl
investície, ktoré sú pre našich
občanov dôležité najmä v oblasti
školstva a dopravy,“ uviedol vice
starosta Karlovej Vsi Branislav
Záhradník.
Najväčšou
kapitálovou
investíciou bude už začatá hĺbková
rekonštrukcia Základnej školy
Alexandra Dubčeka na Majerní
kovej 62. Karlova Ves plánuje
uľahčiť život vodičom z okolia
Ulice Ľudovíta Fullu, kde pribudnú
nové parkovacie miesta. Na rad
príde aj očakávaná rekonštruk-

Najväčšou investíciou bude už začatá hĺbková rekonštrukcia ZŠ A. Dubčeka vrátane
kuchyne a inžinierskych sietí.

cia telocvične v Základnej škole
na Karloveskej 61. Výrazným kapitálovým výdavkom bude aj obnova chodníka a cesty na Púpavovej
ulici a vybudovanie chodníka na
Perneckej ulici.
V rámci jednotlivých kapitol
navýšila Karlova Ves rozpočet svojej organizácie Verejnoprospešné
služby Karlova Ves.
Najviac výdavkov pôjde do školstva a vzdelávania. Z celkového
štátneho transferu vo výške 4 264
260 eur vo forme normatívnych
príspevkov získa najviac Spojená
škola Tilgnerova 14 (2 120 952
eur). Do rekonštrukcií mater-

ských škôl investuje Karlova Ves
namiesto minuloročných 30-tisíc
až 130-tisíc eur. Na nové multifunkčné ihrisko sa môžu tešiť žiaci
Základnej školy na Karloveskej 61.
Viac chce Karlova Ves uľahčiť
život aj seniorom. Tým, čo pobe
rajú najnižšie dôchodky, bude k
dispozícii sociálna výdajňa. Odbremeniť ich môže aj stravovanie v
školských jedálňach, kam namiesto tohtoročných 20-tisíc pôjde až
30-tisíc eur. Do obnovy ciest, opráv
a bezbariérových úprav chodníkov
investuje namiesto minuloročných
100-tisíc až 130-tisíc eur.
-bh-; Foto: MiÚ

Parkovací dom na
Veternicovej zatiaľ nebude

N

echceme parkovací dom.
Takto sa vyjadrila polovi
ca obyvateľov Karlovej Vsi
v dotazníkovom prieskume, ktorý
zorganizovalo hlavné mesto
a Metropolitný inštitút Bratisla
va (MIB). Z dôvodu relatívne
veľkého počtu obyvateľov, ktorí
nesúhlasia s takýmto projektom
na Veternicovej, sa hlavné mesto
rozhodlo odložiť jeho realizáciu.
Do prieskumu sa zapojilo 254
obyvateľov z tejto lokality. Na
otázku, či súhlasia s výstavbou
parkovacieho domu, odpovedalo
29,3% respondentov určite áno
a 10,7% skôr áno. Nesúhlas určite
nie vyjadrilo 46,5 % respondentov a 5,9% odpovedalo skôr nie.
Zvyšok respondentov (7,6%) nevedel na otázku odpovedať resp.
K ARLOVESKÉ NOVINY

potreboval ďalšie informácie.
Hlavnými obavami respondentov je podľa prieskumu strach zo
zlej statiky ich domov či predstava,
že parkovací dom znemožní prí
stup záchranných zložiek, obsluhy
a sťahovacích služieb. Navyše, boja
sa, že sa zvýši výskyt ľudí bez domova a vandalizmus. Respondenti vyjadrili taktiež obavu zo zvýšeného
hluku, exhalátov a svetelného
znečistenia. V prieskume však za
znamenali aj pozitívnu spätnú väzbu od obyvateľov, ktorí si želajú
riešiť parkovanie v lokalite. Riešenie v podobe parkovacieho domu
so zelenou strechou by uvítali.
„Pri výbere vhodných lokalít
a navrhovaní parkovacích domov je
naším prvoradým cieľom, aby parkovacie domy slúžili predovšetkým

Väčšina obyvateľov Veternicovej ul., ktorá sa zúčastnila
na prieskume, si parkovací dom neželá.

rezidentom danej lokality. Budú
môcť parkovať na základe rezidentskej parkovacej karty, ku ktorej
si priplatia jedno euro na rok. Prvým
krokom pred napredovaním projektov v ktorejkoľvek z vybraných lokalít je komunikácia priamo s obyvateľmi danej lokality. Projekty
musia čo najviac vychádzať z po
trieb rezidentov v priamom okolí,“
hovorí sa v spoločnom vyjadrení
hlavného mesta a MIB k výsled-

kom prieskumu.
Aké budú ďalšie kroky?
MIB najprv pripraví parkovacie domy v lokalitách, kde je po
nich dopyt od obyvateľov. Rovnako berú do úvahy aj lokality, kde
je menší odpor obyvateľstva.
Zároveň vyhodnotia všetky podnety od obyvateľov a budú s nimi
ďalej pracovať.
-mš-; Foto: MiÚ
www.karlovaves.sk
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Zákaz parkovania na chodníkoch
spôsobí ľuďom problémy

O

d marca tohto roka bude
možné parkovať na chod
níkoch výlučne tam, kde
to povolí značka. Výnimku do
stanú len bicykle a motorky.
Túto zmenu priniesla minu
loročná novela zákona o cestnej
premávke. Zrušenie parkovania
na chodníkoch a čoraz prísnejšia
parkovacia politika v mestách
môže výrazne skomplikovať
situáciu samosprávam, no naj
mä vodičom. V centrách alebo aj
iných častiach miest totiž nie je
dostatok alternatívnych parko
vacích miest.
Karlova Ves považuje rozhodnutie poslancov národnej rady
za neočakávané a unáhlené. Bez
prechodného obdobia spôsobí
Bratislave ďalšie problémy.
Starostka Karlovej Vsi Dana
Čahojová hovorí, že všetci účastníci premávky od motoristov,
cyklistov až po chodcov si želajú viac poriadku na cestách aj
chodníkoch. „Zavedenie takejto
zásadnej zmeny takmer zo dňa
na deň je drakonickým zásahom
vzhľadom na pomery parkovania v
niektorých častiach Bratislavy. Nie
je možné ani technicky zabezpečiť
projekty, finančné prostriedky,
schvaľovacie procesy Krajského dopravného inšpektorátu (KDI) a samotnú realizáciu v takom krátkom
čase. Zavedenie tejto normy bez
prípravného obdobia prehĺbi stres
a frustráciu obyvateľov, vzniknú
nové neriešiteľné situácie na viacerých sídliskách a ďalšie nároky na
poddimenzované policajné zložky,
ktoré budú zabezpečovať výkon
kontroly,“ upozorňuje Dana Čahojová.
Situáciu z pohľadu samosprávy
komplikuje aj skutočnosť, že

rozhodnutie národnej rady prišlo
pred zimou. „V zime sa práce na
dopravnom značení v teréne zväčša
ani nedajú vykonávať. Karloveské
ulice sú úzke a mnohé chodníky nespĺňajú ani predpísané minimálne
rozmery,“ informovala vedúca
oddelenia dopravy a životného
prostredia Jana Španková.
Novelu zákona považuje za
veľký problém pre samosprávy
i dopravný analytik a Karlovešťan
Jozef Drahovský: „Karlova Ves má
nedostatok parkovacích možností.
Parkovanie na chodníkoch sa využíva ako nutné zlo riešenia situácie
do doby komplexného vyriešenia
parkovania. Táto zmena však predstavuje pre Karlovu Ves veľkú a zbytočnú záťaž. Rovnako časovú, i finančnú pre vypracovanie projektov
dopravného značenia, ich schválenie, výrobu a montáž. Navyše, teraz
sa celá Bratislava pripravuje na zavedenie jednotnej parkovacej politiky a všetko dopravné značenie sa
teda bude ešte raz meniť.“
Čo sa má zmeniť od 1. marca?
„Od 1. marca sa zmení situácia
pri parkovaní na miestach, kde to
neupravuje dopravná značka. Čiže
nie je pravda, čo tvrdia niektoré
médiá, že po tomto dátume bude
celý chodník len pre chodcov. Do
uvedeného termínu môžu na chodníku bez dopravného značenia parkovať autá do 3,5 tony, motorky,
bicykle, kolobežky. Po uvedenom
termíne budú môcť na chodníkoch
parkovať len motorky a bicykle,
ostatné dopravné prostriedky budú
mať takéto parkovanie zakázané,“
vysvetľuje Jozef Drahovský.
Ako sa niečo také mohlo stať?
Cyklokoalícia organizovala pe
tíciu pre zvýšenie bezpečnosti
cyklistov, v ktorej požadovala

Zmena vyvoláva tlak na správcov ciest, a to sú najmä samosprávy.

konkretizovať bočný odstup vozidiel pri predchádzaní cyklistov
1,5 metra. Táto petícia bola prerokovaná na ministerstve dopravy
a ministerstve vnútra. Na oboch
ministerstvách získala
podporu. Tento návrh prešiel riadnym
pripomienkovým konaním, kde
sa k nemu mali možnosť vyjadriť
dotknuté inštitúcie a občania.
Následne pokračovalo rokovanie
politických strán zastúpených v NR
SR. Tie sa dohodli, že daný návrh
všetci pri hlasovaní podporia.
„Do tohto bodu bolo všetko v poriadku. Avšak deň pred hlasovaním
24. 11. 2021 sa objavil poslanecký
pozmeňovací návrh, ktorý zmenil
text hlasovania. Už nebol čas, aby si
poslanci predložené znenie novely
preštudovali a ani sa o ňom nediskutovalo. Poslanci zmenu zákona v
dobrej viere schválili. A práve v tej
to zmene bol zákaz parkovania na
chodníkoch a ďalšie problematické
ustanovenie. Preto poslanci teraz
tvrdia, že netušili, že schvaľujú aj
zákaz parkovania na chodníkoch,“
ozrejmuje pozadie vzniku novely
Jozef Drahovský.
Genézu prijatia tejto novely
zákona potvrdzuje aj tlačový odbor
kancelárie ministra vnútra. Vo svojom stanovisku uviedol, že zmeny
v parkovaní na chodníku boli iniciované poslancami v rámci poslaneckého návrhu novely zákona

o cestnej premávke. Podľa tohto
stanoviska ministerstvo vnútra
poskytne súčinnosť v prípade potreby riešenia danej problematiky.
Ako túto situáciu vyriešiť?
Podľa Jozefa Drahovského je
najjednoduchšie a najkorektnejšie
prijať takú zmenu zákona v NR SR,
ktorá by anulovala celý pozmeňovací návrh podaný deň pred hlasovaním. Rovnako to vidia aj predstavitelia samosprávy vrátane
Karlovej Vsi. Hľadá sa možnosť,
ako oddialiť účinnosť novely zákona tak, aby sa obce mohli poriadne
pripraviť na túto zmenu.
„V súčasnosti mapujeme celé
územie Karlovej Vsi. Sú vytipované
lokality, kde by mohlo byť povolené
parkovanie na chodníkoch. Pracujeme na projektoch, ktoré ešte bude
musieť schváliť Krajský dopravný
inšpektorát a následne tieto mies
ta určí magistrát. Až po tomto
schvaľovacom procese môže nastať
realizácia dopravného značenia,
ktorá si však vyžaduje vhodné po
veternostné podmienky. Proces od
monitorovania vhodných miest, cez
schvaľovací proces, realizáciu a komunikáciu s obyvateľmi či následnú
kontrolu je časovo náročný. Takže
si vyžaduje odklad účinnosti tohto
zákona, minimálne na nasledujúci
kalendárny rok,“ informovala Jana
Španková.
-mš-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Ako hodnotíte rozhodnutie Národnej rady SR – zakázať vodičom parkovanie na chodníkoch? Uvítali by ste odklad nariadenia,
iskusia
Karlovešťanov alebo naopak, vodiči by mali mať možnosť parkovať aj na časti chodníkov?

Pavol Vitko,
publicista

Je to v pohode. Hoci to vyzerá tak, že na Dlhých Dieloch budeme
parkovať na stromoch. Každý z tých stoviek či tisícov ľudí, ktorí
parkujú spolovice na chodníku, si kúpi kladku. Zavesí ju na konár
a vytiahne svoj voz hore. Takže autá sa budú hompáľať ako
salónka vo vetre. Celkom sa na ten pohľad teším, hoci tie stromy
tak trochu ľutujem...

www.karlovaves.sk

Je jedna krásna veta ´Je jednoduché niekoho obviniť, ale veľmi
ťažké je ho obhájiť.´ To sa týka aj parkovania vozidiel v Karlovej Vsi.
Čo majú robiť ľudia bez garáží? Ešte aj ten priestor na chodníkoch
sa im zakáže. Je pravda, že niektorí majitelia motorových vozidiel
Evelin Plešková, sa nevedia vpratať do kože. Ale všetko sa dá, keď sa chce, a nie
pokladníčka
hneď použiť represiu. Zdravý rozum a ohľaduplnosť sa vyplatí.
supermarketu
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Preventívne posypy bránia
vzniku poľadovice

Z

hľadiska zimnej údržby
komunikácií je nevýhodou
Karlovej Vsi kopcovitý
terén so strmými cestami, chod
níkmi a množstvom schodísk.
I keď nesneží, nízke teploty pri
bode mrazu a vysokej vlhkosti
nezriedka vytvárajú podmien
ky pre vznik poľadovice. Aspoň
sčasti tomu bránia preventívne
posypy. Ľad sa vďaka nim nevy
tvorí.
Posledné zimy síce neboli bohaté na snehovú nádielku. Boli
však o to bohatšie na dni, keď sa
na cestách a chodníkoch vytvárala poľadovica. Zamestnanci karloveských verejnoprospešných slu
žieb (VPS) museli preto častejšie
zasahovať. Bolo potrebné použiť
nielen techniku, ale aj ručných
sypačov. „Súčasťou zimnej údržby
je nielen posyp ciest a chodníkov.
Ten sa vykonáva hlavne v čase,
keď sa poľadovica vytvorí. Rovnako
dôležitú úlohu majú aj preventívne
posypy. Vykonáme ich, ak SHMÚ
vydá výstrahu pred jej tvorbou. Ide
najmä 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 sme v noci robili preventívny posyp, keďže sa cesta ráno
nešmýka. Soľ totiž zabránila tvorbe
poľadovice. Mnoho ľudí si potom
myslí, že soľ sypeme zbytočne, veď
sa nešmýka. Ak by sme soľ sypali
až keď sa vytvorí poľadovica, rozpustí sa len vrchná vrstva ľadu.

Vďaka preventívnemu posypu je riziko pošmyknutiu a pádu v skorých ranných hodinách znížené na minimum.

Kritickým časom sú vždy skoré
ranné hodiny. Nemôžeme čakať
na vytvorenie poľadovice, pretože
ľudia by nemohli ísť bezpečne do
práce, do obchodu, deti do škôl,“
vysvetľuje zmysel preventívneho
posypu riaditeľ organizácie Verej
noprospešné služby Karlova Ves
(VPS) Anton Horínek.

Zimnú údržbu verejných priestorov v Karlovej Vsi už niekoľko
rokov zabezpečuje príspevková
organizácia mestskej časti VPS.
Špeciálna technika a 28 zamestnancov odpratávajú sneh a udržiavajú zjazdnosť a schodnosť komunikácií tretej a štvrtej triedy, ktoré
spravuje mestská časť. K nim patrí

aj viacero schodísk, o ktoré nie
je v Karlovej Vsi núdza. Ich zimná
údržba je najnáročnejšia, keďže sa
musí vykonávať prevažne ručne. O
zjazdnosť a schodnosť komunikácií
1. a 2. triedy sa stará hlavné mesto.
Ide najmä o cesty, po ktorých jazdí
MHD.
-mš-; Foto: ilustračné (MiÚ)
Inzercia

Advokátska kancelária

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

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

Najlacn
e

JUDr. Ing. Ivana Bojnu

jšie pa

sce

PÁNSKE KADERNÍCTVO

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)

www.karlovaves.sk
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Investície v Karlovej Vsi v roku 2021

Jún 2021
Február
Február
2022
2022

Pribudli alebo boli opravené viaceré
športoviská, ihriská i chodník
Rok 2021 sa z pohľadu karloveskej samosprávy niesol v znamení bu
dovania i obnovy verejných priestorov na rôznych miestach Karlovej
Vsi. Vďaka tomu majú malí i veľkí Karlovešťania k dispozícii nové či
vynovené športoviská, dopravné ihrisko, či úplne zrekonštruované

najväčšie detské ihrisko. Pribudol aj nový chodník, ktorý spája Dlhé
diely so spodnou časťou Karlovej Vsi. Niektoré z týchto projektov
boli realizované v spolupráci s hlavným mestom, väčšinu však usku
točnila Karlova Ves vo vlastnej réžii a z vlastných prostriedkov.
-mš-; Foto: MiÚ a Ladislav Biznár

PRED
Futbalové
ihrisko na
Majerníkovej
ulici

PO
Počas leta dostalo obľúbené futbalové ihrisko v športovom areáli na Majerníkovej 62 nový hrací povrch. Ten disponuje 24 mm vysokým vlasom, ktorý je vyplnený
kremičitým pieskom. Ihrisko slúži nielen žiakom ZŠ A. Dubčeka počas hodín telesnej výchovy, ale popoludní je bezplatne k dispozícii aj širokej verejnosti.

PRED
Hokejbalové
ihrisko na
Majerníkovej
ulici

PO
Nové hokejbalové ihrisko vyrástlo v športovom areáli na Majerníkovej 62 a slúži nielen hokejbalovej komunite, ale aj všetkým obyvateľom Dlhých dielov. Finančné
prostriedky vo výške necelých 52 tisíc eur uhradila Karlova Ves zo svojho rozpočtu.

PRED
Ihrisko pre
plážové
športy na
Majerníkovej
ulici

PO
Schátraný priestor po bývalých antukových tenisových kurtoch v športovom areáli na Majerníkovej 62 volal po nájdení ďalšieho využitia. Výber padol na ihrisko pre
plážový volejbal. Pieskových plôch pre plážových volejbalistov v Karlovej Vsi je málo a priestor zodpovedal potrebným parametrom. Ihrisko má klasické rozmery 8 x 16 m
a je vybavené čiarami a sieťou. Stĺpy umožňujú nastavenie siete v akejkoľvek výške. Preto sa dá využiť aj na nohejbal či bedminton.

www.karlovaves.sk
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PRED
Multifunkčné
ihrisko na
Tilgnerovej ul.

PO
Karloveské deti a mládež zo Spojenej školy na Tilgnerovej 14 a rovnako aj verejnosť z okolitých ulíc, môžu od novembra 2021 využívať najväčšie multifunkčné ihrisko
v Karlovej Vsi. Hracia plocha je určená pre streetbal, volejbal, hádzanú či malý futbal. Ihrisko sa podarilo vybudovať vďaka spojenej investícii mestskej časti a hlavného mesta.

PRED
Dopravné
ihrisko na
Karloveskej
ulici

PO
V októbri otvorili aj najnovšie a najmodernejšie dopravné ihrisko v Bratislave, ktoré vybudovala karloveská samospráva na ploche pôvodného dopravného ihriska v areáli
Základnej školy na Karloveskej 61. Je určené pre deti z materských i základných škôl. Má rozmer 46 x 30 m, úplné nový asfaltový povrch, na ktorom sú vyznačené cestné
komunikácie, vodorovné i zvislé dopravné značenie. Je vybavené obľúbenými semaformi.

PRED
Detské ihrisko
na Adámiho
ulici

PO
Najväčšie a mimoriadne obľúbené detské ihrisko na Adámiho zrekonštruovali počas jesene. Najväčšiu radosť z jeho opätovného otvorenia v novembri mali deti a ich
rodičia z okolitých bytových domov. Ihrisko myslí na mladšie i staršie deti a počíta aj s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Rekonštrukcia bola kompletne hradená
z rozpočtu mestskej časti.

PRED
Schody na
Sumbalovej
ulici

PO
Chodci z okolia ulíc Jána Stanislava, Sumbalova či Ľudovíta Fullu sa k električkovej zastávke dostanú od novembra 2021 jednoduchšie a pohodlnejšie. Vďaka novému
schodisku aj bezbariérovému chodníku pohodlne prejdú aj imobilní obyvatelia a rodičia s kočíkmi. Bez zašpinenia topánok sa tak dá konečne prejsť od Dlhých dielov
k pešej lávke k električkovej zastávke alebo na druhú stranu Karloveskej ulice.

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Rozhovor

Jún 2021
Február
Február
2022
2022

Dana Čahojová:
Ľudia túžia po pokojnom
a vyrovnanom riešení
problémov. Majú už dosť
hádok a škandálov.

P

osledné obdobie sa nies
lo v znamení nekonfron
tačnej spolupráce medzi
hlavným mestom a Karlovou
Vsou. V uplynulom roku sa v Kar
lovej Vsi ďalej rekonštruovali
školy, budovali nové športo
viská, vysádzali stromy a kvety.
Sú však aj investície, ktoré
stále čakajú na realizáciu ako
napríklad zariadenie sociálnych
služieb na Borskej. V novom
roku sa bude pokračovať v roz
vojových projektoch. Pribudne
parkovisko, investície do ciest,
dopravných projektov a život
ného prostredia. Dana Čahojová
zdôrazňuje, že to, čo ľudia potre
bujú v dnešnej dobe najviac, sú
pokojné riešenia úloh bez hádok
a škandálov.
Ako ste začali nový rok a čo od
neho očakávate?
Nový rok som začala v pokoji a
v zdraví, za čo som z roka na rok
vďačnejšia. Pracovný rok začal,
samozrejme, prácou, ale práca ma
teší a napĺňa, takže fajn. Očakávam
netrpezlivo na to, na čo všetci, že
korona konečne odíde do histórie.
Koncom tohto roka si budú
obyvatelia miest a obcí voliť
nových primátorov a starostov,
čaká to aj Karlovu Ves. Budete
sa opäť uchádzať o dôveru oby
vateľov?
Áno, tento rok je aj rokom komunálnych volieb. Utieklo to ako
voda. Moje rozhodnutie závisí
od viacerých osobných okolností. Samozrejme, aj od toho, či sa
nám podarí zavŕšiť toto obdobie
bez úhony. V každom prípade
za spokojnosť alebo nespokoj
nosť s našou prácou nám bude
vystavené vysvedčenie.
Ak by ste kandidovali, budete
opäť kandidovať ako nezávislá
alebo počítate s podporou poli
www.karlovaves.sk

tických strán?
S politickými stranami je to zložité. Vidíme to denne v priamom
prenose. Pôsobenie politických
strán v komunále spôsobuje
prenášanie nežiadúceho politického boja až na túto úroveň.
V tom horšom prípade je to aj
možnosť vybavovania si partikulárnych straníckych záujmov
cez svojich ľudí v samospráve.
Platí to aj naopak. Lojálni starostovia a primátori si v rámci politickej spriaznenosti oproti iným
dokážu všeličo vybaviť. Je to taký
politický klientelizmus. V Karlovej Vsi sme od toho už niekoľko
rokov ušetrení. Nemyslím si, že by
nám to do budúcna malo chýbať.
Nezávislosť síce znamená vyššiu
mieru slobody, ale aj o to väčšiu
zodpovednosť. Treba pripomenúť,
že udržanie si nezávislosti sťažuje
ľuďom vstup nielen do vyššej, ale
aj do komunálnej politiky. Ak sa
chce človek neangažovaný v poli
tickej strane uchádzať o verejnú
funkciu, má výrazne sťažené podmienky. Zákonodarcov to, logicky,
nevyrušuje, veď ide o konkurenciu.
Tak sa stáva, že kandidátka politickej strany vyvezie do politiky aj
ľudí, o ktorých susedia dovtedy ani
nepočuli.
Budúci nestranícki kandidáti
do komunálnych volieb sú stále
odkázaní na osobný zber podpisov
pod svoju kandidatúru. Keď už nie
pre iné, tak aspoň z dôvodu pandémie by sa táto povinnosť mala
zmierniť.
Predpokladáte, že politický
súboj bude v Karlovej Vsi drsný?
Neviem to odhadnúť. Pokiaľ sa
však zápasí o miesta spojené s nejakou mocou, je to drsné vždy.
Ak by ste mali jednou vetou
porovnať vaše prvé (2014 – 2018)
a druhé (2018 – 2022) volebné
obdobie, v čom boli rozdielne?

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

Jednou vetou sa to nedá
popísať, ale skúsim. Prvé obdobie bolo potrebné sa vyrovnávať
s problematickou minulosťou.
Druhé obdobie si už trúfam nazvať
rozvojovým.
Sociálna sieť odhaľuje, že mno
ho ľudí nerozlišuje medzi úloha
mi mesta, mestskej časti alebo
mestských organizácií. Nevedia,
kto je zodpovedný za pouličné
osvetlenie, kto spravuje na
kladanie s odpadmi, cesty, zeleň.
Čím to je, že ľudia tieto kompe
tencie nerozlišujú?
V tomto majú menšie obce
jednoznačnú výhodu, a to jednu
úroveň riadenia. Tam je to každému
jasné. Bratislava zdedila mnoho
neporiadku a nedokončených vecí.
Nevyhnutne potrebuje úpravu
viacerých vzťahov a kompetencií
medzi mestom a mestskými časťami. Je nelogické, aby v jednom
rajóne mali cesty dvoch a niekde
až troch hospodárov. Niet sa čo
čudovať, že ľudia tomu nerozumejú. Niektoré absurdity sme už
začali riešiť, o ďalších sa rokuje. Sú

činnosti, ktoré je potrebné efektívne koncentrovať. Iné si vyžadujú
dôkladnú lokálnu znalosť a miest
nu prítomnosť. Je nesporné,
že existencia mestských častí
približuje verejnú správu bližšie
k občanovi. Zároveň pôsobí ako
vzájomná protiváha, ak by prišlo
k zvoleniu problematického starostu či primátora.
Čo chcete ešte stihnúť do kon
ca tohto obdobia?
V tomto roku máme veľa rozbehnutej práce. Bude sa stavať
chodník na Perneckej vrátane rekonštrukcie vozovky. Plánujeme
obnovu veľmi komplikovanej
Púpavovej ulice. Hneď po získaní
právoplatného stavebného povolenia sa pustíme do nadstavby parkoviska na Ulici Ľ. Fullu.
Dokončujeme rekonštrukciu materskej školy na Kolískovej, tú
chceme zároveň rozšíriť. Opravou
strechy sme začali s rekonštrukciou ZŠ A. Dubčeka. Momentálne
vyhodnocujeme výsledok verejnej
obchodnej súťaže na zariadenie
sociálnych služieb na Borskej.
K ARLOVESKÉ NOVINY

Rozhovor
Verejnosť si určite všimla aj to, že
okrem budovania hlbšieho vzťahu k nášmu životnému prostrediu
smerujeme aj k priekopníckym
počinom. Presadzujeme opatrenia, ktoré majú pomôcť našim sídliskám vyrovnávať sa so zmenami
klímy tak, aby život v nich bol pre
ľudí príjemnejší. V tom budeme
určite pokračovať. Toto sú len
najvýznamnejšie veci. V pláne je
o mnoho viac.
Minulý rok sa niesol v znamení
masívnej obnovy športovísk
a ihrísk. Vybudovalo sa hokejba
lové ihrisko, vymenil sa povrch
minifutbalového ihriska. Vznik
lo ihrisko pre plážový volejbal,
nové multifunkčné ihrisko, veľké
dopravné ihrisko, inkluzívne
detské ihrisko, rastie športový
park. Bude budovanie nových
športovísk pokračovať?
Športová infraštruktúra v Karlovej Vsi dlho citeľne chýbala.
Začali sme nevyhnutnými investíciami do školských telocviční, naj
mä do opravy striech. Podarila sa
lodenica, bazén, rekonštrukcia futbalového ihriska. Teraz pokračujeme školskými areálmi a posúvame sa do vnútroblokov. Naším
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cieľom je pestrá ponuka dostupná
pre každého. V tomto roku určite
pribudne ďalšie multifunkčné ihrisko. Myslíme aj na bežeckú komunitu. Pribudne skatepark a pri troche
šťastia možno aj pumptrack.
Terasa pri OD Centrum je za
tvorená už dlhý čas. Kedy bude
opravená?
Lávku sme nariadili uzavrieť
z dôvodu havarijného stavu. Mrzí
nás, že to dlho trvá. Disponujeme len informáciou, že mesto
pripravuje projekt na jej sanáciu.
Verím, že sa čoskoro dočkáme aj
vyriešenia tohto problému.
Jurigovo námestie čaká zásad
ná rekonštrukcia. Na čo sa majú
ľudia pripraviť?
Jurigovo námestie sa konečne
dočkalo potrebnej pozornosti.
Opravili sa aspoň čiastočne naj
horšie havarijné situácie. Je to len
začiatok dlhšieho procesu. Mesto
pripravilo architektonickú súťaž.
Na jej základe sa vypracuje projekt.
Až potom bude nasledovať zásadná rekonštrukcia. Sme vďační,
lebo je to veľkolepý hodnotný
priestor, kde býva mnoho ľudí.
Náklady na dôkladnú rekonštruk-

ciu budú iste vysoké. Vítame
akúkoľvek snahu hlavného mesta pomôcť tunajším obyvateľom.
Naposledy sa diagnostikovala lávka smerom k budove poisťovne,
ktorá je súčasťou plánovaných
opráv. Čiastkové opravy sú aspoň
náplasťou na dlhodobé bolesti
Jurigovho námestia a musia kontinuálne pokračovať.
Na Veternicovej ulici chcela
parkovací dom vybudovať naj
skôr Karlova Ves. Vlani spus
tilo iniciatívu aj hlavné mesto.
Ľudia parkovací dom v hlaso
vaní odmietli. Pritom to mohlo
pomôcť vo výraznom navýšení
parkovacích miest. Ako si
vysvetľujete ich nesúhlas?
Je to škoda. Na jednej strane
chápem obavy obyvateľov. Na
druhej strane si myslím, že sa
nechali strhnúť agilnou skupin
kou, aká vzniká všade, kde sa niečo
deje. Bez súhlasu miestnych obyvateľov sa táto stavba realizovať
nedá. A je jedno, či by bola stavebníkom naša mestská časť alebo
hlavné mesto. Vo všeobecnosti sa
stretávame s odmietaním výstavby parkoviska aj parkovacích domov obyvateľmi dotknutej oblasti.

Napriek problémom s parkovaním
to ľudia vnímajú ako ďalšiu výstavbu. A na to sú už alergickí.
Ako sa zmenila spoločnosť
v Karlovej Vsi? Akí sú Karlovešťa
nia?
To je široko položená otázka.
Trochu sledujem aj iné časti mesta
a podvedome cítim, že Karlovešťania sú iní ako trebárs Dúbravčania,
Račania alebo Petržalčania. Je to
zaujímavý úkaz. Karlovešťanov
považujem za veľmi vnímavých
k verejnému životu, citlivých
k prírode a veľmi aktívnych. Sčítanie ukázalo, že sú aj veľmi vzdelaní.
Tak ako celú spoločnosť devastačne zasiahla pandémia, neobišla ani nás. Ľudia sú unavení a po
smutnelí. Nečudo, je ťažká doba.
Bude sa podľa vás situácia
v spoločnosti zlepšovať?
Nemáme na výber. Musíme
sa s tým popasovať. Za našu samosprávu môžem povedať, že
sa snažíme čeliť pokojným a vyrovnaným spôsobom problémom
a úlohám, ktoré nám prináša život.
Myslím si, že to ľudia dnes potrebujú najviac.
-bh-; Foto: MiÚ a Jana Hrdličková

Osobné
stretnutia
sú vzájomne
obohacujúce.
Čas pandémie
ukázal, aké sú
vzácne.

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Už je známa podoba
Jurigovho námestia po
revitalizácii

R

ozhodla o nej architek
tonicko-krajinárska súťaž
na komplexnú úpravu
Jurigovho námestia. Jej víťazom
sa stali odborníci z 2M ateliér
architektúry. Cieľom súťaže bolo
nájsť spôsob ako prinavrátiť
roky zanedbaný verejný priestor
naspäť obyvateľom. Obnova ná
mestia prinesie nové možnosti
využitia voľného času. Súťaž za
strešoval Metropolitný inštitút
Bratislavy (MIB) v spolupráci
s hlavným mestom a Karlovou
Vsou. Počas roka vypracujú víťazi
architektonickej súťaže projek
tovú dokumentáciu. Potom bude
nasledovať samotná rekonštruk
cia, ktorá bude pravdepodobne
rozdelená na viaceré etapy.
„Obyvatelia Jurigovho námestia
bývajú na veľkolepo navrhnutom
priestore. No od výstavby sa oň nik
poriadne nestaral. Rokmi chátral
natoľko, že si vyžaduje rozsiahlu a
finančne nákladnú rekonštrukciu.
Čiastkové ad hoc opravy síce trochu
pomôžu, ale nestačia. Jurigovo námestie tvoria nielen nadzemné viac
úrovňové priestory, ale aj podzemie. Všetko je zrelé na generálku,“
povedala starostka Karlovej Vsi
Dana Čahojová.
Potenciál Jurigovho námestia
je veľký
Citlivý, komplexný a nadčasový.
Týmito slovami zhodnotila porota
víťazný architektonický návrh na
úpravu Jurigovho námestia. Architekti z 2M ateliér architektúry
splnili súťažné zadanie. Navyše
ponúkli technicky realizovateľné
riešenie, ktoré rešpektuje pôvodný charakter námestia. Výhodou
námestia je izolovanosť od dopravy, keďže sa sčasti nachádza na
strechách objektov. Vďaka tomu
mohli architekti využiť naplno
potenciál lokality, ktorá slúži len
chodcom.
S takýmto hodnotením poroty
sa stotožňuje aj vedúci referátu
územného plánovania miestneho
úradu architekt Peter Vaškovič,
ktorý v porote zastupoval Karlovu
Ves: „Za klady víťazného návrhu
www.karlovaves.sk

Jurigovo námestie v budúcnosti obohatia aj vysadené stromy.

považujem najmä zachovanie
pôvodného charakteru Jurigovho
námestia. Rešpektuje pôvodný, mimochodom veľmi kvalitne navrhnutý viacúrovňový verejný priestor,
ktorý bol degradovaný najmä nedostatočnou a zanedbanou údržbou.
Návrh rozvíja pôvodné časti námestia do novej kvality. Ráta aj s novými
prvkami, ktoré by mali zabraňovať
prehrievaniu prostredia počas
horúcich dní a napomôcť k zmierneniu dopadov klimatickej krízy.
Za pozitívum považujem aj návrh
na oživenie existujúceho nadchodu
nad Karloveskou ulicou v podobe
improvizovanej lesnej škôlky.“
Ihrisko, námestie aj výťah
Na námestí v budúcnosti pri
budne detské ihrisko s trampolínami a malé námestie. Navyše,
pôvodnú fontánu sprístupnia viac
ľuďom. Dôležitú rolu bude mať aj
zeleň, keďže v súčasnosti v lokalite
dominujú spevnené plochy. V letných mesiacoch sa prehrievajú,
čo obyvateľov odrádza od dlhšieho pobytu. Zeleň má tiež pomôcť
zmierniť dopady klimatickej krízy.
Námestie ochladia pergoly so
zelenou strechou a popínavými
rastlinami. Architekti vo svojom
návrhu počítajú aj s premysle
ným systémom na zadržiavanie a
následné využitie dažďovej vody.
Jurigovo námestie je súčasťou
sídliska zo 60. rokov minulého
storočia a nachádza sa čiastočne
na strechách prevádzok. Aj preto
je sťažená jeho dostupnosť pre
rôzne skupiny obyvateľov, ako sú
ľudia na vozíku, seniori, cyklisti

či rodičia s deťmi. Najlepším
riešením na odstránenie týchto
bariér je výťah. Ten splní komfortne svoj účel a najmenej zasiah
ne do verejného priestoru.
Námestie oživia farby
Významnú úlohu zohrajú farby,
umenie a odkaz na pôvodné materiály. Architekti okrem farebného detského ihriska navrhujú
aj pestrofarebný Karloveský koberec, ktorý vytvoria v spolupráci
s umelcom. Pôjde o veľkoplošnú
mozaiku zhotovenú z betónovej
dlažby vo farbách okolia – tyrkysu fontány, teplých farieb obytných domov, zelene niekdajších
viníc či zemitej farby tehlových
hodín. Farebnosť aj použité materiály budú vychádzať z pôvodnej
koncepcie námestia. Aj preto architekti plánujú zachovať pôvodnú terakotovú dlažbu všade tam,
kde to bude možné. Na zvyšné
miesta navrhujú dať betónovú
dlažbu pôvodných rozmerov. Na
námestí je niekoľko existujúcich
umeleckých diel, napríklad dodnes
funkčná fontána od Teodora Lugsa, Eugénie Lugsovej a Jozefa
Fabianeka, atypický mezonetový
bytový dom či stĺp Meranie času.
Práve umelecký prvok Meranie
času chcú architekti nanovo zrekonštruovať a dostavať ho do
pôvodnej podoby.
Príprava a priebeh súťaže
Verejnú
architektonicko-krajinársku súťaž vyhlásilo hlavné
mesto a MIB, pričom podmienky súťaže potvrdila aj Slovenská
komora architektov. Spoluprácu

vyhlasovateľov súťaže s Karlovou Vsou zabezpečila nominácia zástupcu mestskej časti v
súťažnej porote. Ako upozorňuje
Peter Vaškovič, takáto prax nie
je v Bratislave samozrejmosťou.
Veľký podiel na nej majú korektné vzťahy vedenia mestskej časti
a hlavného mesta. V súťažnej porote našli svoje miesto autorizovaní architekti, zástupcovia mesta
i mestskej časti, MIB, architekti
pôsobiaci na akademickej pôde
či architekti z praxe. Rozhodoval
napríklad aj krajinný architekt z
Českej republiky, ale aj experti
z rôznych technických oblastí a
kultúry. Celková plocha riešeného
územia predstavuje 13 500 met
rov štvorcových, teda takmer
poldruha hektára. Práca súťažnej
poroty sa začala už pri formulovaní súťažných podmienok na jar
minulého roka.
„Cieľom súťaže, premietnutým
do súťažných podmienok, bolo
získať návrh kultivovaného verej
ného priestoru. Ten by mal reago
vať na súčasné výzvy klimatických,
spoločenských a demografických
zmien, najmä starnutie obyvateľ
stva. Návrh revitalizácie námestia mal ponúknuť pestrú skladbu
funkcií, aby sa námestie stalo mies
tom stretávania rôznych generácií,
sociálnych skupín a obyvateľov
blízkeho a širšieho okolia. Svoje
miesto tam má mať aj umelecké
dielo prepájajúce historický odkaz
a súčasné témy rozvoja Karlovej
Vsi. Námestie by malo tvoriť
atraktívne prostredie pre pôsoK ARLOVESKÉ NOVINY

Informujeme
benie inštitúcií ako je napríklad
Karloveská knižnica, rovnako aj
fungovanie prevádzok v bezpro
strednom zázemí. Zároveň však má
byť súčasťou prostredia obyvateľov
domov v lokalite,“ priblížil ciele
súťaže Peter Vaškovič.
Súťaž bola vyhlásená ako dvoj
kolová, verejná a anonymná.
Cieľom prvého kola bolo vybrať
najvhodnejší návrh predmetu
súťaže pre postup do druhého
kola. Hlavným kritériom bola kva
lita navrhnutého riešenia. Členovia poroty sa dohodli, že jednotlivé
návrhy budú hodnotiť väčšinovým
hlasovaním po diskusii. V prvom
kole súťaže bolo hodnotených päť
návrhov, pričom porota posunula
do druhého kola až štyri z nich.
Niektoré boli riešené komplexne
už v prvom kole. Ostatné obsahovali inovatívne a inšpiratívne
návrhy, architektonické a krajinárske prvky, ktoré predstavovali
zaujímavý potenciál použiteľný v
druhom kole súťaže.
„Už v tejto fáze súťaže som
zdôrazňoval potrebu vytvorenia
podmienok pre oživenie prevádzok
na námestí. Poukazoval som na potrebu odstránenia komunikačných
a prevádzkových bariér, rozšírenie plôch zelene, návrh prvkov
pre zlepšenie kvality mikroklímy
a citlivý prístup k návrhu nových
športovo-rekreačných plôch a zaria
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Zachovaná by mala zostať aj nepoškodená časť pôvodnej terakotovej dlažby.

dení,“ vysvetľuje Peter Vaškovič.
Aký bude ďalší postup?
„Počas tohto roka sa podľa víťazného návrhu bude tvoriť projektová
dokumentácia, ktorá je náročná
z dôvodu opravy pôvodnej nosnej

konštrukcie. Presnejší harmonogram realizácie obnovy námestia
bude jasný až po dokončení projektovej dokumentácie. Samotná rekonštrukcia bude rozdelená na viaceré etapy z dôvodu predpokladanej

výšky stavebných nákladov a technickej komplikovanosti zadania,“
informoval o ďalšom postupe obnovy Peter Lényi, riaditeľ sekcie
súťaží v MIB.
-mš-; Vizualizácie: MIB

Nový park ponúkne
Prašák
dostatok
možností pre
aktívny i pasívny oddych
Vertikalita Jurigovho námestia je podčiarknutá v topografii najvrchnejšej
úrovne. Podlaha je transformovaná na farebné detské ihrisko obsahujúce
trampolíny, kopce, šmykľavky a obdobné herné aktivity. Lemovanie priestoru
vegetáciou je doplnené o rozprašovače vodnej pary a prvkov tienenia. Priestor
v tejto “klimatickej bubline” je primárne určený deťom a mládeži, ktorá ho
využíva vo všetkých dimenziách. Nehostinná asfaltová plocha sa pretvára na
multifunkčný trojdimenzionálny aktívny priestor.

A

reál
nového
multi
funkčného parku na Kar
loveskej ulici plánuje
hlavné mesto sprístupniť verej
nosti v apríli alebo máji. Stane
sa tak po dokončení stavebných
prác a následnej kolaudácii.
Bude to závisieť aj od rýchlosti
záverečných schvaľovacích pro
cesov a klimatických podmienok.
Vyplýva to z informácie, ktorú
redakcii Karloveských novín
poskytla hovorkyňa hlavného
mesta Katarína Rajčanová.
Novovybudované
verejné
priestranstvo poskytne obyvateľom Karlovej Vsi rôznorodé
možnosti na šport aj oddych pre

rôzne vekové kategórie. Od skateparku až po parkúr, preliezky či
prechádzky v sakurovej aleji alebo
dažďovej záhrade. Práve tá bude
výrazným vizuálnym prvkom v
parku. Nový multifunkčný park
bude poskytovať aj detskú zónu
pre najmenších.
„Mikroklímu bude regulovať
dažďová záhrada, novovysadené
stromy či sakurová alej pozdĺž
promenády parku. Záujem návštev
níkov o pobyt v parku iste výrazne
ovplyvní aj novonavrhnuté verejné
osvetlenie,“ dopĺňa informáciu
Katarína Rajčanová.
V súčasnosti je dokončená väčšia
časť parku. Vlani zrealizovali kom-

Nostalgia z detstva, kedy tzv. prašáky ( oceľ. konštrukcia slúžiaca na prášenie
kobercov) boli súčasťou každého sídliska nás podnietila k vytvoreniu nového
ihriska.
Detské ihrisko prináša novú aktívnu časť najvyššieho priestoru Jurigovho námestia. Predtým prázdna asfaltová plocha sa teraz stáva aktívnou súčasťou
námestia. Množstvo popínavej zelene, ťahajúcej sa ponad detské ihrisko
poskytuje v letných mesiacoch útočisko pred slnkom a zlepšuje mikroklímu
tejto exponovanej plochy. Jednoduchá forma oceľovej konštrukcie poskytuje
množstvo variácii pre vytváranie preliezok či workoutových priestorov. Rebriny
či hrazdy v rôznych úrovniach vytvárajú variáciu elementov a samotná štruktúra tak nie je samoúčelná. Hmota oceľovej konštrukcie nadväzuje na nosný
skeletový systém objektu pod ňou čím nie je staticky invazívna k pôvodnému
objektu. Farebnosť povrchov z EPDM je kontrastom voči pôvodnej sivej ploche.
Jednoduchosť hracích plôch dopĺňa tvarová pestrosť - tunel, kopec či trampolína na detskom ihrisku nemôžu chýbať priaznivo vplývajú na trénovanie motorických či senzorických vlastností detí.

K ARLOVESKÉ NOVINY

Fontána v priestore
Prítomnosť a kontakt s vodnou plochou (a vodou samotnou) je a

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

pletnú výsadbu, povrchy, viaceré
športoviská, detskú zónu, osvetlenie, závlahu či dažďovú záhradu.
„V tomto roku budeme ešte fina
lizovať drobné prvky architektúry

ako tribúnu, dokončíme bežeckú
dráhu a predovšetkým budeme
pokračovať v realizácii skateparku,“
uzatvára Katarína Rajčanová.
-mš-; Vizualizácia: AWE ATELIER
www.karlovaves.sk
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Sčítanie

Jún 2021
Február
Február
2022
2022

Sčítanie ukázalo veľa vzdelaných Karlovešťanov

V

iac ako dve tretiny Kar
lovešťanov je v produk
tívnom veku a prevládajú
ženy. Vyplýva to z výsledkov
sčítania obyvateľov, ktoré zverej
nil Štatistický úrad SR. Rovna
ko zaujímavou informáciou je,
že takmer polovica obyvateľov
Karlovej Vsi má vysokoškolské
vzdelanie, sú slobodní a bez
náboženského vyznania. Takmer
90 percent Karlovešťanov udáva
slovenskú národnosť.
Podľa výsledkov sčítania má Karlova Ves 35 644 obyvateľov, z toho
je 18 664 žien (52,36%) a 16 980
mužov (47,64%). Najviac, až 24 780
ich je v produktívnom veku 15 – 64
rokov (69,52%), nasleduje 5 817
Karlovešťanov v poproduktívnom
veku 65 a viac rokov (16,32%) a

5 047 v predproduktívnom veku
0 – 14 rokov (14,16%). Až 43,82%
(15 620) udalo rodinný stav slobodný – slobodná, 39,84% (14 200)
žije v manželstve, 10,01% (3 568)
je rozvedených a 5,3% (1 888) sú
vdovy resp. vdovci.
Zaujímavé sú aj čísla o ukonče
nom vzdelaní, pričom takmer
polovica
obyvateľov
Karlovej Vsi 43,73% (15 587) dosiahla vysokoškolské vzdelanie.
Ukončené základné vzdelanie
má 8,78% Karlovešťanov (3 129),
stredné odborné (učňovské)
vzdelanie bez maturity 6,81%
(2 428), úplné stredné vzdelanie s maturitou 21,16% (7 544),
vyššie odborné vzdelanie 4,29%
(1 529) a bez školského vzdelania
je 35 osôb vo veku 15 a viac rokov

Počet obyvateľov Karlovej Vsi podľa
pohlavia

muži
ženy

16980
18664

www.karlovaves.sk

47,64%
52,36%

(0,1%). Okrem toho žije v Karlovej
Vsi 3 743 detí vo veku do 14 rokov
(10,5%) zatiaľ bez ukončeného
vzdelania.
Drvivá väčšina, až 30 951 obyvateľov Karlovej Vsi (86,83%) sa
hlási k slovenskej národnosti, 596
(1,67%) k maďarskej, 422 (1,18%)
českej, 117 (0,33%) ukrajinskej
a 99 (0,28%) k ruskej národnosti.
Z hľadiska náboženského vyznania skoro polovica Karlovešťa
nov (44,43%) uviedla, že je bez
náboženského vyznania, čo v
absolútnych číslach predstavuje
15 837 obyvateľov. K rímskokatolíckej cirkvi sa prihlásilo 13 241
obyvateľov Karlovej Vsi (37,15%),
k Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania 1 621 (4,55%), ku gréckokatolíckej 352 (0,99%), pra-

voslávnej 246 (0,69%) a Reformovanej kresťanskej cirkvi (kalvínskej)
115, čo predstavuje 0,32%.
-mš-

Počet obyvateľov Karlovej Vsi podľa
ekonomických vekových skupín

predproduktívny vek
(0 – 14 rokov)
5047
produktívny vek
(15 – 64 rokov)
24780
poproduktívny vek
(65 a viac rokov)
5817

14,16%
69,52%
16,32%

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Štruktúra obyvateľov podľa rodinného
stavu

slobodný, slobodná
ženatý, vydatá
rozvedený, rozvedená
vdovec, vdova
nezistené

15620
14200
3568
1888
368

43,82%
39,84%
10,01%
5,3%
1,03%

Štruktúra obyvateľov podľa národnosti

slovenská
maďarská
česká
ukrajinská
rusínska
nemecká
rómska
ostatné
K ARLOVESKÉ NOVINY

30951
596
422
117
63
51
16
3428

86,83%
1,67%
1,18%
0,33%
0,14%
0,14%
0,04%
9,62%

Štruktúra obyvateľov podľa najvyššieho
dosiahnutého vzdelania

vysokoškolské vzdelanie 15587
úplné stredné vzdelanie
7544
bez ukončeného vzdelania 3743
základné vzdelanie
3129
stredné odborné vzdelanie 2428
nezistené
1649
vyššie odborné vzdelanie
1529
bez školského vzdelania
35

43,73%
21,16%
10,50%
8,78%
6,81%
4,63%
4,29%
0,10%

Štruktúra obyvateľov podľa
náboženského vyznania

bez náb. vyznania
15837
rímskokatolícke vyznanie 13241
evanjelické vyznanie
1621
gréckokatolícke vyznanie
352
pravoslávne vyznanie
246
reform. kresť. vyznanie
115
Jehovovi svedkovia
75
ostatné
4157

44,43%
37,15%
4,55%
0,99%
0,69%
0,32%
0,21%
11,66%

www.karlovaves.sk
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Zber kuchynského odpadu

Jún 2021
Február
Február
2022
2022

Zber rozložiteľného
kuchynského odpadu sa
v Karlovej Vsi začne
v apríli

V

edeli ste, že na jed
ného Bratislavčana pri
padá ročne vyše 120 kg
kuchynského bioodpadu? Ak
zozbierame tento druh odpa
du zvlášť, môžeme ho spraco
vať a opätovne vrátiť do pôdy
ako hodnotný kompost. Mesto
Bratislava aj v súvislosti s povin
nosťou zaviesť zber kuchynského
odpadu predstavilo stratégiu na
kladania s komunálnymi odpadmi.
Ako uvádza hlavné mesto, ide
o najväčšiu zmenu v odpadovom
hospodárstve od zavedenia triedeného zberu. Bratislavským priekopníkom sa stala mestská časť
Lamač, ktorá bioodpad zbiera od
októbra 2021. Podarilo sa tam
vyzbierať už takmer 65 ton tohto
druhu odpadu.
Hlavnému mestu vznikne povinnosť zaviesť zber kuchynského
bioodpadu 1. januára 2023. Mesto už v septembri minulého roka
prijalo všeobecne záväzné naria
denie, ktoré doplnilo už existujúce
o nakladaní s komunálnymi odpad
mi na území mesta.
Ak mestská časť zavedie zber
kuchynského bioodpadu, musia sa
do projektu zapojiť všetci pôvodcovia odpadu v mestskej časti.
Triedenie bude povinné, čím sa
nahradí doterajšia dobrovoľnosť
správcu nehnuteľnosti.
Karlovešťania dostanú košíky
s vreckami
Distribúcia balíčkov sa v Karlovej Vsi začne 14. marca. Zber
kuchynského odpadu sa začne
4. apríla. Viac sa dozviete v marcovom vydaní Karloveských novín.
Obyvatelia bytových domov
budú kuchynský bioodpad triediť
do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 litrovom
kuchynskom košíku. Po naplnení
vrecko uzatvoria a vynesú ho do
120 l alebo 240 l hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou:
Kuchynský biologicky rozložiteľný
odpad. Umiestnená bude v blízkos
ti bytového domu.
www.karlovaves.sk

Obyvatelia rodinných domov
budú kuchynský bioodpad triediť
doma do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchyns-

kom košíku. Po naplnení vrecko
uzatvoria a umiestnia ho do 20 l
hnedej zbernej nádoby označenej
nálepkou: Kuchynský biologicky

rozložiteľný odpad. Túto zbernú
nádobu budú vykladať na obvyklé
odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu do 7.00 h.
-ab-; Foto: ilustračné (@Reuters)

Čo patrí do kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad?
Všetky pevné zvyšky z prípravy jedál rastlinného aj živočíšneho pôvodu, nespotrebované zvyšky jedál a potravín vrátane pokazených, potraviny po dobe
trvanlivosti bez obalov vrátane mäsa a malých kostí, vrecká z čajov a usade
niny z kávy, chlieb, pečivo, cestoviny, ryža, strukoviny, obilniny, zaváraniny bez
sklenených, plechových a iných obalov, bez tekutej časti, ovocie a zelenina, vrátane šupiek, vajcia a škrupiny z vajec, použité papierové vreckovky, certifikované kompostovateľné vrecká a papierové vrecká.

Čo nepatrí do kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad?
Jedlé oleje a tuky, obaly z potravín, obaly po konzumácii jedál, vrecká bez
certifikátu na kompostovanie, kávové kapsuly, cigaretové ohorky, odpad zo
záhrad a iný komunálny odpad, tekuté zložky kuchynského odpadu (napr. polievky, omáčky, mlieko), veľké kosti (napr. rebrá, špikové kosti), nepotravinové
výrobky ako plienky, obsah vysávača a pod.
Inzercia

Spoločnosť OLO hľadá záujemcov o pozíciu
informátor/ka – motivátor/ka pre projekt zavedenia oddeleného zberu
kuchynského odpadu z domácností.
Úspešní uchádzači budú komunikovať s obyvateľmi Karlovej Vsi a oboznamovať ich
s novým projektom s cieľom motivovať ich k zapojeniu sa do triedenia kuchynského
odpadu. Zároveň budú zabezpečovať distribúciu a odovzdávanie balíčkov na účely
zberu. Pred samotnou distribúciou bude prebiehať školenie.
Mesačná mzda pri úväzku 20 hod./týž.: 570 eur /mesiac.
Mesačná mzda pri úväzku 30 hod./týž. : 855 eur /mesiac
Mesačná mzda pri úväzku 40 hod./týž. : 1140 eur /mesiac
Práca na dohodu: základná zložka mzdy 6,50 eur /hodina
Kontaktná osoba: Diana Cehulová, tel.: 0940 992 890,
e-mail: cehulova@olo.sk
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Vysoký počet diviakov
pretrváva

V

äčšina ľudí vníma rastúci
počet diviačej zveri v blíz
kosti obydlí ako riziko.
Obáva sa útoku na človeka či
zviera, aj keď dosiaľ podobný in
cident u nás nebol zaznamenaný.
Zver sa pohybuje aj po cestách,
kde zasa hrozí riziko nečakanej
kolízie s vozidlami. Karlova Ves
každý rok žiada o mimoriadny
odstrel. V tomto roku upozorňu
je na akútny rastúci problém, ale
zdá sa, že na razantné riešenie
budeme musieť naďalej čakať.

Po karloveských sídliskách sa
už premávajú desiatky divia
kov, odstrel pár kusov veľmi
nepomôže.
Situáciu z časti riešili poľovníci
na Devínskej Kobyle. V stredu 12.
januára odlovili 19 diviakov. Podľa
poľovníkov išlo v rámci jedného
dňa o mimoriadny počet, keďže
štandardne odlovia dvoch diviakov
týždenne. Dôvodom nižšieho od
lovu je nepredvídateľnosť pohybu
diviakov, pokiaľ ide o mesto a čas.
-red-; Foto: PS Devínska Kobyla

Predseda poľovníckej spoločnosti Devínska Kobyla Ján Martinovič informoval, že sa do kolektívnej poľovačky zapojilo 45 poľovníkov aj psovodov.

www.karlovaves.sk
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Semafory dopravného ihriska
doplní časový spínač

A

j vám sa pri návšteve
nového dopravného ihris
ka v areáli základnej
školy na Karloveskej ulici stalo,
že nefungovali semafory? Čin
nosť semaforov sa v dohľadnej
dobe zjednoduší. Budú ovládané
časovým spínačom, ktorý ich vy
pne a zapne.
„Vybudovali sme jedno z naj
väčších a najmodernejších dopravných ihrísk v meste a chceme,
aby bolo čo najviac využívané na
dopravnú výchovu detí v školskom
i mimoškolskom čase. Viacero
občanov sa pýtalo na režim fungovania semaforov na dopravnom
ihrisku, keďže ide o veľmi atraktívny
hrací prvok. Našli sme riešenie, aby
semafory nemuseli byť manuálne
spúšťané a aby automaticky fungovali vo vybraných časoch,“
uviedol vicestarosta Karlovej Vsi
Branislav Záhradník.
Jazdné pruhy, vodorovné a zvislé dopravné značenie či parkovacie miesta sú k dispozícii neobmedzene. Čo však cestná svetelná
signalizácia? Semafory patriace k
obľúbeným prvkom dopravných
ihrísk ostali počas voľných dní
vypnuté. Dôvodom boli najmä

Dopravné ihrisko si ihneď po jeho otvorení obľúbili karloveské deti a ich rodičia.

prázdniny a prerušené vyučovanie.
Keďže semafory sú závislé na
prívode elektrickej energie, musí
ich niekto prísť zapnúť a vypnúť.
Počas pracovných dní sa o túto činnosť stará školník základnej školy. Preto zostali semafory počas
voľných dní nečinné.
Už čoskoro sa však situácia
zmení k lepšiemu. Veľký dopyt

návštevníkov prísť na ihrisko po
pracovnej dobe navodil myšlienku
inštalácie časového spínača, ktorý
by automaticky zapínal a vypínal
dopravné semafory v presne
stanovený čas. Po vysúťažení
dodávateľa a následnej inštalácii
časového spínača sa deti budú
môcť tešiť z funkčných semafo
rov bez ohľadu na pracovný deň,

víkend alebo sviatok.
Dopravné ihrisko má za cieľ slúžiť
nielen školákom počas školského
vyučovania, ale aj deťom v sprie
vode rodičov v poobedňajších
hodinách a cez víkendy. Časový
spínač bude teda vítaným doplnkom infraštruktúry dopravného
ihriska.
-ab-; Foto: MiÚ

konštatuje, že všetkých 9 ihrísk v
areáloch materských škôl vyhovuje technickej norme.
-ab-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Pravidelná kontrola a údržba dokážu
zachovávať ihriská v bezpečnej prevádzke pre radosť detí a spokojnosti ich
rodičov.

Kontrola ihrísk v škôlkach
potvrdila ich bezpečnosť

V

areáloch karloveských
materských škôl bola
koncom roka pravidelná
kontrola ihrísk a herných prvkov.
Počas kontroly neboli zistené
závažné nedostatky, ktoré by
mohli obmedziť prevádzku
ihrísk.
Výsledok revízie je potrebné
vnímať nielen ako oficiálny dokument, ktorý sa opečiatkovaný
založí do zásuvky. Práve naopak,
odhaleným nedostatkom bude
referát životného prostredia
venovať zvýšenú pozornosť. Navyše, poslúži ako vhodný podklad
k plánu opráv detských ihrísk.
Revízny technik zároveň vyhotovil súpis pripomienok a odporúčaní
K ARLOVESKÉ NOVINY

nápravy drobných nedostatkov.
Pri niektorých herných prvkoch
ide o viac-menej kozmetické chyby
ako napríklad ošúchaný náter alebo chýbajúce krytky matíc. Na hoj
dačkách odporučil revízny technik
vymeniť zopár kusov sedákov alebo nastaviť doraz reťazí na výšku
ustanovenú normou. V menšej
miere boli pripomienkované aj
terénne nerovnosti v oblasti dopadových plôch pod hojdačkami alebo preliezkami.
Pre zaistenie bezpečnosti detí
pohybujúcich sa na detských
ihriskách
vykonáva
mestská
časť pravidelnú revíziu herných
prvkov aj v areáloch materských
škôl. Záverečná revízna správa

www.karlovaves.sk
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Práce na hĺbkovej obnove
MŠ Kolískova sa skončia na jar

A

j vďaka prostriedkom z
Nórskych grantov a Eu
rópskej únie sa môže Kar
lova Ves pochváliť novátorskou
obnovou budovy materskej ško
ly na Kolískovej 14. Na Slovensku
zatiaľ neexistuje príklad kom
plexnej obnovy verejnej budovy,
ktorá zahŕňa zníženie ener
getickej náročnosti a zároveň
prináša zelené opatrenia na pod
poru biodiverzity.
„Nejde len o štandardnú rekonštrukciu budovy. Počítame
s radikálnym znížením jej energetickej náročnosti, so zlepšením
vnútorného prostredia, s využitím
zrážkovej vody, obnoviteľnými
zdrojmi energie a výsadbou zelene
s podporou biodiverzity,“ informuje
vedúca referátu riadenia projektov Lenka Nemcová.
Okrem zateplenia zabráni
prehrievaniu budovy aj efektívne
vonkajšie tienenie. Rovnako je
dôležitá účinná, prírode blízka

zelená infraštruktúra. Zelené
fasády bude zavlažovať zachytená
dažďová voda. Vodu zachytenú do
podzemnej nádrže využijú aj na
sanitárne účely.
Deti budú dýchať čerstvý
vzduch
Vetranie a výmenu vzduchu v
budovách zabezpečí ekologická
rekuperácia vzduchu.
Výmenník privádza do priestorov už
predhriaty vzduch. Vetranie pomocou rekuperačných jednotiek
zvýši nielen kvalitu vnútorného
prostredia, ale ušetrí aj energiu
vďaka spätnému získavaniu tepla.
Zabráni aj vzniku nadmernej vlhkosti v interiéri, množeniu rôznych
hubových a plesňových organizmov. Výrazne sa zlepší prostredie
najmä pre malých alergikov, keďže
vymenený vzduchu bude bez prachu a peľov z vonkajšieho prostredia.
„Unikátne riešenie nasáva čistý
vzduch z obnovených vnútorných

Zelenú infraštruktúru budú tvoriť aj vegetačné steny s popínavými
rastlinami a ochladzovacím vodným prvkom v átriu škôlky.

átrií s vysadenou zeleňou, ktorá
podporí zachovanie biodiverzity a
zároveň poslúži ako prirodzená čistička vzduchu,“ vysvetľuje Lenka
Nemcová.
Popri plánovaných prácach
zrekonštruovali ďalšie časti hygienických zariadení, opravili
terasu a chodník pred škôlkou.
Rok intenzívnych stavebných prác
znamenal nielen hĺbkovú obnovu,
ale aj združovanie finančných pro
striedkov. Celá aktivita sa už blíži
do finále. Všetky hlavné stavebné práce boli ukončené, ostávajú už len dokončovacie práce na
skrášlení interiéru a sadovnícke

práce, ktoré zrealizujú na jar.
Celkové náklady na obnovu
budovy dosiahli výšku viac ako
1 milión eur. Z toho takmer 390tisíc eur pokryli Nórske granty a
štátny rozpočet prostredníctvom
Ministerstva životného prostredia v rámci projektu MITADAPT
a 150-tisíc grant z programu LIFE
finančného nástroja Európskej
únie na podporu životného pro
stredia v rámci projektu DELIVER.
Zvyšných 460-tisíc eur financovala
Karlova Ves z vlastného rozpočtu.
-mš-; Vizualizácia:
Ing. arch. Juraj Beseda
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Začali sa práce
v ZŠ A. Dubčeka

O

prava strechy, inštalá
cia solárnych a fotovol
taických panelov, re
kuperácia vzduchu, využitie
zrážkovej vody, zelené fasády,
tieniace žalúzie, ale aj hniezdne
búdky pre dážďovníky a komu
nitné eko-centrum. To všetko
pribudne po ukončení hĺbkovej
obnovy v najväčšej karloveskej
základnej škole (ZŠ). Práce sa
začali v decembri minulého roka.
Komplexný projekt rieši obnovu budovy z rôznych hľadísk.
Hlavným účelom je výrazné zníženie jej energetickej náročnosti a
splnenie aktuálne požadovaných
tepelno-technických parametrov
obnovovaných verejných budov.
Výsledkom budú opatrenia, ktoré
riešia zmenu klímy, zníženie
uhlíkovej stopy, zlepšenie kvality
vnútorného prostredia a podporu
biodiverzity.
„Obnova je rozdelená na etapy. Prvá časť prác sa začala rekonštrukciou strešného komplexu
budovy. Pripravuje sa rekonštrukcia
samostatnej miestnosti pre účely
Komunitného centra pre klímu a
biodiverzitu,“ informovala vedúca
referátu riadenia projektov Lenka Nemcová. Centrum bude slúžiť
karloveským školám ako priestor
na vzdelávanie v environmentálnej oblasti so zameraním na problematiku klimatickej zmeny. Nie
len ako súčasť pravidelnej výuky
(prírodopis, pracovné vyučovanie),
ale aj na doplnkové vzdelávanie.
Zároveň bude slúžiť pre verejnosť
ako poradenské a vzdelávacie centrum pri uskutočňovaní obnovy
obytných budov a verejných priestorov. Poslúži aj odbornej komunite a samospráve ako priestor pre
odborné workshopy a prednášky
na zdieľanie vedomostí a skúseností z tejto oblasti.
Budovu zateplia, využijú aj sl
nečné lúče
V ďalších etapách by mali
nainštalovať fotovoltaické a so
lárne panely a začať so zatepľovaním obvodového plášťa budovy.
Statické posúdenie nedovolilo vybudovať zelenú strechu. Jediná,
ktorá vyhovovala posúdeniu, je
K ARLOVESKÉ NOVINY

ZŠ Alexandra Dubčeka Karlova Ves obnoví s dôrazom na prispôsobenie sa nepriaznivým dopadom klimatickej zmeny.

malá plochá strecha nad hlavným
vstupom. Tam vznikne zelená plocha s minimálnym zaťažením. Preto venovali veľkú pozornosť zvislej
zeleni. Na dvoch fasádach budú
aj vďaka oceľovej sieti vysadené
popínavé rastliny, ktoré zlepšia klimatické, estetické a biodiverzitné
prostredie.
Pred budovou školy sú umiestnené dve betónové nádoby. Do
nich vysadia trvalky s lankovým
systémom pre popínavé rastliny. Ďalšia popínavá zeleň bude
umiestnená do vnútorných átrií,
odkiaľ bude nasávaný čistejší
a chladenejší vzduch do tried.
Nové okná pre lepšiu tepelnú
pohodu
Všetky
pôvodné
kovové
okná s jednoduchým zasklením
a kovovými vonkajšími parapetmi demontujú a vymenia za nové
plastové s tepelnoizolačným
trojsklom. Plastové okná, vymenené v roku 2014, z dôvodu hos-

podárnosti nevymenia. Na oknách
južnej fasády budovy nainštalujú
exteriérové, elektricky ovládané
žalúzie. Zrážkovú vodu zachytia do
nádrží a následne využijú na splachovanie a závlahu.
„V rámci podpory lokálnej biodiverzity sú na fasáde objektu
navrhnuté hniezdne búdky pre
dážďovníka tmavého, pre netopiere
a pre belorítky. Mimoriadnu pozornosť sme venovali riešeniu vetrania učební, kancelárií, zborovne a
telocviční. Vetranie je navrhnuté
ako tzv. nútené – rovnotlakové pomocou rekuperačných jednotiek.
Fotovoltaické zariadenie bude slúžiť
ako malý zdroj elektrickej energie,“
priblížila detaily obnovy Jolana
Kodhajová, referentka investícií z
referátu riadenia projektov.
Vykurovacia sústava sa hydraulicky vyreguluje. Solárna energia poslúži na zníženie spotreby
energie ohrevu teplej vody a na
zvýšenie teploty vody v plaveckom

bazéne. Po ukončení obnovy dôjde
k vylepšeniu energetických kritérií
a celý objekt bude spĺňať požiadavky na obnovované budovy.
„Veľkú pozornosť sme venovali
záhradnej architektúre, najmä vo
vnútorných átriách školy. Tie budú
slúžiť ako verejné priestory pre
žiakov či návštevníkov eko-centra
a poslúžia na prezentáciu interaktívnych 2D a 3D modelov,“ uzatvára
Lenka Nemcová.
Náklady budú čiastočne kryté
z finančných zdrojov Nórskych
grantov a spolufinancované zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva životného
prostredia v rámci projektu MITADAPT, programu LIFE v rámci
projektu DELIVER i z vlastných
zdrojov mestskej časti. Veľká časť
nákladov bude musieť byť pokrytá
ešte z iných grantových zdrojov.
-mš-; Vizualizácia:
Hlina, s. r. o.
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Karloveská knižnica
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Karloveská
knižnica víta
čitateľov
v novom
šate

P

ribudol nový regál v det
skom oddelení, nové knižné
police pre samostatné od
delenie detektívok, regál pre
časopisy pri vstupe, nové stoly
so stoličkami, tri drevené stoja
ny pre knižné novinky a odkla
dací kút s vešiakmi a lavička
mi. Obnova mobiliáru pomôže
spríjemniť jej návštevu mladým
i starším čitateľom.
„Podarilo sa nám dokončiť ďalšiu
časť obnovy knižnice. Tento proces sme započali už pred časom
a veríme, že čo najskôr sa podarí u
skutočniť aj druhá časť rekonštrukcie. Jej súčasťou je aj výmena ďalšej
časti okien,“ informovala vedúca
knižnice Petra Nagyová Džeren-

www.karlovaves.sk

Vďaka novým policiam vzniklo i samostatné oddelenie detektívok.

gová a dodala: „Radi privítame
našich čitateľov vo vynovených
priestoroch, už podľa zvyčajných
otváracích hodín, v režime základ.
Tešíme sa na nich.“

Renováciu mobiliáru v Karloveskej knižnici podporil z verej
ných zdrojov Fond na podporu
umenia Ministerstva kultúry SR.
-mš-; Foto: Karloveská knižnica
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V decembri prišlo v ZOO na
svet opäť viacero mláďat

N

apriek tomu, že celý de
cember bola zoologická
záhrada zatvorená, ne
bolo toto obdobie chudobné
o dobré správy. Narodilo sa via
cero mláďat, všetky patria medzi
kopytníky. Vo februári sa budú
venovať najmä téme prezimova
nia vtákov.
Nové prírastky v ZOO
Ako prvá sa 13. decembra
narodila samica antilopy vranej
Letty, čo v preklade znamená radosť. Antilopy vrané patria medzi
najväčšie africké antilopy, sú veľmi
teritoriálne a môžu byť aj pomerne
nebezpečné. Sú odvážne, dokážu
sa postaviť aj levovi.
Samička oryxa arabského, ktorú
pomenovali Tsunami, sa narodila
22. decembra. Dážď dokážu vycítiť až na 80 km a vedúca samica
tak vie nasmerovať svoje stádo na
úrodnejšie pastviny.
Len deň pred Silvestrom sa
narodil samček adaxa núbijského.

K ARLOVESKÉ NOVINY

Adaxy sú kriticky ohrozené púštne
antilopy a v ZOO Bratislava ich
chovajú od roku 1987. Pôvodným
prostredím tejto antilopy je subsaharská Afrika.
Pre samice spomínaných druhov
antilop je typický tzv. odkladací
reflex. „Mláďa si matka nechá
odložené v bezpečí, teda u nás vo
vnútornom priestore boxu. Ide sa
nakŕmiť do vonkajšieho priestoru, no pravidelne mláďa kontroluje. A až po niekoľkých dňoch, keď
mláďa zosilnie, ide do vonkajšieho
priestoru spolu s matkou. Tá ho
vyvedie do stáda,“ vysvetľuje Martina Hudec Nemčeková zo zoologic
kého oddelenia ZOO Bratislava.
Nový prírastok zaznamenali v decembri aj u lám krotkých.
„Pôrod bol v dosť nezvyčajnú dobu,
pretože lamy spravidla rodia svoje
mláďatá v doobedňajších hodinách.
Tým má mláďa dostatok času, aby
do večera zosilnelo. Toto mláďa sa
však narodilo poobede,“ informu-

Samici lamy krotkej Nieves sa narodil samček Santana.

je Alexandra Ritterová zo ZOO
Bratislava.
Pripravte kŕmidlá pre ZOO
Bratislava
V sobotu 5. februára plánujú
workshop na tému prikrmovania
vtáctva v zime. Počas neho budú
môcť návštevníci pripraviť kŕmidlá
pre vtáky, ktoré rozvešajú v areáli
ZOO. „Okrem toho sa návštevní-

ci dozvedia, ako vtáčikom v zime
pomôcť alebo čím ich prikrmovať.
Na pláne je aj komentované kŕmenie niektorého z našich vtáčích
druhov, ornitologická prednáška
a tvorivé dielničky pre deti,“ uzat
vára informáciu Alexandra Ritterová.
-mš-; Foto: ZOO Bratislava
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158 Medzi Karlovešťanmi sme
privítali Timoteja a Tomasa

Policajný zápisník
(november 2021 – január 2022)

• Polícia začala trestné stíhanie a vzniesla obvinenie za prečin krádeže voči 22-ročnému mužovi,
ktorý 20. novembra o 9.01 h odcudzil v predajni potravín na Ulici Mlynská dolina tovar vo výške
2,69 eur a to aj napriek tomu, že mu bola za podobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch
uložená bloková pokuta.
• Polícia začala trestné stíhanie pre zločin podvodu voči doposiaľ neznámemu páchateľovi, ktorý
1. decembra približne o 0.51 h telefonicky kontaktoval poškodenú 76-ročnú ženu a vydával sa za
zamestnanca banky. Poškodenej povedal, že sa niekto pokúša dostať do jej účtu a pokiaľ do piatich
minút neprevedie finančné prostriedky na ochranný účet, príde o finančné prostriedky. Poškodená naozaj previedla finančné prostriedky na tzv. ochranný účet. Páchateľ ďalej navrhol poškodenej, aby previedla aj finančné prostriedky zo svojho sporiaceho účtu a zmenila dátum splatnosti
z 1. na 2. decembra, s čím poškodená takisto súhlasila a previedla zo sporiaceho účtu sumu vo
výške 3 827,01 eur. Dňa 1. decembra sa poškodená dostavila do pobočky banky, kde zistila, že
nekomunikovala so zamestnancom banky a prevod zo sporiaceho účtu zastavila. Páchateľ svojím
konaním spôsobil poškodenej žene škodu vo výške 2 931,33 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže voči doposiaľ neznámemu páchateľovi, ktorý
v čase o 12.30 h dňa 7. decembra v objekte cintorína Slávičie údolie odcudzil voľne položenú dám
sku kabelku. V nej sa nachádzala finančná hotovosť, mobilný telefón a osobné doklady, čím spôsobil poškodenej 77-ročnej žene škodu krádežou vo výške 342 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie pre prečin poškodzovania cudzej veci voči doposiaľ neznámemu
páchateľovi, ktorý 14. decembra v čase od 19.00 h do 10.00 h dňa 27. decembra poškodil vonkajšiu
stenu budovy na Karloveskej ulici rôznymi nápismi, čím spôsobil poškodenej spoločností škodu
poškodením vo výške 1 200 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže voči doposiaľ neznámemu páchateľovi,
ktorý v čase od 17.00 h dňa 24. decembra do 12.00 h dňa 25. decembra vnikol do bytového domu
na Veternicovej ulici a z kočikárne odcudzil bicykel značky CTM, čím spôsobil poškodenému
24-ročnému mužovi škodu vo výške 339 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže voči doposiaľ neznámemu páchateľovi,
ktorý dňa 10. januára v čase od 2.00 h do 2.32 h dňa poškodil dolnú časť brány na Ulici Staré grunty.
Vnikol do priestoru garáže, kde prestrihol kovovú reťaz a odcudzil odtiaľ elektrický bicykel značky
Rockrider s príslušenstvom. Poškodenému 37-ročnému mužovi tým spôsobil škodu vo výške
2 145,98 eur.

POĎAKOVANIE

Rada by som touto cestou poďakovala dvom neznámym milým ženám,
S vierou, ktorú dostal a nám ju odovzdával,
ktoré mi ochotne prišli na pomoc. V pondelok 17. januára v podvečer, v blíznádejou, ktorú do nás celý život vkladal
kosti Nám. sv. Františka, som spadla na obrubník pri ceste, čo spôsobil silný
a láskou, ktorou nás všetkých obohacoval,
nárazový vietor, ktorý ma presunul až na stred vozovky. S veľkým potešením
oznamujeme, že náš
konštatujem, že v Karlovej Vsi žijú čestní, statoční a empatickí ľudia, ktorým
záleží
ajstarý
na otec,
osude
iných.
manžel,
otec,
prastarý
otec,Želám im, aby ich tieto nádherné ľudské vlastnosti
krstný
otec, svokor,po
ujo,celý
brat, švagor
sprevádzali
život.a priateľ
S pozdravom PaedDr. Oľga Gašparíková, 80 - ročná dôchodkyňa.

Ing. arch. Viliam Volko

Opustil nás Viliam Volko

architekt, urbanista a politik

-Hana Zemanová-;
Foto: osobný archív
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Inzercia

DÚBRAVSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Lysáková ulica 1, Bratislava - Dúbravka

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

rodičia
Daniela
Pavol Majdánovci
Danilo Aguiar Prevides e Silva
Ivana Prevides rod. Chandogová

Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi
ratolesťami. Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným
dieťatkom do 17. februára e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.
sk. Nezabudnite uviesť meno rodičov i priezvisko a meno dieťaťa.
-mš-; Foto: osobné archívy rodín
Timotej

Tomas

RIADKOVÁ INZERCIA
Maľovanie, stierkovanie, benátsky štuk – Radoslav Osuský 0911 128 116.
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.
KÚPIM mince, medaile, bankovky, dukáty – ČSR, ČSSR, R.U. 10, 20 koruny FJ
I. Kontakt: 0903 936 860, ptekyy@gmail.com, Peter.

Karlova Ves sa rozlúčila
s olympionikom Petrom
Nagyom

Profesijný život venoval urbanizmu, územnému
štruktúre Slo
venska.
Počastíško
života
nadránom
v spánku
opustilbol vládnym radcom, po
slancom
Slovenskej
a odišiel
do domu
milosrdnéhonárodnej
Boha Otca rady, poslancom
mesta Bratislavy,
v požehnanom
veku 88 rokov.poslancom Mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves i hlavným architektom
mesta Martin.
Pohreb bude v Bratislave na cintoríne
Celý život prežil s presvedčením, že angažovať
v Slávičom údolí 28. januára o 14:00 hod.
sa vo veciach verejných v prospech dobra je
povinnosťou kresťana a svoje presvedčenie
S láskou
a vďačnosťou
jeho prežitý
život deťom.
odovzdal
nielenzasvojim
štyrom
Sprievodcami životom mu bola hudba Beetho
rodina
a priatelia
vena,
životný príbeh W. Churchilla a šach.
Jeho vedomosti, skúsenosti i dobré rady budú
chýbať. Česť jeho pamiatke.
násplánovaniu
dňa 19. januára a
2022
územnosprávnej

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. MICHAL VAVRO
0905 240532

Meno
dátum narodenia
Timotej Majdán 17. 11. 2021
		
Tomas Prevides 15. 12. 2021
		

TENISOVÁ HALA
od 8 eur/hod.
0905 109 378

Dvojnásobný olympionik vo
vodnom slalome Peter Nagy
zomrel po dlhej chorobe
3. decembra vo veku
nedožitých 57 rokov.
V reprezentácii bol v
rokoch 1990 až 2001.
Bol
odchovancom
KTK
Dukla Liptovský Mikuláš,
súťažil aj za ŠKP Bratislava.
V roku 1991 získal svoju jedinú
medailu z majstrovstiev sveta,
spoločne s Pavlom Přindišom a
Ľubošom Hilgertom získali v hliadkach na
šampionáte v Tacene bronz.
V roku 1996 reprezentoval už samostatné Slovensko na olympijských hrách v
Atlante, kde skončil na 13. priečke. O štyri roky neskôr v kanáli v Penrithe pri
Sydney bol o jednu pozíciu lepší. Dvanásta priečka bola aj jeho individuálnym
maximom z majstrovstiev sveta, dopádloval na nej v roku 1995 v Nottinghame.
V rokoch 1993 a 1999 sa stal majstrom Slovenska.

w w w.dubravskespor tovecentrum.sk

Česť jeho pamiatke!
-red-; Foto: TASR

www.karlovaves.sk

www.dubravskesportovecentrum.sk

0905 240532

TRAMPOLÍNY • LETNÉ TÁBORY

0905 109 378
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Obnova oválu prinesie
profesionálne podmienky

T

ento rok sa môže zapísať
do dejín karloveského
športu azda aj obnovením
bežeckého oválu v areáli Základ
nej školy Alexandra Dubče
ka. Plánuje sa celková úprava
povrchu a revitalizácia lokality.
Karlova Ves sa totiž uchádza o
prostriedky z Fondu na podporu
športu.
V športovom areáli na Majerníkovej sa už pripravujú na
modernizáciu bežeckého oválu.
Populárne miesto pre bežecké
tréningy Karlovešťanov je už
výrazne opotrebované. Aj tak
poskytuje roky zázemie pre
bežeckých nadšencov, ktorí tam
denne absolvujú tréningové kilometre.
Karlova Ves sa rozhodla predložiť Fondu na podporu športu
svoj projekt obnovy bežeckej
časti športovo-rekreačného areá-

Pripravovaný projekt môže posunúť atletické tréningy školákov a karloveských bežcov na oveľa vyššiu úroveň.

lu Majerníkova. Projektová dokumentácia zahŕňa okrem atle
tického oválu aj doskočisko pre
skok do diaľky a priestor pre vrh
guľou. Momentálne neudržiavaný
antukový povrch by tak nahradil

tartan, či iný typ podkladu, ktorý
odporúča Medzinárodná asociácia
atletických federácií IAAF. Projekt
stavebných úprav objektov existujúceho exteriérového športového
areálu bude riešiť rekonštrukciu

a obnovu dotknutých atletických
objektov. Nemali by sa meniť
rozmery a poloha športoviska.
Podobná investícia sa plánuje aj
v areáli Spojenej školy na Tilgne
rovej 14.		
-ab-; Foto: MiÚ

Spúšťacie zariadenie umožní využívať bazén
aj imobilným návštevníkom

T

oto zariadenie pomôže s
vchádzaním do veľkého
plaveckého bazéna aj
návštevníkom, pre ktorých prí
stup cez tradičné rebríkové
schody predstavuje problém.
„Už pri rekonštrukcii školskej
plavárne sa myslelo na imobilných
návštevníkov. Súčasťou vybavenia
je bezbariérový prístup v interiéri,
tiež samostatná sprcha, toaleta a
šatňa pre imobilných návštevníkov.
Počas prevádzky sme dokúpili
sprchový invalidný vozík, vďaka
ktorému návštevník presadne zo
svojho do nášho vozíka. Je vydezinfikovaný, odolný voči vode a vhodný aj do sprchy. Ďalším zlepšením
prístupu k naším službám pre imobilných návštevníkov je vytvorenie
parkovacích miest pre ŤZP priamo
pred vstupom do plavárne,“ informuje vedúca oddelenia sprá
vy športových zariadení Anna
Paučová.
Odborníci sa zhodujú na tom,
že plávanie je veľmi prospešná
pohybová aktivita. Vhodná je
pri rehabilitáciách po úrazoch a
operáciách ako súčasť kondičnej
K ARLOVESKÉ NOVINY

(prekonajmespolubariery.sk)

ázor
poslancov

Zariadenie by malo byť k dispozícii návštevníkom od februára
a ovládať ho bude personál plavárne.

prípravy telesne znevýhodnených
športovcov. Odporúča sa aj ako
súčasť športového vyžitia senio
rov, ktorým voda pomáha odľahčiť
záťaž na celý pohybový aparát.
Zakúpenie mobilného zdviháka pre imobilných a starších
návštevníkov školskej plavárne
bolo možné vďaka dotácii

Bratislavského
samosprávneho
kraja vo výške dvetisíc eur. Ďalších
500 eur vyzbierali z príspevkov
návštevníkov plavárne. Podarilo
sa to v prvý septembrový víkend
počas karloveských hodových
športových podujatí.
-mš-; Foto: ilustračné
(prekonajmespolubariery.sk)

Jozef Griač (nezávislý)
Aj keď moje zdravotné postihnutie
ma núti viac ležať ako sedieť, nieto
ešte chodiť, moje odhodlanie vždy
bolo vidieť čo najviac a cestovať čo
len telo dovolí. Môcť sa dostať do bazéna ,,zdvihákom“ pre nás zdravotne
znevýhodnených, ale aj pre starších
plavcov, je to ako zlatá vstupenka.
Bez takéhoto zariadenia ako máme
v školskej plavárni u nás v Karlovej
Vsi, by nebola možná naša pohybová
rehabilitácia. Už som videl a zažil
mnohé bazény a ich technológie
spúšťania imobilných návštevníkov
do a z bazéna. Osobne mám radosť,
že aj pri takejto investícii sa myslí na
nás, ktorí máme so vstupom do vody
ťažkosti.
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