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KARLOVESKÉ 
NOVINY

MAJÁLES 2022 PRIJÍMANIE DO MŠ

Budúcich škôlkarov budú materské školy 
zapisovať do 13. mája. Viac na s. 6.

Karloveský majáles sa po pandemickej 
prestávke vráti 28. mája. Viac na s. 11 – 13.

DIVIAKY V KARLOVEJ VSI

Štát chce, aby ľudia nahlasovali
diviaky e-mailom. Viac na s. 4.

POŠTA NA BORSKEJ 

Starostka Dana Čahojová žiada ministra 
dopravy o opätovné otvorenie. Viac na s. 2.

Opravy súvislých úsekov 
chodníkov, ciest, úpra
vy komunikácií, výtlkov 

a parkovísk. K tomu budovanie 
ďalších bezbariérových priecho
dov pre chodcov, chodníkov či 
nájazdov pre kočíky. To všetko 
plánuje Karlova Ves robiť počas 
jarných a letných mesiacov.   
Miestni poslanci vyčlenili na po
trebné práce sumu 135tisíc eur. 
Známy je už aj víťaz verejného 
obstarávania na zhotoviteľa 
prác. Tie by sa mali začať v máji, 
v závislosti od počasia.

Karlova Ves sústredí pozornosť 
najmä na súvislejšie opravy naj-
starších chodníkov, napríklad na 
Sekulskej, Levárskej, Kuklovskej, 
Segnerovej i na križovatke Lacko-
va – Suchohradská. 

Aj niektoré cesty sa dočkajú 
opravy súvislých úsekov. Ide o ulicu 
Ladislava Sáru či  Pod Rovnicami. 
Na ulici Nad lúčkami prispôsobia 
chodník pre vozidlá na pozdĺžne 
parkovanie. Práce budú koordi-
novať s výmenou plynovodov.

Úpravy čakajú aj Ulicu Jána Stani-
slava. Drobné opravy zlepšia par-

kovisko pri Karloveskej poliklinike. 
Starším návštevníkom polikliniky 
či rodinám s kočíkmi pomôže 
vyznačenie bezbariérového chod-
níka, ktorý povedie k obchod-
nému reťazcu. Ďalší priechod pre 
chodcov pribudne z areálu zre-
konštruovaného detského ihriska 
na Adámiho. Zvýši sa tým bez-
pečnosť chodcov, najmä detí. Do-
pravnú situáciu na križovatke ulíc 
Fadruszova – Karloveská by mali 
zlepšiť stavebné úpravy. 

V pláne aj postupná oprava via-
cerých poškodených schodísk 

v správe mestskej časti, oprava 
výtlkov či poškodenej dlažby v dol-
nej aj hornej časti Karlovej Vsi.

Rekonštrukčné práce čakajú aj 
komunikácie na Púpavovej ulici. 
Tejto téme sa budú Karloveské 
noviny venovať v samostatnom 
článku.     -mš-; Foto: ZDRONU.SK

Prečítajte 
si noviny 
cez mobil

Čoskoro sa začnú opravy 
karloveských komunikácií
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Anna Zemanová (Klub Naša Bratislava)
Zrušenie pošty Borská je problémom hlavne pre seniorov, 
ktorí ju v  hojnej miere využívali. Prevádzka, ktorá dlhodobo 
fungovala dva dni v týždni len dopoludnia, sa stala problema
tickou aj na vyzdvihnutie oznamovaných zásielok pre zamestnaných ľ u d í 
prichádzajúcich domov zväčša po 16. hodine. Odbúraniu časti objemu 
práce pracovníčok pošty by mohol pomôcť balíkový box, ktorý by obyvate
lia tejto časti určite uvítali aj v prípade definitívneho zrušenia pobočky.

Branislav Záhradník (Klub Naša Bratislava)
Zrušenie pošty na Borskej považujem za absurdné. Pre takú 
veľkú časť Karlovej Vsi ponechať len jednu poštu na Kar
loveskej je veľmi zlý krok. Pošta by sa nemala správať len ako 
podnikateľský subjekt, ktorý sa usiluje o  maximalizáciu svojho 
zisku. Je to štátna firma a mala by brať ohľad aj na potreby a služby oby
vateľom, najmä dostupnosťou svojej siete pobočiek. Robíme viaceré kro
ky a hľadáme riešenie, aby sme sa pokúsili zachrániť prevádzku pošty na 
Borskej pre Karlovešťanov.

iskusia
poslancov

Otázka: Považujete opätovné otvorenie 
pošty na Borskej za dôležité?

Martin Ganz (SPOLU – občianska demokracia)
Je dôležité opätovne otvoriť pobočku Slovenskej pošty v 
tejto lokalite, nakoľko poskytované poštové služby budú 
dostupnejšie pre miestne obyvateľstvo. Predovšetkým 
starší, imobilní občania ocenia prístup k pošte. Slovenská pošta by mala  
rekonštruovať priestory pošty, aby bola pošta príjemným miestom pre vy
bavovanie. 

ta konštatovala, že stav budovy 
ohrozoval zdravie zamestnancov 
aj klientov. Obyvateľom 35-tisíco-
vej Karlovej Vsi tak zostali len dve 
pobočky Slovenskej pošty na Kar-
loveskej 34 a Ulici Ľudovíta Fullu 3. 

„Požiadala som pána ministra, 
aby Slovenská pošta čo najskôr 
realizovala   práce, ktoré považu-
je pracovná zdravotná služba za 
potrebné, aby mohla byť pobočka 
Slovenskej pošty na Borskej ulici 
opäť otvorená,“ uzavrela starostka 
Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Pošta uvažuje o rekonštrukcii
Hovorkyňa Slovenskej pošty Ive-

ta Dorčáková v reakcii pre TASR 
spresnila, že poštová pobočka 
na Borskej ulici sa zatiaľ neruší, od 
15. februára je zatvorená dočasne. 
„V súčasnosti prehodnocujeme 
náklady, ktoré by boli spojené s 
rekonštrukciou, a podľa výsledkov 
bude rozhodnuté o ďalšom pôso-
bení pobočky,“ dodala. „V pobočke 
pošty na Karloveskej ulici personál 
posilnia o troch zamestnancov, čo 
klientom umožní rýchlejšie vybave-
nie pri priehradkách,“ uviedla Iveta 
Dorčáková.   

-bh-; Foto: MiÚ

Slovenská pošta by mala 
opäť otvoriť svoju pobočku 
na Borskej ulici v  Karlovej 

Vsi. Vyzvala k  tomu starostka 
Dana Čahojová. V  prvej polovici 
apríla sa listom obrátila na mi
nistra dopravy Andreja Doležala, 
pod ktorého rezort spadá aj štát
na akciová spoločnosť Slovenská 
pošta. Pre viac ako 35tisícovú 
mestskú časť Bratislavy pošta 
nechala otvorené už len dve svo
je prevádzky. 

„Obrátilo sa na nás mnoho oby-
vateľov. Zrušená prevádzka na 
Borskej ulici pokrývala oblasť, v 
ktorej žije veľa starších obyvateľov. 
S  vyšším vekom neraz nastupuje 
znížená mobilita. Navyše ide o  ge-
neráciu, ktorá preferuje tradičné 
spôsoby posielania a  preberania 
zásielok či platenia faktúr. V zostá-
vajúcich pobočkách sa koncentruje 
vyšší počet klientov, spomaľuje sa 
čas vybavenia klienta, čo prekáža aj 
mladším generáciám,“ upozorňuje 
starostka Dana Čahojová.

Pobočka sídlila v  OD Centrum. 
Slovenská pošta zatvorila túto 
prevádzku 15. februára po tom, čo 
podmienky prevádzky vyhodnotila 
pracovná zdravotná služba. Poš-

Dovtedy sa chodí s krčahom 
po vodu, kým sa nerozbi
je. Policajti klepli po prs

toch Gruzíncom, ktorí vykrádali 
byty vo štvrtom bratislavskom 
okrese. Prichytili ich 8. apríla na 
Sološníckej ulici za asistencie 
hasičov, ktorí osvecovali nočný 
les. Najbližších päť rokov sa 
o nehnuteľnosti starať nemusia. 
Strechu nad hlavou im zabezpečí 
Zbor väzenskej a justičnej stráže.

„Vyšetrovateľ už vzniesol ob-
vinenie z trestného činu krádeže 
v súbehu s trestným činom 
porušovania domovej slobody 
voči 37-ročnému Levanovi R. a 

41-ročnému Rafaellimu J., obom 
štátnym príslušníkom Gruzínska.  
Zo strany vyšetrovateľa bol zároveň 
spracovaný podnet k návrhu na 
ich väzobné stíhanie. Za uvedené 
konanie hrozí obvineným mužom 
v prípade preukázania viny pred 
súdom v zmysle zákona trest odňa-
tia slobody až na päť rokov,“ infor-
moval hovorca bratislavských kraj-
ských policajtov Michal Szeiff.

Polícia už počas uplynulých 
mesiacov informovala o prípa-
doch krádeží vlámaním do by-
tov, ku ktorým dochádzalo vo 
zvýšenej miere na území štvr-
tého bratislavského okresu.   

Jedným zo spoločných znakov 
bolo znefunkčnenie magnetického 
uzatvárania vchodových dverí do 
bytového domu. Zaznamenali aj 
rôzne piktogramy, ktoré mohli 
slúžiť na označovanie si bytov. Pre-

to polícia apelovala na občanov, 
aby zvýšili všímavosť a zamerali 
sa na možné označovanie si bytov 
rôz nymi symbolmi.

-bh-; Foto: Facebook Polícia SR

Vykrádačov bytov 
chytili na Sološníckej

Starostka požiadala ministra 
dopravy o opätovné otvorenie 
pošty na Borskej ul.

Autentický záber zo zadržania vykrádačov bytov na Sološníckej ulici.
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Priechod pre chodcov pri zastávke 
Borská dostane nové značenie

Stane sa tak vďaka inicia
tíve mestského poslan
ca za Karlovu Ves Brani

slava Záhradníka. Primátora 
Bratislavy Matúša Valla vo 
februári požiadal, aby odborné 
útvary magistrátu prehodnotili 
svoj predchádzajúci zamietavý 
postoj k označeniu priechodu. 
Využívajú ho totiž chodci na 
zástavke električiek Borská. 
Branislav Záhradník požiadal 
mesto, aby preskúmalo situáciu 
priamo na mieste a vyhodnotilo 
bezpečnosť najzraniteľnejších 
účastníkov cestnej premávky – 
chodcov, detí a starších občanov.

„Odpoveď primátora je potešujú-
ca. Vyzerá to, že sa situácia pohne 
správnym smerom a v reálnom 
čase dôjde k zmene dopravného 

značenia. Toto kolízne miesto bude 
riadne označené ako priechod pre 
chodcov, čím sa významným spô-
sobom zvýši ich bezpečnosť. Ďaku-
jem touto cestou pánu primátorovi 
za ochotu a záujem riešiť vec prak-
ticky a nie byrokraticky,“ informo-
val Branislav Záhradník.

Tento priechod sa po re-
konštrukcii električkovej trate stal 
len tzv. miestom na prechádzanie, 
na ktorom, podľa vyhlášky, nema-
jú chodci prednosť pred moto-
rovými vozidlami. Na štandard-
nom priechode pre chodcov majú, 
naopak, chodci prednosť. 

„Priechod je v blízkosti ZŠ Kar-
loveská 61. Je tu zariadenie Únie 
nevidiacich, žije tu veľa starších 
občanov, v blízkosti je OD Centrum i 
zastávky MHD. Bol som upozornený 

viacerými Karlovešťanmi na toto 
nebezpečné miesto,“ pokračuje 
Branislav Záhradník. 

V blízkosti je podchod na 
Borskej a väčšina chodcov by 
mala chodiť cez tento podchod. 
„Podchod však nie je bezbariérový 

a  reálna prax ukázala, že väčšina 
chodcov preferuje priechod cez Kar-
loveskú ulicu. Značná časť z  nich 
je vo vyššom veku alebo sú to ma-
mičky s kočíkmi,“ uzatvára Brani-
slav Záhradník.  

-mš-; Foto: MiÚ

z referátu životného prostredia. 
Cvičné prvky opravujú vo 

vlastnej réžii v  spolupráci s  kar-
loveskými verejnoprospešnými 
službami (VPS). V prípade poško-
denia drevených častí herných či 
cvičebných prvkov využívajú služ-
by stolára, ktorý je zamestnancom 
VPS. Jeho šikovné ruky dlhodobo 
pomáhajú udržiavať v  dobrom 
stave nielen zariadenie ihrísk, ale 
napríklad aj materských škôl.

-mš-; Foto: MiÚ

Poškodené drevené časti 
športových prvkov v Parku 
SNP v Líščom údolí bolo po

trebné vymeniť v dôsledku vply
vu počasia a veku. Išlo o kladinu 
a prekážky. 

„Drevo má svoju obmedzenú 
životnosť a napriek jeho pravidel-
nej údržbe a  natieraniu ochran-
ným náterom, museli sme pristúpiť 
k  výmene poškodených častí,“ 
informovala Halina Trubínyiová 

Prvky na cvičenie  
v Parku SNP sú opravené

iskusia obľúbených Karlovešťanov

Iveta Piršelová, 
pedagogička

Revitalizácia športovísk, ihrísk a zelene je veľmi potreb-
ná. Dané plochy sa tak budú môcť využívať generačne a 
zároveň si zachováme  funkčnú a peknú Karlovku. V Parku 
SNP v Líščom údolí by som ešte doporučila dosadiť trávu a 
na nie ktorých miestach urobiť mäkký umelý povrch na lepšiu 
ochranu proti pádom z vyšších stanovíšť.

Evelin Plešková, 
pokladníčka  
supermarketu

Celá komunita Karlovej Vsi bola počas nepríjemných dvoch 
rokov uzavretá ako v bubline. Situácia sa pomaly upokojila 
a  môžeme ísť za športom do prírody do Líščáku, povedané 
karlovesky. Oprava niektorých prvkov je na mieste, najmä 
pre menšie detičky. Bude to v prospech karloveských spolu-
občanov ako super zóna oddychu.

Anna Pjatáková, 
farmaceutka

Športové prvky v  Parku SNP sú jeho veľmi obľúbenou 
súčasťou. Často ich využívajú   ľudia počas prechádzky, ale 
tiež pri športových aktivitách v  lesoparku. Podporujem 
a považujem za veľmi dôležité rozširovať športové možnosti 
v Karlovej Vsi.

Na tomto mieste sa stalo už niekoľko dopravných nehôd, zatiaľ bez 
vážnejšej ujmy na zdraví a živote chodcov.

Karlova Ves musela v Parku SNP robiť 
aj úpravy terénu po nájazdoch diviakov. 

Pracovníci verejnoprospešných služieb 
tam dosypali zeminu a vysiali trávu.

Otázka: Využívate športové prvky v tomto obľúbenom 
parku, prípadne považujete za dôležité rozvíjať špor-
tové možnosti pre Karlovešťanov aj touto formou? 



4

www.karlovaves.sk K ARLOVESKÉ NOVINY 

Február 2022Jún 2021Máj 2022

Štát chce, aby ľudia nahlasovali 
diviaky emailom

Zeleň na radiále ničia najmä 
nezodpovední cestujúci

Ak uvidíte stádo diviakov 
v  Líščom údolí, na Veter
nicovej, Hlaváčiko vej uli

ci či Hany Meličkovej, výskyt 
nahláste emailom Štátnej vete
rinárnej a  potravinovej správe 
SR. Takéto odporúčanie dalo 
obyvateľom Karlovej Vsi Mi
nis terstvo pôdohospodár stva 
a  rozvoja vidieka SR. Otázne 
však zostáva, či diviaky zostanú 
čakať na konkrétnom mieste, 
až pokým emailový podnet vy
riešia pracovníci štátnej veteri
nárnej správy?

V  pretrvávajúcom probléme 
s  diviakmi na území Bratislavy sa 
samosprávy čoraz častejšie obra-
cajú na vyššie kompetentné úrady. 
Starostka upozornila na neúnosnú 
situáciu s  diviačou zverou minis-
trov pôdohospodárstva aj život-
ného prostredia. 

Namiesto promptného riešenia 
situácie (napríklad vo forme zria-
denia dočasnej non-stop linky) 
ministerstvo pôdohospodárstva 
vyhradilo v  spolupráci so Štát-
nou veterinárnou a potravino-
vou správou SR bežnú kontaktnú 
e-mailovú adresu na úradníka sek-

Rozchodník zdobil čerstvo 
zrekonštruovanú elek
tričkovú radiálu. Dnes 

je na niektorých miestach 
v  nelichotivom stave. Na vine 
sú zväčša cestujúci. Vstupujú 
do koľajiska mimo vyznačené 
priechody a udupávajú porast. 

Problematické miesta vníma aj 
magistrát, ktorý zodpovedal za 
rekonštrukciu karloveskej radiály. 
Ide najmä o lokality v križovatkách 
ulíc Karloveská a Molecova, ako aj 
trate v blízkosti zastávky Borská.

Pomohol by stredový plot?
„Hlavné mesto poškodený 

rozchodník eviduje. Spolu s našimi 
pracovníkmi a dodávateľom sa 
snažíme nájsť konkrétne a opti-
málne riešenie, ktoré by zamedzilo 
prechádzaniu cestujúcich cez porast 

retariátu riaditeľa sekretariat-ur@
svps.sk. Tam majú samosprávy 
aj obyvatelia zasielať informácie 
o  výskyte diviačej zveri a  zároveň 
žiadať o  intervenciu zo strany 
vete rinárnych lekárov.

Celoročný lov diviačej zveri
Ministerstvo pôdohospodár stva 

v reakcii na list starostky Dany Ča-
hojovej uviedlo, že prijalo rôzne 
opatrenia na znižovanie početných 
stavov diviačej zveri. Jedným z nich 
bolo umožnenie celoročného lovu. 
V súvislosti s intenzívnym lovom 
usmernili aj okresné úrady, Štátna 
veterinárna a potravinová správa 
vydala mimoriadne núdzové opat-
renia v súvislosti so zabránením 
šírenia afrického moru ošípaných 
u diviačej zveri. Užívateľom po-
ľovných revírov nariadila jeho in-
tenzívny lov.

Ulovili viac diviakov
Posledná poľovnícka sezóna 

trvala od marca minulého do 
februára tohto roka. V Bratislav-
skom kraji bol schválený plán lovu 
diviakov v  počte 2 632 kusov.  Už 
koncom januára bol tento plán 
vysoko prekročený, dosiahol 
počet 4 453 diviakov. V poľovných 

rozchodníka,“ povedala hovorkyňa 
mesta Dagmar Schmucková.

Aj v tomto prípade však platí, že 
minca má dve strany. Pravdou je, 
že nie všetky električkové zastávky 
boli riešené tak, aby boli optimálne 
funkčné pre cestujúcich. Za zmien-
ku stojí električková zastávka Ri-
viéra. V smere do centra nemá po 
pravej strane vybudovaný chodník. 
Ak sa teda cestujúci chce dostať 
po chodníku napríklad k  nábrežiu 
Dunaja, musí absolvovať obchádz-
ku cez križovatku a potom prejsť 
popri základnej umeleckej škole. 
Namiesto 30 metrov chôdze tak 
absolvuje približne 100 metrov. 

Paradoxne, k  zastávke v  smere 
do Dúbravky chodník od semafora 
vybudovaný je. „Chýbajúci chodník 
rieši sekcia dopravy magis trátu s 

revíroch na území bratislavských 
okresov plánovali uloviť 475 kusov 
diviačej zveri, ulovili až 749 kusov.

Dostatok zvyškov potravy pri 
kontajnerových stojiskách a po-
stupná  strata plachosti diviačej 
zveri spôsobila, že stretnutie 
s  diviakmi v  Karlovej Vsi už nie 
je považované za raritu. Diviačia 
prítomnosť na sídliskách si však 
vyberá daň v  podobe značného 
poškodenia verejnej zelene. Ne-
hovoriac o nepredvídateľnosti 
správania sa diviakov, keď sa stret-
nú s ľuďmi.

V zastavanom území mesta majú 
poľovníci obmedzené podmienky 
na bezpečný lov. V  minulom roku 
boli na základe žiadosti mestskej 
časti vydané dve mimoriadne 
povo lenia lovu na nepoľovnej 

Ministerstvom dopravy a výstav-
by SR. Je totiž potrebná výnim-
ka z technickej normy, ktorá by 
umožnila jeho vybudovanie. Tým  
by sa predišlo spomínanému javu, 

ploche. Uplatnenie tohto postupu 
je však z hľadiska bezpečnosti limi-
tované, keďže ide o použitie strel-
nej zbrane v obci. 

Fotopasce pre nezodpoved
ných

Nemalý podiel na vysokých sta-
voch diviačej zveri na území Kar-
lovej Vsi má niekoľko obyvateľov. 
Napriek množstvu diviakov, ktoré 
sú zdokumentované na sociálnych 
sieťach, zámerne vyhadzujú do 
prírody zvyšky potravy. Tie lákajú 
do blízkosti bytových domov ďalšie 
diviaky aj s  mláďatami. Mestská 
časť preto uvažuje o  inštalácii fo-
topascí na miesta, kde ľudia vyha-
dzujú kuchynský bioodpad.

-ab-; Foto:  ilustračné  
-(@SAMPHOTOSTOCK / Photo-

cech)

teda skracovaniu cesty na zastávku 
cez rozchodník,“ povedala Dagmar 
Schmucková.    

-ab-; Foto: MiÚ

Informujeme

Rastlina, ktorá mení s ročnými obdobiami svoju farbu, patrí k menej
náročným na údržbu za predpokladu, že nie je denne pošliapavaná.
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Kúp si štartovné na

28. MÁJbez svoj pribeh

PROJEKT PODPORILIMEDIÁLNI PARTNERIPARTNERI
PARTNERI ZDRAVIA
A PITNÉHO REŽIMUGENERÁLNY PARTNER
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Máte doma budúceho škôl
kara? Nezabudnite na 
podanie žiadosti o  pri

jatie dieťaťa na predprimárne 
vzdelávanie. Materské školy pri
jímajú žiadosti od 2. do 13. mája.

Tlačivo žiadosti v  elektronickej 
forme, ktoré si môžete stiahnuť, 
nájdete na webových sídlach 
materských škôl a  mestskej čas-
ti. Papierovú formu žiadosti si 
môžu prísť rodičia vyzdvihnúť 
v  príslušnej materskej škole. 
Podpísanú žiadosť možno podať 
o sobne, doručiť do schránky ško-
ly alebo zaslať poštou. Povinnou 
súčasťou žiadosti je aj potvrde-
nie všeobecného lekára pre deti 
a dorast o zdravotnej spôsobilosti, 
ktorého súčasťou je aj údaj o  po-
vinnom očkovaní. O prijatí dieťaťa 
rozhodne riaditeľka školy do 30. 
júna.

deťmi plniacimi povinné pred-
primárne vzdelávanie. 

Povinné predprimárne vzde-
lávanie trvá jeden školský rok. 
Nesplnenie povinnosti zákonného 
zástupcu prihlásiť dieťa na povin-
né predprimárne vzdelávanie, či 
neospravedlnené vynechávanie 
predprimárneho vzdelávania sa 
považuje za zanedbávanie riad-
neho plnenia, ktorým sa následne 
zaoberá spádový úrad pre sociálne 

veci a rodinu.
Žiadosť o prijatie dieťaťa podpi-

sujú obaja rodičia, ak sa nerozhod-
nú inak, čo potvrdia písomným vy-
hlásením. Existujú aj iné okolnosti, 
kedy žiadosť podpisuje len jeden 
rodič na základe preukázateľných 
dôvodov. Patrí tam napríklad ob-
medzený výkon rodičovských práv 
alebo preukázateľné zdravotné 
dôvody.

-ab-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Na predprimárne vzdelávanie 
sa zväčša prijíma dieťa od troch 
rokov. Vo výnimočných prípadoch 
možno prijať dieťa už od dvoch 
rokov, ak sú v materskej škole vy-
tvorené kapacitné a  personálne 
podmienky.

Päťročné deti
Rodičia detí, ktoré dovŕšia do 

31. augusta päť rokov, sú povinní 
prihlásiť dieťa na povinné pred-
primárne vzdelávanie do mater-
skej školy. Plniť predprimárne 
vzdelávanie môžu päťročné deti 
aj v  inej ako spádovej materskej 
škole, ak ich riaditeľ prijme. Deti, 
ktoré už navštevujú materskú ško-
lu zaradenú v sieti škôl, alebo iné 
registrované zariadenie poskytu-
júce predprimárne vzdelávanie, 
nemusia opätovne tú istú školu 
žiadať o  prijatie, ale automaticky 
sa stávajú od 1. septembra 2022 

„Od riaditeliek materských škôl 
vieme, že sa na ne denne obracajú 
ukrajinské rodiny, zväčša mat-
ky, ktoré sa chcú zamestnať a 
potrebujú nájsť pre dieťa miesto 
v škôlke. Väčšinou im nevieme  
vyj sť v ústrety,“ informuje vedú
ca oddelenia školstva Iliana 
Medviďová.

„Karlova Ves aj na tento rok pri-
pravila projekt rozšírenia kapacít 
materskej školy pre karloveské deti. 
V čase jeho prípravy nikto nepred-
pokladal exodus ukrajinských žien 
a detí. Potrebu ich umiestnenia 
nevieme naplniť,“ upozorňuje sta-
rostka Dana Čahojová. 

Školský zákon umožňuje ria-
diteľom navýšiť počet žiakov 
v triede maximálne o  tri deti, 
napríklad z dôvodu zmeny bydliska 

alebo prestupu počas školského 
roka. V materských školách sa 
toto navýšenie (najmä z dôvodu 
zvýšeného záujmu o materské 
školy) deje bežne, pokiaľ počet 
detí neprekročí Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva 
schválenú maximálnu kapacitu 
škôlky. Keďže sú škôlky vyťažené, 
veľký priestor na prijímanie detí z 
Ukrajiny nezostáva. 

„Aj keď z úradu verejného 
zdravotníctva zaznela informácia, 
že pri kontrolách prižmúria oko a 
akceptujú prekročenie kapacity o 

10%, toto navýšenie neupravuje 
žiaden právny predpis. Na pleciach 
riaditeľov škôl tak ostáva zodpo-
vednosť za prekročenie kapacity,“ 
pokračuje Iliana Medviďová.

Ministerstvo školstva vydalo pre 
riaditeľov škôl postup k zaraďo-
vaniu detí odídencov do škôl. V 
zmysle školského zákona riaditeľ 
po zistení úrovne ich doterajšie-
ho vzdelania a ovládania štátneho 
jazyka, predložení príslušných do-
kumentov, zaradí žiaka do triedy, 
a teda nerozhoduje o jeho prijatí v 
správnom konaní.

S akými úskaliami sa stretáva
jú pri zaraďovaní detí z Ukrajiny?

Najväčším je predovšetkým ja-
zyková bariéra, nielen pri bežnej 
komunikácii s rodinami, ale tiež vo 
vyučovacom procese. Deti sú však 
veľmi flexibilné a rýchlo sa učia. 
Chvíľu však potrvá, kým si osvoja 
slovenský jazyk natoľko, aby poro-
zumeli učivu. Pomáhajú im školské 
odborné tímy (psychológ, špeciál-
ny pedagóg), ale aj spolužiaci z 
Ukrajiny, ktorí na Slovensku žijú 
dlhšie.           -mš-; 

Foto: ilustračné (MiÚ)

Budúcich škôlkarov môžete 
prihlásiť do 13. mája

Školy nemajú 
dostatočné 
kapacity na 
zaradenie detí 
z Ukrajiny

Starostka Dana Čahojová s vicestarostom Branislavom Záhradníkom zdôrazňujú, že v septembri je potrebne prijať do 
našich materských a základných školách  v prvom rade karloveské deti.
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Migračná kríza

Súčasťou pomoci ukrajinským žiakom bola aj materiálna zbierka.

Po útoku ruskej armády na 
Ukrajinu opustila svoje 
domovy približne štvrti

na jej obyvateľov a viac ako päť 
miliónov odišlo za bezpečím do 
cudziny. Medzi nimi sú prevažne 
ženy a  deti, často v  predškol
skom veku. Niektoré z nich našli 
dočasné útočisko aj v  Karlovej 
Vsi a  dvanásť detí zaradili aj do 
materských škôl. 

„Naše deti prijali tie ukrajinské 
veľmi pekne. Vnímajú vlnu solidari-
ty v spoločnosti a od začiatku im 
spontánne pomáhajú,“ informu-
je Ľubica Kováčiková, riaditeľka 
MŠ Borská 4. Hoci vlna záujmu 
o  umiestnenie ukrajinských detí 
do materských škôl počas apríla 
postupne klesala, ukrajinské mat-
ky kontaktujú riaditeľky dodnes. 
„Denne nás oslovujú telefonicky, 
oso bne, e-mailom ľudia, či už pria-
mo ukrajinskí, alebo slovenskí, ktorí 
sa rodín z Ukrajiny ujali. Hľadajú 
miesta v materskej škole pre svoje 
deti, aby sa mohli zamestnať. Po-
trebujú príjem, aby neboli závislí na 
ľuďoch, ktorí im pomáhajú. Zaradili 
sme do našej MŠ tri dievčatá a jed-
ného chlapčeka. Tri deti sú z Kyjeva 
a jedno z regiónu Charkova. Máme 
4 triedy, do každej sme zaradili jed-
no dieťa,“ dopĺňa informáciu ria-
diteľka MŠ L. Sáru 3 Martina Hor-
váthová. Zaradeniu predchádzala 
komunikácia s rodinami, ktoré 
prichýlili ukrajinské rodiny. 

Ako si deti zvykli? 
Ako konštatovala Ľubica 

Kováčiková, občas vnímajú ja-
zykovú bariéru. Ukrajinské deti sú 
však vynaliezavé a vždy nejakým 
spôsobom vysvetlia, čo konkrétne 
potrebujú. Ich vedomosti sú na 
dobrej úrovni, deti navštevova-
li škôlku aj u nich doma. Sú to 
predškoláci a majú zvládnuté sa-
moobslužné činnosti. Chápu pra-
vidlá a režim materskej školy. Ich 
poznávacie vlastnosti a vedomosti 
sú na veľmi dobrej úrovni. „Väčšie 
problémy s  adaptáciou mal menší 
chlapček, ktorý doma nechodil do 
MŠ a bol stále doma s mat kou,“ 
pokračuje Ľubica Kováčiková. Te-
raz už má chlapček celkom zvlád-
nutú adaptáciu. Rád kreslí, strihá a 
opakuje slovíčka. 

Najskôr sa hrali na dvore
Trochu inak pristúpili k adaptácii 

detí z Ukrajiny v MŠ L. Sáru. Deti sa 
chodili najprv len hrať na školský 
dvor s mamami, prezreli si interiér, 
zoznámili sa s kamarátmi v triede. 
Ukrajinské mamy o svojich deťoch 
porozprávali ostatným deťom. 
Napríklad o tom, čo majú rady, 
odkiaľ pochádzajú, či majú súro-
dencov. „Bol to čas, keď sme deti 
spoznali aj my, učiteľky. Ja ako ria-
diteľka som v tomto čase zbierala 
všetky potrebné dokumenty k zara-
deniu detí do MŠ. Cez internet som 
im všetky dokumenty a informácie o 
našej škole prekladala do ich jazyka, 
aby som im to aspoň trošku uľahčila. 
Naša komunikácia s rodinami bola 
rôzna. Dohovorili sme sa rukami, 
nohami, postačilo aj trošku znalosti 
angličtiny. My vekovo staršie sme 

oprášili znalosti z ruštiny. Z tých-
to štyroch rodín sme vytvorili takú 
malú komunitu, zoznámili sme ich 
vzájomne, vymenili si kontakty, aby 
si mohli vzájomne pomáhať,“ uvied-
la k procesu adaptácie detí Marti-
na Horváthová. 

Deti si ukrajinských kamarátov 
„adoptovali“

Od 6. apríla nastúpili deti na po-
stupnú adaptáciu už bez rodičov. 
Pristupujú k nim individuálne, 
podľa ich potrieb. Taký istý po-
stup napokon používajú aj pri 
slovenských deťoch pri nástupe do 
škôlky v septembri. Podľa Martiny 
Horváthovej niektoré dieťa potre-
buje dlhší čas na adaptáciu, iné je 
spokojné veľmi rýchlo. Všetky tie-
to deti na Ukrajine už navštevo-
vali materskú školu. O  to je to 
jednoduchšie. Sú však v novom 

prostredí, s novými ľuďmi a k tomu 
pribudla jazyková bariéra. Preto 
sa v  škôlke dôkladne pripravili, 
našli si množstvo pomocných ma-
teriálov, ako napríklad dvojjazyčné 
obrázkové kartičky, symboly, 
piktogramy. Ako hovorí, noví slo-
venskí kamaráti si ukrajinské deti 
doslova adoptovali, obletovali ich, 
obskakovali, prijali ich s otvore-
nou náručou. „Keď som sa deťmi 
rozprávala a povedala som im, že 
ich úlohou je novým kamarátom 
pomáhať a učiť ich po slovensky, 
hrdinsky mi povedali, že už dnes 
ich naučili celú našu slovenčinu. 
Päťročné ukrajinské dievčatko mi 
dnes povedalo: Mám vás rada, vy 
máte krásnu materskú školu a už 
mám aj kamarátku,“ uzatvorila 
Martina Horváthová.

-mš-; Foto:  ilustračné (MiÚ)

Deti si našli v škôlkach
nových kamarátov
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Ani nepriaznivé počasie 
poznačené dažďom a sil
ným vetrom nezabránilo, 

aby sa uskutočnilo jarné uprato
vanie v Karlovej Vsi. V sobotu 9. 
apríla pomohlo takmer 40 účast
níkov vo väčších či menších sku
pinkách, ale i jednotlivci. 

„Na upratovaní sa zúčastnili nie-
len naši skalní účastníci, ktorí sa 
takto angažujú na zveľadení oko-
lia už mnoho rokov. Pribudli i noví 
obyvatelia, ktorým záleží na čistote 
a kvalite prostredia. Všetkým účast-
níkom patrí poďakovanie. Rovnako 
aj zamestnancom karloveských 

verejnoprospešných služieb. Tí 
distribuovali potrebné náradie 
a ostatný materiál. Vyzbieraný 
odpad poodvážali,“ zhrnula Halina 
Trubínyiová z  referátu životného 
prostredia.

„Vzhľad, úprava a čistota verej-
ných priestorov zvyšuje pocit 
spokojnosti Karlovešťanov. Je to 
pochopiteľné, preto sa dlhodobo 
snažíme zvyšovať kvalitu verejno-
prospešných služieb. Pri limito-
vanom rozpočte to však nestačí. 
Aby veci fungovali, je nevyhnut-
né, aby sa ľudia nespoliehali len 
na druhých, ale aby mali živý a 

aktívny záujem aspoň o svoje bez-
prostredné okolie. Je skvelé, že u 
nás je takých naozaj veľa. Sú dvory 
a predzáhrady, na ktoré ich oby-
vatelia môžu byť naozaj pyšní,“ 
vyjadrila sa starostka Dana Čaho-
jová.

Obyvatelia upratovali na Ja-
notovej ulici 2 – 10, Kolískovej 4 
a 8, Karloveskej 6 – 10, Púpavovej 
30, 31 – 33 či Jána Stanislava 
19 – 27 i  39 – 47. Upratovalo sa 
aj na Ľ. Fullu 5 – 7, Veternicovej, 
Tománkovej 2 – 6, H. Meličkovej 
33 – 37 a v areáli ZŠ A. Dubčeka 
na Majerníkovej 62. 

Zapojili sa i karloveskí skauti 
či obyvatelia odľahlejších loka-
lít, napríklad z Mokrohájskej 10. 
Upratovali tiež v okolí hypermar-
ketu v Lamači, Nad lúčkami 28, 
na Kresánkovej 11, Molecovej 3, 
Donnerovej 19, Jamnického 4. 
Nechýbali ani rodičia z rodinného 
centra Dlháčik ktorí upratali jeho 
areál i okolie detského ihriska. 
Veľa odpadu vyzbierali i na Čárske-
ho 1 a Kuklovskej 9. Celkovo sa v 
priebehu soboty vyzbieralo 80 m3 
odpadu.

-mš-; Foto: osobné archívy 

Karlovešťania vyzbierali 
veľké množstvo vecí na 
ďalšie použitie a zabránili 

zbytočnému plytvaniu. Vyzbiera
né veci ponúkli za symbolickú 
sumu návštevníkom Mestského 
bazára. Ten sa uskutočnil cez 
víkend 23. – 24. apríla.

„V prvý deň zberu v utorok 5. aprí-
la sme v  Karlovej Vsi zaznamenali 
rekord za všetky mestské časti. Na 
zberné miesto na parkovisku pri 
Iuvente prišlo 57 ľudí, priniesli pri-
bližne 1,3 tony vecí, čo predstavo-
valo tri plné dodávky. V  stredu 6. 
apríla padol ďalší rekord, keď prišlo 
až 99 ľudí, ktorí priniesli približne 
1,5 tony vecí a na ich odvoz sme po-
trebovali štyri dodávky,“ povedal o  
zbere manažér Re-use centra Pe-
ter Brestovanský.

Medzi donesenými vecami do-
mi novali predovšetkým CD a DVD, 
knihy a časopisy, kuchynské a 
domáce potreby, detské veci 
a hračky, sklo, porcelán, keramika 
či športové potreby. No obyvatelia 
priniesli aj kočík, kolobežky, troj-
kolky, bicykle alebo autosedačky.

Aprílový Mestský bazár
Štvrté kolo Mestského bazára 

sa uskutočnilo cez víkend 23. – 24. 
apríla v priestoroch Komunálneho 
podniku na Bazovej ulici. Pred-
mety boli k dispozícii od 10.00 do 
18.00 h za symbolický príspevok. 

Vyzbierané financie sú uložené 
na transparentnom účte. Použi-
jú ich na vytvorenie stabil-
ného bratislavského centra pre 
opätovné použitie starých vecí. 

-mš-

Zber vecí pre Mestský 
bazár dopadol nad 
očakávania

S jarným upratovaním pomohli susedia, rodiny i jednotlivci

Zavadzia vám doma zbierka 
nepotrebných elektrospo
trebičov a  neviete ako sa 

ich zbaviť? Jarný zber elektro
spotrebičov je jednoduchá cesta, 
ako sa bezplatne zbaviť starého 
elektroodpadu a ekologicky ho 
zrecyklovať. 

Odvoz elektroodpadu bude 
v sobotu 21. mája a  je určený pre 
všetkých obyvateľov Karlovej Vsi. 
Záujem o  odvoz spotrebičov je 
potrebné nahlásiť najneskôr do 
18. mája telefonicky počas úrad-
ných hodín miestneho úradu na 

číslach 02 707 11 281 alebo  02 
707 11  275. Ohlásiť sa môžete aj 
elektronicky kedykoľvek na emai-
lové adresy: halina.trubinyiova@
karlovaves.sk alebo magdalena.
svorenova@karlovaves.sk.

V deň zberu 21. mája do 8.00 
h ráno vyložte elektroodpad do 
vchodu bytového domu alebo 
za bránu rodinného domu. Zber 
elektroodpadu nie je určený pre 
likvidáciu televízorov a monitorov. 
Zbaviť sa môžete starých chlad-
ničiek, práčok, počítačov bez moni-
torov, rádií, DVD a podobne.    -ab-

Staré elektrospotrebiče 
prevezmú profesionáli

Karlova Ves je aj na 
Instagrame

karlova_ves_official
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Bratislavský kraj podporil Karlovu 
Ves dotáciami pre šport

Študenti a učitelia 
z Tilgnerovej by darovali  
krv opäť

Športovanie detí, mládeže aj 
dospelých podporuje dotá
ciami nielen Karlova Ves a 

hlavné mesto. Ďalšiu finančnú 
podporu v celkovej výške 36 800 
eur dostanú úspešní žiadate
lia z Karlovej Vsi tentokrát od 
Bratislavského samosprávne
ho kraja (BSK). Dotácie budú 
použité na športový rozvoj 
mládeže.

Päť športových klubov a mestská 
časť Karlova Ves uspeli so svojimi 
žiadosťami o dotáciu na BSK. Kraj 
vyhlásil ešte minulý rok výzvu na 
predkladanie žiadostí o  poskyt-
nutie dotácie v štyroch oblastiach 
v celkovej výške 2,1 milióna eur. 

Výzva motivovala najmä kar-
loveské športové kluby, ktoré až 
v  piatich prípadoch presvedčili 
dotačnú komisiu o  význame pod-
pory pre napredovanie ich činnos-
tí. Klub vodného slalomu Karlova 
Ves, Vodácky klub Tatran Karlova 
Ves, basketbalisti z  MBK Karlov-
ka a  Futbalový klub mládeže Kar-

V  utorok 12. apríla sa 
v telocvični Spojenej ško
ly Tilgnerova 14 nešpor

tovalo. Študenti a  niektorí 
pe dagógovia tu darovali krv. Pri
hlásilo sa ich 30. Polovica z nich 
mohla napokon po kontrole krv 
reálne darovať. Organizátorka 
akcie, učiteľka biológie a  an
glického jazyka Zuzana Biga
ničová uviedla, že keby nebo
la najnižšia veková hranica 18 
rokov, určite by sa prihlásili aj 
ďalší. Takto sa mohli zúčastniť 
len žiaci zo štvrtého a piateho 
ročníka bilingválneho gymnázia, 
septimy a oktávy osemročného 
gymnázia. 

„Učím biológiu. Častokrát o téme 
krvi a darovaní krvi rozprávam žia-
kom na hodinách. Ale raz zažiť je 
lepšie, ako stokrát počuť. Chcela 

som študentov zaujať a motivovať 
aj takouto cestou. Potreba krvi je 
vždy vysoká. Záujem medzi študen-
tami bol veľký a navyše rovnaký 
medzi chlapcami aj dievčatami. Som 
rada, že sa zapojili aj kolegyne,“ 
povedala Zuzana Biganičová.

Podľa slov študentov sa im táto 
myšlienka zapáčila. A tak nemuse-
li dlho premýšľať, či sa zúčastnia. 
„Som veľmi rada, že som mohla 
urobiť dobrú vec a  myslím, že to 
takto cítime všetky,“ povedala 
Zuzana, ktorá čakala v  hlúčiku 
spolužiačok. „Som rád, že moja 
krv niekomu pomôže. Dobré je, že 
nebolo treba nikam chodiť a odber-
ná jednotka prišla k  nám do školy. 
No a  ďalšou výhodou je nesporne 
aj to, že nemusíme ísť dnes do ško-
ly,“ zdôveril sa s  úsmevom Jakub. 
Spolužiaci s ním ochotne súhlasili.

Takmer všetci študenti boli 
prvodarcami. Netajili sa preto 
miernymi obavami, ako to zvlád-
nu. Samuel s  Matúšom absolvo-
vali odber medzi prvými. Po jeho 

skončení boli radi, že všetko ab-
solvovali bez problémov. Spýtali 
sme sa ich, či by prišli aj znovu. Bez 
váhania prikývli.  

-mš-; Foto: MiÚ

lova Ves získali zhodne finančnú 
dotáciu v  sume 4-tisíc eur. Inline 
hokejistom z klubu ŠK26 Karlovka 
pomôže v  rozvoji ich aktivít suma 

2-tisíc eur. Spomínané tradičné 
športové kluby sa venujú ce-
loročnému športovému rozvoju 
detí a mládeže.

-ab-; Foto: Futbalový klub 
mládeže Karlova

Ves

Mladých karloveských futbalistov podporuje nielen Karlova Ves, ale aj Bratislavský samosprávny kraj.

Medzi prvodarcami boli aj Matúš (vľavo) a Samuel.
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Aj na detskom ihrisku na začiatku Silvánskej dobrovoľníci ponatierali múrik okolo ihriska a hracie prvky pre deti a vynovili im priestor na hranie

Jún 2021Máj 2022 Inzercia

Inovatívne vzdelávanie
Osobný prístup a tútoring
Spolupráca s rodinou
Kresťanské hodnoty
Základná aj materská škola

V školskom roku 2022/2023 otvárame
2.stupeň ZŠ (5. a 6. ročník).

Súkromná základná škola Libellus

Prestúpte na
školu, ktorá

spolupracuje s
rodinou.

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

Detská muzikálová rozpráv
ka, vystúpenia FS Dolina 
a Čečinka, prezentácia 

šermiarskeho umenia, koncert 
ukrajinských umelcov, prezentá
cia latinskoamerických tancov i 
bojového umenia, bubnová show, 
mladá slovenská kapela The 
Crownies, hokejbalový turnaj a 
na záver koncert legendárnej 
ska/reggae kapely Polemic a 
oldies hity v podaní DJ Hake
ta. To všetko ponúkne tradičný 
Karloveský majáles. Uskutoční 
sa v sobotu 28. mája. Po dvoch 
rokoch sa vráti na tradičné mies
to, do Parku SNP v Líščom údolí.

„Tohtoročný majáles prinesie 
niekoľko noviniek, medzi nimi 
výstavu, darovanie krvi, špacírku 
po Karlovej Vsi aj viaceré športové 
aktivity.  Chýbať nebudú ani kolo-
toče či gastrozóna s občerstvením a 
kulinárskymi špecialitami. Súčasťou 
Karloveského majálesu bude 
tiež  obľúbená  komunitná ulička.   
Pripravený bude aj bohatý sprievod-
ný kultúrno-spoločenský program. 
Bude sa prezentovať aj  technika 
verejnoprospešných služieb. Deti 
i  rodičia si budú môcť zajazdiť na 

Pandemické obdobie ovplyv
nilo aj rutinu pravidelných 
darcov krvi. Vyhľadávané 

mobilné odbery organizované 
samosprávami alebo inými 
združeniami v uplynulých mesia
coch neboli možné. Dokonca aj 
na štandardné darovanie krvi na 
pracovisku Národnej transfúznej 
služby SR (NTS) bolo potrebné 
prihlásiť sa vopred. Niekedy sa 
na voľný termín čakalo aj týždne.

Uvoľnenie opatrení poskytlo 
príležitosť zorganizovať ďalší mo-
bilný výjazd NTS do Karlovej Vsi. 
V  spolupráci s  Červeným krížom 
pozýva mestská časť na darovanie 
krvi počas majálesu, konkrétne 
v  piatok 27. mája od 8.00 – 11.00 
h v  priestoroch karloveského 
miest neho úradu. Záujemcovia sa 
môžu prihlásiť vopred e-mailom na 

du 25. mája vernisážou výstavy 
fotografií Oslava života v parčíku 
pri Karloveskom centre kultúry. 
Osláviť život môžu Karlovešťania 
aj v  piatok 27. mája predpolud-
ním netradičným spôsobom, a  to 
darovaním krvi na miestnom 
úrade. Karloveská knižnica mysle-
la aj na deti. Preto im na piatkové 
popoludnie pripravila rozprávku 
plnú pesničiek pri fontáne Rodina.

V sobotu predpoludním sa môžu 
Karlovešťania zúčastniť obľúbenej 
Špacírky s Matúšom Šrámkom 

údržbových vozidlách. Deti zaiste 
poteší cirkusová a šermiarska zóna, 
maľovanie na tvár, maskoti Včiel-
ka Maja a Vilko či nanuky zadarmo 
(do rozdania). No a  rodičia budú 
môcť navštíviť stan mestskej časti, 
kde sa môžu stretnúť a porozprávať 
sa so zástupcami samosprávy pri 
káve a koláčiku,“ dopĺňa informáciu 
o   programe majálesu vedúca od-
delenia kultúry Adriána Rabatinová.

S  tohtoročným majálesom je 
spojených viacero sprievodných 
podujatí. Tie sa začnú už v  stre-

adrese odberkrvi@karlovaves.sk.
Prvodarcom vystavia darcovský 

preukaz. Priniesť si treba občian-
sky preukaz a preukaz poistenca. 
Darovať krv môže každý zdravý 

človek vo veku od 18 do 60 rokov 
(pravidelní darcovia do 65 rokov), 
ktorý váži viac ako 50 kilogramov. 
Pred odberom krvi je vhodné piť 
dostatok tekutín. Netreba prísť 

nalačno, večera aj raňajky by však 
mali byť ľahké. 

-ab-; Foto: ilustračné (SAMPHO-
TOSTOCK / MicEnin)

– tentoraz ich zavedie do Kar-
loveskej zátoky. Jej hlavnou atrak-
ciou bude návšteva a prehliadka 
lodenice vodáckeho klubu Tatran 
Karlova Ves, ktorá je od roku 2007 
národnou kultúrnou pamiatkou. 
Pre rodiny s deťmi je pripravené 
v  sobotu člnkovanie na Karloves-
kom ramene, v rámci ktorého sa 
predstavia aj športové kluby, Kar-
loveská knižnica organizuje svoje 
tradičné a  obľúbené podujatia –  
burzu kníh a swap rastlín.

-mš-; Foto:  ilustračné (internet)

Po dvoch rokoch sa uskutoční 
Karloveský majáles

Príjemnú zábavu v hudobnom štýle SKA 
prinesie obľúbená kapela POLEMIC.

Kultúra / Informujeme

Pred majálesom môžete 
darovať krv
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Majáles 
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Navrhnuté opatrenia overovali autori 
štúdie na tomto bytovom dome.

Máj 2022

Pribudnúť by mal umelý 
potôčik, vodné ihrisko, 
fontána, závlaha či vege

tačná stena. Verejný priestor 
medzi ulicami Kresánkova 
a  Hany Meličkovej výrazne oží
va už po minuloročnej výsadbe 
drevín. Počas prvých dvoch etáp 
projektu v parku vysadili 21 stro
mov a 84 kríkov. 

„Radi by sme zrealizovali aj tre-
tiu etapu obnovy parku s cieľom 
zmierňovať negatívne dopady 
menia cej sa klímy. Predložili sme 
žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok v rámci Integrovaného re-
gionálneho operačného programu 
na podporu zelenej infraštruktúry 

Aj tento rok je pre dobro
voľníkov pripravených 
niekoľko aktivít, ktoré 

sú zamerané na vyčistenie či 
vymaľovanie verejných priesto
rov určených na relax a aktívny 
oddych. Dobrovoľnícky deň bude 
tento rok v piatok 10. júna.  

„Spoločnými silami oživíme verej-
né parky a detské ihriská, oko-

Včelia záhrada. Príznačný 
názov projektu Sloven
ského zväzu včelárov sa 

stal skutočnosťou. V  jeho sídle 
na Svrčej vznikne čoskoro eko
logický ovocný sad. Ako inak, 
šitý na mieru opeľovačom.

V ekologickom ovocnom sade 
si nájdu svoje miesto černice, ma-
liny, ríbezle, brusnice, muchov-
níky, arónie či liesky. V  strednej 
časti záhrady vysadili ovocné 
stromy ako jablone, hrušky, slivky, 
moruše, čerešne a  iné. Pod stro-

a regeneráciu vnútroblokov sídlisk,“ 
informovala vedúca referátu ria-
denia projektov Lenka Nemcová.

Ďalšie ochladzovacie prvky
Ďalšími vodnými prvkami pro-

jektu by mohol byť umelý potôčik, 
malé vodné ihrisko s ručnou pum-
pou, mlynčekom či dreveným su-
dom. Vedľa vodného ihriska majú 
umiestniť osviežujúcu a ochladzu-
júcu fontánu. Tretia etapa počíta 
aj s  novou zeleňou. Malo by ísť 
o  mokraďové záhony s rezer-
voárom, piatimi stromami, piatimi 
kríkmi a ďalšími  rastlinami. Prí-
jemným doplnkom budú dve ve-
getačné steny, ktoré umiestnia do 
výšky štyroch metrov na oceľovú 

lie Karloveského centra kultúry, 
natrieme zábradlia a múriky, 
skrášlime priestory materských škôl 
i denného centra. Plánujeme zapo-
jiť viac ako 300 dobrovoľníkov a 20 
zamestnancov miestneho úradu,“ 
informuje vedúca referátu riade-
nia projektov Lenka Nemcová.

Akcia je súčasťou podujatia 
Naše mesto,  ktoré už viac ako 15 

mami budú včelári pestovať nek-
tárodajné a peľodajné liečivé rast-
liny ako napríklad levanduľu, repík 
lekársky, nechtík, mätu piepornú, 
agastachu anizovú a iné. 

Záhrada bude slúžiť pre slo-
venských včelárov na odborné 
prednášky, ktoré zabezpečí Slo-
venský zväz záhradkárov. Rovnako 
sa budú venovať aj študentom vo 
včelárskych krúžkoch, ale aj širokej 
verejnosti. 

-ab-; Foto: MiÚ

konštrukciu zábradlia a schodiska.
Zadržanú vodu využijú na 

závlahu
Pribudnú dve podzemné nádrže 

s objemom 7,5 m3 na zachytávanie 
zrážkovej vody. Pomocou trys-
kovej závlahy môže byť pravidelne 

rokov organizuje Nadácia Pontis. 
Každoročne v júni si tisíce dobro-
voľníkov z firiem po celom Slo-
vensku obliekajú rovnaké tričká a 
zapájajú sa do aktivít darovaním 
svojho času a práce.

Firmy sa môžu registrovať a 
nahlasovať svojich firemných dob-
rovoľníkov od 5. do 24. mája cez 
portál Nadácie Pontis. 

zavlažovaných až 500 m² trávnatej 
plochy. Pre potreby závlahy budú 
k  dispozícii aj nadzemné deko-
ratívne nádrže. Zmestia sa do nich 
4 m³ vody. Budú k  dispozícii na 
ručne polievanie. 

-ab-; Vizualizácia: Jozef Frajka

Plán ďalšej obnovy parku  
na Dlhých dieloch

Karlova Ves zapojí dobrovoľníkov do 
skultúrnenia verejných priestorov

Životné prostredie

Vo včelej záhrade vysadili viac ako stovku stromov a ovocných kríkov.

Včelársku záhradu 
obohatila výsadba 
ovocných stromov
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       Karloveské tanečné centrum 
        Vás od apríla pozýva:   

- do Tanečných kurzov spoločenských 
tancov pre  začiatočníkov 

- do kurzu Latino ladies  
- na zápis do detských pohybových kurzov 

pre deti od 3 rokov 
 
Prihlášky a termíny nájdete na  
           www.ktc.sk 
 
Kontakt: ktc@ktc.sk, +421 907 311 574 

Karloveské 
tanečné 

centrum

• do tanečných kurzov spoločenských  
tancov pre začiatočníkov
• do kurzu Latino ladies

• na zápis do detských pohybových kurzov  
pre deti od 3 rokov

Prihlášky a termíny nájdete na www.ktc.sk
Kontakt: ktc@ktc.sk, +421 907 311 574

vás pozýva:

KLIMATIZÁCIE
 DODÁVKA
 MONTÁŽ
 SERVIS KLIMATIZÁCIE

Predsezónne prehliadky a odborné 
čistenie klimatizácií.

Klima LG, Jozef Kmeť, Sumbalova 3, Karlova Ves, 
0905 615 504, klimalg@klimalg.sk

www.klimalg.sk
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Od piatka 8. apríla do 
nedele 10. apríla zažila 
Karlova Ves festivalový 

víkend plný cirkusového umenia. 
Piatkový galavečer bol vypre
daný. Na sobotňajší program 
sa prišlo pozrieť vyše 160 detí. 
Počas toho zatiaľ 121 účast
níkov pilovalo svoje schopnosti 
na rôznych workshopoch. Až 23 
rôznych umelcov a vyše 20 detí 

predviedlo svoje najlepšie čísla 
na doskách Karloveského centra 
kultúry. 

„Počas víkendového 10. ročníka 
festivalu sme mali nielen možnosť 
sa stretnúť, vymeniť si skúsenosti, 
no najmä predstaviť svoje ume-
nie návštevníkom. Najviac ma po-
tešila priateľská atmosféra, ktorú 
vy tvorili všetci zúčastnení,“ zhr-
nula úspešný víkend Suzanne Ver-

schueren, jedna z hlavných orga-
nizátoriek Svetového dňa cirkusu.

Malí detskí cirkusanti z Cirkus-
Kus sa v  piatok prvýkrát pred-
viedli pred publikom. Vypre-
daná sála zažila pestrý výber 
novocirkusových čísel. O zábavu 
sa postarali najmladší cirkusanti 
z Cirkus-Kus, lektori a účinkujú-
ci Tete & Tami, Dávid Vágó, He-
lena Škovierová, Stano Mečiar a 

hosťujúci umelci Zuzka Drobná, 
Slížo a Anna Weszelovsky. Ohnivá 
Fire Night rozžiarila piatkovú noc 
ohňovou šou, kým ju neprerušil 
náhly dážď.

Sobotňajšie workshopy spoji-
li európsku cirkusovú komunitu. 
Účastníci sa venovali vzdušnej 
akrobacii, chodeniu po sude a 
guli, akrobacii vo veľkej obruči, 
kontaktnému žonglovaniu a 

Karlova Ves oslávila 
svetový deň cirkusu
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mnohým ďalším disciplínam. Viac 
ako 160 karloveských detí si vy-
robilo žonglérske loptičky, za-
tiaľ čo sa rodičia učili žonglovať. 
Napriek nepriaznivému počasiu sa 
v priľahlom parčíku našlo mnoho 
odvážnych nových povrazochod-
cov. 

Po prvýkrát sa na festivale 
predstavilo profesionálne medzi-
národné zoskupenie polhodino-
vou šou Allegria Makarena od La 
Zia Production. Kým si diváci sada-
li na svoje miesta, v  hľadisku ich 
zabavili klaunské postavy La Zia a 
Honney Bonney. Nasledoval dy-

namický príbeh s prepracovanými 
choreografiami, zmesou tanca, 
divadla, kontaktného žonglovania, 
opery a akrobacie na čínskej tyči. 

Večerný program otvorila svo-
jím číslom Vo svetle organizátor-
ka festivalu Elena Kremnická. 
Moderátorom zo združenia Kauk-
liar sa pri predstavovaní nasledu-
júcich účinkujúcich darilo vymýšľať 
rôzne triky. Stano Mečiar vystúpil 
počas večera až trikrát. V paródii 
na romantickú vzdušnú akrobaciu s 
Tomášom Kralovičom sa predstavil 
na veľkej obruči s Jakubom Tom-
kom a v rámci žonglérskeho dua 

so známym klaunom a žonglérom 
Slížom. Účinkoval aj Ján Šimko s 
mnohými klobúkmi, Kajo Šutý s 
dia bolom, Tomáš Kralovič so só-
lom na trapéze a večer zavŕšila 
Salome Bezáková s akrobatickým 
tancom. 

V nedeľu mali návštevníci 
možnosť sami si vyskúšať akro-
baciu na čínskej tyči pod vedením 
Flavie Savi a Zuzky Drobnej. Vo 
voľnom tréningovom priestore si 
medzitým účastníci vysvetľovali 
techniky a triky hneď v niekoľkých 
jazykoch. Okrem slovenčiny aj v 
nemčine, angličtine, maďarčine, 

francúzštine, taliančine či češtine.
Festival sa mohol uskutočniť 

vďaka podpore a spolupráci so 
samosprávou Karlovej Vsi, najmä 
s oddelením kultúry a  správou 
športových zariadení. Podujatie 
organizoval Cirkus-Kus. Je to prvá 
škola nového cirkusu na Sloven-
sku, ktorá v Karloveskom centre 
kultúry pôsobí od roku 2016 a 
okrem festivalov usporadúva aj 
pravidelné cirkusové kurzy, work-
shopy a tábory pre deti i dos-
pelých. 

-mš-; Foto: koscik.photos
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Poradenstvo je súčasťou projektu DELIVER: DEvelopingresilient, low-carbon and more LIVablEurbanResidentialarea, 
DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy, kód LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER,  ktorý je 
finančne podporený z prostriedkov Európskej komisie, z finančného nástroja pre životné prostredie: program LIFE, z 
podprogramu Ochrana klímy.

Máj 2022

Z rozprávky do rozprávky 
v MŠ Majerníkova 11

Deti venujú knihy deťom

Rozprávkové príbehy prehl
bujú lásku detí ku knihám. 
Aj u  najmenších škôlkarov. 

Knihy sú neodmysliteľnou sú
časťou života aj v  materskej 
škole na Majerníkovej 11.

„Príchod jari oslavujeme aj s kni-
hou, ktorá je zdrojom vedomostí, 
informácií a  zábavy. Snažíme sa 
deťom vštepiť základy predči-
tateľskej gramotnosti už od ich 
nástupu do materskej školy.  Cez 
knihy spoznávame nových kamará-
tov, prežívame s  nimi nové dobro-
družstvá. Vieme rozlíšiť dobro 
od zla. Kniha je pomocníčkou pri 

V  rámci mesiaca knihy 
spustili v materskej škole 
na Ulici Ladislava Sáru 3 

projekt Knihy od detí pre deti. 
Knižnica v  šatňových priesto
roch škôlky sa stala v  posled
ných týždňoch obľúbeným mies
tom na spoločné čítanie rodičov 
a  detí. Pravidlá tejto knižnice 

o  ich vzniku, naučili sme sa ako 
knihu správne držať a listovať v 
nej. S deťmi sme si povedali, kde si 
knihy môžu kúpiť a  kde požičať. V 
knižných kútikoch v  triedach si ich 

čítanie kníh v  domácom prostredí 
a vyzdvihnúť dôležitosť čítania 
v rodičovskej verejnosti,“ vysvetlila 
riaditeľka Martina Horváthová. 

Myšlienka projektu sa zrodila 
pri zapojení sa do projektu POP 
Akadémie v  novembri 2021. Ten 
zaangažoval  rodičov a deti do 
zbierky prebytočných detských 

dramatizácii rozprávok, rozširuje 
slovnú zásobu a predstavivosť detí,“ 
povedala Jana Polláková-Bardy-
ová z MŠ Majerníkova 11.

Ak sa hovorí o  detskej knihe, 
väčšinou je reč o rozprávkach. Deti 
v  predškolskom veku obľubujú 
najmä knihy s  pestrými obrázka-
mi. Vďaka ilustráciám deti vedia 
zreprodukovať dej, čítajú podľa 
obrázkov, poznajú časovú postup-
nosť rozprávok a príbehov. 

„Rozprávali sme sa o hlavných 
rozprávkových hrdinoch, vytvárali 
sme ilustrácie k vlastným knihám 
a záložky do kníh. Hovorili sme 

umožňujú deťom požičať si knihu 
z knižnice bez evidencie.

„Dieťa si môže knihu po-
nechať,  nemusí ju vrátiť. Zároveň 
môže priniesť svoje prečítané kni-
hy z domu do knižnice. Cieľom pro-
jektu je dať knihám druhú šancu, 
možnosť obmeny knižných titulov 
doma aj v materskej škole, podporiť 

deti prezerajú každý deň. Hrou na 
divadlo dramatizujú známe roz-
právky, improvizujú s bábkami,“ za-
končila Jana Polláková-Bardyová.

-ab-; Foto: MŠ Majerníkova 11

kníh v domácej knižnici. Benefičný 
program Rozprávka je umenie in-
špiroval deti k vytvoreniu zbierky 
rozprávkových kníh s venovania-
mi, ktoré putovali do detských 
nemocníc a do rodín zdravotníkov.

-ab-

Školstvo

Inzercia
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Hĺbkové čistenie umelých 
trávnatých kobercov a 
doplnenie materiálu čaká 

futbalové ihrisko na Molecovej 
1/A oproti Karloveskému cen
tru kultúry. Nový šat dostanú 
aj minifutbalové ihriská na Kar
loveskej 32 v areáli Spojenej ško
ly sv. Františka z Assisi a v špor
tovom areáli ZŠ A. Dubčeka na 
Majerníkovej 62. 

„Takéto čistenie robíme pravi-
delne raz až dva razy do roka 
prostredníctvom špecializovanej 
firmy. Je to jediná údržba povrchov, 
ktorú si nevieme aktuálne zariadiť, 
keďže nemáme na ňu vybavenie,“ 
vysvetľuje vedúca oddelenia 
správy športových zariadení Anna 
Paučová. 

Hĺbkové čistenie sa začína 
povysávaním celého ihriska, 
pričom špeciálny stroj vyfiltruje 
nečistoty a vracia späť čistý do-
sypový materiál. Ten je zložený 
z  pies ku alebo gumového granu-
l átu. Ak je ho málo, tak doplnia 

nový. Tento materiál v  umelých 
trávnikoch zabezpečuje, aby nie-
koľkocentimetrový vlas koberca 
ostal vzpriamený. Kombinácia vla-
su a dosypového materiálu tlmí 
nárazy, čím chráni športujúceho. 
Chráni jeho kĺby a  celý pohybový 

aparát pri behu, pohybe či pri 
páde.

„Čistenie budeme robiť po-
stupne. Na ihrisku na Karloveskej 
32 počkáme, kým sa ukončí výstav-
ba chodníka na Perneckej. Tam 
sa nemá dodávateľ momentálne 

ako dostať a  pri čistení sa zároveň 
zbavíme prachu po stavbe. Ihrisko 
na Majerníkovej 62 chceme vyčis-
tiť čo najskôr, ešte pred začiatkom 
rekonštrukcie atletického oválu,“ 
dodáva Anna Paučová.

-mš-; Foto: MiÚ

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

Po dlhých pandemických 
mesiacoch prišiel čas na 
prezentáciu živého ume

nia mladých umelcov. Lanofest 
ponúkne priestor talentovaným 
hercom, tanečníkom a  ďalším 
žiakom Základnej umeleckej ško
ly (ZUŠ) Jozefa Kresánka.

Festival odštartuje v  piatok 
27. mája predpoludním sériou 
tvorivých dielní pre žiakov ZUŠ. 
Vo výkladoch mestskej knižnice 
a v priestoroch pred ňou sa usku-
toční otváracia akcia, ktorá poslúži 
ako pozvánka pre obyvateľov 
mesta na festival. Účinkujúci sa 
predstavia formou prednesov, 
divadelných etúd, hry na hudobné 
nástroje, tanca či spevu, so sprie-
vodom žiakov. Zapoja sa i  peda-
gógovia a diváci hudbou i tancom. 
Veľký bábkový objekt ako jedno 
lano sa presunie na Františkán-
ske námestie. Prvý deň programu 
zavŕši neformálny diskusný večer 
so živými ukážkami dramatickej 
výchovy o potrebe a význame 
umeleckého vzdelávania.

Nádvorie Mestskej knižnice 
v Bratislave ponúkne v sobotu 28. 

mája detský program s  divadel-
nými inscenáciami a  výberom 
najlepších detských prednesov. 
Popoludňajšími a večernými 
divadelnými inscenáciami vyvrcho-
lí program v divadle  Teatro Colo-
rato na Františkánskom námestí. 
Okrem starších žiakov ZUŠ 
vystúpia aj hlavní hostia festivalu, 
žiaci ZŠ Biskupská z Prahy.

Dvojdňový festival má ambíciu 
prinavrátiť kontakt mladých umel-

cov s  publikom, ktorý bol počas 
uplynulých mesiacov výrazne 
limitovaný. „Zámerom festivalu je 
prezentácia tvorby žiakov literár-
no-dramatického odboru ZUŠ Joze-
fa Kresánka pred širšou verejnosťou 
po čase pandémie. Cieľom je aj 
vzájomná spolupráca s  hosťujúcimi 
ZUŠ, znovuobnovenie diváckej dôve-
ry v živé umenie a osveta v oblasti 
významu umeleckého vzdeláva-
nia na základných umeleckých 

školách,“ povedala členka DS Lano 
Jana Mikitková. Festival je určený 
žiakom ZUŠ Jozefa Kresánka, 
rodičom, ako aj širokej verejnos-
ti. Pozývajú preto v piatok 27. 
mája o 17. hodine na divadelný 
happe ning pred budovu Mestskej 
knižnice z Kapucínskej ulice a aj na 
ďalší program Lanofestu.

-ab-; Foto: ilustračné (ZUŠ  
J. Kresánka)

Divadelné talenty sa predstavia na Lanofeste

Vyčistia umelé trávniky na ihriskách

Hĺbkové čistenie zlepší kvalitu umelého trávnatého koberca ihriska aj 
v areáli školy na Karloveskej 32.
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 Okrem kňaza a politika 
Ferdiša Jurigu žila v 
Karlovej Vsi ďalšia 

osobnosť politického 
života prvej polovice 20. 

storočia. Kto ňou bol?

Krížovka

Prehliadka Rajhradu a 
Pamätníka moravského 
písomníctva, prehliadka 

mesta Ivančice a expozície her
ca Vladimíra Menšíka či návšte
va Slávností špargle. To všetko 
môžu zažiť karloveskí seniori 20. 
mája počas jednodňového zá
jazdu. Zorganizuje ho Jednota 
dôchodcov Slovenska z Lackovej 
ulice pre svojich členov. Radi 
privítajú aj nových záujemcov.

Odchod z Karlovej Vsi je pláno-
vaný zo zastávky Nad lúčkami 
o 7.30 h. Cena výletu je 17 eur na 
osobu. V cene je zahrnutá dopra-
va, sprievodca a vstupné do Múzea 
moravského písomníctva v  Raj-
hrade a  do expozície Vladimíra 
Menšíka v Ivančiciach. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
do 16. mája u Gabriely Mokráňovej 
na telefónnom čísle 0915 794 075.

-mš-; Foto: kampocesku.cz

Jednodňový zájazd pre 
seniorov do Ivančíc pri Brne

Harmonogram pristavenia 
kontajnerov – máj 2022

18. 5. 2022
Devínska cesta  
– vedľa garáží

25. 5. 2022
H. Meličkovej 19A

1. 6. 2022 
Roh Vincenta Hložníka

31. 5. 2022
Gabčíkova 2

3. 5. 2022
Brodská 6

17. 5. 2022
J. Stanislava 55  

– zozadu

10. 5. 2022
Hlaváčiková 27  

– spredu

11. 5. 2022
Kempelenova pri 

parku

4. 5. 2022
Kuklovská – 

oproti 58

24. 5. 2022
Staré grunty – parkovisko pri 
cintoríne vedľa kvetinárstva

V prípade nepriaz
nivého počasia 
sa budú termíny 

pristavenia kontaj
nera meniť.  

Je potrebné sledo
vať oficiálny profil 

mestskej časti 
Karlova Ves  

v sieti Facebook.

Informujeme / Krížovka
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Novinky zo ZOO Bratislava

Tak znie slogan Medzi
národného dňa biodiverzi
ty, ktorý si pripomenú 

aj v  bratislavskej zoologickej 
záhrade. Jej návštevníci sa môžu 
aj v  máji tešiť na nové mláďatá 
i pravidelné komentované kŕme
nia zvierat.

V  nedeľu 22. mája si v  ZOO 
Bratislava pripomenú Medzi-
národný deň biodiverzity. „Je 
to pre zoologickú záhradu veľká 
udalosť. Jednou z  hlavných úloh 
zoologických záhrad je aktívne 
prispievať k zachovaniu biolo gickej 
rôznorodosti. Súčasťou poduja-
tia bude aj otvorenie výstavy, 
ktorú sme pripravili v  spoluprá-
ci s  Bratislavským regionálnym 
ochranárskym združením BROZ. 
Desať umelcov zobrazí ohrozené 
živočíchy, ktoré doplácajú na zmenu 
klímy. V tento deň ich diela slávnost-
ne predstavíme návštevníkom,“ 
informuje Veronika Maťašovská 
z  oddelenia vzdelávania a  mar-
ketingu ZOO. Program podujatia 
nájdu návštevníci na internetovej 
stránke a sociálnych sieťach ZOO.

Mláďa kengury
V jarných dňoch prvýkrát vykuk-

lo z vaku mláďa kengury červenej. 
Narodilo sa pravdepodobne pred 
štyrmi mesiacmi. Vtedy sa len ako 
dvoj až trojcentimetrové vyšplha-
lo po srsti matky do vaku, kde sa 
jej prisalo na mliečnu bradavku. 
Zaujímavosťou je, že mláďa v tom-
to štádiu ešte nemá vyvinuté pľú-
ca, avšak dokáže dýchať povrchom 

tela. Vo vaku môže byť ešte sedem 
až osem mesiacov. Počas tohto ob-
dobia vyrastie natoľko, že sa už do 
vaku nezmestí. Bude sa tam vracať 
piť materské mlieko. 

„Dôkazom príchodu jari sú aj no-
vonarodené jahniatka. Začiatkom 
apríla sa u nás narodili dve ovečky 
a  jeden baranček ovce domácej 

ouessantskej. Toto plemeno patrí 
medzi najmenšie na svete. Dorasta-
jú len do výšky 50 centimetrov,“ in-
formuje o prírastkoch Alexandra 
Ritterová zo ZOO Bratislava.

Pribudla i nová voliéra s  pávmi 
korunkatými. Nad vrchným jaze-
rom, pri lesnej ceste k nosorožcom, 
nájdu návštevníci vynovenú vo-
liéru. Pre budhistov a  hinduistov 
majú pávy náboženský význam 
a sú dokonca aj národným vtákom 
Indie. „Naše pávy z potravy preferu-
jú miešanku a šalát. Nepatria medzi 
veľmi plaché zvieratá a na prácu 
človeka v  ich voliére sú zvyknuté,“ 
hovorí o  nich ich chovateľka Mar-
garéta Marečková.

„Májová zoologická záhrada je 
krásna, rozkvitnutá a  preto je to 
dokonalé miesto na jarnú prechádz-
ku pre celú rodinu. V  spoločnosti 
vzácnych zvierat načerpáte novú 
energiu a  zrelaxujete. Každou svo-
jou návštevou zároveň prispievate 
k  záchrane ohrozených druhov 
a  k  ochrane prírody,“ pozýva na 
návštevu ZOO Alexandra Rit-
terová.

-mš-; Foto: Dominika Nagyová 
a Veronika Tichá (páv)

V ZOO Bratislava chcú 
tvoriť spoločnú budúcnosť 
pre všetko živé
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• Policajná hliadka zadržala 31-ročného muža, ktorý 2. apríla okolo 0.25 h poškodil ná-
pisom na Karloveskej a  Molecovej ulici informačnú tabuľu pred školským zariadením, 
vonkajšiu bočnú stenu budovy a stenu stánku s občerstvením, čím spôsobil poškodeným  
subjektom škodu v zatiaľ nezistenej výške.
• Polícia začala trestné stíhanie a vzniesla obvinenie za prečin poškodzovania cudzej veci 
voči 22-ročnému mužovi, ktorý 8. apríla v čase od 23.00 h do 23.45 h poškodil nezisteným 
spôsobom na Ulici Jána Stanislava osem motorových vozidiel. Na Karloveskej ulici poško-
dil dve a na Tilgnerovej ďalšie dve motorové vozidlá, čím spôsobil poškodeným osobám 
škodu v zatiaľ nezistenej výške.
• Polícia začala trestné stíhanie a vzniesla obvinenie za prečin poškodzovania cudzej veci 
spáchaný v jednočinnom súbehu s prečinom krádeže voči doposiaľ neznámemu pácha-
teľovi, ktorý v  nezistenom čase dňa 11. apríla do 22.00 h dňa 13. apríla vnikol do spo-
ločných garáží na Ulici Jána Stanislava, kde poškodil kryt palivovej nádrže na troch mo-
torových vozidlách. Napokon poškodil kryt palivovej nádrže aj na motorovom vozidle zn. 
Škoda Octavia a odcudzil z neho sedem litrov motorovej nafty. Svojím konaním spôsobil 
poškodeným trom mužom škodu poškodením a firme škodu poškodením a krádežou v 
zatiaľ nezistenej výške. 

Medzi Karlovešťanmi  
sme privítali Lauru

Laura

Meno dátum narodenia rodičia
Laura Jamrichová  1. marca Kristína Jamrichová  
    a Marián Jamrich

Policajný zápisník 
(apríl) 

RIADKOVÁ INZERCIA
Doprava, sťahovanie, demontáž, odvoz a likvidácia starého nábytku a spo-
trebičov, dovoz nového nábytku. Tel.: 0915 741 475, email: ba-tranzit@cen-
trum.sk.

KÚPIM mince, medaile, bankovky, dukáty – ČSR, ČSSR, R.U. 10, 20 koruny FJ I. 
Kontakt: 0903 936 860, ptekyy@gmail.com, Peter.

Servis a opravy PC a WiFi siete v Karlovej Vsi. www.aatuh.sk Kontakt:  
0915 720 730.

Vodoinštalatér. Tel.: 0904 307 824.

Klasická uvoľňujúca a relaxačná masáž u vás doma  – Karlova Ves, Dúbravka. 
Tel.: 0908 789 772.

Ponúkam 2 používané perové paplóny 135 x 220 za symbolickú cenu.  
Tel.: 02/654 22 094.
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TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. MICHAL VAVRO

0905 240532

     w w w.dubravskesp or tovecentrum.sk    

DÚBRAVSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Lysáková ulica 1, Bratislava - Dúbravka

TENISOVÉ DVORCE 
BEACH VOLEJBALOVÉ DVORCE 

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
OBJEDNÁVKY:  

0905 109378

KONDIČNÉ TRÉNINGY • POHYBOVÁ PRÍPRAVA 
ŠPORTOVÉ HRY • FITNESS@WORKOUT 

TRAMPOLÍNY • LETNÉ TÁBORY

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. MICHAL VAVRO

0905 240532

     w w w.dubravskesp or tovecentrum.sk    

DÚBRAVSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUMLysáková ulica 1, Bratislava - Dúbravka

TENISOVÁ HALA
od 8 eur/hod.

0905 109 378

KONDIČNÉ TRÉNINGY • POHYBOVÁ PRÍPRAVA 
ŠPORTOVÉ HRY • FITNESS@WORKOUT 

TRAMPOLÍNY • LETNÉ TÁBORY

Aj vy sa môžete vidieť na 
stránkach Karloveských novín so 
svojimi ratolesťami. Stačí nám 
poslať fotografiu s vaším novona-
rodeným dieťatkom do 19. mája 
e-mailom na adresu redakcia@
karlovaves.sk. Nezabudnite uviesť 
meno rodičov i priezvisko a meno 
dieťaťa. 

-mš-; Foto: osobný archív rodiny

Dňa 24. marca 2022 vo veku 81 rokov zomrel Karlovešťan Dušan Bartovič. 
V detstve bol členom oddielu karloveských skautov a od roku 1999 aj od
dielu oldskautov. V 60. rokoch sa jeho aktivity, ako organizátora športového 
života v Karlovej Vsi, viazali hlavne k Sokolovni a k športoviskám na Sláviko
vej lúke pri Karloveskom ramene. Jeho pričinením tam, okrem mužského,  
vtedy úspešne pôsobil aj dievčenský volejbalový oddiel. V roku 1993 nema-
lou mierou prispel k realizácii obnovy tradície karloveských hodov. 

Česť jeho pamiatke.

Spevácky zbor Senioranka hľadá záujemcov spevákov (seniorov) 
do súboru, ktorý účinkuje v Karlovej Vsi viac ako 20 rokov. Vítaní sú 

najmä muži. Záujemcovia sa môžu hlásiť vedúcej Senior klubu Alžbete 
Petrákovej na čísle 0910 619 062, prípadne vedúcemu občianskeho 

združenia Eduardovi Hladíkovi na čísle 0903 717 539.
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Karlova Ves pripravuje 
moderný bežecký ovál

Klub vodného slalomu začína novú 
športovú prípravu pre kanoistiku 

Rekonštrukcia bežeckého 
oválu v športovom areá
li na Majerníkovej je za 

dverami. Karlova Ves cez verej
né obstarávanie už vybrala 
dodávateľa prác. S potrebnou 
investíciou finančne pomôže aj 
mesto.

„Minulý rok sme na meste schváli-
li dotáciu na spolufinancovanie vy-
budovania veľkého multifunkčného 
ihriska na Tilgnerovej a  tento rok 
sme presadili dotáciu mesta na 
modernizáciu bežeckého oválu 
na Majerníkovej. Zvyšné financie 
v  oboch projektoch pokrývame 
z rozpočtu mestskej časti. Pokraču-
jeme v  masívnom budovaní a  mo-
dernizácii karloveských športovísk.
Tie významne zlepšujú podmienky 
nielen pre športovanie detí, ale 
aj našich občanov, keďže všetky 
ihriská sú otvorené pre verejnosť,“ 
informoval poslanec za Karlovu 
Ves Branislav Záhradník.

Mestská časť zintenzívnila úsilie 

Máte deti vo veku 9 – 18 
rokov a  chcete ich mo
tivovať k  dobrým špor

tovým výkonom na vode? Využite 
výcviky Klubu vodného slalomu 
Karlova Ves pod dohľadom kva
lifikovaného trénera, pre deti vo 
veku 9 –  10 rokov a  mládež do 
18 rokov. Klub požičiava základ
nú výbavu. Pravidelný výcvik je 
spoplatnený, jednorazové vy
skúšanie je zadarmo. 

Podľa pokroku vo výcviku sa  
žiaci môžu zúčastniť na pretekoch 
v Bratislave aj mimo nej. Účast-
níci výcviku majú možnosť každý 
utorok plávať v  bazéne v  škole 
na Mokrohájskej ulici. Počas zimy 
je možné trénovať v telocvični v 
pondelok a  v stredu, starší môžu 
využiť aj posilňovňu. Klub počas 
letných prázdnin pripravuje aj 
týždenný výcvikový tábor.  

Okrem toho ponúka klub aj 
výcvik v slalomových lodiach pre 
dospelých. Treba sa zaregistrovať 

pri hľadaní zdrojov na financovanie 
rekonštrukcie bežeckej dráhy na 
Dlhých dieloch. Prvú dobrú správu 
dostala z  hlavného mesta, ktoré 
sa rozhodlo spolupodieľať na pro-
jekte sumou 105-tisíc eur. Zvyšnú 
čiastku chce mestská časť vykryť 
z ďalších dostupných grantov.

Poslanci miestneho zastupi-
teľstva ešte na januárovom mimo-
riadnom zasadnutí schválili pred-

na mailovej adrese branko.illek@
gmail.com. Potom budú záujem-
com zasielané termíny prípravy 

loženie žiadosti o  poskytnutie 
príspevku v rámci výzvy Fondu na 
podporu športu aj s  možnosťou 
spolufinancovania vo výške mi-
nimálne 40 percent. 

Areál je využívaný vyše tisíckou 
žiakov zo štyroch škôl z bezpro-
stredného okolia a verejnosťou. 
Tréningovo ho využívajú aj viacerí 
bežeckí a triatlonoví reprezentanti 
a reprezentantky. 

a výcvikov na vode. Informácie na 
telefónnom čísle 0902 299  675 
alebo webe vodnyslalom.sk.

Hlavným cieľom projektu je 
modernizácia a rekonštrukcia 
športovej infraštruktúry, a  to nie-
len bežeckého oválu, ale aj sekto-
ru pre skok do diaľky a vrh guľou. 
Novou atletickou infraštruktúrou 
chce mestská časť pokračovať  
v skvalitňovaní podmienok pre 
športovanie detí, mládeže a  oby-
vateľov Karlovej Vsi. 

-ab-; Foto: ilustračné (MiÚ)

-mš-; Foto: ilustračné (Klub  
vodného slalomu)



24

www.karlovaves.sk K ARLOVESKÉ NOVINY 

Február 2022Jún 2021 KultúraMáj 2022


