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KARLOVESKÉ 
NOVINY

ŠKOLSKÁ PLAVÁREŇ ZARIADENIE PRE SENIOROV

Starostka podpísala zmluvu so 
zhotoviteľom. Viac na s. 5.

Na karloveskej plavárni boli krajské preteky 
v plávaní žiakov. Viac na s. 23.

Inzercia

ZŠ KARLOVESKÁ 61

Stovky žiakov aj verejnosť dostali nové 
multifunkčné ihrisko. Viac na s. 4.

PÚPAVOVÁ ULICA

Rekonštrukcia sa blíži.
Viac na s. 2.

Karlova Ves spúšťa re
konštrukciu bežeckého 
ová lu v najväčšom a naj

využívanejšom športovom areá
li. Starý bežecký ovál nahradí 
nový, s tartanovým povrchom.

„Nádherná atletická dráha bude 
šperkom celého športového areálu. 
Vieme, že v  Karlovej Vsi je hojnosť 
atlétov, ktorí pravidelne trénujú. 
Medzi bežcami sú aj desiatky detí. 
Je tu aj veľa amatérskych bežcov, 
ktorí sem chodia behávať počas 
celého dňa, neraz až do neskorých 
večerných hodín,“ uviedla starost-
ka Karlovej Vsi Dana Čahojová. 
„Potrebu revitalizácie bežeckého 
oválu sme registrovali už dlhší čas. 
Ide o  veľmi využívané športovisko 
nielen deťmi zo školy, ale aj verej
nosťou z  Dlhých dielov, ktorá sem 
chodí behávať. Pripravili sme pro
jekt modernizácie oválu. Podarilo 
sa nám získať finančné zdroje tak,  

aby sme rekonštrukciu stihli urobiť 
už tento rok v  letných mesiacoch,“ 
informoval  vicestarosta Karlovej 
Vsi Branislav Záhradník.

Na Majerníkovej 62 vznikne 
250-metrový atletický ovál so 4 
dráhami, súčasťou ktorého bude 
aj šesť dráh šprintérskej roviny 
s  dĺžkou 100 metrov. Úplne nové 
budú aj plochy doskočiska s rozbe-
hovou dráhou. Nový bežecký ovál 
bude ďalšou pomyselnou skla-
dačkou v  neustálej obnove kar-
loveských športovísk, vrátane naj-
väčšieho areálu na Dlhých dieloch. 
Nový bežecký ovál dokončia na 
prelome leta a jesene. Tartanový 
povrch výrazne zvýši komfort pre 
jeho užívateľov. Okrem menšej 
záťaže na pohybový aparát špor-
tovcov sa vyznačuje dlhou život-
nosťou. Pribudne aj možnosť orga-
nizovania atletických podujatí.

Na vybudovanie nového be-

žeckého oválu prispel Fond na 
podporu športu aj hlavné mesto 
SR Bratislava.

ab; Foto: MiÚ

Prečítajte 
si noviny 
cez mobil

Fanúšikovia behu sa čoskoro 
dočkajú nového oválu! 

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 
FONDU NA PODPORU ŠPORTU 
ZA ROK 2020 

 

 

 

 

 

 

 

BRATISLAVA, JÚN 2021 

 

Na novú trať sa teší aj 120 detí z 
Longital Sport Club, ktoré na nej 

pravidelne trénujú.
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ter vnútroblokovej komunikácie bez 
možnosti alternatívneho prístupu. 
To výrazne sťažuje práce. Môže to, 
samozrejme, priniesť aj dopravné 
obmedzenia pre obyvateľov lokali
ty. Preto budeme robiť rekonštruk
ciu v  etapách,“ vysvetľuje vedúca 
referátu dopravy a  verej ného po-
riadku Jana Španková. 

V spolupráci s obyvateľmi budú 
v rámci rekonštrukcie riešiť nové 
kontajnerové stojiská  na troch 
plochách mimo vozovky, ktoré sa 
nevyužívajú, alebo sa využívajú na 
iný účel. Vďaka tomu sa kontajnery 
presunú z vozovky a to umožní vy-
tvorenie ďalších parkovacích miest. 

„Spolupracujeme pri tom so 
správcami bytových domov, ktoré 
majú zatiaľ umiestnené kontaj
nerové stojiská priamo na vozovke. 
Rovnako postup konzultujeme 
aj s  obyvateľmi z  tejto lokality 

a snažíme sa zapracovať aj ich pod
nety a pripomienky. Ďalšie plnohod
notné parkovacie miesta vytvoríme 
v  iných častiach komunikácie vďa
ka menším stavebným úpravám 
na priľahlej zeleni a  chodníkoch 
či nevyužívaných plochách,“ pri-
bližuje detaily rekonštrukcie Jana 
Španková.

Po spracovaní projektu re-
konštrukcie vyberú zhotoviteľa 

stavby prostredníctvom verejného 
obstarávania. Po podpise zmluvy 
môžu začať práce na rekonštruk-
cii. Tie by mali prísť počas letných 
a jesenných mesiacov. Rekonštruk-
cia bude financovaná z úveru, ktorý 
si aj na tento účel Karlova Ves zo-
brala. Miestni poslanci vyčlenili na 
rekonštrukciu v rozpočte Karlovej 
Vsi sumu 240-tisíc eur.

mš; Foto: MiÚ

Jej súčasťou bude nielen 
kompletná obnova povr
chu vozovky, ale aj opra

va poškodených obrubníkov, 
výstavba nových kontajnerových 
stojísk, vytvorenie ďalších par
kovacích miest či oprava nie
ktorých úsekov chodníkov. Re
konštrukcia sa začne v úseku 
od križovatky s  Borskou. Bude 
rozdelená na jednotlivé etapy, 
až po nadjazd Kútiky. Obyvate
lia Púpavovej budú o harmono
grame prác informovaní vopred 
prostredníctvom letákov do 
schránok. Úrad prosí o pochope
nie a trpezlivosť so stavebnými 
prácami.

„Momentálne sme v  štádiu prí
pravy projektu. Ide o komplikovanú 
rekonštrukciu vzhľadom na to, že 
Púpavová ulica v  minulosti nebola 
vhodne projektovaná. Má charak

Mocní rozhodli o  bez
mocných. Tak hodnotia 
rozhodnutie Slovenskej 

pošty o  zatvorení pobočky na 
Borskej ul. obyvatelia z  oko
litých bytových domov. Kar
lovešťania sa pošty nechcú vzdať 
a spísali petíciu za jej opätovné 
otvorenie. 

Desiatky obyvateľov, ktorí žijú 
na Púpavovej ulici 6 – 18 a  32 – 
36, podpísali petíciu so žiadosťou 
o znovuotvorenie pobočky poš-
ty na Borskej. Štátna akciová 
spoločnosť Slovenská pošta však 
plánuje predložit’ Úradu pre regu-
láciu elektronických komunikácií 
a poštových služieb návrh na jej 
zrušenie. Vyplýva to z  vyjadrenia 
štátneho tajomníka Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej re-
publiky Jaroslava Kmeťa.

Signatári petície argumentu-

jú najmä tým, že v  ich radoch je 
pomerne silne zastúpená veková 
kategória seniorov, z  ktorých 
mnohí majú aj viac ako 80 rokov 
a  zdravotné problémy. Podľa ich 
názoru však uzatvorenie pobočky 
na Borskej komplikuje situáciu aj 
mladým rodinám s  kočíkmi, pre 
ktoré je rovnako náročné využívať 
služby pobočky na Karloveskej 34. 

mš; Foto: Ladislav Biznár

Na Púpavovej sa pripravuje 
rozsiahla rekonštrukcia

Obyvatelia ťahajú 
s úradom za jeden 
povraz, žiadajú  
opätovné otvorenie 
pošty!

Starostka Dana Čahojová
upozorňuje, že poštu na Borskej
treba opätovne otvoriť, pretože

chýba najmä starším
Karlovešťanom.

Aj na mieste týchto kontajnerov vzniknú nové parkovacie miesta.

V okolí zatvorenej pošty žije veľa Karlovešťanov vo vyššom veku, pre 
ktorých dochádzanie na iné pošty predstavuje výraznú komplikáciu.
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Zaznamenali sme

Karlova Ves má nový  
športový park plný zelene 

Od mája slúži najmä 
mladšej generácii. No 
svoje miesto si tu nájdu 

aj mamičky na materskej dovo
lenke, či seniori na prechádzke. 
Ide o  unikátny verejný priestor, 
ktorý bude spájať generácie.  

Priestor v blízkosti križovatky 
Karloveská-Molecova bol v  minu-
losti staveniskom. Budovanie 
kanalizačného zberača zneprí-
jemňovalo život ľuďom v  okolí. 
Výsledkom spolupráce Karlovej 
Vsi a magistrátu Bratislavy je nový 
a  kvalitný verejný priestor, ktorý 
začal slúžiť pre šport aj oddych.

„Je to miesto, kde sa môžu stret
núť viaceré generácie. V tomto no
vom športovom parku sa zachoval 
náš pozitívny vzťah k prírode, je tu 
dostatočné množstvo zelene. Sú tu 
vodozádržné opatrenia, priepust
né povrchy aj množstvo lavičiek. 
Je tu priestor pre tínedžerov, 
staršiu mládež, ktorá nemá dosta
tok možností pre športové vyžitie. 
Mladí ľudia túžili najmä po skate
parku,“ povedala starostka Kar-
lovej Vsi a  poslankyňa hlavného 
mesta Dana Čahojová.

„Je to významné zhodnotenie 
verejného priestoru v našej mestskej 
časti, v  lokalite, ktorá prechádza 
za posledné roky zaujímavou ob

menou. Tá obnova postupuje od 
Karloveského centra kultúry cez 
hríbikovu fontánu. V  tejto lokalite 
bola kompletne obnovená dlaž
ba, opravovali sme parkovisko pri 
kostole, beží modernizácia v knižni
ci, opravená je lávka aj  električková 
trať. Zostal práve tento priestor 
medzi karloveskou cestou a Líščím 
údolím,“ doplnil vicestarosta Kar-
lovej Vsi a poslanec hlavného mes-
ta Branislav Záhradník.

Ukážková spolupráca
Nový a  moderný športový park 

je výsledkom ukážkovej spo-
lupráce medzi hlavným mestom 
a  Karlovou Vsou. Bratislava tento 
park vybudovala v rámci programu 
obnovy verejných priestorov Živé 
miesta. Mesto tu osadilo skate-
park, bežeckú dráhu, fitness pre-
liezky, detské ihrisko, tribúnu na 
pozorovanie okolia, aj relaxačnú 
zónu s  lavičkami a  množstvom 
zelene. Už pred časom rozsiahle 
investície spustila aj Karlova Ves. 
Miestny úrad vybudoval novú 
lodenicu, školskú plaváreň, ktorá 
slúži deťom, mládeži, športovým 
klubom aj verejnosti. Veľkou re-
konštrukciou prešlo aj veľké futba-
lové ihrisko, pribudlo hokejbalové 
ihrisko aj viaceré multifunkčné 
ihriská.

bh; Foto: MiÚ a Marek Velček

iskusia obľúbených Karlovešťanov

Iveta Piršelová, 
pedagogička

Otvorenia parku sme sa kvôli mladšiemu synovi nevedeli 
dočkať, pretože sa tešil na skatepark. Záujem o park je veľký 
a tínedžeri by uvítali aj jeho ďalšie rozšírenie o BMX-ovú časť. 
Z našej strany veľká spokojnosť!

Bratislava sa dlhodobo zahusťuje, takže považujem vcelku za 
zázrak, že sa uvedený skvelý priestor stal parkom. Žeby zopár 
developerov horko zaplakalo? Tak či tak, stromy sú krásne, 
bežecký tartanový chodník po obvode je super. Skatepark 
však už vynechám. Nechcem sa dokatovať :) 

Pavol Vitko, 
publicista

Na otvorení nového športového parku za zúčastnili starostka Dana Čahojová, 
primátor Bratislavy Matúš Vallo, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy Ján 

Mazúr a veľvyslanec Japonska v SR Makoto Nakagawa.

Otázka: Páči sa Vám nový športový park? 
Ako ho hodnotíte?

Anna Pjatáková, 
farmaceutka

Nový park v Karlovej Vsi nádherne zveľadil doposiaľ nevyužitý 
priestor a dalo by sa povedať, že ide o krásnu vstupnú bránu 
do Karlovky. Je to miesto ako pre mladých ľudí tak aj pre ma-
mičky s deťmi či pre relax seniorov. Výborné využitie priesto-
ru a nové miesto na socializáciu či športové využitie.
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V areáli ZŠ Karloveská 61 
sa tešia z nového ihriska

Pokračuje výmena 
elektroinštalácie  
na Tilgnerovej,  
pridajú sa aj škôlky

Vzniklo na mieste pôvod
ného asfaltového ihriska, 
ktoré okrem chýbajúceho 

oplotenia bolo aj poškodené. 
Moderné ihrisko s umelou trávou 
poteší najmä športovcov pre
ferujúcich loptové hry.

Tvrdý asfalt, ktorý už mal svoje 
najlepšie roky za sebou, vystrie-
dala príjemná umelá tráva. Mäkký 
trávnatý koberec je krokom vpred 
aj z  hľadiska bezpečnosti. V  po-
rovnaní s asfaltom na ňom nehrozí 
vznik odrenín, prípadne vážnejších 
zranení po páde. Mäkší podklad 
pôsobí šetrnejšie aj na celkový po-
hybový aparát. 

Multifunkčné ihrisko s rozmermi 
26x14 metrov je vhodné najmä na 
loptové hry. Infraštruktúra pozo-
stáva z  futbalových brán, basket-

Počas letných mesiacov bude 
realizovaná tretia etapa 
výmeny elektroinštalácie 

v objekte Spojenej školy Tilgne
rova. V  prípravnej fáze je takis
to rekonštrukcia elektrických 
rozvodov v  materských školách 
Adámiho a Borská.

Školské prázdniny prinesú na 
Tilgnerovu, keď tam nebudú žiaci, 
opäť zvuk vŕtačiek sprevádzaný 
kúdolmi prachu. Proces výmeny 
elektroinštalácie sa dostáva do 
tretej etapy, počas ktorej príde 
k  výmene rozvodov v  ďalšom krí-
dle školskej budovy.

Výmena zastaranej elek-
troinštalácie tlačí každý rok viac aj 
materské školy. V dohľadnej dobe 
bude prioritou zabezpečiť re-
konštrukciu elektrických rozvodov 
na Adámiho a  Borskej. Pre obe 
materské školy sa aktuálne pri-
pravujú projektové dokumentácie 
rekonštrukčných prác, ktoré budú 
prvým krokom k oprave.

ab; Foto: MiÚ

balových košov a úchytov na volej-
balovú sieť. Ihrisko disponuje po 

svojom obvode mantinelovým sys-
témom s bezpečnostnými sieťami.

ab; Foto: MiÚ

Správy z mestskej časti

Petra Hudáková (Team Vallo)
Investícia do ďalšej etapy výmeny elektroinštalácie na SŠ Tilgnerova je určite potrebná, nakoľko ide o bez-
pečnosť, a ak ide o bezpečnosť detí, tá musí byť vždy na prvom mieste.

Ján Horecký (Naša Bratislava)
Medzi školami na Slovensku bola donedávna zúfalá prax – financovať väčšie potrebné rekonštrukcie v režime 
havarijnej situácie. V praxi to znamená vynútiť si peniaze na renováciu elektrických rozvodov, rekonštrukciu 
toaliet alebo strechy, až keď tieto prestávajú fungovať resp. stanú sa nebezpečnými. To je samozrejme 
hlúpe a drahé riešenie. MČ Karlova Ves je dobrý hospodár. Investuje finančné prostriedky priebežne, v maxi
málnej miere tak, aby k havarijným situáciám vôbec nedošlo, aj keď sa ich výskyt nedá na 100% predvídať.

Daniela Záhradníková (Naša Bratislava)
Podporila som zmenu rozpočtu, v ktorej sa vyčlenili financie pre SŠ Tilgnerova na pokračovanie výmeny 
elektroinštalácie a revitalizáciu školského dvora na Fadruszovej. V  prípade elektroinštalácie ide hlavne 
o bezpečnosť detí. Verím, že v blízkej budúcnosti sa nám podarí vybudovať aj novú atletickú dráhu po ob-
vode veľkého multifunkčného ihriska, ktoré sme na tejto škole vybudovali koncom minulého roka.

Otázka: Je táto investícia v SŠ Tilgnerova potrebná?iskusia
poslancov

Na fotografii zľava: Vicesta-
rosta Branislav Záhradník, 
starostka Dana Čahojová, 
riaditeľka ZŠ Karloveská 
61 Eva Horníková a vedúci 
referátu investícií Allan 
Bánik.

Primárne bude ihrisko slúžiť 
žiakom ZŠ Karloveská 61 

pri výučbe telesnej výchovy. 
Okrem školskej výučby bude 

zmodernizovaná plocha k 
dispozícii aj na voľnočasové 

aktivity pre verejnosť.
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Správy z mestskej časti

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

Úsilie zabezpečiť vybudovanie moderného zariadenia pre se
niorov v  Karlovej Vsi začína prinášať svoje ovocie. Mestská 
časť má za sebou dôležitý míľnik. Podpisom 30ročnej nájom

nej zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal zrekonštruovať priestory objektu 
na Borskej 2.

„Deti a rodiny s deťmi bez diskusie potrebujú našu podporu, nesmieme 
ale zabúdať na neúprosnú demografickú krivku. Starých ľudí bude pribúdať 
rýchlejším tempom, ako je na to naša spoločnosť pripravená. Bude ich veľa, 
ktorí budú potrebovať pomoc. Je našou povinnosťou viac myslieť dopredu 
a zabezpečiť im podmienky na dôstojnú starobu. Toto zariadenie zďaleka 
nemôže stačiť. Je najvyšší čas začať pripravovať ďalšie,“ zdôrazňuje kar-
loveská starostka Dana Čahojová.

„Dôležité je, že v areáli sa nebude stavať žiadna nová vysoká budova, 
ale dôjde len ku kompletnej oprave existujúceho prízemného objektu. Pre 
obyvateľov z  Borskej, Zohorskej a  Púpavovej ulice bude pozitívom, že sa 
zveľadí aj parková úprava zelene v areáli, čo prispeje k skrášleniu celej lo
kality,“ doplnil vicestarosta a zároveň mestský poslanec za Karlovu Ves 
Branislav Záhradník.

V  súčasnosti nevyhovujúce priestory si vyžadujú kompletnú re-
konštrukciu, čím sa zhotoviteľ púšťa do nákladnej investície. Pred-
pokladaná suma na modernizáciu objektu je odhadovaná na 1,8 milióna 
eur. 

Mestská časť po vyčistení pozemku a stojaceho objektu odovzdala 
pozemok a budovu nájomcovi, ktorý môže začať s prípravnými prácami 

Inzercia

Starostka Dana Čahojová podpísala zmluvu so 
zhotoviteľom zariadenia pre seniorov 

pred začatím stavebných činností. Po skončení nájomného vzťahu stráca 
nájomca právo nakladať s predmetom nájmu. Mestská časť preberie ob-
jekt zariadenia pre seniorov aj so zariadením za 1 euro.

Budúce zariadenie pre seniorov bude prioritne určené pre oby-
vateľov Karlovej Vsi, ktorí sú vedení v  osobitnej evidencii žiadateľov 
o poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom zariadení a zariadení 
opatrovateľskej služby. Prenajímateľ bude informovať mestskú časť 
o uvoľnených miestach v zariadení, čo sľubuje efektívnu spoluprácu pri 
umiestňovaní Karlovešťanov do zariadenia.

ab; Foto: Miloslav Hrádek
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 www.generea.com

ZVAŽUJETE predaj nehnuteľnosti?
HĽADÁTE nové bývanie?
KUPUJEME, PREDÁVAME a REKONŠTRUUJEME 
byty v tejto lokalite. Poctivo a s citom.

 Záleží nám na dobrých vzťahoch s klientmi, nie na stave bytu.  
 Garantujeme férový prístup, diskrétnosť a rýchle jednanie.

 RADI VÁM POMÔŽEME

Andrej ZÁHOREC
+421 944 353 153
zahorec@generea.com

Inzercia

Materské školy v Karlovej 
Vsi uprednostnia 
karloveské deti

Nájde sa miesto pre moje 
dieťa v škôlke? Otázka, 
ktorú si pravidelne kladú 

rodičia detí nastupujúcich do 
materskej školy, má tento rok 
svoje pokračovanie: Nebudú 
uprednostnené deti z  Ukrajiny? 
Karlova Ves uprednostní kar
loveské deti.

Kapacitné problémy materských 
škôl nie sú v  Bratislave žiadnou 
novinkou. Rodičia si po nedávnych 
zápisoch a pred začiatkom nového 
školského roka začali klásť otázku, 
ako ovplyvnia ukrajinské rodiny 
s  deťmi situáciu v  karloveských 
škôlkach.

Od začiatku ozbrojeného kon-

fliktu na Ukrajine evidovali aj kar-
loveské materské školy záujem 
o  umiestnenie ukrajinských detí. 
Počiatočný intenzívny záujem 
ukrajinských rodičov sa postupne 
utlmil, a to aj z dôvodu naplnenia 
kapacít materských škôl.

Karlova Ves bude v  prijímacom 
konaní detí pre  nadchádzajú-
ci školský rok postupovať štan-
dardne podľa zákona. Materské 
školy obsadzujú svoje kapacity 
prioritne deťmi, pre ktoré je pred-
primárne vzdelávanie povinné. 
Rodičia prihlasujú deti do spádovej 
materskej školy, ktorá je určená 
pre deti s trvalým pobytom v Kar-
lovej Vsi. Prijímanie detí je v kom-

petencii riaditeľky materskej školy, 
ktorá rozhoduje podľa správneho 
poriadku. Záujmom mestskej časti 
naďalej ostáva, aby boli v  mater-
ských školách umiestnené všetky 
prihlásené karloveské deti.

Deti so statusom osoby, ktorej 
bolo poskytnuté dočasné útočis-

ko, so statusom žiadateľa o udele-
nie azylu a azylanta riaditeľka 
zaraďuje do materskej školy, no 
nerozhoduje o ich prijatí v správ-
nom konaní. O  prijatí dieťaťa 
rozhodne riaditeľ školy do 30. júna.

ab; Foto: ilustračné (MiÚ)

Karlova Ves je aj na Instagrame
karlova_ves_official
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Kultúrne leto

Súčasťou pomoci ukrajinským žiakom bola aj materiálna zbierka.
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V MŠ Kolískova pribudli 
unikátne zelené a vodné 
prvky

Množstvo zelene a ja
zierko v átriách zre
konštruovanej mater

skej školy na Kolískovej ulici 
prinesie deťom nielen príjemnej
šie estetické prostredie, ale aj 
kvalitnú mikroklímu. Učiteľky sa 
do škôlky budú sťahovať počas 
leta. Deti sa do obľúbených prie
storov vrátia v septembri.

Unikátne riešenie vetrania 
pomocou rekuperácie vzduchu 
spočíva v nasávaní čistého vzdu-
chu z vnútorných átrií s vysadenou 
zeleňou.  Teplota vo vnútorných 
átriách nedosahuje ani v lete takú 
vysokú teplotu ako okolitý terén, 
a  to vďaka zatieneniu stenami 
objektu. Prehrievaniu tried bude 
predchádzať vysadená zeleň a vod-
ný prvok v podobe dvoch jazierok. 
Tie sa budú napĺňať zachytenou 
zrážkovou vodou z podzemnej 
zádržnej nádrže s objemom 25 m3. 
Dažďová voda zo strechy nebude 
odtekať zbytočne do kanalizácie, 
ale uchovajú ju v nádrži, odkiaľ 
ju čerpadlom distribuujú na sani-

tárne účely pre potreby splachova-
nia. Bude slúžiť aj na zavlažovanie 
vysadenej zelene v átriách. 

Komáre sa tam nepremnožia
Do jazierok budú preventívne 

aplikovať látku larvicid BTI v čase, 
keď sa z vajíčok vyliahnu larvy, ale 
ešte sa nestihnú zakukliť. Táto bio-
logická látka je účinná v larválnom 
štádiu komárov. Nie je škodlivá pre 
ostatné organizmy ani pre zdravie 
človeka. Nepríjemný bodavý hmyz 
pomôžu účinne eliminovať aj ich 
prirodzení predátori, napríklad 
netopiere a dážďovníky. Jeden 

netopier dokáže za noc nazbierať 
až 5 000 kusov drobného hmyzu 
a  jeden pár dážďovníkov uloví za 
deň až 20 tisíc komárov. Preto 
sú na fasáde škôlky umiestnené 
nenápadné hniezdne búdky pre 
týchto užitočných spolunájom-
níkov budovy. 

Prehrievaniu plášťa budovy z 
vonkajšej strany okrem zateple-
nia zabráni efektívne vonkajšie 
tienenie. Tvoria ho tri vegetačné 
steny z nerezovej lankovej siete s 
popínavými a ovíjavými rastlinami.

Prototypové zelené riešenia sú 

realizované vďaka podpore z pro-
gramu LIFE finančného nástroja 
Európskej únie na podporu život-
ného prostredia v rámci projektu 
DELIVER – Sídliská ako živé miesta 
odolné voči zmene klímy. 

mš; Foto: MiÚ

Využívate vyhradené par
kovacie miesto pre vozid
lo prepravujúce osobu 

s  ťažkým zdravotným postih
nutím? Nezabudnite na júnový 
termín jeho predĺženia na sezónu 
2022/2023.

Termín podania žiadosti o 

lia, ktorí predložili odkázanosť na 
individuálnu dopravu naposledy, 
ju opätovne nemusia predkladať.

Ak v  žiadosti budú chýbať po-
trebné údaje, budú žiadateľa kon-
taktovať zamestnanci miestneho 
úradu telefonicky alebo prostred-
níctvom e-mailu. V prípade otázok 

predĺženie vyhradeného parkova-
nia pre osoby so zdravotným po-
stihnutím je  do 15. júna. Žiadosť je 
možné podať osobne v  podateľni 
miestneho úradu. K žiadosti je po-
trebné predložiť doklad o trvalom 
bydlisku v Karlovej Vsi a preukázať 
vlastnícky vzťah k vozidlu. Žiadate-

k  podávaniu žiadostí kontaktuj-
te oddelenie dopravy miestne-
ho úradu na telefónnych číslach 
02 707 11 274, 0940 637 710 alebo  
e-mailom: zuzana.stulrajterova@
karlovaves.sk.

ab

ŤZP parkovacie miesta si 
predĺžte do polovice júna

V pondelok 9. mája vo veku 69 rokov zomrel účastník kanoistických súťaží na olympijských hrách v Montreale 
1976 a bývalý člen výkonného výboru Slovenského olympijského výboru (SOV) Ľubor Štark. 

Rodák z Nitry (nar. 26. januára 1953) štartoval na olympijských hrách 1976 v kajaku jednotlivcov na 1000 m, kde 
vo finále obsadil deviate miesto. V olympijskej rodine sa pohyboval aj po športovej kariére. Najskôr bol zástupcom 
Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky v pléne SOV, od novembra 2004 do obdobia po olympijských hrách 2016 
v Riu de Janeiro bol tri funkčné obdobia členom výkonného výboru SOV.

Ľubora Štarka priviedol k vode ešte v útlom veku jeho otec, bývalý reprezentant Československa. Športovú karié-
ru začínal v Dunajčíku Bratislava. Po skončení základnej školy prišiel do Slávie UK Bratislava, ktorej zostal verný s 
výnimkou ročnej vojenčiny v Dukle Trenčín. 

V Karloveskej zátoke sa pod trénerským vedením olympionika a vicemajstra sveta Ladislava Čepčianskeho prepracoval na post domácej ka-
jakárskej jednotky. Jeho kajakárskymi kolegami tam boli ďalšie známe postavy slovenskej i československej rýchlostnej kanoistiky – Ľubomír 
Kadnár, Pavel Blaho, Miroslav Haviar či Jindřich Wybraniec. Česť jeho pamiatke.         mš; Foto:  Slovenský olympijský a športový výbor

Zomrel bývalý olympionik Ľubor Štark 

Výsadba rastlín v átriách bola starostlivo vyberaná tak, aby rešpektovala klimatické podmienky, 
podporovala rôznorodosť rastlín aj drobných živočíchov.
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Školstvo

Materské školy, ktoré svo
ju činnosť nezastavujú 
ani počas leta (okrem po

vinného prerušenia, ktoré vyplý
va zo zákona z  dôvodu dôklad
ného čistenia a  dezinfekcie, 
čerpania dovoleniek zamestnan
cov, alebo z dôvodu plánovaných 
opráv – pozn. red.), čaká nastave
nie letného režimu.

Fungujúci trojuholník v zložení 
pracujúci rodič – dieťa – materská 
škola stráca v lete svoju štruktúru. 
Časť rodičov svoje deti do mater-
skej školy počas leta neprihlasuje. 
Časť, ktorá sa na materskú školu 
spolieha aj v lete, nie je v dochádz-

Dve prvé miesta v  celoslo
venskom kole naznačujú, 
že študentov gymnázia na 

Tilgnerovej 14 vysokoškolské 
štúdium nezaskočí. 

Stredoškolská odborná činnosť 
(SOČ) patrí k  tradičným aktivitám 
seminaristov z  biológie na Spo-
jenej škole Tilgnerova v predmatu-
ritnom ročníku. Ide nielen o jednu 
zo súčastí príprav na nadchádza-
júce roky na vysokej škole, ale 
obhajoba práce je jednou z  častí 
ich maturitnej skúšky. 

,,Tento rok postúpilo 13 žiakov do 
krajského kola SOČ a jedna žiačka 
na krajské kolo biologickej olym
piády. Každý rok je pritom na tých
to podujatiach väčšia konkurencia. 

Napriek tomu si naši študenti viedli 
viac než úspešne. Na krajskom kole 
získali štyri tretie miesta, dve druhé 
miesta a tri prvé miesta!“ pove-
dala ich hrdá učiteľka Katarína 
Kresáňová. V celoslovenskom kole 
získali dokonca dve z  nich prvé 
miesto.

Málokto vie, že existuje úplne 
biologicky odbúrateľný prírodný 
materiál z obnoviteľných zdrojov, 
ktorý by dokázal nahradiť kožu v 
textilnom priemysle, polystyrén 
pri balení tovarov, tehly, mäso ale-
bo aj tepelnoizolačné materiály. 
Týmto materiálom je mycélium 
v spojení s organickou hmotou 
alebo čisté mycélium. Katarína 
Horáková zo septimy B sa tejto 

téme venovala v SOČ na predmete 
biológia. Mycélium si sama doma 
pripravila a vyrobila z neho viaceré 
dekoračné predmety. 

Do úplne iného odvetvia sa 
ponorila vo svojej práci ďalšia 
víťazka Jessica Grellneth. Študent-

ka septimy A sa venovala hlasovej 
hygiene u profesionálov. Odbornú 
porotu zaujala problematika 
možných komplikácií s  hlasom 
u  ľudí, ktorí ho aktívne využívajú 
vo svojej profesii. 

ab; Foto: MiÚ

ke detí konzistentná. Hoci niektorí 
rodičia vopred nahlásia, že chcú 
dieťa umiestniť v  škôlke aj počas 
leta, napokon ho nechajú doma.

Čísla hovoria jasnou rečou. Uply-
nulé leto naplnila kapacitu mater-
ských škôl niečo viac ako polovica 
nahlásených detí. Finálne číslo, ne-
prekračujúce 60%, neteší personál 
materských škôl, ktorý bol v  tom 
čase na pracovisku nadbytočný.

Aj učiteľky či kuchárky si chcú 
čerpať dovolenku

Pedagogickí a aj nepedagogickí 
zamestnanci chcú tráviť vytúžené 
voľno so svojimi rodinami. 
Nelichotivým faktom však ostáva, 

že mnoho z nich musí nastúpiť do 
práce kvôli nahláseným deťom. Tie 
v skutočnosti do škôlky nechodia.

O  zabezpečenie komfortu 
rodičov sa počas uplynulého 
leta staralo striedavo 8 mater-
ských škôl. Prihlasovanie na letnú 

dochádzku bude počas júna. Neza-
búdajte, že aj pedagóg musí oddy-
chovať a pracuje počas školského 
roka tvorivejšie, ako učiteľ-ruko-
jemník zbytočne držaný v práci.

ab; Foto: ilustračné (MiÚ)

Do letnej škôlky nenahlasujte 
deti len pre istotu

Nádejní vedci z Tilgnerky

Rodičia by mali zvážiť, či je prihlásenie dieťaťa do letnej
škôlky naozaj potrebné.

Katarína Horáková získala 1. miesto na 44. ročníku ce-
loštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti.

Aké tajomstvá a  záhady 
ukrýva svet cez mikro
skopickú optiku? Podob

né otázky si zodpovedajú deti 
v  MŠ Majerníkova 60, ktorej sa 
podarilo získať financie na kúpu 
digitálneho mikroskopu.

Materská škola podporuje zve-
davosť detí a ich  vôľu objavovať 
nové veci. Preto sa zapojila do pro-
jektu ministerstva školstva Múdre 
hranie 2, z  ktorého čerpala pro-
striedky na nákup mikroskopu.

„Deti majú chuť objavovať 
a spoznávať. Toto nadšenie pre ob

javovanie nových vecí sme chceli 
podporiť už od začiatku, keď sa rodí 
prvé nadšenie pre vedecký svet. 
Pozorujú rôzne mikroštruktúry na 
listoch, drobných živočíchoch, či na 
rôznych priehľadných objektoch, 
vrstve cibule, či krídlach hmyzu, 
vate, plaste. Mikroskop ponúka 
možnosť zapojenia na interaktívnu 
tabuľu, a  tak mikrosvet v  jednej 
chvíli vidia všetky deti,“ vyzdvihla 
plusy novej učebnej pomôcky ria-
diteľka Vanda Šichulová.    

ab; Foto: MŠ Majerníkova 60

Svet pod mikroskopom
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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 2021Jún 2022 Životné prostredie / Školstvo

Pred horúcim letným slnkom 
sa aj tento rok môžete skryť 
pod tieniacimi plachtami. 

Karlova Ves ich nainštaluje v 13 
lokalitách, ku ktorým pribudnú 
ďalšie dve nové miesta – v  zre
konštruovanom parku Kaskády 
a na detskom ihrisku v školskom 
areáli na Majerníkovej, ktoré sa 
presunulo na plochu vedľa  ihris
ka pre plážový volejbal. Toto 
ihrisko sa podstatne zväčšilo a 
doplnili tam aj nové prvky.

S  tieniacimi plachtami môžu 

Diela malých umelcov z  MŠ 
Majerníkova 11 si našli 
originálnu cestu k publiku 

prostredníctvom vonkajšieho 
oplotenia areálu materskej ško
ly.  

Myšlienku výtvarnej súťaže 
v  materskej škole priviedla 
k  úspešnej vernisáži jej riaditeľ-
ka Iveta Ryzá. V apríli vyhlásila 1. 
ročník výtvarnej súťaže pod  náz-
vom Môj farebný svet. S rovnakým 
názvom sa prezentuje aj vernisáž 

počítať aj návštevníci detských 
ihrísk vo vnútroblokoch na 
Púpavovej, Nad lúčkami, medzi  
ulicami Hany Meličkovej a 
Kolískovou, na Adámiho, Majer-
níkovej, v  areáloch MŠ Ľ. Fullu, 
Majerníkova 11, Kolískova, na 
ihriskách pred ZŠ A. Dubčeka, 
v hornej časti pešej zóny na Pribi-
šovej, na Nám. sv. Františka, vo 
verejnom priestore v strednej  čas-
ti pešej zóny Pribišova a pri pitnej 
fontánke na Nám. sv. Františka. 

ab; Foto: MiÚ

obrázkov detí, ktorú môžete vidieť 
na vonkajšom oplotení materskej 
školy. 

„Ďakujeme deťom, ktoré sa 
zapojili svojimi krásnymi vý tvormi 
a   učiteľkám za organizáciu a in
štaláciu. Výtvarné práce detí 
budeme dopĺňať. Tým vytvoríme 
kolektívne umelecké dielo detí, 
ktoré navštevujú našu škôlku,“ 
povedala Silvia Malíková z  mater-
skej školy.

ab; Foto: MŠ Majerníkova 11

Pred slnečnými lúčmi 
ochránia tieniace plachty

Deti z MŠ Majerníkova 11 
pripravili vernisáž výstavy

Jej cieľom je vytvorenie 
adekvátneho nástupného 
priestoru a zároveň vy

tvorenie plochy pre pobyt a 
trávenie voľného času obyva
teľov z okolitých domov. Hlavný 
priestor pred cintorínom doplnia 
o vstupný portál. 

„Do existujúcich stromoradí 
vysadíme chýbajúce druhy stromov, 
ktoré sú vhodné do mestského pro

Opotrebovanie, zvetra
nie plastov, ale aj cielený 
vandalizmus. Aj to sú 

dôvody na rekonštrukciu hracích 
prvkov na detských ihriskách. 
Na jar prešiel obnovou aj to
bogan na ihrisku pred ZŠ A. 
Dubčeka. Obľúbený tobogan 

stredia a vedia sa dobre adaptovať 
na znečistené a prehriate pro
stredie. Trávnaté plochy nahradíme 
kvitnúcou lúkou s rôznou intenzi
tou kosenia aj pre ochranu hmyzu 
a vytvorenie prírodných lúk. Celý 
priestor doplní nový bratislavský 
mobiliár,“ informuje Annamária 
Ondrejková z Metropolitného in-
štitútu Bratislavy.    

mš; Foto: MiÚ

s dvoma šmykľavkami patrí k vy
hľadávaným hracím prvkom na 
ihrisku. 

„Smutnejšou skutočnosťou však 
je, že poškodenia herných prvkov 
na detských ihriskách nie sú spôso
bené iba ich využívaním a vplyvom 
poveternostných podmienok. Van

dalizmus je stále aktuálnou pohro
mou aj na detských ihriskách. Čas
to ide o  počmáranie konštrukcie 
alebo o mechanické poškodenie,“ 
informovala Halina Trubínyiová z   
miestneho úradu, ktorá má v kom-
petencii správu detských ihrísk.

V  prípade toboganu išlo o  evi-

dentnú snahu prepáliť plast v jeho 
spodnej časti. Okrem výmeny 
úchytov šmykľaviek a plastových 
častí sa v rámci obnovy toboganu 
naimpregnovali aj drevené časti 
veže. 

ab

Priestor pred starým 
karloveským cintorínom 
čaká ďalšia revitalizácia

Veľký tobogan prešiel obnovou

Pri revitalizácii zachovajú existujúce vstupy a vyšliapané trasy, priestor 
doplnia  o nové vodopriepustné chodníky.
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V parku si bude možné zahrať pingpong či zaskákať na trampolínach.

Deti z MŠ Majerníkova 11 
pripravili vernisáž výstavy

Životné prostredie

Mestský
bazár

4. - 5. jún 2022

10.00 – 18.00 

Nevyhadzuj, daj veci kolovať

v Centrále OLO

a vo vybraných
mestských

častiach

Zber vecí4. 5. - 1. 6.
2022

Chceš darovať alebo získať?
Viac info na www.olo.sk

Areál komunálneho podniku

Bazová 8, Bratislava

Karlovešťania už majú za 
sebou prvé skúsenosti 
so zberom kuchynského 

bioodpadu. Už distribúcia bez
platných balíčkov na zber 
kuchynského bioodpadu sa 
stretla so záujmom obyvateľov. 
Do zberu kuchynského bioodpa
du sa v Karlovej Vsi zapojilo 90% 
obyvateľov rodinných domov a 
55% obyvateľov bytových do
mov. 

„Kontrolou pri zvozoch sme zisti
li, že v hnedých zberných nádobách 
sa vyskytujú aj potraviny v plasto
vom obale. Neraz obyvatelia odpad 
správne vytriedia, avšak použijú 
plastové vrecká. Do hnedých nádob 
nepatrí žiaden plast, sklo, papier a 
ani zmesový odpad. Prosíme oby
vateľov, aby kuchynský odpad do 
zberných nádob nesypali voľne (bez 
vreciek) a používali len komposto
vateľné alebo papierové vrecká,“ 
priblížila manažérka externej ko-
munikácie OLO Zuzana Balková. 

Triedenie kuchynského odpa
du ľudia vítajú

Podľa členov distribučných 
tímov OLO boli obyvatelia Karlovej 
Vsi počas distribúcie nástrojov na 
zavádzanie zberu kuchynského 
bioodpadu pozitívne naladení. 
Mnohí vítali túto službu ako veľmi 
potrebnú a aktuálnu. Karlova Ves 
bola prvá veľká mestská časť, 
ktorá sa do projektu zapojila. 

Obavy zo zápachu
„Pri distribúcii sme sa stretli s 

V  poradí už piaty Mestský 
bazár sa uskutoční počas 
prvého júnového víken

du, v sobotu 4. a v nedeľu 5. júna. 
Bude opäť v areáli komunálneho 
podniku na Bazovej 8. 

„Za symbolický príspevok si môžu 
návštevníci odniesť predmety, 
ktoré im môžu ďalej poslúžiť. Sme 
veľmi radi, že sa tento systém pred
chádzania vzniku odpadu u oby
vateľov a obyvateliek Bratislavy 
ujal,“ povedala Ivana Maleš z od-

delenia životného prostredia ma-
gistrátu hlavného mesta.

Hlavné mesto v spoluprá-
ci s mestskými organizáciami a 
ďalšími subjektami plánuje vybu-
dovať re-use centrum na budúci 
rok. Má slúžiť na ďalšie využitie 
rôznych použiteľných vecí, ktoré 
by za bežných okolností skončili 
v  odpadkovom koši alebo v  zber-
nom dvore. 

Štvrtý Mestský bazár prilákal 
koncom apríla viac ako 1  700 

ľudí. V  ponuke bolo viac ako 10 
ton predmetov. Za nákup vyzbie-
raných vecí prispeli návštevníci 
sumou viac ako 15 tisíc eur. Bol 
úzko spätý aj s pomocou ženám a 
deťom utekajúcim pred vojnou na 
Ukrajine. Medzi darovanými veca-
mi boli najmä praktické predmety, 
ako napríklad kočíky, autosedačky, 
kufre, batohy, školské tašky, náby-
tok, kuchynské náradie alebo veci 
pre deti ako spoločenské hry, lego, 
bicykle či kolobežky.       mš

obavami obyvateľov, či im odpad 
nebude v kuchyni zapáchať. Tre
ba však povedať, že tento odpad 
v kuchyni máme už teraz a vyha
dzujeme ho do zmesového odpa
du, teda do čiernej nádoby. Naším 
cieľom je vytriediť tento odpad, 
aby sa mohol spracovať a zužit
kovať ako plnohodnotný kom
post,“ pokračuje Zuzana Balková. 
Bioodpad sa triedi do komposto-
vateľných vreciek. Po dvoch-troch 
dňoch odporúčajú vrecko zauzliť a 
vyniesť do hnedej zbernej nádoby 
určenej na kuchynský bioodpad. 
Správnym triedením sa odpad vy-
sušuje a v domácnosti nezapácha. 

„Ak obyvatelia zatiaľ nemajú k 
dispozícii vo svojich kontajnerových 
stojiskách 240litrové zberné nádo
by, prosíme ich, aby kontaktova
li svojho správcu nehnuteľnosti. 
Zapojenie do systému zberu totiž 

vyžaduje všeobecne záväzné naria
denie a správca túto svoju povin
nosť pravdepodobne prehliadol,“ 
upozorňuje Zuzana Balková.

Obyvatelia rodinných domov, 
ktorí si ešte doteraz nestihli vy-
zdvihnúť bezplatný balíček s  po-
trebami na zber kuchynského 
bioodpadu, môžu kontaktovať 
spoločnosť OLO prostredníctvom 
e-mailu zakazka@olo.sk alebo 

telefonicky na čísle 02 50 110 550. 
Obyvatelia bytových domov 
môžu prísť na oddelenie služieb 
zákazníkom OLO na Ivánskej ces-
te 22 v pondelok až piatok od 
7.00 do 16.00 h a prevziať si tam 
balíček s  10-litrovým kuchynským 
košíkom, 150 kusmi komposto-
vateľných vreciek a informačným 
letákom.          

mš; Foto: ilustračné (MiÚ)

Obyvatelia Karlovej Vsi sa zapojili 
do zberu kuchynského bioodpadu 

Ďalší Mestský bazár bude počas 
prvého júnového víkendu 

 Cieľom triedenia je znížiť, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpa-
du. Ten tvorí 20 – 25% objemu čiernych zberných nádob. Spolu so záhradným odpadom je to až 45% 
komunálneho odpadu. 

 Triedením kuchynského bioodpadu a jeho následným spracovaním získavame kompost, nazývaný aj 
zlepšovač pôdy. Toto organické hnojivo znižuje eróziu pôdy, zvyšuje schopnosť pôdy zadržiavať vodu, 
ukladá CO2 do pôdy, čím znižuje jeho objem v ovzduší a tiež do pôdy vracia potrebný život. 

 V hlavnom meste môžeme z kuchynského a záhradného odpadu získať až 16-tisíc ton kompostu ročne. 
Toto množstvo by zabezpečilo živiny pre 534 hektárov poľnohospodárskej pôdy, čo môžeme prirovnať k 
ploche veľkej ako 13 Sadov Janka Kráľa. Na takejto rozlohe sa dá vypestovať viac ako 18 000 ton mrkvy. 
To je množstvo, ktoré predstavuje ročnú spotrebu pre 1,5 milióna obyvateľov Slovenska. 

 Triedením kuchynského bioodpadu znižujeme objem umelých hnojív na našich poliach a podporujeme 
rozvoj cirkulárnej ekonomiky – odpad používame ako zdroj. 
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Po prestávke spôsobenej 
pandémiou si žiaci kar
loveských škôl opäť môžu 

zmerať sily počas plaveckého 
podujatia Memoriál Alexandra 
Dubčeka (Plavecký maratón). 
Plavecké preteky sa uskutočnia 
v utorok 21. júna na Školskej 
plavárni Majerníkova 62. Par
tnermi podujatia sú Slovenská 
plavecká federácia a ZŠ A. 
Dubčeka.

„Pozývame všetky školy, ktoré 
pôsobia v Karlovej Vsi. Oceníme naj

lepších troch z každej disciplíny. Na
vyše, aj školu, ktorej žiaci sumárne 
odplávajú najviac metrov. Nie je 
dôležité len poradie, ale aj celkové 
množstvo odplávaných metrov. 
Takže je dôležité, aby sa zapojilo 
čo najviac detí,“ informuje vedú-
ca oddelenia správy športových 
zaria dení Anna Paučová.

Súťažiť sa bude v niekoľkých dis-
ciplínach, 25 m voľný spôsob I. stu-
peň dievčatá, 25 m voľný spôsob 
I. stupeň chlapci, 25 m voľný 
spôsob II. stupeň dievčatá, 25 m 

voľný spôsob II. stupeň chlapci, 
zmiešaná štafeta 4x25 m a liga v 

minivodnom póle. 
mš; Foto: ilustračné (MiÚ)

V modernej karloveskej 
plavárni budú súťažiť školy

Inzercia

Baví vás chôdza s  palicami 
a  chcete si overiť, či dis
ponujete správnou tech

nikou pohybu? Viac o  tejto 
efektívnej a  zdravej pohybovej 

náška sa uskutoční 14. júna 2022 
od  13.00 do 14.00 h v  Dennom 
centre na Lackovej ulici č. 4.

V  prípade záujmu sa pri-
hláste prostredníctvom e-mailu  

aktivite, vhodnej aj pre ľudí vo 
vyššom veku, sa dozviete na 
prednáške 16. júna.

Povedie ju známa akreditovaná 
inštruktorka  Anna Sasková. Pred-

dennecentra@karlovaves.sk alebo 
telefonicky na čísle 0940 634 133. 
Vstupné na prednášku je 1 euro. 
Členovia Senior klubu majú vstup 
bez poplatku.                         ab

Prednáška o Nordic Walkingu

Ľudmila Sokolová so svojimi 
ukrajinskými žiakmi.
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Známa manželská dvoji
ca prozaička, scenáristka 
a  glosátorka Oľga Felde

ková a  jej manžel spisovateľ 
a  prekladateľ Ľubomír prijali 
pozvanie vedúcej Karloveskej 
knižnice spisovateľky Petry 
Nagyovej Džerengovej. 

Medzi čitateľov priniesli svieži 
závan humoru a vzájomnej lásky, 
ktorá z nich priam sršala.

„Veľmi si vážime, že pani Olinka 
prišla, a  to aj napriek tomu, že na 
druhý deň ju čakali náročné vyše
trenia. Ďakujeme manželom Felde
kovcom za úžasnú besedu a želáme 
im do ďalších rokov hlavne pevné 
zdravie,“ povedala vedúca knižnice 

Návštevníci Domu kultúry 
Dúbravka videli v nedeľu 
1. mája celkovo 14 cho

reografií rôznych tanečných 
štýlov. Na predstavení s názvom 
Roztancovaný svet II sa pred
stavili žiaci tanečného odbo
ru Základnej umeleckej školy 
Jozefa Kresánka. Okrem žiakov 
vystúpili aj súbory moderného 
tanca Minigma a Divertída. 

Petra Nagyová Džerengová.
-bh; foto: MiÚ

„Pre pandemickú situáciu mnohí 
z malých tanečníkov stáli na pódiu 
prvýkrát. Aj tí starší sa veľmi teši
li, že po dlhej dobe sa môžu znova 
prezentovať naživo pred obecen
stvom. Predstavenie malo veľký 
úspech a účinkujúci si za svoju sna
hu vyslúžili dlhotrvajúci potlesk 
obecenstva,“ informoval zástupca 
riaditeľky Ľubomír Današ. 

mš; Foto: Ľubomír Današ

Predstavili sa mladí 
tanečníci

Manželia 
Feldekovci 
navštívili 
Karloveskú 
knižnicu

Na besedu zavítali aj pani starostka Dana Čahojová s vicestarostom Branisla-
vom Záhradníkom, ako aj miestny historik Matúš Šrámek s manželkou.
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Navrhnuté opatrenia overovali autori 
štúdie na tomto bytovom dome.

Jún 2022

Myslí si, že aj malý kúsok 
získaného šťastia doká
že v človeku vyburcovať 

driemajúce dobro. To odovzdá 
ďalej a dobro tak môže rásť. Deti 
učila 35 rokov slovenský a ruský 
jazyk. Napriek viac ako sied
mim krížikom veku sa rozhodla 
pomôcť ľuďom, ktorých z  do
movov vyhnala vojna na Ukrajine. 
Hovorí, že za svoju prácu je bo
hato odmenená. Predstavujeme 
vám dlhoročnú Karlovešťanku 
Ľudmilu Sokolovú.

Čo vás viedlo k  rozhodnutiu 
ponúknuť svoje skúsenosti a 
pomáhať ľuďom z Ukrajiny, ktorí 
u nás našli útočisko a chcú sa učiť 
po slovensky?

Ľudia utekajú z domovov a 
niektorí nachádzajú útočisko aj 
na Slovensku. Ako pomôcť teraz 
týmto ľuďom v núdzi? Materiálne 
ani finančné možnosti nemám, 
ale predsa by som chcela niečo 
pre nich urobiť. A tak postupne vo 
mne dozrela myšlienka. Veď oni 
okrem jedla a bývania potrebujú 
aj jazyk, aby sa ľahšie integrovali 
do našej spoločnosti. Rozhodla 
som sa, že Ukrajincov budem učiť 
slovenčinu. To je moja forma po-
moci. Som presvedčená, že žiadny 
jazyk nie je zbraň, jazyk je most 
medzi ľuďmi.

Bolo náročné zorganizovať 
tento jazykový kurz?

Zavolala som na miestny úrad 
a vysvetlila som svoj návrh, že  
chcem učiť Ukrajincov slovenčinu. 
Aktívne a ochotné pracovníčky 
miestneho úradu všetko vybavi-
li. Zistili, aký je medzi utečenca-
mi záujem o slovenčinu, vybavili 
pries tory a súhlas s  podujatím. 
Vďaka ochote, obetavému prístu-
pu a pochopeniu starostky Dany 
Čahojovej, materiálnej a technickej 
pomoci zamestnancov miestneho 
úradu, vďaka ich ochote obetovať 
svoje voľno po pracovnom čase sa 
kurz 21. apríla začal.

Vaše skúsenosti v  oblasti 

vyučovania cudzích jazykov a 
slovenčiny sú asi dlhoročné. 

Na základnej škole som vyše 
35 rokov pracovala ako učiteľka s 
aprobáciou slovenský a ruský ja-
zyk. Učiť slovenčinu slovenské deti 
si vyžaduje úplne inú metodiku ako 
pri zahraničných poslucháčoch. 
Naši žiaci musia podľa učebných 
osnov zvládnuť teóriu jazyka plus 
praktické vyjadrovacie zručnosti. 
Zahraniční poslucháči potrebujú 
slovnú zásobu, konverzáciu. Pri 
komunikácii je vždy nutný kúsok 
gramatiky. Pritom slovenské sklo-
ňovanie a časovanie je dosť kom-
plikované a plné výnimiek. 

Ako vyzerá vyučovacia hodina? 
Pracujeme v dvoch vyučovacích 

skupinách dvakrát týždenne. 
Zúčastňuje sa striedavo 30 až 
50 záujemcov. Na každú hodinu 
vypracujem písomnú prípravu na 
rôzne témy všeobecnej konverzá-
cie. Slúži ako pomôcka nielen na 
aktuálnej hodine, ale aj potom pri 
opakovaní. Absolvovali sme témy 
ako zoznámenie, pozdravy, hodiny, 
kalendár, jedlo, človek, číslovky, 
povolania atď. Najprv bolo ťažis-
ko hodiny v počúvaní a opakovaní 
viet, neskôr pribudlo čítanie súvis-
lého textu po slovensky. Ukrajinči-
na používa azbuku. Sú isté rozdie-
ly v písmenách a hláskach, preto 
čítanie treba trénovať. Cieľom je 
zvládnuť aspoň základné užitočné 
slová, povedať hlavné informácie 
o sebe. Za krátky čas je nemožné 
ovládať podrobnosti jazyka, tento 
kurz sú skôr pootvorené dvierka 
do slovenčiny. 

Výhodou pri výuke je isto vaša 

znalosť ruštiny.
Ruština mi pomáha vysvetliť a 

pochopiť význam slov, a to jed-
noduchým prekladom alebo opi-
som. Stáva sa, že slovenské a 
ukrajinské slová sú veľmi podob-
né alebo ukrajinské a ruské sú 
totožné.  

Darí sa vašim novým žiakom 
zvládať slovenčinu?

Moji žiaci sú usilovní, snaživí a 
aktívni. Z nových slov tvoria prvé 
vety, vznikajú cvičné dialógy. Po-
vzbudzujem ich, nech hovoria aj 
keď s chybami, nech prekonáva-
jú bariéru obáv. Pri čítaní si mýlia 
niektoré písmená, ktoré sa píšu 
inak v latinke a  inak v azbuke. 
Snažím sa tiež skorigovať ich 
prirodzený silný akcent. Sú mo-
tivovaní, pretože sa chcú dohovo-
riť a vyjadriť, čo potrebujú. 

Aké je ich vekové zloženie a 
odkiaľ pochádzajú?

Sú to najmä ženy vo veku 
odhadom od 15 do 50 rokov. 
Niekedy prídu s nimi aj deti. Kým 
sa mama učí, dieťa si potichu niečo 
kreslí. Účastníci kurzu prišli z rôz-
nych oblastí Ukrajiny. Spomínali 
Kyjev, Odesu, Záporožie, Krama-
torsk či Mykolajiv. Sú dvojjazyční, 
hovoria po ukrajinsky i po rusky. 
Prežívajú veľmi ťažké obdobie, 
chýba im domov, rodina a boja 
sa o blízkych. No vďaka všetkým 
obetavým a ochotným Slovákom, 
sa ich život aspoň troška upokojil.

Cítite aj spätnú väzbu za túto 
vašu aktivitu?

Za túto prácu som, priznám 
sa, bohato odmenená. Odmenu 

dostávam v najstabilnejšej mene 
v  slove: Ďakujem! A táto mena je 
trvalá, stála, lebo nepodlieha žiad-
nej inflácii. Pravidelne dostávam 
tri nezdanené bonusy, a to je sna-
ha študentov hovoriť po slovensky, 
učiť sa ďalšie a ďalšie slová. Mám 
radosť, že radi chodia na hodiny. 
Raz som v rozhlase počúvala úvahu 
na tému: Je šťastný človek vďačný? 
Je vďačný človek šťastný? Mys-
lím si, že aj malý kúsok získaného 
šťastia dokáže v človeku vyburco-
vať driemajúce dobro. Možno ho 
z vďaky posunie, odovzdá ďalej 
a dobro môže rásť. Asi sa to volá 
ľudskosť.

Ste dlhoročná Karlovešťanka. 
Čo sa vám v Karlovej Vsi páči? Čo 
by sa mohlo naopak zlepšiť?

Mrzí ma zrušená električková 
zastávka pri poisťovni Allianz a 
prejazd cez trať v úrovni základnej 
školy, či vyčíňanie vandalov. Praj-
me si všetci navzájom, aby sme 
čoskoro mohli zísť po zrekonštruo-
vanej rampe OD Centrum rovno 
k znovuotvorenej pošte. V Kar-
lovej Vsi žijem už vyše 50 rokov. 
Tu vyrastali naše tri deti, tu máme 
priateľov a známych. Tam, kde v 
začiatkoch bola zablatená plocha 
a rozhádzané zvyšky panelov, tam 
je dnes detské ihrisko a nová oddy-
chová zóna s cestičkami, sedením 
a stolíkmi. Sídlisko sa zmenilo a 
stále sa mení. Tešíme sa z každej 
príjemnej zmeny. Vysadené stro-
my, opravené cesty a chodníky, 
nová električková trať a fungujúce 
výťahy na zastávke Kútiky, čisté 
priestranstvá, nové lavičky v parku 
či kultúrne podujatia v KCK. 

mš; Foto: MiÚ

Ľudmila Sokolová: 
Jazyk nie je zbraň,  
je most medzi ľuďmi.

Rozhovor

Ľudmila Sokolová so 
svojimi ukrajinskými 

žiakmi.
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2
kód                      

Poľska

EČV                           
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starove-                     
ká grécka                        
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zisk                                 
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velitelia                       
loďstva

mesto v                      
Kazachst.                              
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zmenšil                         
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starší                    
ruský                      
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obchodná                        
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obyvateľ                       
Indie

skratka                          
vlastného

nedo-                 
volený                      
zákrok

zlato,                             
po špa-                       
nielsky

volt-                           
ampér

rímskych                          
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rad                    
potomkov

odhalil

patriace                            
Edovi

otázka                            
na                                       

6. pád

značka                             
múky

jedna,                           
po ta-                      
liansky

podtat-                    
ranské                                 
mesto

automat. 
systém 
navádz.

boh, po                                   
latinsky

 Rachma-                               
ninova                      
opera       

KANT,                          
ALEKO,                         
OBALA

akadé-                  
mia vied                            

(skr.)

tmavá                      
časť                      
dňa  

rybie                               
vajíčko

obyva-                               
teľ EÚ

na                        
stom                          

mieste

pobre-                      
žie, po                        
srbsky 

st. nemec-                         
ký ideal.                      
filozof 

najrozšír.                         
šport (po                      
česky)

rímsky                                
pozdrav 

herne

parádny                    
voz,                        

kočiar

streda                                  
(skr.)

skalné                  
mesto v                      

Jordánsku
trhlina

ad acta

Terézia                                  
(dom.)

časti                                      
dlane

DEO,                         
URD,                             
DIKO

náš najv.                 
národný                           

park

náter

domáce                     
meno                       
Alojza

Slov. poľ-                     
nohosp.                   
a potrav.                           
komora 

krátke                          
vlny                              
(skr.)

hnev,                           
po la-                               
tinsky

1

slovenský                         
metalurg                                                
(Pavel)

Medzinár.                     
organiz.                        
futbalu

naše                           
platidlá

montova-                              
ný dom

vzplanutá                          
hviezda

3

pevnina                               
v mori

Election                       
Year

jemná                              
polievka

mesto                            
v                             

Rusku

Ako sa volá karloveský 
profesionálny tanečný 
klub, ktorý sa venuje 
tanečnému športu aj 
spoločenskému tancu  

pre verejnosť?

Krížovka

Slnečný májový piatok trávi
li desiatky starších Kar
lovešťanov výletom do 

moravských Ivančíc.
Zažili prehliadku Rajhradu a 

Pamätníka moravského písomníc-
tva, potom aj mestečka Ivančice. 
V expozícii herca Vladimíra Menší-
ka mali možnosť spoznať jeho ta-
lent a  neskutočnú energiu, ktorú 
prenášal na divákov. Zájazd zorga-
nizovala  Jednota dôchodcov Slo-
venska z Lackovej ulice. 

bh; Foto: MiÚ

Denné centrum – Senior klub z Lackovej ulice ponúka karloveským se-
niorom jednodňový výlet do Wellness centra Horné Saliby. Odchod  au-
tobusu s celkovou kapacitou pre približne 40 osôb bude zo zastávky Nad 
lúčkami v stredu 8. júna o 8.00 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do  
6. júna v Dennom centre na Lackovej ul.           bh

Do Ivančíc za karloveskými seniormi prišiel aj vicestarosta Branislav Záhradník.

Karlova Ves hľadá  
do materských škôl učiteľky  

a do jedální kuchárky. 

Kontakt: 02 707 11 163, 02 707 11 221
e-mail: skolstvo@karlovaves.sk

Karloveskí seniori navštívili 
Ivančice pri Brne

Jednodňový zájazd pre 
seniorov do Wellness 
Horné Saliby 



16

www.karlovaves.sk K ARLOVESKÉ NOVINY 

Február 2022Jún 2021Jún 2022 Zaznamenali sme

Umožnila to zlepšená epide
miologická situácia a  tak 
sa v pondelok 2. mája, opäť 

zaplnila veľká sála Karloveského 
centra kultúry oslavujúcimi kar
loveskými jubilantmi a  ich blíz
kymi, ktorí ich sprevádzali. A  to 
dokonca až dva razy. 

Predpoludním sa stretli tí, ktorí 
oslávili svoje jubileá v  januári 

a  februári. Bolo ich 82 a naj-
staršia jubilantka na stretnutí 
bola 92-ročná Mária Kováčová. 
Oslávenci, ktorí mali svoje jubileá 
v marci a apríli, sa stretli popolud-
ní. Bolo ich 62 a  najstarším jubi-
lantom na stretnutí bol 96-ročný 
Gašpar Michal.

K  oslávencom sa prihovorila 
a  osobne im zapriala starostka 

Dana Čahojová a vicestarosta 
Branislav Záhradník. Moderátor-
kou oboch podujatí bola obľúbená 
Nora Turancová zo Slovenského 
rozhlasu, ktorá prezradila, že 
práve karloveský kultúrny dom 
bol jej prvým pracoviskom a  má 
k  nemu osobitý vzťah. Nálada 
v sále bola výborná, o program sa 
postaral folklórny súbor Dolina, 

žiaci zo Základnej umeleckej školy 
Jozefa Kresánka a zaspievať prišiel 
aj Martin Babjak, ktorého na klavíri 
sprevádzal Daniel Buranovský.

Najbližšie stretnutie karlo-
veských jubilantov, ktorí dosiahli 
v mesiacoch máj a jún vek 75, 80 
a viac rokov sa uskutoční 22. júna.

mš; Foto:  Jana Hrdličková a 
Miroslava Šárová

Po viac ako dvoch rokoch sa opäť zišli jubilanti

iskusia
poslancov

Peter Buzáš (Naša Bratislava)
Na stretnutia s najstaršími obyvateľmi som  chodil vždy rád, pravidelne už roky. 
Stretnutie po dlhej pauze vynútenej protiepidemickými opatreniami malo veľmi 
osobitý, srdečný ráz. Naši starší jubilanti sú veľmi vďační za každú pozornosť, sám pri 
stretnutiach čerpám a dostávam od mnohých energiu, životnú silu a optimizmus. Ich životy sú 
pre mňa v mnohom príkladom a inšpiráciou. Tiež by som sa chcel v takom duševnom zdraví a 
telesnej kondícii dožiť takého vysokého veku.

Stanislav Hrda (Team Vallo)
Teším sa na stretnutia s našimi seniormi. 
Majú zaujímavé životné príbehy a skúsenos-
ti, často aj mnohé podnety na zlepšenia. Veľmi 
si tieto podnety vážim a snažím sa nimi inšpirovať pri 
práci poslanca.

Najstaršou jubilantkou 
predpoludňajšie-
ho stretnutia bola 
92-ročná Mária 
Kováčová, ktorej 
zablahoželala starostka 
Dana Čahojová s vice-
starostom Branislavom 
Záhradníkom.

Na stretnutí s 
jubilantmi sa 
zúčastnil aj po-
slanec za Team 
Vallo Stanislav 
Hrda (vpravo).

O program 
sa postaral 
aj folklórny 
súbor 
Dolina.

Najstarším 
jubilantom 

popoludňajšie-
ho stretnutia 
bol 96-ročný 

Gašpar Michal.
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Po dvojročnej vynútenej prestávke sa Karloveský majáles vrátil 
v  sobotu 28. mája na svoje klasické miesto do Parku SNP 
v Líščom údolí. Tisícky návštevníkov si nenechali ujsť možnosť 

prísť sa zabaviť pri bohatom kultúrnom programe, zviesť sa na ko
lotočoch či dať si niečo dobré pod zub. Jeho súčasťou bolo množst

vo sprievodných a športových programov. Moderátorom programu 
bol Matej SiFon Mervat. Najmä deti potešila cirkusová a šermiarska 
zóna, maľovanie na tvár, či jabĺčka, ktoré dostávali zadarmo od Do
brého ježka. Nechýbali ani kolotoče či gastrozóna s občerstvením a 
kulinárskymi špecia litami.     mš; Foto: Simona Babjaková a MiÚ

Majáles odštartovala výstava víťazných fotografií 
súťaže s názvom Oslava života v parčíku pri Karloves-
kom centre kultúry.

Klub vodných športov zorganizoval zážitkové
člnkovanie v zátoke. Využilo ho 60 detí s rodičmi.

O víťazstvo na turnaji KARLOVKA CUP bojovalo osem 
tímov. Spoluorganizátorom bolo o. z. ProHockeyball.

Miestne organizácie či jednotlivci mali možnosť 
odprezentovať sa v komunitnej uličke.

Detskí návštevníci Karloveskej knižnice si užili roz-
právku Divadla SpozaVoza

V areáli novej Karloveskej lodenice boli pripravené vystúpenia Asia Budo Center a Školy Breaku.

Karloveská knižnica pripravila obľúbené podujatia 
burza kníh a swap rastlín.

O techniku verejnoprospešných služieb mali záujem 
hlavne otcovia s deťmi.

Pred začiatkom majálesu darovali desiatky dobro-
voľníkov krv priamo v sídle miestneho úradu.

Účastníci Špacírky s Matúšom Šrámkom a Jurajom 
Hargašom si povedali o Karloveskej zátoke. Atrakciou 

bola návšteva lodenice klubu Tatran.

Svoju činnosť prezentovalo aj rodinné centrum 
Dlháčik.

Majáles opäť priniesol kultúru do Líščieho údolia
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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.

Jún 2022 Kultúra

Sobotňajší program sa začal veselým koncertom 
Fidlikanti deťom.

Svoje šermiarske umenie predstavili členovia súboru 
Gaston.

Neodmysliteľnou súčasťou majálesu boli aj kolotoče.

Detských návštevníkov potešili aj maskoti včielka 
Maja a Vilko.

Majáles nezabudol ani na útrapy Ukrajiny, vystúpili 
ukrajinskí umelci s koncertom pod názvom S láskou.

V stane mestskej časti sa s Karlovešťanmi stretli starostka Dana Čahojová, vicestarosta Branislav Záhradník ako aj viacerí poslanci, napríklad Daniela Záhrad-
níková, Pavol Martinický, Richard Savčinský, Ján Horecký, Jozef Griač, Juraj Kmeťko, Peter Magát či Jozef Marek.

Popoludní sa predstavili súbory Dolina a Čečinka.

Umenie nového cirkusu sa návštevníci učili od o. z. 
CirKus-Kus.

Fiesta Latina Miguela Méndeza predviedla  
prezentáciu latinsko-amerických tancov.
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ZŠ Alexandra Dubčeka Karlova Ves obnoví s  dôrazom na prispôsobenie sa nepriaznivým dopadom klimatickej zmeny.

Vzťahy medzi mestom a Karlovou Vsou sú na výbornej 
úrovni. Na Karloveský majáles zavítal primátor Matúš 
Vallo. Previedla ho ním starostka Dana Čahojová.

Výnimočnú bubenícku šou priniesli  
Campana Batucada.

Matúš Šrámek a jeho špacírka históriou karloveskej 
lodenice.

Ska / Reggae kapela POLEMIC roztancovala Líščie 
údolie.

Členovia Taekwondo Ryong zaujali návštevníkov 
ukážkami bojového umenia.

Za originálny prevlek švábice a smetiara získali 
zájazd do Paríža od CK DAKA títo dvaja šťastlivci.

Karlovešťania si mohli bezplatne prevziať aj muškáty.

 Priateľské stretnutia je to, čo ľudom počas pandémie 
najviac chýbalo a opäť to majú.

Krv v žilách rozprúdila návštevníkom rockabilly kape-
la The Crownies.

Mladé folkloristky z Doliny.

O tom, že ľudia boli po pandémii hladní po kultúre, 
svedčal zaplnený Park SNP v Líščom údolí.

Ľudia sa na záver zabavili na overených hitoch z 80. 
a 90. rokov.

Kultúra
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Klbko oslávilo 20. výročie!

Rodinné centrum Klbko

Speváčka Janais, starostka Dana Čahojová, vicestarosta Branislav Záhradník s 
rodinou a najmä veľa rodín prišlo v sobotu 28. mája na Lackovu ul. osláviť okrúhle 

výročie založenia rodinného centra KLBKO. Pre deti bol pripravený program na celé 
predpoludnie, miniZOO, vozenie na poníkoch, burza hračiek aj montessori.
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Novinky zo ZOO Bratislava

Jún začali v  ZOO Bratislava 
oslavou Dňa detí, cez víken
dy zrealizujú zaujímavé 

komentované kŕmenia zvierat 
a  pripravené je aj podujatie ku 
dňu žiráf. V  máji si pripomenuli 
62 rokov od otvorenia zoolo
gickej záhrady, narodili sa ďalšie 
vzácne mláďatá a oslávili Medzi
národný deň biodiverzity. Sl
nečné dni s letnými teplotami si 
užívali návštevníci i zvieratá. 

Na Medzinárodný deň detí ne-
zabudli ani v  ZOO Bratislava. Pre 
deti pripravili zaujímavé aktivity, 
ktoré im hravou formou priblíži-
li nádherný svet zvierat. Počas 
víkendov a   podujatí realizujú 
chovatelia komentované kŕme-
nia zvierat, o  ktoré sa starajú. 
Návštevníci tak majú informácie 
hneď „z prvej ruky“. Koncom júna 
sa v ZOO uskutoční podujatie 
venované žirafám. Bližšie informá-
cie o  pripravovaných podujatiach 
nájdu návštevníci ZOO na interne-
tovej stránke a sociálnych sieťach. 

„Už ste videli ostrihanú lamu? 
Je to pohľad na nezaplatenie! Tie 

naše alpaky, musíme raz do roka 
ostrihať, čo je súčasne aj príležitosť 
skontrolovať ich zdravotný stav. 
Zostrih má pre lamy v lete obrovskú 
výhodu v rámci ich termoregulá
cie a  do zimy im srsť zase stihne 
narásť,“ informuje Alexandra Rit-
terová zo ZOO Bratislava. 

Pochváliť sa môžu tiež ďalším 
mláďaťom dikdikov Kirkových. 
„Prvé dni trávi mláďa v  bezpečí 
vnútorného  boxu, kde si ho matka 
odkladá. Chodí ho pravidelne kon
trolovať a kŕmiť. Naši chovatelia 
tak trávia čas aj ako ´osobní vrát
nici dikdikov´, keď matku púšťajú 
za mláďaťom a  vypúšťajú späť do 
stáda. Keďže dospelé dikdiky majú 
výšku v  kohútiku len okolo 35 cm, 
mláďa už čoskoro bude veľmi ťažko 
rozoznateľné od ostatných člen
ov stáda,“ vysvetľuje zoologička 
Martina Hudec Nemčeková, ktorá 
sa venuje v  ZOO Bratislava práve 
cho vu kopytníkov.

„Veľmi sa tešíme z  narodenia 
mláďaťa kulana turkménskeho, 
ohrozeného poddruhu ázijského 
divého somára. Mláďa sa narodi

lo samici, ktorú sme len nedávno 
doviezli z  poľskej ZOO,“ pokračuje 

Martina Hudec Nemčeková. Ku-
lany sú húževnaté zvieratá, ktoré 
dokážu prežiť vo veľmi nehostin-
ných podmienkach. Zaujímavosťou 
je, že dokážu vo vysušených ko-
rytách riek vykopať dieru a  nájsť 
podzemnú vodu. Ako zdroj pitnej 
vody dokonca využívali tieto diery 
ľudia, či hospodárske zvieratá. 

Vyskytovali sa od horských 
oblastí Iránu a  Afganistanu až 
po Mongolsko a  západnú Čínu. 
Teraz ich je v  divokej prírode len 
niekoľko tisíc. Vďaka záchranným 
programom realizovaným zoolo-
gickými záhradami, sa prinavrátili 
do voľnej prírody v  Uzbekistane, 
Kazachstane, ale aj na Ukrajine 
či Izraeli. „Naša zoologická záhra
da je v  chove týchto kopytníkov 
veľmi úspešná. Odchovali sme 35 
mláďat, čo je významný úspech vo 
svetovom meradle. Veríme, že sa 
nám v  budúcnosti podarí niektoré 
z našich zvierat alebo ich potomkov 
prinavrátiť do voľnej prírody,“ uza-
tvára Martina Hudec Nemčeková.

mš; Foto: ZOO Bratislava

V ZOO Bratislava sa 
narodilo mláďa ohrozeného 
kulana turkménskeho 

V ZOO Bratislava majú veľkú radosť z novonarodeného mláďaťa kulana turkménskeho.

Ostrihaná lama Alpaka.
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Harmonogram pristavenia 
kontajnerov – jún 2022

158158

• Polícia začala trestné stíhanie voči 36-ročnému páchateľovi vo veci nedovolenej výroby 
omamných a  psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a  obchodo-
vanie s nimi. Počas kontroly motorového vozidla zn. Volkswagen Passat dňa 16. apríla 
o 20.15 h na Karloveskej ulici mu vypadlo z vrecka bundy priesvitné vrecúško, v ktorom sa 
nachádzala hnedá kryštalická látka a sklenená priesvitná fajka. 
• Polícia začala trestné stíhanie a vzniesla obvinenie voči 48-ročnému mužovi za prečin 
marenia výkonu úradného rozhodnutia. Obvinený viedol dňa 3. mája o 12.15 h na Ulici 
Staré grunty motorové vozidlo zn. Mini One. Policajná hliadka ho zastavila a vyzvala na 
predloženie dokladov potrebných na vedenie a prevádzku motorového vozidla. Policajti 
zistili, že obvinený viedol motorové vozidlo i napriek tomu, že mu bol uložený trest zákazu 
činnosti vedenia akýchkoľvek motorových vozidiel v trvaní 5 rokov.
• Polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže voči doposiaľ neznámemu páchateľovi, 
ktorý v čase od 7.45 h do 8.15 h dňa 7. mája odcudzil v predajni potravín na Segnerovej 
ulici z vrecka príručnej tašky mobilný telefón zn. iPhone SE, čím spôsobil poškodenému  
65-ročnému mužovi škodu vo výške 447,54 eur. 
• Polícia začala trestné stíhanie pre zločin podvodu voči doposiaľ neznámemu páchateľo-
vi, ktorý 10. mája okolo obeda telefonicky kontaktoval poškodeného 80-ročného muža 
pričom sa vydával za lekára. Poškodenému povedal, že jeho syn mal autonehodu, pri kto-
rej sa mu síce nič nestalo, ale má poranený jazyk. Páchateľ ďalej tvrdil, že syn pri doprav-
nej nehode zranil chlapca, ale že s rodičmi zraneného chlapca sa dohodli, že vec vyriešia 
mimosúdne, sumou vo výške 9 000 eur. Poškodený spoločne s manželkou išli do banky 
a vložili na účet, ktorý im telefonicky nadiktoval páchateľ, požadovanú sumu. Potom išli 
do nemocnice, kde mal údajne ležať ich syn  so zraneným jazykom a vtedy zistili, že je to 
podvod. 
• Polícia vyšetruje okolnosti trestného činu poškodzovania cudzej veci, ku ktorému došlo 
v noci zo 16. na 17. mája v blízkosti zastávky MHD Nad lúčkami. Počas jazdy električky 
MHD uvedeným úsekom dvaja doposiaľ neznámi páchatelia zatiahli ručnú brzdu v elek-
tričke, vystúpili z nej a sprejom nastriekali na bočnú stranu električky nápisy vo veľkosti 
cca dva metre. Z miesta následne utiekli. Týmto konaním spôsobili škodu na vozidle MHD 
vo výške približne 1 300 eur. Po páchateľoch tohto skutku policajti pátrajú. 

Policajný zápisník 
(apríl – máj) 

RIADKOVÁ INZERCIA
Doprava, sťahovanie, demontáž, odvoz a likvidácia starého nábytku a spotre-
bičov, 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.

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

0915 720 730.

Vodoinštalatér: 0904 307 824

PONÚKAM liečebné masáže v salóne Lostris, L. Sáru 6, t. č. 0910 134 310, 
Jaro.
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14. 6. 2022
Roh Adámiho 17  

– Hodálova 3
15. 6. 2022

Tománkova 2  
– ku stojisku

7. 6. 2022
Svrčia ulica 

 – parkovisko

21. 6. 2022
Roh Púpavová – 

Borská

8. 6. 2022
Roh Majerníkova - 

Veternicová

29. 6. 2022
Lackova 7

28. 6. 2022
Školské nám. – 

Majerníkova

22. 6. 2022
Karloveská 55 - 57, 

vnútroblok na asfalte

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.
Inzercia

Inzercia
Medzi Karlovešťanmi sme 
privítali Richarda Eliasa
Meno dátum narodenia rodičia
Richard Elias  29. apríla Michaela Korčeková  
Korček    a Richard Korček

Aj vy sa môžete vidieť na 
stránkach Karloveských novín so 
svojimi ratolesťami. Stačí nám 
poslať fotografiu s vaším novona-
rodeným dieťatkom do 15. júna 
e-mailom na adresu redakcia@
karlovaves.sk. Nezabudnite uviesť 
meno rodičov i priezvisko a meno 
dieťaťa. 

mš; Foto: osobný archív rodiny

Richard
Posledný augustový deň uplynie 6-ročné funkčné obdobie 

súčasného miestneho kontrolóra Miloslava Hrádeka.  

Miestne zastupiteľstvo musí zo zákona vykonať novú voľbu  

kontrolóra, a to počas posledných 60 dní funkčného obdobia.

Kvalifikačným predpokladom na funkciu miestneho kontrolóra 

je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Kandidát musí 

odovzdať svoju prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania 

voľby na miestnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj doklad  

o vzdelaní a údaje z registra trestov.   

Podrobnejšie informácie a náležitosti prihlášky kandidátov 

nájdete na internetovej stránke karlovaves.sk.

Zastupiteľstvo čaká voľba 
miestneho kontrolóra
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Moderná karloveská 
plaváreň v ZŠ Alexan
dra Dubčeka, ktorá slúži 

školám, plaveckým klubom aj 
verejnosti, hostila detských 
účastníkov krajského kola v 
plávaní. 

Do celoslovenského finále 
postúpila žiačka Základnej školy 
Alexandra Dubčeka na Majerní-
kovej 62, trinásťročná Tereza Jam-
nická. Dĺžku 25 metrov voľným 
spôsobom odplávala vo svojej dis-
ciplíne za 19,72 sekundy. 

Skvelé tretie miesto, žiaľ, bez 
postupu do celoslovenského 
finále získala žiačka gymnázia 
Spojenej školy na Tilgnerovej 
Alžbeta Šuchová. Dĺžku 25 metrov 
voľným spôsobom odplávala vo 
svojej disciplíne za 19,22 sekun-
dy. V  mini vodnopólovom turnaji 
skončilo zmiešané družstvo žiakov 
a  žiačok  Základnej školy Alexan-
dra Dubčeka na treťom mieste. Or-
ganizátorom súťaže bola Sloven-
ská plavecká federácia (SPF) v 
rámci aktivity Školský šport. Jej 

Už čoskoro, 11. júna, čaká 
Školu Breaku druhé kolo 
historicky prvej profe

sionálnej slovenskej  breakin
govej tour ligy Slovakia Brea
king tour 2022. Súťaží sa v nej o 
titul majstra Slovenska a postup 
na Majstrovstvá Európy a sve
ta 2022, z  ktorých sa tanečníci 
môžu dostať na olympijské hry v 
Paríži 2024.

„Slovakia Breaking tour 2022 sa 
skladá z piatich kôl a súťaží sa v šty
roch kategóriách. Súťažiaci zbierajú 
body a na konci vznikne národný 
rebríček. Šestnástka najlepších po

súčasťou sú aj plavecké kurzy v 
Školskej plavárni Majerníkova 62. 
Ich organizátorom je Karlova Ves v 
spolupráci so SPF.

„S odstupom času môžeme hod
notiť rozhodnutie ísť do náročnej 
rekonštrukcie bazéna ako veľmi 
správne. Plaváreň má za sebou 
ťažké dva kovidové roky, keď 
sa nemohla naplno alebo vô
bec využívať. Dnes je už hojne 
využívaná od ranných hodín až do 
neskorého večera. Vzhľadom na pri
pravovanú rekonštrukciu Pasienkov 
záujem o jej využívanie bude len 
rásť. Prednostne bude samozrejme 
slúžiť našim karloveským deťom 
a  mládeži,“ povedala starostka 
Dana Čahojová.

„Atmosféra na podujatí bola 
vynikajúca. Žiaci sa medzi sebou 
povzbudzovali a  spoločne sa tešili 
z  úspechu jednotlivcov, či kolek
tívu pri štafete či minivodnom 
póle,“ hovorí vedúca oddelenia 
správy športových zariadení Anna 
Paučová. 

mš; Foto: MiÚ

stupuje na Majstrovstvá Slovenska, 
ktoré budú v Bratislave,“ informuje 
spoluzakladateľ, lektor a  riaditeľ 
Školy Breaku Roman Šamudovský.

Medzinárodný olympijský výbor 
zaradil breaking (komerčne známy 
ako break dance) do programu 
olympijských hier, ktoré by sa mali 
konať v Paríži v roku 2024. Do 
Paríža sa však dostane len 16 top 
tanečníkov z celého sveta. 

Členovia Školy Breaku pravi-
delne spolupracujú s Karlovou 
Vsou. Najmä vo forme vystúpení, 
či rôznych workshopov pre deti a 
mládež. Diváci ich mohli naposledy 

stretnúť na Karloveskom majálese, 
kde predviedli break dance show. 
Bola zložená z  choreografickej a 
improvizačnej časti. Navyše, počas 

celého dňa prebiehali workshopy, 
ktoré boli určené najmä pre deti a 
mládež.               mš; Foto:

ilustračné  (Škola Breaku)

Na karloveskej plavárni boli 
krajské preteky v plávaní

Škola Breaku to môže dotiahnuť 
až na olympijské hry v Paríži
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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 CENTRUM
Lysáková ulica 1, Bratislava - Dúbravka

TENISOVÁ HALA
od 8 eur/hod.

0905 109 378

KONDIČNÉ TRÉNINGY • POHYBOVÁ PRÍPRAVA 
ŠPORTOVÉ HRY • FITNESS@WORKOUT 

TRAMPOLÍNY • LETNÉ TÁBORY

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

PÁNSKE KADERNÍCTVO

Za skvelú reprezentáciu Karlovej Vsi a k úspechu Terézii Jamnickej zablahoželala 
starostka Dana Čahojová a vicestarosta Branislav Záhradník.
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