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Mesačník mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

KARLOVESKÉ 
NOVINY

KULTÚRNE LETO 

 Karlova Ves pripravila na leto bohatý kultúrny  
a športový program. Viac na s. 15 – 18.

Inzercia

KUCHYNSKÝ ODPAD

Karlovešťania triedia odpad z kuchyne  
v plnom prúde. Viac na s. 25.

MŠ KOLÍSKOVA

Hĺbková rekonštrukcia MŠ Kolískova sa 
chýli ku koncu. Viac na s. 5.

OBNOVA ŠKÔL

Školáci z Fadruszovej dostanú moderný 
školský dvor. Viac na s. 4.

V Karlovej Vsi v tomto roku 
dokončia úplne nové 
chodníky na Perneckej, 

Svrčej aj Mokrohájskej ul. Chod-
com výrazne uľahčia život aj bez-
bariérové úpravy starších chod-
níkov. Rekonštruujú aj ďalšie 
chodníky, napríklad na Levárskej 
či Karloveskej. 

„Snažíme sa rovnomerne pokryť 
celé územie Karlovej Vsi. V tomto 
roku dobudujeme aj spojovací chod-
ník na Mokrohájskej ulici. Pribudla 
aj prvá strana chodníka na Svrčej ul. 
Po ňom chodia hlavne deti s poru-
chami zraku,“ povedala starostka 
Dana Čahojová.

Nový chodník bude čoskoro 
slúžiť aj obyvateľom z  okolia ob-
chodného domu Centrum. Ten 
buduje hlavné mesto. Nové chod-
níky tak postupne dopĺňajú už ho-
tové úseky, napríklad 300-metro-

vý úsek na Pribišovej ulici alebo 
chodník pred Spojenou školou na 
Tilgnerovej.

„Podarilo sa zrealizovať dlho 
očakávané prepojenie vo forme 
chodníka a lávky pre peších medzi 
Sumbalovou a  Karloveskou ulicou, 
ktorá nadväzuje na lávku a moderni
zovanú električkovú trať. Spúšťame 
projektovú dokumentáciu chodníka 
na Šaštínskej a Sološnickej ul. K rea
lizácii sa asi nedostaneme v  tomto 
roku, pretože sú tam kompliko-
vané procesy. Chceli by sme aspoň 
začať,“ načrtol ďalšie plány vice-
starosta Branislav Záhradník.

Samostatnou kapitolou sú 
schodiská

Karlova Ves ich má spolu so 
Starým Mestom najviac v  celej 
Bratislave. Ich vlastník je neraz 
neznámy a  stavebníci si v  čase 
ich výstavby ťažkú hlavu s  kvali-

tou nerobili. „Stavebné práce v 
minulos ti boli nedokonalé. Po de
siatkach rokov podliehajú skaze. 
Obnova je veľmi drahá, ale hlavne je 
schodísk veľmi veľa. Jedným z  naj
väčších problémov pri rekonštruk-
cii je zistiť vlastníka. Pozemky pod 
stavbou vlastní niekto iný, alebo 
ide o stavby neznámeho vlastníka,“ 
skonštatovala neľahký právny stav 
starostka.

ab; Foto: MiÚ

Prečítajte 
si noviny 
cez mobil

Časť nových chodníkov  
už slúži chodcom

Pri rekonštrukcii sa snažia 
odbúravať chodníkové bariéry 

a prepojenia, aby boli komfortné 
aj pre ľudí s hendikepom, rodičov 

s kočíkmi či pre starších ľudí.
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V  septembri nastúpi do 
karloveských škôlok 971 
detí. Z  nich 337 bude 

predškolákov, z ktorých 32 začne 
navštevovať materskú školu po 
prvý raz. 

Materské školy (MŠ) neprija-
li zatiaľ päť karloveských detí, 
ktoré síce dosiahnu v  nasledu-
júcom školskom roku zákonom 

stanovený vek troch rokov, ale až 
v priebehu jesene. Aj v ich prípade 
sa môže situácia v  priebehu sep-
tembra a  nasledujúcich mesiacov 
zmeniť, keďže karloveská samo-
správa pripravuje na jeseň rozšíre-
nie kapacít v MŠ na Kolískovej.

mš; Foto: ilustračné (MiÚ)

ty. Projekt ráta aj s umiest nením 
kontajnerových stojísk mimo ces-
ty, aby tu mohli pribudnúť nové 
miesta na parkovanie.

„Keďže pôjde o logisticky náročnú 
rekonštrukciu jednosmernej komu-
nikácie v  uzavretom dopravnom 
priestore, vyžiada si i  obmedzenia 
pre obyvateľov. Budeme sa snažiť 
ich minimalizovať. Prosíme oby-
vateľov o  trpezlivosť a  súčinnosť, 
aby práce prebiehali plynule,“ 
vysvetľuje vedúca referátu dopra-
vy Jana Španková.

Dočasne dôjde k  obmedze-
niu vyhradeného parkovania, 
obyvateľov budú informo vať 
o  presnom termíne. O  tento 

čas obyvateľom predĺžia plat-
nosť vyhradeného parkovania 
v budúcom roku.     

   mš

Rekonštrukčné práce by mali 
trvať dva mesiace. Rozde-
lia ich na etapy, aby čo naj

menej obmedzili premávku. Na 
prelome septembra a  októbra 
by obyvatelia mohli dostať do 
užívania nové cesty aj chodníky. 

Rekonštrukcia sa začne v 
križovatke Pernecká – Borská 
– Púpavová. Vybudujú tam bez-
bariérové priechody. Na  nie-
ktorých úsekoch vymenia obrub-
níky za nábehové, aby tam vodiči 
mohli parkovať aj na chodníku. 

Práce budú pokračovať výmenou 
asfaltu, čím sa vyrieši dlhodobý 
problém s  neodtekajúcou vodou 
v  zle vyspádovaných čas tiach ces-

Rekonštrukcia Púpavovej  
ulice sa začne v lete

Do škôlok umiestnia 
všetky karloveské 
deti vo veku 3 rokov

Na  druhú polovicu júla je 
naplánovaná revitalizá-
cia lavičiek v  úseku od 

Segnerovej po Spojenú školu 
Tilgnerova 14. Lavičky vyčistia, 
ošetria proti korózii ich kovovú 
konštrukciu a opravia poškodené 
časti. Pokiaľ to bude možné, 
očistia ich od grafitov.  

„Latky všetkých týchto lavičiek 
sú vyrobené z  odolného materiá-
lu, ktorý je kvalitnejší a  trvácnejší 
z  hľadiska údržby. Ani tento ma-
teriál však nie je dostatočne odolný 
voči vandalom,“ konštatuje Halina 
Trubínyiová z  referátu životného 
prostredia.     

mš; Foto: ilustračné (MiÚ)

Počmáraných lavičiek je v 
Karlovej Vsi viac. To zbytočne 
zamestnáva pracovníkov, 
ktorí by sa mohli venovať 
zveľaďovaniu iných lokalít.

Poškodené lavičky 
pozdĺž Karloveskej čaká 
kompletná oprava

Foto: ilustračné (ZDRONU.SK)
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Informujeme

Fyzioterapia

Segnerova 3
841 04 Bratislava

www.mikesfyzio.sk
0904 580 726

miki@mikesfyzio.sk

Rehabilitácie po úrazoch a 
operáciách

Cvičenia individuálne a
 skupinové

Masáže

Inzercia

Bezplatné poradenstvo pre 
občanov s  trvalým poby-
tom v  Karlovej Vsi bude 

pokračovať od septembra. Prvý 
krát po letnej prestávke budú 
môcť poradňu navštíviť v stredu 
14. septembra. 

Čas od 14.00 do 15.30 

Životy obyvateľov Karlovej 
Vsi bude v  prípade náhlej 
zástavy krvného obehu 

chrániť automatický defibrilátor 
(AED). Mestskej časti ho venova-
la zdravotná poisťovňa (ZP) 
DÔVERA. AED je umiestnený 
pred vstupom do miestneho úra-
du. Je k  dispozícii nepretržite 
návštevníkom úradu, zamest-
nancom aj širokej verejnosti. 

„Situácia, keď je náhle ohrozený 
ľudský život, je vždy nečakaná a 
stresujúca. Vedomie, že sme pri-
pravení aj na takúto udalosť, je 
dôležité pre každého. Som si istá, 
že ľudia sú natoľko zodpovední 
a vnímaví, že prístroj by vedeli v 
pravej chvíli správne použiť,“ myslí 
si starostka Dana Čahojová.

Umiestnenie defibrilátora, hoci 
by zachránil čo len jeden život, má 
veľký zmysel aj podľa vicestarostu 
Branislava Záhradníka. „Umiestne-

h bude vyhradený pre vo-
pred objednaných občanov. 
Objed nať sa môžu cez e-mail:  
branislav.zahradnik@karlovaves.
sk. V  čase od 15.30 do 17.00 h 
bude poradňa otvorená pre všet-
kých Karlovešťanov bez objedna-
nia, v poradí, v akom prídu. 

nie defibrilátora na Nám. sv. Fran-
tiška, ktoré je jedno z najnavštevo-
vanejších miest v Karlovej Vsi počas 
celého dňa, je logické a správne. Je 
tu detské ihrisko, lekáreň, stomato-
logické ambulancie, škola, kostol, 
Sociálna poisťovňa, miestny úrad, 
obchodné prevádzky a v nepo
slednom rade viac ako 300 bytov 
a kancelárií."

„Priemerný čas dojazdu ambulan-

cie rýchlej lekárskej pomoci je na 
Slovensku viac ako 11 minút. Ak je 
v okolí dostupný AED, pomoc môže 
byť na mieste oveľa rýchlejšie. Vie 
ho použiť aj laik bez medicínskeho 
vzdelania. Ak sa použije dostatočne 
rýchlo, zvýši sa šanca na prežitie 
až na 70 percent,“ upozornila re-
gionálna riaditeľka ZP Dôvera 
Dominika Pašovič.

„Pri náhlom zastavení srd-

ca odumierajú mozgové bunky 
bez prísunu kyslíka už po 3 až 5 
minútach. Záchranári nemôžu 
byť ani pri najlepšej vôli ihneď 
pri každom pacientovi. Preto má 
AED z hľadiska záchrany životov a 
poskyt nutia prvej pomoci obrovský 
vý znam,“ uviedol PR manažér ZP 
Dôvera Branislav Cehlárik.

bh; Foto: Ladislav Biznár

„Radi pomôžeme všetkým 
občanom s  problémami, ktoré ich 
trápia, ak to bude v  našich silách 
a  možnostiach,“ informoval vice-
starosta a  koordinátor občianskej 
poradne Branislav Záhradník. 

Občianska poradňa neslúži 
ako právne poradenstvo, ktoré 

nahrádza advokátske kancelárie. 
Nevypracováva podania na súd, 
nerobí právne analýzy, nespracúva 
právne podklady a nerobí úkony, 
ktoré patria do rúk advokáta alebo 
notára.        red

Občianska poradňa bude počas leta zatvorená

Nový defibrilátor  
môže poskytnúť prvú 
pomoc ešte pred 
príchodom záchranárov

Automatický externý defibrilátor daroval Karlovešťanom zástupca 
zdravotnej poisťovne Dôvera Branislav Cehlárik (v strede) krátko 

pred začiatkom letných prázdnin.
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Na Fadruszovej bude  
moderný školský dvor

Rozsiahla rekonštrukcia 
čaká počas leta školský 
areál na Fadruszovej. 

Využívajú ho najmladší žiaci Spo-
jenej školy Tilgnerova. Na škol
skom dvore by mal nájsť svoje 
miesto aj malý amfiteáter.

„Pokračujeme v  rozsiahlej ob-
nove a modernizácii areálov našich 
škôl a  škôlok. Na rade je teraz 
areál na Fadruszovej. Prejde veľkou  

o mladzovacou kúrou, ktorá z  neho 
urobí moderné a  hlavne bezpečné 
miesto pre našich prvákov z  Til
gnerovej,“ informoval vicestarosta 
Karlovej Vsi Branislav Záhradník.

Príprave projektu predchádza-
li konzultácie s  riaditeľkou ško-
ly. Malí školáci by tak už počas 
jesenných mesiacov mohli naplno 
využívať moderné vonkajšie prie-
story svojej školy.     ab; Foto: MiÚ

Školstvo

Bezpečné parkovanie 
v cykloveži na Nivách
Nivy priniesli do hlavného mesta približne kilometer nových cyklotrás. Stali sa 
tak dostupnejšie pre ľudí, ktorí uprednostňujú ekologickejšiu formu dopravy. 
Okrem vonkajších funkčných cyklostojanov pre 126 bicyklov môžu cyklonadšen-
ci parkovať aj v prvej bratislavskej cykloveži na Páričkovej ulici. Zaparkujú tu až 
118 bicyklov, a to bez obáv z ich krádeže či poškodenia. 

Pár sekúnd a je to! 
Zaparkovať svoj bicykel v suchu a bezpečí cykloveže zvládne naozaj každý. Posta-
čí vám na to len 25 sekúnd.

1. Umiestnite svoj bicykel do vyznačeného žľabu predným kolesom k dverám.
2. Počkajte na otvorenie otvoru vo dverách a vsuňte doň predné koleso bicykla.
3. Odstúpte zo žltej zóny a stlačte tlačidlo štart na ovládacom paneli. Hotovo!

Po uložení vášho bicykla na konkrétne miesto vám cykloveža vydá unikátny kód, 
ktorý pri vyzdvihovaní naskenujete na ovládacom paneli. Vďaka nemu máte isto-
tu, že sa k vášmu bicyklu nik iný nedostane.

Obavy o svoj bicykel pustite z hlavy
Cykloveža na Nivách je vybavená kamerovým systémom a všetky bicykle sú po 
dobu úschovy poistené proti poškodeniu a krádeži. Odložiť si spolu s bicyklom 
môžete aj prilbu, tašku, detskú sedačku a iné príslušenstvo. 

Parkujte bezpečne v cykloveži na Nivách až 4 hodiny zdarma. 

Sledujte nás na nivy.com.

Inzercia

Koncept rekonštrukcie stavia na
zatraktívnení exteriéru s cieľom

umožniť výučbu na čerstvom
vzduchu.
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Ukončená by mala byť do 
konca letných prázdnin, 
aby sa do jej priestorov 

v  septembri mohli opäť vrátiť 
deti so svojimi učiteľkami. V tej
to etape sa práce sústredia na 
dokončenie interiéru. 

Vymenia podlahoviny z PVC nie-
len v spálňach a herniach, ale aj na 
všetkých chodbách a schodiskách. 
Vo všetkých triedach a v jedálni vy-
menia starý kazetový podhľad za 
nový, s novým LED osvetlením. Na 
vstupoch do materskej školy vy-
menia starú opotrebovanú dlažbu 
za novú s protišmykovou úpravou. 
Následne kompletne vymaľujú 
priestory škôlky, pričom natrú 
všet ky steny, stropy a zábradlia na 
schodiskách.

„Všetko naše úsilie smeru-
je k  tomu, aby deti v  septembri 
privítala unikátne vynovená škôlka. 
Skvelou správou je aj to, že sa po-
darilo zvýšenie jej kapacity o jednu 

Letné prázdniny budú ľudia 
tráviť viac času v  prírode 
či pri vonkajších vodných 

plochách. Tento čas využi-
je Karlova Ves na vypustenie 
vody z  bazéna, jeho vyčistenie 
a  povinnú recirkuláciu. Školská 
plaváreň otvorí svoje brány opäť 
s  príchodom nového školského 
roka.

Letné vypustenie bazéna bude 
spojené s  dezinfekciou tech-
nického príslušenstva, ktoré je 
v kontakte s vodou. Po mechanic-
kom vyčistení bazéna a  príslušen-
stva sa bazén opäť postupne 
napustí vodou zodpovedajúcou 
kvalitatívnym požiadavkám.

triedu. Do škôlok sa teda v tomto 
roku umiestnia všetky troj ročné 
karloveské deti. To je veľmi dôležitá 
správa pre našich rodičov,“ uviedla 
starostka Dana Čahojová. 

S hĺbkovou rekonštrukciou ob-
jektu Materskej školy na Kolís-
kovej 14 začali na jeseň 2020. V 
prvej etape boli práce zamerané 
na zhotovenie novej strechy, 
zateplenie budovy a výmenu  
okien. V druhej etape montovali 
vzduchotechniku, solárne pane-
ly na ohrev teplej vody, nádrž na 
zachytávanie dažďovej vody a dve 
jazierka s vodným rastlinstvom v 
átriách objektu. 

Do konca tohto roka by ešte 
mala v  tejto materskej škole 
pribudnúť siedma trieda. Vznikne 
prestavbou priestorov doterajšej 
ubytovne. „Je potrebné vybúrať 
nepotrebné priečky, osadiť nové 
rozvody elektroinštalácie, vody 
a kanalizácie. Musia vybudovať 

Proces vypúšťania, dezinfek-
cie a  opätovného napustenia ba-
zéna si vyžaduje približne jeden 
kalendárny mesiac. Takto časo-
vo náročnú činnosť je potrebné 
naplánovať aj z  hľadiska obsade-
nosti a využiteľnosti bazéna. 

Keďže začiatok letných prázdnin 
je spojený s  dovolenkami a  priaz-
nivým počasím, júl predstavuje 
ideálny čas na výkon potrebných 
servisných činností. Návštevní-
ci bazéna majú možnosť počas 
odstávky bazéna využiť letné 
kúpaliská a prírodné plochy v blíz-
kosti Karlovej Vsi.

ab; Foto: ilustračné (MiÚ)

detskú šatňu, kúpeľňu, priestor pre 
hranie a spanie. Všade budú nové 
podlahy, nové podhľady s LED svie
tidlami, nové umývadlá a toalety. 
Potom musia priestory skontrolovať 
hygienici, požiarnici a  schváliť ko-
laudáciu na zmenený účel. Tento 
proces odhadujeme na dva mesia

ce, pokiaľ sa nevyskytnú vážnejšie 
problémy. Predpokladáme, že nová, 
siedma trieda bude zaradená do 
škôlky na jeseň tohto roku,“ infor-
moval vedúci referátu investícií 
Allan Bánik.

mš; Foto: MiÚ

Hĺbková rekonštrukcia MŠ 
Kolískova sa chýli ku koncu 

Bazén absolvuje počas júlovej 
odstávky povinný servis

Karlova Ves je aj na 
Instagrame

karlova_ves_official

Nešlo len o štandardnú rekonštrukciu budovy, ale od začiatku sa počítalo s radikál-
nym znížením energetickej náročnosti budovy, so zlepšením vnútorného prostredia, 

s využívaním zrážkovej vody, obnoviteľnými zdrojmi energie a výsadbou zelene s 
podporou biodiverzity.
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Už tradične vymenili ochot-
ní firemní dobrovoľníci 
a  viacerí pracovníci kar-

loveského miestneho úradu 
svoje kancelárie za dobrovoľnú 
prácu pri úprave verejných prie-
storov v  rámci podujatia Naša 
krajšia Karlova Ves 2022. 

Karloveská samospráva sa v pia-
tok 17. júna už po ôsmy raz zapo-

jila do najznámejšieho podujatia 
firemného dobrovoľníctva na Slo-
vensku. Miestny úrad pripravil pre 
viac ako dve stovky dobrovoľníkov 
14 aktivít po celej Karlovej Vsi. 
Dob rovoľníkom pomáhalo v  práci 
aj krásne slnečné počasie.

„Dobrovoľníci urobili kus práce, 
na ktorú nám málokedy zostáva čas 
pre iné naliehavejšie úlohy. V mene 

Karlovešťanov patrí vďaka všetkým 
milým dobrovoľníkom nielen z rôz
nych kútov Bratislavy, ale aj sveta,“ 
ocenila prácu dobrovoľníkov sta-
rostka Dana Čahojová.

Podujatie Naše mesto orga-
nizuje Nadácia Pontis už 16 rokov 
po celom Slovensku. Karlovej Vsi 
poskytla okrem ochotných rúk 
dob rovoľníkov aj grant vo výške 

460 eur na nákup farieb, ochran-
ných pomôcok a pracovného 
náradia, zvyšné náklady pokryl 
rozpočet mestskej časti. Dobro-
voľníkom pomáhalo aj viac ako 20 
zamestnancov miestneho úradu a 
verej noprospešných služieb.

  bh; Foto: MiÚ

Aj vďaka dobrovoľníkom je Karlova Ves opäť krajšia

Na Nám. sv. Františka naolejovali lavičky na námestí, okolie vyčistili  a vyzametali lavičky, okolie od drobného odpadu. 

Dobrovoľníci poumývali okná denného centra na Lackovej 4  
a upravili petangové ihrisko i záhradu.

Natreli kovový plot okolo športovo-rekreačného areálu na Majerníkovej 

a celý areál vyčistili od drobného odpadu. 

V pešej zóne na Pribišovej ulici ponatierali zábradlia, vypleli a očistili múriky s popínavými rastlinami, upevnili uvoľnené siete a vodozádržné záhony zbavili burín.

V MŠ Pod Rovnicami odstránili hrdzu a starú farbu, a nanovo natreli 

oplotenie okolo materskej školy.

V parku Kaskády natreli lavičky, zábradlia a hracie prvky detského ihriska. 
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Naša krajšia Karlova Ves 2022

Súčasťou pomoci ukrajinským žiakom bola aj materiálna zbierka.

V okolí detského ihriska Toro park natreli hracie prvky. 

Ponatierali drevené lavičky a zábradlia, prečistili záhony od 
buriny a drobného odpadu na školskom námestí. 

V športovom areáli na Janotovej 12 natreli betónový múrik a kovové 
oplotenie okolo celého športového areálu. 

Dobrovoľníkom sa prišli poďakovať starostka Dana Čahojová, vicestaros-
ta Branislav Záhradník aj prednostka miestneho úradu Jana Mucsková.

V MŠ Suchohradská poumývali 40 okien na celej budove materskej školy. 

Vďaka dobrovoľníkom sa dočkali revitalizácie aj zábradlia pozdĺž schodísk a ciest na uliciach 
Ľ. Fullu, J. Stanislava, Tománkova, ktoré očistili a znovu natreli jednotnými farbami. 

V MŠ Adámiho natreli zvonka i zvnútra betónový múrik okolo materskej školy. 

Upravili okolie kultúrneho domu, prečistili záhony v okolí i pri fontáne, do-
sypali mulčovaciu kôru, očistili obrubníky, chodníky a iné betónové plochy 
od buriny a vymaľovali múrik detského ihriska pri kultúrnom dome.



8

www.karlovaves.sk

Február 2022

KARLOVESKÉ NOVINY 

Jún 2021Júl – August 2022 Školstvo

Vzniklo v športovom areá-
li ZŠ A. Dubčeka na Ma-
jerníkovej 62. Projekt 

zrealizovali zamestnanci verej
noprospešných služieb (VPS) 
v  spolupráci s referátom život-
ného prostredia. 

„Dôvodom presunu bola bez-
pečnosť detí, lepší dohľad učiteliek 
nad deťmi a zároveň aj rekonštruk-
cia bežeckého oválu. MŠ Majerníko-
va 60 bola zriadená v budove ško-
ly. Oproti iným škôlkam mala tú 
nevýhodu, že k nej nepriliehal ohra-
dený vnútorný dvor s detským ihris-
kom,“ vysvetľuje vedúca referátu 
životného prostredia Lucia 
Brezovská. Deti doteraz využívali 
hracie prvky v areáli pri minifut-
balovom ihrisku, ktoré však neboli 
oddelené od okolitej plochy. 

Zamestnanci VPS na mieste 
nového ihriska natreli stĺpiky 
a areál oplotili. Presunuli tam 
opravené herné prvky a dve 

zabezpečíme tienenie časti plochy 
ihriska tieniacimi plachtami. Kom-
pletný presun hracích zostáv, vy-
budovanie pieskoviska, terénne 
úpravy, pokládku umelého trávni-
ka realizovala karloveská príspev

lavičky. Vybudovali tu pieskovisko 
s vyvýšenou obrubou a drevenými 
lavicami, ktoré slúžia na pose-
denie pre deti.  Detské ihrisko 
je rozdelené na dve samostatné 
plochy. Podľa noriem vybudovali 
pod hracími prvkami dopadové 
plochy z premývaného riečneho 
dunajského štrku. „Ostatný terén 
sme pokryli mäkkým povrchom z 
umelej trávy. Navrhli sme ju pre 
jednoduchšiu údržbu, lepšie sedenie 
i hranie pre deti. Dbali sme pri tom 
aj na zníženie prašnosti a hluku pre 
obyvateľov okolitých obytných do-
mov,“ pokračuje Lucia Brezovská.

Pôvodný obvodový múrik vy-
maľovali, aby zjednotil celý 
u pravený priestor. Na múrik osa-
dili kresliace tabule pre deti v 
tvare kvetov a stromov. Na ihris-
ku pribudli tiež menšie futbalové 
bránky, keďže priestor umožňuje, 
aby sa deti mohli venovať aj lop-
tovým hrám. „Z projektu DELIVER 

ková organizácia VPS v spolupráci 
s našim referátom,“ uzatvára Lucia 
Brezovská.

mš; Foto: MiÚ

Deti z MŠ Majerníkova 60 
dostali nové ihrisko

 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

Nové ihrisko bude slúžiť predovšetkým deťom z MŠ Majerníkova 60, ale po 
ukončení letnej rekonštrukcie bežeckého oválu bude popoludní a cez víkend k 

dispozícii aj verej nosti.
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Životné prostredie

Po výmene toboganovej 
šmykľavky prišla na rad 
aj lezecká zostava. Pri 

výmene bol zohľadnený aj 
prípadný budúci servis. Pôvod-
né zapustené laná do dopadovej 
plochy sa už budú dať vymeniť 
jednoduchšie. Ide o  mimo riadne 
využívané ihrisko, ktoré vyka-
zovalo znaky opotrebenia. Aj 
preto bolo potrebné hracie 
prvky vymeniť.

Ihrisko na školskom námestí sa 
dostáva do lepšej kondície. Prvým 
impulzom bola oprava toboganu. 
Jeho pevnosť neodolala až pravde-
podobne podpaľačskému výčinu. 
Po oprave však opäť slúži svojej 
cieľovej skupine. Vymenili aj lezec-
kú zostavu, ktorej konštrukcia je 
z dreva a hliníka. Poškodená bola 
drevená obruba a laná, čo bolo 
spôsobené počasím a degradáciou 
materiálu.       ab; Foto: MiÚ

Hracie zostavy na školskom 
námestí sú opäť funkčné

Inzercia

Týka sa to ihrísk na Seg
nerovej 6, Jána Stanisla-
va 21 a Ladislava Sáru pri 

kultúrnom dome. Ďalší herný 
prvok v podobe trampolíny do-
plnia na školskom námestí pred 
ZŠ A. Dubčeka, v Toro parku a 
na kruhovom detskom ihrisku na 
Púpavovej.

„Ceny bývania sa podľa 
NBS vyšplhali medziročne až 
o 23,3 %. Inflácia, vysoká cena 
benzínu, nafty či energií trápia 
každého z nás. Úroky na hy-
potékach naďalej rastú a kúpiť 
byt je čoraz ťažšie. Je preto 
dôležité správne nastaviť fi-
nančné plánovanie a nepod-
ceniť investície v čase inflácie,“ 
hovorí Jana Počarovská, ria-
diteľka novootvorenej pobočky 
Simplea. 

Budúcnosť financovania ne
vyzerá práve ružovo a mnoho 
mladých ľudí odkladá možnosť 
osamostatniť sa. „Ak sa pozrieme 
na mladého človeka, ktorý má 
pred sebou ďalších 20 rokov na 
trhu práce, súčasná inflácia ho 

Túto výmenu a  doplnenie 
umožnilo rozhodnutie miestnych 
poslancov, ktorí zvýšili rozpočet 
na tento účel.

„Pre bezpečnosť detí na ihriskách 
je veľmi dôležitá pravidelná kontro-
la hracích prvkov. Ak je to potreb-
né, čaká ich výmena a  doplnenie. 
Našim detských ihriskám venujeme 

nesmie vyrušiť, práve naopak,“ 
hovorí Jana Počarovská, ktorá 
má 12-ročné skúsenosti v oblasti 
financií. „Dnes peniaze strácajú 
reálnu hodnotu a inflácia je vyššia 
ako úrokové sadzby. Preto mu-
sia mať mladí ľudia plán a vedieť 
zhodnotiť, do čoho sa chystajú in-
vestovať,“ dodáva. 

Stretávam sa s tým, že mladí 
ľudia majú problém osamostat-
niť sa

Na súčasnú situáciu sa pozera
jú krátkozrako a nevolia dlhodobé 
riešenia. Radšej zvolia bývanie 
u rodičov, namiesto toho, aby 
sa poradili s finančným exper
tom. Dobre nastavené finančné 
plánovanie vie mladým ľuďom 
pomôcť vybudovať lepšiu budúc

nosť a zabezpečiť majetok. Preto 
si priam pýtalo, aby sa aj Kar
lovešťania mali na koho obrátiť. 
To sa však zmenilo a už 24. júna 
sa v našej mestskej časti otvori
la nová pobočka finančno-spro-
stredkovateľskej spoločnosti Sim
plea. Okrem Jany Počarovskej sa 
klientom budú venovať ďalší traja 
koncipienti. Komukoľvek, kto bude 
potrebovať poradiť či pomôcť 
s výberom investičných fondov, 
hypotéky, poistenia a sporenia, sú 
k dispozícii.

Zo súčasnej situácie môžu 
vyťažiť čo najviac 

J. Počarovská hovorí, že nie-
len mladí ľudia, ktorí by napríklad 
chceli investovať a je to pre nich 
náročné a nezrozumiteľné, sa 
môžu prísť poradiť. Jednoduchou 
formou získajú cenné rady a in
formácie, či  už ide o dlhodobé 
záležitosti ako je dôchodok alebo 
hypotéka, či napríklad len zorien
tovanie vo výpise z II.piliera.

Cesta za finančnou stabilitou 
môže začať prvým krokom práve 
v tejto novej pobočke. 

náležitú pozornosť. Uvítame aj pod-
nety od občanov, ak objavia na nie
ktorom ihrisku nejaký nedostatok, 
ktorý vieme operatívne vyriešiť,“ 
povedal karloveský vicestarosta 
Branislav Záhradník.

„Zrealizovali sme verejné ob-
starávanie na dodávateľa hracích 
prvkov a zostáv pre verejné detské 

ihriská v Karlovej Vsi. Termín 
ukončenia realizácie výmen a  do-
plnení je stanovený na polovicu 
júla,“ informovala Halina Trubínyi-
ová z  referátu životného prostre-
dia.    

mš

Výmena a doplnenie hracích prvkov čaká ďalšie ihriská

Ako neprísť o peniaze? 
„Správnym finančným plánovaním,“ 
radí finančná expertka  
Jana Počarovská
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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 2021Júl – August 2022 Deň detí

Viac ako 500 detí zažilo 
prvú júnovú sobotu špor-
tom nabité predpoludnie, 

ktoré pre ne pripravila Karlova 
Ves. Ihrisko na Molecovej zaplnili 
naj menší atléti, ktorí si vyskúšali 
pestrú paletu bežeckých discip
lín pod dohľadom skúsených 
trénerov.

Radosť z  pohybu. Aj tak by sa 
dal charakterizovať deň detí, ktorý 
si užívali najmenší Karlovešťania. 
Hravosť a  energia detí rozhýbala 
na niekoľko hodín celé ihrisko.

Deti si zasúťažili v  upravených 
atletických disciplínach ako beh 
cez prekážky rôznej výšky, člnkový 
beh medzi kužeľmi, beh pomedzi 

kruhy alebo preskok cez laná. 
Tí odvážnejší mali k  dispozícii 
b alančný popruh a  lezeckú sieť. K 
vyhľadávaným atrakciám patrila aj 
lanová dráha, po ktorej sa mohli 
deti spustiť pomocou kladky.

O  veselú atmosféru sa staral 
Slížo so svojou interaktívnou kú-
zelnícko-žonglérskou show a  mo-

delovaním balónových zvieratiek. 
Priestor na tanec vytvoril počas 
koncertu raper Hugo. Nechýbalo 
maľovanie na tvár a voľná zmrzlina 
v obľúbenej zmrzlinárni na Dlhých 
dieloch.

ab; Foto: koscik.photos

Deň detí strávili v športovom duchu
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V parku si bude možné zahrať pingpong či zaskákať na trampolínach.

Desiatky gratulantov prišli zablahoželať k jubileu Ro dinnému 
centru Dlháčik, ktoré pôsobí na Dlhých dieloch. 

Za mestskú časť prišiel jednej zo zakladateliek Zuzane Melušovej 

Kutarňovej popriať veľa úspechov vicestarosta Branislav Záhradník. 
Pre deti nechýbalo na narodeninovej oslave desať hracích stanovíšť. 

Narodeninovú atmosféru dotvárali balóny, torty, nápoje aj tričká. 
 red; Foto: Marián Suvák

Rodinné centrum Dlháčik oslávilo 10. narodeniny
Dlháčik
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Je to aj vďaka podpore Štát-
neho fondu rozvoja bývania 
(ŠFRB), ktorý poskytuje 

žiadateľom výhodný úver až do 
výšky 70tisíc eur na jeden výťah. 
Vďaka tejto možnosti majú nový 
výťah aj obyvatelia bytových do-
mov na uliciach Pod Rovnicami, 
Jamnického, Kresánkovej alebo 
Fadruszovej.

Veľká časť bytových domov 
v  Karlovej Vsi si pamätá ešte ob-
dobie 70. a  80. rokov. Zub času 
je v  bytových domoch zreteľný aj 
na výťahoch. Výťahové kabíny sú 
v neustálej  permanencii a aj  ich 
životnosť je obmedzená. 

Uvedomujú si to aj správcovia 
bytových domov a  správcovské 
spoločnosti, ktoré čoraz častej-
šie zahŕňajú do plánu obnovy aj 
rekonštrukciu alebo výstavbu 
nových výťahov. Od roku 2019 zae-
vidovala mestská časť 25 žiadostí 
na výmenu alebo moderni záciu 

Dva internáty Univerzity 
Komenského s  najväčším 
počtom študentov, teda 

Mlyny a Družba, pripravujú ďalšie 
väčšie i  menšie rekonštrukcie. 
Práce sa nezastavia ani počas 
leta.

Izby v bloku A na Mlynoch do-
stanú do septembra 2023 nové 
okná a  balkónové dvere. Vyme-
nia aj zvislé rozvody k  sociálnym 
jadrám. V  bloku M átriových 
domčekov postupne do júna 2023 
vymenia podlahy, kompletne vy-
maľujú priestory a  vymenia náby-
tok, v blokoch F, G a J vymenia do 
septembra 2022 podlahy na chod-
bách.

Okrem toho sa pripravuje pro-
jektová dokumentácia pre zriade-
nie zdravotného strediska a centra 
služieb na Mlynoch. Mali by tu sídliť 
všeobecný lekár, zubár a prípadne 
ďalší poskytovatelia služieb. Re-
konštrukciou tiež po stupne pre-
chádzajú prístupové cesty, parko-
visko, dopravné značenie i oporné 

výťahov. Celkovo išlo až o 89 by-
tových domov.

Podmienky pre poskyto-
vanie podpory na rozširovanie 
a zveľaďovanie bytového fondu 
stanovuje zákon o ŠFRB. Jedným 
z účelov podpory vo forme úveru 
je aj výmena alebo modernizácia 
výťahu v bytovom dome. Súčasne 
s  výmenou alebo modernizáciou 
výťahu v bytovom dome sú možné 
aj iné úpravy spoločných častí, ako 
i  bezbariérové prístupy do bytov 
osobám s obmedzenou schopnos-
ťou pohybu.

Možnosti a  podmienky získa-
nia zvýhodneného úveru

Maximálna výška úveru na 
výmenu výťahu je 70-tisíc eur a 
predstavuje 100 percentný po-
diel z obstarávacích nákladov. Pri 
modernizácii výťahu je maximálna 
výška úveru 50-tisíc eur na jeden 
výťah, pričom podiel obstarávacích 
nákladov je 75%. Vybudovanie 

múriky. Celý areál bude do konca 
roka 2023 komplexne pokrytý wifi 
sieťou. Posledné tri roky sa len na 
internátoch Mlyny investovalo 5,8 
milióna eur. 

Na komplexnú rekonštrukciu 
bloku B budú potrebné externé 
zdroje financovania a pomoc od 

štátu. Podľa projektu zostane z 
pôvodnej stavby len skelet. Všetko 
ostatné vymenia. Súčasťou je ob-
nova inžinierskych sietí, oplášte-
nia, okien, dverí i sociálnych zaria-
dení. Zrušia balkóny, čím zväčšia 
izby. 

Na Družbe sa aktuálne kom-

pletne rekonštruuje kotolňa, ktorá 
vykuruje blok D1. Práce majú byť 
hotové do septembra 2022. Druž-
ba pokračuje v  revitalizácii podľa 
plánu rozvoja na roky 2019 – 2022. 
Postupne bolo preinvestovaných 
takmer 2,7 milióna eur.       ab;

Foto: ilustračné (ZDRONU.SK)

bezbariérového prístupu do by-
tov v bytovom dome a  osadení 
nového výťahu predstavuje podiel 
z obstarávacích nákladov 100%. 
Maximálna výška úveru je 160 eur 
na meter štvorcový podlahovej 
plochy bytu. Vo všetkých troch 
prípadoch je úroková sadzba 0,5% 
a lehota splatnosti je 20 rokov. 

Žiadosti o poskytnutie podpory 
zo ŠFRB na obnovu bytovej budovy 
sa predkladajú prostredníctvom 
mestskej časti. Termín podania 
žiadosti na obnovu bytovej budovy 
je od 15. januára do 30. septembra 
príslušného kalendárneho roka. 

ab; Foto: MiÚ

V karloveských bytových domoch 
pribúdajú zrekonštruované výťahy

Univerzita pokračuje 
v rekonštrukcii internátov

Vďaka podpore zo ŠFRB majú nové výťahy aj obyvatelia bytových domov na 
Ul. Pod Rovnicami 21 - 29.
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Karlova Ves má extrémne 
suché podložie. Na skal
natom podklade je len ten-

ká vrstva pôdy. Letá sú v  ostat-
ných rokoch vplyvom zmenenej 
klímy poznačené nízkymi zrážka-
mi. Preto je v  čase vrcholiaceho 
leta v sídliskových častiach taká 
suchá tráva. Zdá sa, že tráva  
uschne v dôsledku kosenia. V 
skutočnosti je tráva suchá už 
oveľa skôr z dôvodu extrémne 
suchej pôdy. Jediným riešením 
by bolo jej pravidelné polievanie 
na území celej Karlovej Vsi. To 
nie je reálne finančne, technicky 
ani personálne. 

„Aj počas leta sa musí kosiť. 
Pracujeme ale v pomalšom tempe 
ako počas hlavnej sezóny počas 
apríla až júna. Kosíme tam, kde je 
porast vysoký, pričom je často už 
aj dávno suchý. Zároveň je potreb-
né kosiť kvitnúcu burinu. Takýto 
zásah minimálne dvakrát do roka 
je potrebný dokonca aj tam, kde 
sa snažíme o lúčny charakter ze-
lene,“ vysvetľuje riaditeľ Verejno-

prospešných služieb Karlova Ves 
(VPS) Anton Horínek. 

Tráva sa s príchodom dažďa na 
konci leta opäť zazelená

Po dlhých obdobiach sucha je 
deficit vlhkosti v pôde vysoký. Po 
prvých dažďoch a miernom ochla-
dení sa však tieto plochy opäť za-
zelenajú. Je to tak každoročne. 
Ak by nepokosili vysoké suché 
porasty, ich opätovné zazelenanie 

by trvalo omnoho dlhšie. Navyše, 
hasiči každoročne vyhlasujú v 
tomto období zvýšené riziko vzni-
ku požiaru. K nemu môže dôjsť 
napríklad z cigaretového ohorku 
odhodeného práve do vysokej 
a suchej trávy. 

„Ak nekosíme, niektorí Kar-
lovešťania sa nás obracajú s požia-
davkou, aby sme kosili. Ich psy totiž 
chytajú kliešte, prípadne alergi-

ci majú horší priebeh ochorenia. 
Snažíme sa preto nájsť kompromis. 
Nechceme nekosením vyvolať do-
jem neporiadku či neudržiavaného 
verejného priestoru. Aj s  tým majú 
mnohí problém. Pri kosení zároveň 
čistíme plochy od spadnutých 
konárov stromov, plastových fliaš 
a iných naviatych smetí,“ uzatvára 
a zároveň žiada o pochopenie An-
ton Horínek.         -mš-

Ambulancia
dentálnej  
hygieny

0905 569 958  

dentalnahygienicka.sk

objednať sa môžete aj online 

v Poliklinike Karlova Vess.r.o.

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

PÁNSKE KADERNÍCTVO

Inzercia

Kosenie je potrebné aj v lete

Foto: ilustračné (MiÚ)
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Navrhnuté opatrenia overovali autori 
štúdie na tomto bytovom dome.

Júl – August 2022 Životné prostredie

Návšteva lesa patrí odjakži-
va k  tráveniu voľného 
času v  našich končinách. 

Bratislava má to šťastie, že v jej 
okolí je veľa možností  kam ísť na 
prechádzku. Lesy poskytujú nie
len relax, ale v horúcich letných 
dňoch i tieň. Pre mnohých návšte-
va lesa znamená aj opekačku. Tá 
je však spojená s rizikom vzniku 
lesných požiarov, a  to najmä pri 
dlhotrvajúcom teplom a suchom 
počasí. Treba si teda pamätať, že 
ohnisko nie je možné zakladať 
hocikde.

Zákon o lesoch kladenie ohňa 
všeobecne zakazuje. Dôvodom je 
možný požiar v lesných porastoch. 
V rámci bratislavského lesoparku 
sú vyhradené viaceré miesta, kde 
sú splnené bezpečnostné pod-
mienky na založenie ohňa a ope-
kanie. Tieto miesta sú označené in-
formačnými tabuľami s označením 
miesta na kladenie ohňa. Neod-
porúča sa preto vytvárať ohnis-
ká mimo vyhradených miest. 
Riziko požiaru zvyšuje nevhodná 
konštrukcia ohniska i nebezpečné 
miesta pod stromami. Mestské 
lesy Bratislava preto žiadajú 
návštevníkov, aby na tento účel 
využívali len vyhradené miesta. 

Karlova Ves vlani zre-
konštruovala plážové i 
ho   kejbalové ihrisko. Do

stupné sú nielen žiakom, ale aj 
širokej verejnosti. Na hokejbalo-
vom ihrisku sa aktuálne hrajú aj 
ligové zápasy miestneho klubu 
Vlci. Obyvatelia z okolitých ulíc 
a celej Karlovej Vsi môžu ihriská 
využívať bezplatne. Budú k dis-
pozícii aj počas leta.

„Stačí si zarezervovať čas, ktorý 
záujemcom vyhovuje. Buď emai-
lom na sport@karlovaves.sk ale-
bo osobne  prípadne telefonicky 
na recepcii školskej plavárne Ma-
jerníkova 62. Treba zaplatiť vratnú 

Možnosť vzniku lesného požia-
ru sa však netýka len lesov v okolí 
Bratislavy. Aj priamo na území 
Karlovej Vsi a v jej blízkosti sa na-
chádzajú súvislé lesné porasty, 
ktoré Karlovešťania s  obľubou 
využívajú na prechádzky. Takým 
miestom je aj Líščie údolie. 

Čas zvýšeného nebezpečen
stva požiarov

Hasičský a záchranný útvar 
hlavného mesta môže na základe 
aktuálnych podmienok v lese vy-
hlásiť tzv. čas zvýšeného nebez-
pečenstva požiarov. V takom čase 
platí zákaz kladenia ohňov aj na 
vyhradených miestach. Zákaz sa 
spravidla vydáva pre celý kataster 
Bratislavy, teda platí aj v lesoch 
mimo lesoparku (napríklad na 
Devínskej Kobyle či v lužných 
lesoch). Kontrolovať zákaz kla-
denia ohňov môžu hasiči, štátna 
a mestská polícia či lesná stráž 
mestských lesov. Aktuálny stav 
si môžete overiť na sociálnych 
sieťach či internetovej stránke 
mestských lesov.

mš; Foto: ilustračné (MiÚ)

zálohu v sume 20 eur na recepcii 
plavárne. Tam návštevníkom vydajú 
kľúč od vybraného ihriska,“ infor-
muje vedúca referátu správy špor-
tových zariadení Anna Paučová.

Hokejbalové ihrisko disponuje 
bránkami a striedačkami. K  dis-
pozícii je aj možnosť zapožičania 
elektronickej výsledkovej tabule. 

mš; Foto: ilustračné (MiÚ)

Ohniská nie je možné 
zakladať hocikde

Zahrajte si bezplatne  
plážový volejbal či hokejbal

Kódex opekača podľa Mestských lesov Bratislava:
• oheň zakladajte iba v ohnisku na vyhradenom mieste

• drevo skladujte minimálne dva metre od ohniska
• oheň pred odchodom uhaste vodou a pahrebu rozhrabte

• po vašom odchode sa môže rozfúkať vietor a riziko požiaru sa 
tým výrazne zvyšuje, preto nikdy nenechajte oheň bez dozoru

• nepúšťajte nahlas hudbu, nerušte zver a ostatných 
návštevníkov

• pri odchode zanechajte piknikové miesto čisté, bez odpadkov

Líščie údolie je vyhľadávaným miestom
na opekanie, preto tam zriadili ohniská a mestské lesy 

odporúčajú klásť oheň len na týchto miestach.

Volejbalové ihrisko ponúka  
nastaviteľnú sieť, čiže je možné  

zahrať si plážový volejbal i nohejbal. 
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FILMOVÉ LETO V LÍŠČOM ÚDOLÍ

o 19.00 h Líščie údolie/Park SNP, Do rytmu s Javorom, 60 min.
o 19.00 h Líščie údolie/Park SNP, Rytmika.sk, 60 min.

   

22. 7.
19. 8.

Rytmus máme všetci v sebe, stačí ho objavovať. Účastníci dostanú bubon a pod vedením skúsených
lektorov sa stanú súčasťou rytmického orchestra.
Môžete si priniesť aj vlastné bubny alebo perkusie.

Príďte si po celodennej horúčave oddýchnuť a vychutnať zaujímavý film v krásnych reáliách
Líščieho údolia. Máme pre vás pripravené deky aj repelenty.

8. 7.
15. 7.
22. 7.
29. 7.

5. 8.
12. 8.
19. 8.

26. 8.

 Sila, dokumentárny, CZ, 2021, 92 min.
 Ženy v behu, komédia, CZ, 93 min.
 Matky, komédia, CZ, 2021, 95 min.
 Festival pána Rifkina,
 komédia, USA/ES/IT, 2020, 92 min.

Výnimoční, komédia/dráma, FR, 2019, 114 min.
100 vecí, komédia, DE, 2018, 111 min.
Najhorší človek na svete, komédia/dráma,
NO/FR/SE/DK, 2021, 129 min.
Vrchní, prchni!, Československo,
1980, 85 min.

Júl August

PIKNIKY VO VODÁRENSKEJ ZÁHRADE

24. 7.     Moderuje Michal Domonkoš

15.00 h Cirkus-Kus – Rozprávkar, interaktívna rozprávka, 45 min.
16.00 h Cirkus-Kus – workshop s rodinami, 50 min.
17.00 h Koncert Chic2Chick trio, 60 min.
16.00 – 18.00 h Sprievodné aktivity: Maľovanie na tvár, tvorivé dielne, SlackLine

21. 8.     Moderuje Luky Turiak

15.00 h Morgonrock – Lovec plastov Zero Waste, 45 min.
16.00 h Petra Nagyová Džerengová číta deťom, 50 min.
17.00 h Koncert Tamara Kramar, 60 min.
16.00 – 18.00 h Sprievodné aktivity: Maľovanie na tvár, tvorivé dielne, SlackLine

o 21.30 h o 21.00 h 

NOVINKA LETA

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

Rozhovor

Vyrastal v učiteľskej rodine, 
ktorá to pre príslušnosť 
ku katolíckej cirkvi ne-

mala v 50. rokoch minulého 
storočia jednoduché. Komunis-
tický režim hádzal polená pod 
nohy jeho otco vi, ktorý prišiel o 
miesto stredoškolského učiteľa. 
Napriek nepríjemnej skúsenosti 
sa Karlovešťan Jozef Dravecký 
vydal v šľapajach svojho otca.

Po vyštudovaní matematiky 
sa stal docentom matematickej 
analýzy na Fakulte matematiky a 
fyziky UK v Bratislave.

Váš otec sa hlásil ku katolíckej 
viere a prišiel o učiteľské miesto. 
Nepôsobilo to demotivujúco?

Bol som iba 11-ročné dieťa. Žil 
som s presvedčením, že vrchnosti 
musia robiť ľuďom zle. Keď som 
počul o kňazoch internovaných po 
levočskej púti, všetky prekážky zo 
strany štátu som považoval za čosi 
normálne.

Ako si spomínate na svoje 
pôsobenie v tajnej cirkvi?

Za čias, keď komunistická stra-
na zohrávala kľúčovú rolu, po-
trebovali kňazi štátny súhlas na 
vykonávanie činnosti. Aktívnejším 
kňazom bol súhlas neraz odobratý, 
čím ich systém vylúčil z pastorácie. 
A tak sa začali slúžiť tajné omše v 
bytoch. Bolo to nebezpečné, pre-
tože v prípade, že sa o tom dozve-
dela Štátna bezpečnosť, hrozilo 
kňazom aj odňatie slobody. 

Mali ste v tajnej cirkvi na sta-
rosti nejakú konkrétnu činnosť? 

Mali sme s manželkou na staros-
ti stretnutia manželských párov. A 
ešte kým sme nemali deti, chodili k 
nám niekoľkokrát do týždňa malé 
skupiny študentov. No a na stret-
nutiach sa distribuovali pašované 
knihy. Pri tom bola takisto potreb-
ná opatrnosť, pretože poznám 
človeka, ktorý bol vyšetrovaný a 
súdený za pašovanie náboženskej 
literatúry. Počas tých rokov som 

bol dvakrát na výsluchu, asi pre 
podozrenie že som tajný kňaz. Keď 
sa však dozvedeli, že som ženatý, 
prestal som byť pre nich zaujímavý.

Vaše zahraničné pôsobenie 
smerovalo do vzdialených krajín. 
Najprv India a  potom Tunisko. 
Cestovali ste do sveta v  čase, 
keď bol u  nás ešte socialistický 
režim. Prežili ste teda mierny 
kultúrny šok?

V Indii som pôsobil iba tri mesia-
ce. Ale aj za takú krátku chvíľu som 
pochopil, že je to iná civilizácia. Po 
mojom návrate do Bratislavy som 
sa snažil čo najskôr opäť dostať do 
zahraničia. Na jazykových skúškach 
som si z francúzštiny príliš neveril. 
Vybrali si ma nakoniec z tuniskej 
technickej vysokej školy v Gabès. 
Prežili sme tam s rodinou dva roky 
v skromných podmienkach, a to 
nás stmelilo. Splnilo sa mi prianie, 
s ktorým som do Tuniska išiel. Po-
mohol som k vzdelaniu chudobnej-
šej krajiny a aspoň čiastočne splnil 
dlh severu voči juhu.

Ako ste sa dostali o pár rokov 
do diplomatických služieb?

Úplnou náhodou som sa do-
stal na zakladajúci snem strany 
KDH, keď mi známy daroval vstu-
penku na snem. Program strany 
ma oslovil, a  tak som sa stal čle-
nom. Po úprave štátoprávneho 
usporia dania vzniklo na Sloven-
sku minister stvo medzinárodných 
vzťahov. V  tom čase som učil na 
fakulte. Dostal som ponuku na 
pozíciu námestníka ministra, 
ktorým bol Pavol Demeš. Bola to 
poučná etapa života, pretože som 
sa z  učiteľa stal úradníkom. Dlho 
som však na tejto pozícii nevy-
držal. Rok po voľbách vláda skonči-
la a vedúce pozície obsadili nomi-
nanti nových vládnucich strán. 

Asi ste netušili, že sa služobne 
dostanete do Bulharska?

Aj po absolvovaní školenia v Pra-
he nebolo jasné, kam ma pošlú. Na-

koniec som cestoval do Sofie. Tam 
som až do samostatnosti Sloven-
ska pôsobil ako chargé d’affaires, 
ako zastupujúci veľvyslanec, keďže 
po odchode predošlého veľvy-
slanca nebol vymenovaný ďalší. 
Až neskôr som bol menovaný za 
veľvyslanca. Bulharsko nezažívalo 
najlepšie časy a v roku 1989 mali aj 
oni svoju nežnú revolúciu.

A z  juhu ste onedlho putovali 
na sever, kde ste v Rige zakladali 
nové veľvyslanectvo.  

Veľmi neprezieravo som 
prichádzal do kontaktu s  ma-
teriálmi na zariaďovanie nového 
veľvyslanectva v Lotyšsku. Netušil 
som, že minister Eduard Kukan má 
v  úmysle vybrať práve mňa ako 
veľvyslanca do Rigy. Stal som sa 
teda veľvyslancom pre Lotyšsko, 
Litvu a  Estónsko. Išlo o  pomerne 
veľký objem práce. V  Sofii bolo 
všet ko roky zabehnuté. V  Rige 
sme museli začínať od nuly. My-
slel som si, že po štyroch rokoch 
sa vrátim opäť na Slovensko. 
V  roku 2005 mal prezident Ivan 
Gašparovič naplánovanú cestu do 
Pobaltia. Aby sa náhodou nezadrh-
lo vymenovanie nového veľvyslan-
ca pred jeho návštevou, ponechali 
ma v  Rige ešte rok. Deň po jeho 
odchode som odišiel domov aj ja.

Najšpecifickejšiu veľvyslanec
kú službu ste absolvovali pri 
Svätej stolici. Ako funguje 
veľvyslanec v takto malom štáte 
ako je Vatikán?

Práca vo Vatikáne je skutočne 
špecifická. Takmer všade na sve-
te má veľvyslanec k  dispozícii 
informácie z  médií. Tu sú však 
všetky informácie dostupné len 
z jedného zdroja. Veľvyslanec musí 

o to viac čítať medzi riadkami a ve-
dieť získavať informácie od svojich 
kolegov-veľvyslancov. V  tom čase 
bol pápežom Benedikt XVI. Mal 
pozvanie navštíviť Slovensko pri 
príležitosti 1150. výročia príchodu 
Konštantína a  Metoda na Veľkú 
Moravu. Jeden dohodnutý termín 
nám však naposledy vyfúkol Liba-
non a vo februári 2013 pápež ab-
dikoval. Krátko nato som po sied-
mich rokoch ukončil pôsobenie vo 
Vatikáne a pobral sa na dôchodok.

Čomu sa venuje matematik 
a diplomat na dôchodku?

Dcéra ma zlákala na geocaching, 
čo je výborný šport pre dôchod-
cov. S pribúdajúcim vekom sa 
však kopia aj zdravotné problémy 
a sily ubúdajú. K mojim asi 3500 
keškám pridám asi už iba niekoľko 
a chystám sa na zrejme posledný 
event. (Pozn. red.: Geocaching je 
druh športu, spočívajúci v hľadaní 
skrytého objektu, o ktorom sú 
známe len jeho súradnice. Kešky 
sú žetóny nájdené v teréne.)

V  Karlovej Vsi ste pôsobili aj 
ako miestny poslanec. Aký k nej 
máte vzťah?

 Prisťahovali sme sa v roku 1970 
a  odvtedy sme vystriedali tri kar-
loveské lokality. Kandidoval som 
a bol som zvolený do miestneho 
zastupiteľstva v  prvom volebnom 
období. Problémom bolo, že som 
počas výkonu mandátu pôsobil 
diplomaticky v Bulharsku. Napriek 
tomu som si vždy dal záležať na 
tom, aby som prišiel aspoň každé 
tri mesiace na zasadnutie miest-
neho zastupiteľstva. S  Karlovou 
Vsou som sa zžil a  aj po rokoch 
v zahraničí som sa vždy rád vracal 
domov.      ab; Foto: MiÚ

Jozef Dravecký:  
„Tajná cirkev bola  
dobrodružstvom, ktoré  
sme po revolúcii už nezažili.“
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Odovzdávanie ocenení sa 
uskutočnilo po dvojročnej 
prestávke spôsobenej 

epidémiou koronavírusu. 
Zo ZŠ Karloveská 61 boli ocenení 

Marek Harcek a Dávid Zliechovec z 
9.A a žiak 9.B Jakub Sekeľ. Zo Spo-
jenej školy Tilgnerova 14 žiačka 
6.B Nella Rózsová, žiačka septimy 
B Katarína Horáková a žiak IV.Ab 
Oleg Olegovič Knyazev. Zo ZŠ 
Alex andra Dubčeka dostali ocene-
nia žiak 9.A Timotej Šichula a žiač-
ka 9.B Sofia Khudoliei.

Nominácie predložili všetky  
školy v  zriaďovateľskej pôsobnos-
ti mestskej časti. O kultúrny pro-
gram sa hrou na gitare postaral 
žiak Základnej umeleckej školy 
Jozefa Kresánka Timotej Očenáš.

Starostka Dana Čahojová 
poďakovala žiakom za vzornú 
reprezentáciu školy a tým aj celej 
mestskej časti. Ocenila nielen ich 
dobré študijné výsledky, ale aj an-

Na slávnostnom stretnutí 
talentovanej mládeže v 
Zrkadlovej sieni Primaciál-

neho paláca ocenili viacerých 
žiakov a pedagógov z  Karlovej 
Vsi za rok 2021. Medzi ocenenými 
nechýbali ani žiaci a pedagógo-
via Základnej umeleckej školy 
Jozefa Kresánka. 

Ocenenie tentoraz získala Moni-
ka Nemcová z triedy Jany Spálovej, 
Miroslav Reľovský z triedy Maríny 
Lazič a tanečná zložka DFS Čečinka 
pod vedením Etely Nôtovej a Jany 
Scheinerovej.

V kategórii šport získala ocene-
nie žiačka ZŠ Alexandra Dubčeka 
Daria Sorokina za 1., 2. a 3. miesto 
na súťažiach Malá odstreľovačka, 
Majstrovstvá Slovenskej republiky 
v streľbe z malokalibrových zbraní, 
Majstrovstvá Slovenska v streľbe 
zo vzduchových zbraní 2021. Spo-
lu s ňou ocenili aj jej trénera Mi-
chala Slavkovského. Za športové 
úspechy získala ocenenie aj Re-

becca Ida Herna. Je žiačkou kvinty 
A  zo Spojenej školy Tilgnerova 
14. Získala 1. miesto v družstvách 
a 7. miesto v  jednotlivcoch na 
školských majstrovstvách sveta v 
orientačnom behu v Belehrade. 
Ocenená bola aj jej učiteľka Anna 
Butkovská.

Ceny mesto udelilo za výborné 

výsledky a príkladnú reprezentáciu 
hlavného mesta v roku 2021 v 
oblastiach kultúra, šport, prírodné 
a technické vedy, jazyky a profesia, 
voľný čas. Cieľom oceňovania je 
prejaviť uznanie žiakom a študen-
tom verejných, neštátnych základ-
ných a stredných škôl, základných 
umeleckých škôl, deťom a mládeži 

z centier voľného času, rovnako 
ako ich pedagógom a trénerom.

Z takmer 130 prijatých nominácií 
bolo vybraných spolu 82 žiakov 
a študentov, ktorí minulý rok 
napriek pandémii koronavírusu 
dosiahli významné úspechy nielen 
doma, ale aj v zahraničí. 

mš; Foto: Marek Velček

gažovanosť v rôznych školských, 
mimoškolských či dobrovoľníckych 
aktivitách. Spoločne s vicesta-

rostom Branislavom Záhradní-
kom im zapriali veľa úspechov 
v osobnom rozvoji, aby mohli v 

budúcnosti využiť svoje nadanie a 
vedomos ti v prospech ostatných.

mš; Foto: MiÚ

Ocenili najlepších žiakov 
z Karlovej Vsi

Karloveskí žiaci a 
pedagógovia dostali 
ocenenie od mesta

Školstvo

Monika Nemcová si prevzala 
ocenenie z rúk viceprimátorky 

Zdenky Zaťovičovej.
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Nový piesok dostanú v tom-
to roku najvyužívanejšie 
karloveské detské piesko-

viská. Obľúbené miesta detí sú 
pravidelne monitorované a  čis-
tené, čím sa skvalitňuje ich hy-
gienický a bezpečnostný stav.

Pieskoviská patria k  naj-
obľúbenejšej zábave malých 
detí. Ich vyťaženiu počas jari, 
leta a  jesene zodpovedá aj ich 
pravidelná kontrola a údržba. 
Zodpovedným prístupom v  sta-

Malým priaznivcom skáka-
nia robia na štyroch 
karloveských ihriskách 

radosť nové trampolíny. Sú za-
pustené v  zemi, čo zvyšuje ich 
stabilitu a pevnosť konštrukcie.

Hracie prvky na skákanie pa-
tria k  tým obľúbenejším miestam 
na detských ihriskách. Inštalá-
cia klasických trampolín väčších 
rozmerov je v  stiesnených pod-
mienkach takmer nemožná. Ne-
hovoriac o  možnom poškodení 

Malí škôlkari z  Mater-
skej školy L. Sáru 3 sa 
vody neboja, a to vďaka 

tradičnému kurzu plávania. Ab-
solvovalo ho 38 detí vo veku päť 
až šesť rokov. 

Jeho cieľom bolo, aby sa deti 
oboznámili s prostredím vody a 
naučili sa správne dýchať. To je 
dôležitý základ plávania. Kurz 
ukončili otvorenou hodinou, na 
ktorú mohli prísť aj rodičia. Deti 
im predviedli, čo všetko sa naučili. 
Súčasťou bola aj súťaž, odmena za 
odvahu a diplom za účasť.

Kurz bol 9-dňový a pripravili ho 
v dvoch skupinách po 19 detí. Or-
ganizátorom bola Fakulta teles-

rostlivosti o  pieskoviská sa pred-
chádza zvýšenému výskytu bak-
térií, parazitov a vírusov.

Pieskoviská sú súčasťou ex-
teriérových ihrísk, ktoré sú z veľkej 
časti oplotené. Napriek tomu 
je nemožné zamedziť prístupu 
zvierat, napríklad mačiek či vtác-
tva. Vzniknuté znečistenie sa však 
odstraňuje v  rámci pravidelnej 
údržby.

ab; Foto: MiÚ

trampolín a komplikovanejšej kon-
trole bezpečnosti ich konštrukcie.

Vhodnú alternatívu predstavu-
jú zapustené trampolíny, ktoré 
rovnako poslúžia na vyskákanie 
sa a  zároveň nepôsobia rušivým 
dojmom na ihrisku. Štvorcové 
trampolíny s  rozmermi 150 x 150 
cm osadili na detských ihriskách 
na Púpavovej, Segnerovej, na dl-
hodielskom Školskom námestí 
a Toro parku na Kolískovej.

ab; Foto: MiÚ

nej výchovy a  športu Univerzity 
Komenského (FTVŠ) v  Bratislave. 
Prvý deň plávania ich do skupín 
zaradili podľa ich plaveckých 
zručností, aby na ne vedeli nadvia-
zať počas kurzu.  

„Predplaveckých výcvikov na 
FTVŠ sa zúčastňujeme už niekoľko 
rokov. Sme veľmi spokojní s pro
stredím, čistotou, teplotou vody a 
prístupom k deťom. Na plávaní sa 
im veľmi páčilo, niektoré sa zbavili 
strachu z vody, iné získali základ-
né zručnosti plávania. Boli aj deti, 
ktoré ich už mali a len si ich zdoko
nalili,“ informovala riaditeľka Mar-
tina Horváthová. 

mš; Foto: MŠ L. Sáru 3

Pieskoviská čistia  
priebežne

Na detských ihriskách sú 
novinkou zapustené trampolíny 

Škôlkari z MŠ L. Sáru  
absolvovali plavecký výcvik

O čistotu ihrísk sa stará pracovníčka
úradu Monika Rosová, ktorá sa už osobne

pozná s mnohými matkami a ich deťmi.

Trampolíny sú umiestnené vo vyhĺbených jamách, povrch nevyčnieva 
nad terénom, skoková rohož  je protišmyková a držiace laná sú bez-

pečne ukryté pod lemom.

Kurz prebiehal hravou a nenásilnou formou s využitím množstva plaveckých 
pomôcok a hračiek.
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Ktoré dieťa by odola-
lo možnosti odviezť 
sa červeným vláčikom 

Prešporáčikom? Túto možnosť 
využilo 101 detí z MŠ Ľ. Fullu 12.

Pri príležitosti Medzinárodného 
dňa detí zažili v slnečný utorok 7. 
júna veselú jazdu Karlovou Vsou 
s piesňami a bublinkami v sprie-
vode animátorov. Radosť z jazdy 
umocnila na záver sladká odmena 

Na dvore MŠ Majerníkova 
11 vyrástli indiánske sta-
ny, horela tam indiánska 

vatra a pobehovalo tam plno 
malých indiánov. Vo štvrtok 19. 
mája sa z nej stala indiánska 
škôlka. Deti si vyrobili čelenky 
a s rodičmi si pripravili indián-
ske tričká, šaty, niektorí aj celé 
kostýmy.

Predškoláci z MŠ Majerníko-
va 60 zažili slávnostné 
pasovanie za školáka, po-

chod s mažoretkami, či kultúrny 
program mladších spolužia-
kov. To všetko absolvovalo 14 
predškolákov v stredu 15. júna.

Akadémia sa začala sprie-
vodom z pešej zóny na Pribišovej 
na školské námestie. Každý 
predškolák prešiel po červe-

Karlova Ves vybudovala 
prípojku a  Bratislavská 
vodárenská spoločnosť 

(BVS) osadila zo svojich zdrojov 
pitnú fontánku. Poteší to oby-
vateľov, ktorí potrebu vybudo-
vania fontánky na tomto ihrisku 
pociťovali najmä v lete. V  tom 
čase sa teploty šplhajú k   hod-

a spoločná fotografia na pamiat-
ku. 

„Deti si jazdu užili. Vo vláčiku 
Prešporáčiku mohli, okrem hier 
a  osláv, zažiť párty k MDD. Každá 
trieda mala samostatnú jazdu. 
Okrem zábavy deti spoznávali Kar-
lovu Ves a jej okolie,“ informovala 
učiteľka Ľubica Viskupová.

mš; Foto: MiÚ

„A keďže skutoční Indiáni sú zdat-
ní, obratní a  vedia sa orientovať 
podľa zvieracích stôp, ani naši malí 
indiáni nezaostávali. Zdolávali 
rôzne prekážky, riešili úlohy, až sa 
im podarilo nájsť skutočný poklad,“ 
s úsmevom informuje o vydarenej 
akcii učiteľka Marcela Vlčeková.

mš; Foto: MŠ Majerníkova 11

nom koberci k riaditeľke Vande 
Šichulovej a tá ho pasovala do 
stavu školákov. Všetkých potešil 
aj darček a svoju stopu v podobe 
pečiatky zanechali v pamätnej kni-
he. Nasledoval kultúrny program a 
deti i rodičov pozdravil za mestskú 
časť, ktorá je zriaďovateľom aj tej-
to materskej školy, vicestarosta 
Branislav Záhradník.   

mš; Foto: MiÚ

notám nebezpečným pre malých 
návštevníkov. Minulý rok Karlo-
va Ves ihrisko zrekonštruovala a 
zatienila pieskovisko exteriéro-
vou tieniacou plachtou.

Aj výsadba záhonu jedlých 
byliniek v  okolí fontánky bola 
súčasťou projektu v areáli 
Detského ihriska Márie Jančovej. 

Záhon podporí biodiverzitu a 
zlepší mikroklímu. Projekt zrea-
lizovalo občianske združenie Envi-
ronmentálna poradňa Studnička s 
podporou grantového programu 
spoločnosti SOITRON v  hodnote 
1600 eur.         mš

Deti z MŠ Ľ. Fullu si užili veselú 
jazdu s Presporáčikom

MŠ Majerníkova 11 sa zmenila 
na indiánsku škôlku

Predškoláci z MŠ Majerníkova 
60 zažili pasovačku za školákov

Na detskom ihrisku na Adámiho pribudla pitná fontánka

Pred koncom školského roka v MŠ Majerníkova 60 tradične 
organizujú slávnostnú akadémiu pre predškolákov.
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Detský folklórny sú-
bor (DFS) Čečinka sa 
začiat kom júna pred-

stavil na  Medzinárodnom folk-
lórnom festivale Děti a  tradice 
v Ostrave.  

„V piatok sa súbory stretli v miest
nej sokolovni, kde sa spoznáva-
li. V škole tanca sa učili tance  
iných súborov a  krajín. Nasledoval 
zábavný a  športový program, ope-
kačka a voľná zábava, ktorú zaisti-
li najmä naši hudobníci, speváčky 
a  tanečníci. V  sobotu si členovia 
súboru rezervovali na prehliadku 
mesta,“ priblížil program mladých 
folkloristov zástupca riaditeľky 
Základnej umeleckej školy Jozefa 
Kresánka Ľubomír Današ. Práve 
tam je domáca scéna súboru 
Čečinka.

Popoludní sa uskutočnila gene-
rálka a  vystúpenie v  Loutkovém 

V  Moyzesovej sieni na  Va-
janského nábreží sa v pon-
delok 6. júna predstavi-

li súbory hudobného odboru 
Základnej umeleckej školy Joze-
fa Kresánka. 

Postupne vystúpili Komorný 
sláčikový orchester Junior,  Ko-
morný sláčikový súbor mladších 
žiakov, Sláčikový súbor  a Detský 
spevácky zbor Margarétka 
pod  taktovkou Jany Spálovej, 
Vlasty Veľasovej a  Jozefa Chab-

divadle. Predstavili sa súbory 
z Česka, Moravy, Poľska a Sloven-
ska. Čečinkári sa predstavili 

v dvoch vstupoch programu a svo-
jím výkonom si vyslúžili obrovský 
po tlesk návštevníkov festivalu.

mš; Foto: ZUŠ J. Kresánka

roňa na  koncerte s  názvom Letná 
hudobná fontána. 

„Vo svojom absolventskom 
výkone sa ako sólista predstavil v 
hre na trúbke Martin Zemánek z 
triedy Branislava Belorida. Mladí 
hudobníci pod  vedením svojich di-
rigentov podali skutočne bravúrne 
výkony, čo prítomní diváci ocenili 
dlhotrvajúcim búrlivým potleskom,“ 
informoval zástupca riaditeľky 
školy Ľubomír Današ.

mš; Foto: ZUŠ J. Kresánka

Mladí hudobníci vystúpili 
v Moyzesovej sieni 

Čečinka nás reprezentovala 
na medzinárodnom 
festivale v Ostrave

Inzercia
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Mať psa znamená mať aj  
väčšiu zodpovednosť

Dôležité kontakty
Evidencia psov, platba dane za psa:

Telefón: 02 707 11 107 alebo 0940 634 119,  
e-mail: michaela.hruba@karlovaves.sk

Koše na psie exkrementy:
Telefón: 02 707 11 281, e-mail: halina.trubinyiova@karlovaves.sk

Sadzba dane za psa na kalendárny rok v Karlovej Vsi:
a) 50 eur za každého psa v bytovom dome
b) 30 eur za každého psa v bytovom dome s osvedčením o výcviku 
základnej poslušnosti
c) 15 eur za každého psa v rodinnom dome alebo v areáloch

Stále viac ľudí si zadovažu-
je psa, ktorý sa mnohokrát 
stane aj ďalším členom ro

diny. Veľká väčšina majiteľov 
pristupuje k svojim povinnos-
tiam zodpovedne. Starajú sa nie
len o svojich psov. Zároveň dbajú 
na to, aby nerušili susedov alebo 
neznečisťovali bytové domy a 
okolie ihrísk. Nemálo psíčkarov 
si, žiaľ, neuvedomuje, že vlastniť 
psa znamená mať zaňho aj zod-
povednosť.

Evidencia psov
Každý chovateľ psa je povinný 

prihlásiť ho do 30 dní do evidencie. 
V Karlovej Vsi je v  súčasnosti evi-
dovaných 1 920 psov. Ich skutočný 
počet je však pravdepodobne 
ďaleko vyšší. V  našej mestskej 
časti sa psy registrujú v  Centre 
služieb občanom (CSO), ktoré sídli 
na Námestí sv. Františka 6.  

Mestská časť vydá držiteľovi 
zaregistrovaného psa evidenčnú 
známku, ktorá obsahuje evidenčné 
číslo psa. Za prvú vydanú znám-
ku sa neplatí. Pri vybavení novej 
známky pri strate sa hradí popla-
tok vo výške troch eur. Známka je 
neprenosná na iného psa.

Známka pre psa evidovaného 
v  Karlovej Vsi je zo žltého plas-
tu. U skôr vydaných môže byť 
aj kovová. Nebezpečný pes je v 
Karlovej Vsi označený známkou 
z červeného plastu. Ide o takého 
psa, ktorý pohrýzol alebo pora-
nil človeka bez toho, aby bol sám 
napadnutý alebo vyprovokovaný, 
ak nebol použitý v  nutnej obrane 
alebo núdzi. Takýto pes musí mať 
na verejnom priestranstve nasa-
dený náhubok. Miestny úrad môže 
pri nájdení zatúlaného psa vďaka 
známke vyhľadať a kontaktovať 
majiteľa.

Daň za psa
Za psa sa platí daň po dovŕšení 

šiestich mesiacov jeho veku. Platí 
ju každá fyzická alebo právnická 
osoba. Majitelia nad 62 rokov sú 
od platenia dane oslobodení, ak 
ich jediným príjmom v domácnosti 
je dôchodok. Splnenie tejto pod-
mienky senior preukáže čestným 
vyhlásením. Daň sa neplatí ani za 
psa, ktorý je chovaný na vedecké 
a výskumné účely, umiestnený v 

útulku zvierat, má špeciálny výcvik 
a vlastní ho alebo používa držiteľ 
preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím/prípadne 
so sprievodcom. 

Z výnosu tejto dane mestská 
časť financuje údržbu a starostli-
vosť o životné prostredie, vrátane 
inštalácie košov na psie exkremen-
ty ako aj ich obsluhu, likvidáciu 
a odvoz odpadu. Platitelia dane za 
psa dostávajú zadarmo 600 kusov 
vreciek na zber výkalov, ktoré si 
môžu vyzdvihnúť v CSO.

Vodenie psa
Zodpovednosť za psa má osoba, 

ktorá ho vedie. Vodiť psa môže len 
osoba, ktorá je fyzicky a psychicky 
spôsobilá a  schopná ho ovládať 
v každej situácii. Musí predchádzať 
tomu, aby pes útočil alebo ohro-
zoval človeka alebo iné zvieratá. 

V Karlovej Vsi sú plochy so 
zakázaným vstupom psa a tie sú 
označené tabuľou alebo nápisom 
Vstup so psom zakázaný!  Sú to 
najmä detské ihriská a pieskoviská, 
areály škôl, senior klubu na Lacko-
vej ulici, športoviská, cintoríny, 
verejné, zdravotnícke a stravova-
cie budovy. Okrem toho sú v Kar-
lovej Vsi miesta, kde je voľný pohyb 
psa zakázaný. Sú to všetky verejné 
priestranstvá označené nápisom 
Zákaz voľného pohybu psa! Sú to 
spravidla frekventované chodníky, 
parky, verejné plochy pri zdravot-
níckych, školských a predškolských 

zariadeniach a ostatných verejných 
inštitúciách, plochy vnútrobloko-
vej zelene a trhové miesta. Pes sa 
nesmie na týchto plochách voľne 
pohybovať. Chovateľ ho musí mať 
uviazaného na vôdzke.

Čistota verejných priestran
stiev

Vedeli ste, že priemerne veľký 
pes vyprodukuje za rok cca 90 kg 
exkrementov? Skúste si toto číslo 
vynásobiť počtom evidovaných ale 
aj neevidovaných psov. Ak budeme 
rátať len evidovaných, vychádza 
to ročne približne 173 ton výka-
lov. Ak si predstavíte, že na jeden 
železničný vozeň sa zmestí náklad 
hmotnosti 25 ton, tak na vyveze-
nie psích exkrementov z Karlovej 
Vsi by sme potrebovali vlak s tak-
mer siedmimi vagónmi. Časť tohto 
nákladu ostáva v tráve, na chod-
níkoch, vo vchodoch bytových do-

mov či na našich topánkach. 
Všeobecne záväzné nariadenie 

o podmienkach a podrobnostiach 
držania psov hovorí, že držiteľ psa 
je povinný bezodkladne odstrániť 
a uložiť výkaly psa na miestach, 
kde sa nachádzajú špeciálne 
nádoby na psie exkrementy ale-
bo nádoby na komunálny odpad.  
Karlova Ves predchádza znečisťo-
vaniu miest, kde je pohyb psov naj-
častejší. Preto umiestňuje koše na 
psie exkrementy a zabezpečuje ich 
vyprázdňovanie.  Sú na nich zásob-
níky na 40 kusov vreciek. V  Kar-
lovej Vsi máme 90 košov na psie 
exkrementy. Koše sa vyprázdňu-
jú a  dopĺňajú vreckami dvakrát 
týždenne. Pokiaľ sa v blízkosti ne-
nachádza kôš na psie exkrementy, 
je možné využiť i obyčajný kôš na 
smeti.    

mš; Foto: @SAMPHOTOSTOCK; 
gemphoto

Zákon o lesoch ako aj 
všeobecne záväzné naria-
denie hlavného mesta, ktoré 
zakazujú voľný pohyb psa v 
lese, naďalej trvá. Dôvodom je 
bezpečnosť voľne sa hrajúcich 
detí, cyklistov, návštevníkov 
lesoparku, ale aj divo žijúcej 
zveri v mestských lesoch.
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Karlovešťania sa postupne učia 
správne triediť kuchynský odpad 

Rozložiteľný kuchynský 
odpad v  nerozložiteľnom 
plastovom vrecku zo su-

permarketu, či odpad z kuchyne 
priamo vysypaný do hnedej 
nádoby. To sú asi dva najčastej
šie prehrešky pri triedení 
kuchynského odpadu. Vo všeo-
becnosti ale možno povedať, že 
väčšina obyvateľov  Karlovej Vsi 
triedi správne. Prinášame tipy, 
ako sa v triedení zdokonaliť.

„Pri triedení kuchynského biood-
padu je dôležité nepoužívať plas-
tové, ale výlučne kompostovateľné 
vrecká s logom OK compost. V 
prípade, že sa obyvateľom vrecká 
minú, ďalšie si môžu zakúpiť v ob-
chodoch. Dôležité je logo OK com-
post alebo OK home compost,“ 
vysvetľuje hovorkyňa mestskej 
spoločnosti Odvoz a  likvidácia 
odpadu (OLO) Zuzana Balková 
a  dodáva: „Často v  kuchynskom 
odpade nachádzame aj zabudnuté 
kuchynské vybavenie ako škrabky či 
malé nožíky.“ 

Vodu z kompótu či vývar vylej
te do WC

Pracovníci OLO spozorova-
li ďalšie chyby, ako napríklad 
vylievanie tekutých potravín. 
Bratislavskí smetiari odporúča-
jú polievku scediť, pevnú časť 
vhodiť do košíka na kuchynský 
odpad a tekutú zložku vyliať do 
výlevky. Potraviny ako jogurt či 
smotana je možné vyhadzovať v 
malých množstvách a bez plas-
tových obalov. „Neodporúčame do 

Spoločnosť OLO poskytu-
je službu dodatočnej dis-
tribúcie vriec na odpad 

pre rodin né domy. Obyvatelia, 
ktorým sa minuli zásoby vriec, 
si ich môžu vyzdvihnúť v  zákaz
níckom centre alebo objednať 
doručenie priamo domov.

Dodávku recyklovateľných vriec 
na papier a plast zabezpečuje OLO 
jedenkrát ročne. Ak sa obyvateľom 
minú vrecia na separovaný odpad 

skôr, môžu požiadať o ďalšie kusy. 
V  záujme čo najefektívnejšieho 
zberu triedeného odpadu dis-
tribuuje OLO na základe dopytu 
obyvateľov vrecia aj pred uply-
nutím štandardnej ročnej lehoty.

OLO informovalo, že obyvate-
lia môžu adresovať svoje žiadosti 
o doručenie elektronicky na adre-
su zakazka@olo.sk, prípadne tele-
fonicky cez zákaznícku linku 02 50 
110  111. Pre vrecia sa môžu oby-

vatelia zastaviť aj osobne v zákaz-
níckom centre OLO na Ivanskej 
ceste 22, od pondelka do piatka, 

v čase od 7.00 do 16.00 h.
ab; Foto: ilustračné (internet)

vreciek vhadzovať veľké množstvo 
takýchto potravín. Ak by mal košík 
obsahovať potraviny, ktoré môžu 
zvyšovať vlhkosť, odporúčame 
vystlať spodnú časť košíka kúskom 
kartónu, ktorý vlhkosť zachytí,“ 
zdôrazňuje  hovor kyňa OLO Zuza-
na Balková. 

Kosti dajte do novinového pa-
piera

V prípade, že do košíka vhadzu-
jete potraviny živočíšneho pôvo-
du, ako sú kosti či zvyšky mäsa, 
je dobré ich najprv zabaliť do 
novinového, nie letákového pa-
piera. Zachytí vlhkosť a zápach. 
Kuchynský odpad je vhodné vložiť 
do kompostovateľného vrecka, 
držať pri izbovej teplote, nevy-
stavovať slnku a  uchovávať v tme. 
Po naplnení vrecko zauzliť a umiest -
niť do hnedej zbernej nádoby. 

V  dierkovanej nádobe odpad 
nezapácha

Pracovníci OLO sa stretli s oba-
vami obyvateľov, či im odpad 
nebude v kuchyni zapáchať. 
Ubezpečujú však, že ak sa odpad 
vhadzuje do kompostovateľného 
priedušného vrecka, ktoré je 
uložené v odvetrávanej nádobe, 
jeho vlhkosť a bio logické procesy 
sa eliminujú, čím sa predchádza 
tvorbe zápachu. „Odpad takto 
nemá tendenciu hniť alebo ples
nivieť. S cieľom vyhnúť sa neprí-
jemnému zápachu v domácnosti, 
odporúčame jeho včasné vynášanie 
dva razy do týždňa. Karlovešťania 
nemusia čakať, kým bude vrecko 

plné,“ upozorňuje Zuzana Balková.
Nestihli ste si prevziať svoj 

balíček? 
  V prípade, že ste majiteľom 

rodin ného domu, kontaktuj-
te Zákaznícke centrum OLO na 
zakazka@olo.sk alebo tel. č.: 02 
50 110 550. Distribučný tím OLO 
vám bezplatný balíček  s  koší-
kom a  vreckami prinesie k vašim 
dverám. Obyvatelia bytových 
domov si môžu prevziať balíček 
v  zákazníckom centre OLO na 
Ivanskej ceste 22, a to každý pon-
delok až piatok v čase od 7.00 
do 16.00 h. Tiež môžete využiť 
prebiehajúcu adresnú distribúciu  
v iných mestských čas tiach. 

Ak bytovka nemá hnedý kon-
tajner, vhodné je kontaktovať 
správcu

Prevzali ste si balíček, ale chýba 
vám v  kontajnerovom stanovišti 
hnedá zberná nádoba? Správca by-
tového domu má povinnosť zapo-

jiť ním spravovaný bytový dom 
do systému zberu kuchynského 
bioodpadu. Ak teda zatiaľ nemáte 
k  dispozícii v  stanovišti 240-litro-
vú zbernú nádobu, mali by ste 
kontaktovať svojho správcu ne-
hnuteľnosti. Je  pravdepodobné, 
že túto povinnosť prehliadol. 

Prečo je dôležité triediť 
kuchynský bioodpad? 

Kuchynský bioodpad, spolu 
so záhradným odpadom, tvorí v 
súčasnosti 45 percent hmotnosti 
komunálneho odpadu v  čiernych 
nádobách. Ak sa zozbiera tento 
druh odpadu zvlášť, je možné ho 
spracovať a opätovne vrátiť do 
pôdy.   Triedením a spracovaním 
kuchynského bioodpadu a násled-
nou aplikáciou v  podobe orga-
nických hnojív sa znižuje objem 
umelých hnojív na poliach a pod-
poruje rozvoj cirkulárnej ekono-
miky – odpad je používaný ako 
zdroj živín v pôde.  

 -mš-; Foto: ilustračné (internet)

Obyvatelia rodinných domov môžu 
požiadať o vrecia na odpad
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Svojim vystúpením potešila 
78 starších Karlovešťanov, 
ktorí oslávili svoje jubileá 

v  mesiacoch máj a  jún. Stretli 
sa v  spoločnosti svojich blíz-
kych v stredu 22. júna popoludní 
v Karloveskom centre kultúry. 

Najstaršími boli 93-roční La-
dislav Frankendorfer a Milan 
Ružička. K oslávencom sa prihovo-
rila a osobne im zapriala aj starost-
ka Dana Čahojová spolu s vicesta-
rostom Branislavom Záhradníkom 
a viacerými miestnymi poslan-

cami. Okrem nestarnúcej Evy 
Mázikovej sa o program postarala 
prednesom aj žiačka Základnej 
umeleckej školy Jozefa Kresánka 
Eliška Markusová a  moderátorom 
podujatia bol Maroš Szalay. Naj-
bližšie stretnutie karloveských 

jubilantov, ktorí dosiahli v mesia-
coch júl a august vek 75, 80 a viac 
rokov, sa uskutoční 7. septembra.

mš; Foto: Jana Hrdličková  
a Ladislav Biznár

Jubilantov zabávala Eva Máziková

Senior klub z  Lackovej ulice 
ponúka karloveským se-
niorom pobyt v Hoteli 

Morava v Tatranskej Lomnici vo 
Vysokých Tatrách v termíne 17. 
až 23. októbra (6 nocí) s kapaci-
tou pre 50 osôb. 

V  cene pobytu je zahrnutý aj 
odvoz zo železničnej stanice v 
Poprade do hotela a späť. Platbu 
za pobyt vo výške 50 percent je 
potrebné uhradiť do 15. augusta. 
Bližšie informácie poskytne Hele-

na Šotníková na telefónnom čísle 
0918 716 957. 

Ceny pre ubytovaných (v cene 
je zahrnuté ubytovanie na 6 nocí a 
polpenzia formou bufetu):

• senior nad 55 rokov (izba bez 
balkóna) 220 eur v plne obsadenej 
dvojposteľovej izbe,

• senior nad 55 rokov  (izba 
s balkónom s možnosťou prístelky) 
232 eur v  plne obsadenej dvoj-
posteľovej izbe,

• dieťa od 3 rokov do 14 rokov 

138 eur na prístelke alebo na pev-
nom lôžku,

• dvojlôžková izba obsadená jed-
nou osobou –  príplatok 24 eur na 
celý pobyt,

• miestny poplatok za dospelú 
osobu za celý pobyt 9 eur (neplatia 
osoby ŤZP). 

mš; Foto: ilustračné (internet)

Týždňový pobyt v Tatranskej 
Lomnici pre karloveských 
seniorov

Okrem starostky Dany Čahojovej oslávencom zablahoželal aj 

poslanec Jozef Marek.

Eva Máziková sa postarala o dobrú náladu v sále. Jubilantom popriali veľa zdravia aj manželia Záhradníkovci.

Jedným z dvoch najstarších jubilantov bol Ladislav Frankendorfer.



27

K ARLOVESKÉ NOVINY www.karlovaves.sk

astát

naše okr.                       
mesto 

kút

lebka                             
(kniž.)

2

IAN,                      
BEST,                      
SPAM

čiže,                          
totiž

plecniak,                       
ruksak

Elizabeth                              
Regina

múza                   
ľúbostnej                        

poézie

sloh,                              
smer v                       
umení

český                           
súhlas

štát                               
v sev.                    

Amerike 

obchod                             
s ná-                      

bytkom

advokát-                    
ska kan-                     
celária

druh                         
papa-                     
gája

mesto                              
v Špa-                                   
nielsku

fotogra-                       
fická                              

vývojka

starogr.                        
bájkar

nevyžiada-                         
ná správa

konské                           
mäso

tvoj                             
otec, po                        

maďarsky

rusko-uk-                      
raj. rieka
obec pri     
Trenčíne

časť hl.                      
mesta                    

Maďarska

rímskych                           
999ponárajspojka                           

(avšak)

počíta

dravý                        
vták

domáce                        
meno                      
Anny

pánske                            
šaty

sopka                             
na                          

Tenerife

auto-                  
moto                        
klub

upokojujASKO,                      
ANSAR

EČV                          
Kežmarku

skr.                       
elektric-                      

kého 3
zdravot-                   

nícka                          
služba

slávna                         
včielka

rod,                            
kmeň

Jadran                       
(zastar.)

ERATO, 
METOL, 
TEIDE

bolestne                               
vzdychá

značka                  
slaných                     
tyčiniek

malá                      
nádoba

nástroj                         
na                               

čistenie

admirál                          
(skrat.)

záver                       
modlitby

slivkový                     
lekvár,                            

po česky

najlepší,                            
po angl.
Fatimin                              

milý

oviň                          
pásom                       
(kraj.)

angl. muž.  
meno

obchod,                     
podni-                     
kanie

1

odlomím

European                     
Agency

malá                              
ryba

Elena,                                        
v cudzine

berýlium

Karlova Ves  
zrekonštruuje ďalší areál, 

ktorý navštevujú deti. 
Ktorý to bude?

Krížovka

Informujeme / Krížovka

Obyvatelia Karlovej Vsi 
mali od marca do júna 
možnosť využiť novú 

službu – bezplatnú mediačnú po-
radňu. Slúži na mimosúdne rieše-
nie sporov. V tejto poradni majú 
možnosť  dozvedieť sa, či je ich 
prípad vhodný na takýto spôsob 
urovnania sporu. 

Karlovešťania túto poradňu 
oceňovali. Mediátorka ich vypoču-
la a spoločne našli aj spôsob, ako 
vec riešiť. Mali spoločný cieľ, chceli 
sa vyhnúť súdu najmä s blízkymi 
ľuďmi.  

„Pre každého znamenalo 
navštívenie poradne posun v jeho 
situácii. U niekoho sa podarilo iden-
tifikovať vlastné možnosti a vyriešiť 
svoj spor. Niekde počas preberania 
situácie vyplynula potreba kontak-
tovať iného vhodného odborníka. 
Ten by vedel lepšie objasniť situáciu, 
alebo inak pomôcť,“ povedala 
mediátorka Martina Stašíková. 

V susedských sporoch sa ukáza-
lo, že nie je až tak nevyhnutné 
uzatvárať písomnú dohodu. Skôr  
by sa obe strany mali zjednotiť na 
konkrétnych praktických krokoch 
a spoločnom postupe, čo prispeje 
k lepšiemu spolunažívaniu. 

V rodinných sporoch bolo 
veľkým posunom, že nekomuni-
kujúce strany sa nakoniec spolu 
stretli za jedným stolom. Otvo-
rene rozprávali o tom, čo potrebu-
jú. Spoločne hľadali, ako by mohli 
svoje potreby naplniť. Boli ochotní 
pozrieť sa na situáciu z druhej stra-
ny.

Vo veciach výživného a starostli-
vosti o maloleté deti sa najviac 
ukázala potreba oboch strán byť 
pochopený. Ak strany toto po-
chopenie dostali, boli ochotné 
komunikovať a hľadať ústretové 
kroky. Tie vyústili do dohody o 
praktických krokoch, teda kto, 
kedy, čo urobí. Druhým varian-

tom bola mediačná dohoda, ktorá 
môže byť stranami predložená 
súdu na schválenie. 

Mediačná poradňa s  úvodnou 
bezplatnou konzultáciou bude 
opäť spustená od 22. septem-
bra. Karlovešťania, ktorí majú 
vážne ťažkosti v  oblasti rodiny či 
susedského spolunažívania, sa 

môžu ohlásiť mediátorke prostred-
níctvom e-mailu stasikova@dobra-
dohoda.sk so stručným po pisom 
problému, prípadne telefonicky na 
0905 85 85 99. Informácie nájdu aj 
na webe dobradohoda.sk.

bh; Foto: osobný archív Martiny 
Stašíkovej

Karlovešťanom pomáha 
bezplatná mediačná poradňa

Mediátorka Martina Stašíková ponúka Karlovešťanom možnosť nájsť 
riešenie ich problémov.
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Turnajom v  streetballe 
„otvorili“ basketbalis
ti MBK Karlovka zreno-

vované ihrisko v  areáli ZŠ A. 
Dubčeka. V  príjemnej atmo
sfére zároveň oficiálne ukončili 
súťažnú sezónu 2021/2022.

Mládežnícki basketbalisti do-
priali ihrisku turnajovými zápas-
mi pomyselný záťažový test, 
ktorý dopadol na výbornú. Sl-
nečné počasie prialo basketbalu 
pod holým nebom, ku ktorému 
nechýbal guláš a  priestor na 

Klub MBK Karlovka sa podu-
jal organizovať finálový 
turnaj Majstrovstiev Slo

venska hráčov do 13 rokov. 
Karloveským basketbalistom 
domáce prostredie prospelo. 
Na svojej palubovke zaknihovali 
konečné šieste miesto.

Po družstve U-14 starších žia-
kov sa na finálový turnaj prebo-
jovali aj naši mladší žiaci U-13. 
Pripomeňme, že družstvo U-14 
starších žiakov sa dostalo na 
finálový turnaj Majstrovstiev 
Slove nska do Prievidze. Tam medzi 
najlepšími ôsmimi tímami z celého 
Slovenska skončili na 6. mieste.

V druhej polovici mája sa v 
Starej Ľubovni uskutočnili 
Majstrovstvá SR v šachu 

mládeže jednotlivcov. Zúčastnilo 
sa na nich viac ako 200 súťažia-
cich. Dievčatá a chlapci z celého 
Slovenska odohrali počas ôsmich 
dní 9 náročných partií, ktoré ne
zriedka trvali až 5 hodín. Veri li, že 
šachová bohyňa Caissa práve im 
dopraje slastný pocit víťazstva 
po poctivej celoročnej príprave.

„Priam neuveriteľne si počínali 
mládežníci z Karlovej Vsi, ktorí ku-
mulatívne získali až 5 medailí! Zla-
to v kategórii dievčat do 16 rokov 

rozhovory naprieč početnou dl-
hodielskou basketbalovou komu-
nitou.

Renováciou ihriska získali jeho 
návštevníci ďalšie dva basketba-
lové koše, ktoré zvýšili kapacitu 
ihriska pre ďalšie skupinky bas-
ketbalistov. Nové koše sú navyše 
výškovo nastaviteľné. Výšková 
manipulácia s  košom dokáže 
prispôsobiť kôš pre rozličné ve-
kové kategórie. Túto funkciu 
privítajú najmä najmenší dribléri, 
pre ktorých je štandardná výška 

Tréner Richard Kamenský 
nešetril po turnaji na adresu svo-
jich zverencov slovami chvály. 
„Som veľmi rád, že sa veľmi slušne 
zapojil každý hráč družstva. Dokon-
ca aj takí, čo trénujú iba od začiat-
ku sezóny. Základy sú postavené, 
začali sme ťahať múry a  postupne 
budeme stavbu zveľaďovať. Gratu-
lujem aj Noamovi Burmadovi, ktorý 
sa dostal do AllStars B výberu tur-
naja. Ďakujem všetkým rodičom 
za podporu a  pomoc počas celej 
sezóny. Pomohli aj pri organizo-
vaní majstrovstiev,  zabezpečení 
občer stvenia a  taktiež zdravotnej 
starostlivosti počas celého turnaja. 

získala Lucia Strišková, striebro 
v kategórii chlapcov do 18 rokov 
získal Adrián Zetocha, rovnako 
striebro v kategórii chlapcov do 
16 rokov získal Daniel Compel, a 
medailovú zbierku doplnili bron-
zovými medailami Adela Zetocha 
v kategórii dievčat do 16 rokov a 
Jonáš Ďurana v kategórii chlapcov 
do 14 rokov. Zostavu mladých Kar-
lovešťanov doplnil Matúš Krivošík, 
ktorý sa umiestnil v kategórii chlap-
cov do 14 rokov na peknom 15. 
mieste,“ povedal pre Karloveské 
noviny Richard Ďurana.

ab; Foto: Richard Ďurana

V  neposlednom rade patrí poďa-
kovanie vedeniu klubu za zabez-
pečenie prípravy a  podmienok,“ 
pripomenul tréner karloveského 
výberu.

Na fotke zľava doprava: Jonáš Ďurana, Adela Zetocha, Lucia Strišková,  
Daniel Compel a Adrián Zetocha

Hráči MBK Karlovka odohrali 
na záverečnom turnaji celkovo 
tri zápasy s bilanciou jedno víťaz-
stvo a dve prehry.

ab; Foto: MBK Karlovka

Basketbalisti slávnostne 
otvorili renovované ihrisko

Šieste miesto mladších žiakov 
z domáceho turnaja

Medailová žatva v šachu

koša privysoká.
Záverečný dotyk dali ihrisku 

nakoniec basketbalisti miestne-
ho klubu. Po inštalácii nového 
pletiva a  ochranných sietí ostá-
valo vyznačiť čiary basketba-

lových ihrísk. Ruku k dielu aktívne 
priložili členovia klubu, vďaka 
čomu bolo ihrisko pripravené pre 
návštevníkov pred začiatkom let-
ných prázdnin. 

ab; Foto: MBK Karlovka
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Rok 1932, svetová eko-
nomická kríza trvá už štvr
tý rok. Ľudia v  Bratislave 

majú iné starosti ako člnkovanie. 
Napriek tomu práve v  tomto 
roku vzniká Kajak klub Bratisla-
va (KKB). Prvá písomná zmienka 
o klube je zo 17. novembra 1932. 

„Títo pádleri museli byť riadne 
odhodlaní borci. Z  verejnej zbierky 
a členských príspevkov dali dokopy 
peniaze a  materiál na vybudo-
vanie lodenice. So stavbou začali 
vlastnými silami  o  pár mesiacov 
a  drevená stavba, ako ju vidíme 
dnes, stála hotová už začiatkom 
roku 1935,“ týmito slovami začí-
na mapovanie bohatej histórie 
v  brožúre, ktorú vydali karloveskí 
vodáci pri príležitosti 90. výročia 
založenia pôvodného vodáckeho 
klubu Kajak Klub Pressburg.

Dedičmi KKB sú dnes dva klu-
by z  karloveskej zátoky, Kanois-
tický klub Karlova Ves (KKKV) 
a  Klub rýchlostnej kanoistiky 
Vinohrady (KRKV). Rozdelenie, 
ktoré sprevádzali v  90. rokoch 
aj súdne spory, vystriedalo pria-
teľské spolužitie oboch klubov. 
Vodáci z kanoistického klubu ra-
zia cestu rekreačného športu, 
ktorý stavia na zážitkoch z  plav-
by v  kruhu priateľov. Rýchlostní 

Tesne pred začiatkom let-
ných prázdnin sa v  dlho
dielskom bazéne usku-

točnilo priame porovnanie 
plaveckých schopností karlo
veských školákov. Počas Memo-
riálu A. Dubčeka odplávali naj
viac metrov domáci žiaci.

Plavecká súťaž karloveských 
základných škôl prilákala do ba-
zéna vyše 200 dievčat a chlapcov. 
Organizátori pripravili pre plavcov 
individuálne i štafetové disciplíny.

Z chlapcov do 11 rokov na 
25-metrovej vzdialenosti zvíťazil 
Filip Baňás zo ZŠ Karloveská 61 
s časom 21,17 sek. Medzi dievčata-
mi dominovala Lesana Zeleňáková 
zo SŠ sv. Františka z Assisi s časom 

kanoisti z  Vinohradov nikdy ne-
skrývali svoje pretekárske ambície, 
ktoré pri niesli ovocie pri výchove 
budúcich olympionikov.

Sen štartovať pod olympijskými 
kruhmi sa podaril trojici členov 
Klubu rýchlostnej kanoistiky Vi-
nohrady. Mário Ostrčil obsadil 
v  Sydney v  kategórii C2 11. mie-
sto. Jeho mladší brat Marián má 
na konte dve olympijské účasti. 
V  Aténach sa prebojoval až do 
finále kilometrovej C1, kde obsa-
dil 7. miesto. Odchovankyňou Vi-
nohradov je aj Martina Gogolová, 
rod. Kohlová. Slovensko repre-
zentovala na troch olympiádach 
v  Pekingu, Londýne a  Riu de Ja-
neiro, s  najlepším umiestnením 
na 10. mies te v K1, práve v brazíl-
skom Riu.

Čo prajú jubilujúcim klubom 
ich predsedovia? 

„Verím, že aj o  desať rokov pri 
výročí stého založenia klubu bude 
v  lodenici prevládať kamarátsky 
duch a  kolektívny klubový život 
nevymizne. Dajme aj ďalším gene
ráciám možnosť započúvať sa do 
šumu veľrieky, ovoňať dym táborá-
ka, ponoriť telo do vĺn Dunaja. 
Nech aj dnešná mládež má šancu 
vyskúšať svoje umenie a  zdatnosť 
pri splavovaní divej rieky alebo 

tvrdom tréningu na jazere. Kto 
to skúsil a  voda mu učarovala, 
vie o  čom hovo rím. Tento kúsok 
prírody a pokoja na krok od centra 
hlavného mesta si musíme navždy 
uchovať a spolu zdieľať nové zážit-
ky a  dobrodružstvá,“ spomenul 
vo výročnej publikácii predseda 
KKKV Milan Mráz.

Ku gratuláciám sa pridal aj 
predseda KRKV Jaroslav Ostrčil. 
„Pri tejto slávnostnej príležitosti 
si s úctou a vďakou spomíname na 
predchádzajúce generácie členov, 

trénerov, priateľov a  funkcionárov 
klubu, ktorí sa pričinili o kontinuál-
ny rozvoj športových aktivít klubu 
a mnohé vynikajúce úspechy našich 
pretekárov. Bez nich by sme dnes 
nemohli bilancovať. Do budúcnos-
ti si prajeme, aby náš klub naďalej 
prosperoval. Aby bol stálym mies-
tom, kde sa nielen trénuje a súťaží, 
ale i priestorom, kde môžu aktívne 
tráviť voľný čas členovia klubu všet-
kých vekových kategórií.“  

ab; Foto: KKKV

14,82 sek. 
Starší žiaci do 16 rokov mali 

zastúpenie iba zo ZŠ Karloveská 
61. Z  dvadsiatky štartujúcich 
zvládol dĺžku bazéna najrýchlejšie 
Michal Jedlovský.

Absolútne najrýchlejší čas 
podujatia padol v  kategórii diev-
čat do 16 rokov. Ľubomíra Mich-
vocíková triumfovala v čase 13,04 
sek., čím s  prehľadom pokorila aj 
chlapčenských rovesníkov.

V  štafetovej časti pretekov si 
porovnali sily žiaci a žiačky prvého 
a  druhého stupňa v  pretekoch 
na 4 x 25 metrov v  zmiešaných 
štafetách. Preteky prvého stupňa 
sa najviac vydarili štvorici zo ZŠ 
Karloveská 61 v zložení Jacob 

Stamm, Matej Palkovič, Roland 
Schavel a Filip Baňás, ktorí zvíťazili 
s rozdielom 20 sekúnd.

Preteky štafiet druhého stupňa 
boli o čosi vyrovnanejšie a víťazní 
Tomáš Marton, Teo Rzounek, Bru-
no Kunický a Adrián Kratochvíla 
zdolali druhý tím zo ZŠ Karloveská 
61 o šesť sekúnd. 

V  rámci celoškolských čísel boli 
najaktívnejší domáci žiaci zo ZŠ 
A. Dubčeka, s  odplávanými 2  125 
met rami. Takmer o polovicu menej 
absolvovali plavci zo ZŠ Karloveská 
61. Tretie miesto v celkovom súčte 
patrilo SŠ sv. Františka z  Assisi, 
ktorej žiaci odplávali 450 metrov.

ab; Foto: MiÚ

Inzercia

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

Kajak klub Bratislava 
oslavuje 90 rokov

Plavci si zmerali sily na 
Memoriáli A. Dubčeka

Vodákom zablahoželala k významnému výročiu starostka Dana Čahojová.
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• Polícia začala trestné stíhanie za prečin krádeže voči doposiaľ neznámemu páchateľovi, 
ktorý v čase od 20.00 h dňa 23. mája do 11.00 h dňa 25. mája odcudzil na Baníkovej ulici 
zaparkované a uzamknuté motorové vozidlo zn. Toyota Corolla, čím poškodenej spoloč-
nosti spôsobil škodu vo výške 22 000 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie za prečin krádeže voči neznámemu páchateľovi, ktorý 28. 
mája o 23.56 h odcudzil z podzemnej garáže bytového domu na ulici Líščie údolie voľne 
položený, neuzamknutý bicykel zn. Specialized, čím spôsobil poškodenému 33-ročnému 
mužovi škodu vo výške 1 099 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie za prečin krádeže voči doposiaľ neznámemu páchateľovi, 
ktorý v čase od 21.00 h dňa 1. júna do 07.30 h dňa 2. júna odcudzil na ulici Dlhé diely I za-
parkované a riadne uzamknuté motorové vozidlo zn. Škoda Octavia Combi, čím spôsobil 
poškodenej spoločnosti škodu vo výške 11 300 eur.

Policajný zápisník 
(máj – jún) 

Inzercia

Inzerujte a dajte  
o sebe vedieť v našom 

mesačníku

Riadková inzercia 
(max. 300 znakov vrátane medzier):  

Občianska inzercia: 1 €/50 znakov (aj začatých) 
Podnikatelia, SZČO a právnické osoby: 

 5 €/50 znakov (aj začatých)

Veľkosť strany        Cena Veľkosť v mm  
  (šírka x výška)
1/1 600 € 204 x 272
1/2 300 € 204 x 134,  100 x 272
1/4 150 € 100 x 134,  204 x   66
1/8 75 €   48 x 134,  100 x   66
1/16 40 €   48 x   66,  100 x   32 

CENNÍK INZERCIE  
– základné ceny

Plošná inzercia 

Karloveské noviny vychádzajú v rozsahu zvyčajne 20 – 24 
strán v náklade 19tisíc kusov. Slovenská pošta ich distribuuje 
do všetkých domácností aj firiem na území Karlovej Vsi. 

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

Ponúkame aj riadkovú inzerciu pre občanov, v ktorej je možné 
inzerovať rôzne služby, kúpu alebo predaj, prípadne iné aktivity 
a oznamy. 

V prípade záujmu o umiestnenie vašej riadkovej alebo plošnej 
inzercie nás kontaktujte na tel. čísle 0940 634 111, alebo cez 
email: inzercia@karlovaves.sk.

Pamätáte si časy, keď ste 
sa do botanickej záhrady 
nevybrali s  cieľom pozo

rovať krásu rastlín, ale pinknúť 
si s  rodinou či priateľmi pár 
jamiek minigolfu? Komornej
šou alternatívou bolo ihrisko 
na Janotovej, ktoré sa po dlhej 
prestávke preberá k životu.

Minigolfové ihrisko na Janotovej 
má za sebou pestrú históriu. Po 
odkladanej rekonštrukcii sa vracia 
do prevádzky. Práve ihrisko v areá-
li bývalého Karloveského špor-
tového klubu nahradilo zaniknuté 
jamky pri PKO alebo v  botanickej 
záhrade.

Po komplexnej rekonštrukcii 
sa ihrisko stane jediným mini-
golfovým areálom v  Bratislave 
s  oficiálnymi parametrami, ktoré 
spĺňajú kritériá aj pre organizáciu 
minigolfových turnajov. „Rozlože-
nie jamiek sme konzultovali s mini
golfovým klubom KDG Bratislava. 
Rovnako sme celý projekt riešili aj v 
spolupráci minigolfovým zväzom,“ 
povedal prevádzkovateľ ihriska 
Patrik Pytel.

Ihrisko bude dostupné počas 
pracovných dní od 6.00 h do 21.45 
h. Cez víkend a  vybrané sviatky 
bude otvorené od 8.00 do 21.45 
h. Hodinové vstupné pre do-

spelých bude 5 eur, polhodina 2,5 
eura. Deti do 15 rokov zaplatia za 
hodinu 3 eurá, za polhodinu 1,5 
eura. Ihrisko si môžete rezervovať 
dočasne na čísle 0910 564  505. 

Prevádzkovateľ plánuje v  dohľad-
nej dobe spustiť aj prehľadný on-
line rezervačný systém.

ab; Foto: MiÚ

Na Janotovej vzniká jedinečné 
miesto pre minigolf

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

Salón Lostris
Kaderníctvo dámske, pánske a detské

Pedikúra – mokrá, Dana 0948 933 779

Masáže – klasická, športová, reflexná, Manuálna 
lymfodrenáž, Dornova metóda, Reflexná diagnostika  

podľa Patakyových....
Jaro 0910 134 310

L. Sáru 6, Bratislava IV, Karlova Ves

„Všetko pod jednou strechou a v príjemnom prostredí“. 
Parkovanie pri dome.
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Novinky zo ZOO Bratislava

Uvidíte tam vzácne mláďa 
hrošíka, ary zelené v novej 
voliére, občerstvíte sa 

v  nových bufetoch a  k  noso-
rožcom či zubrom vás odvezú sa-
fari autobusy. Návštevníkov ZOO 
Bratislava čaká počas celého leta 
množstvo zaujímavých podujatí. 
Svojou návštevou zároveň pod-
poríte starostlivosť a ochranu 
vzácnych a ohrozených zvierat.

Okrem pravidelných komento-
vaných kŕmení, ktoré budú počas 
letných prázdnin pripravené na 
každý deň, zorganizovali v  ZOO 
Bratislava niekoľko víkendových 
podujatí. V júli sa môžu návštevní-
ci tešiť na Deň šimpanzov. Na kon-
ci mesiaca pripravili Cestovateľský 
večer s  pútavým rozprávaním 
o  ceste do venezuelských tepuí. 
V  auguste si pripomenú Medzi-
národný deň orangutanov, a počas 
leta do areálu privanie aj tro-
chu exotiky v  podobe islamskej 
obývačky. Brány zoologickej 
záhrady budú počas leta otvorené 
každý deň od 9.00 do 19.00 h. Viac 
informácií o pripravovaných podu-
jatiach nájdu návštevníci na inter-
netovej stránke ZOO Bratislava 
alebo na sociálnych sieťach. 

„Záhrada je počas leta čarovná, 
ponúka miesta na oddych, hru 
a  relax, príjemný tieň stromov kar-
patského lesa, či úchvatné výhľady 
na mesto zo susedstva nosorožcov. 
Do týchto malebných miest záhrady 
návštevníkov pohodlne vyvezú naše 
safari autobusy, ktoré premávajú do 
odľahlejších častí ZOO. Návštevní-
kom odporúčame vyskúšať služby 
našich nových bufetov, ktoré sme 
otvorili pri ihrisku s plameniakmi a 
pod pavilónom primátov. Ponuke 
skvelej kávy, kvalitnej zmrzliny, 

šalátov, jogurtov, palaciniek či lokší 
určite neodolajú,“ pozýva Alexan-
dra Ritterová zo ZOO Bratislava.

„Sme veľmi radi, že sa nám po-
darilo prinavrátiť návštevníkom 
naše krásne papagáje, ary zelené, 
ktoré niekoľko rokov žili v  zázemí. 
Staršiu expozíciu na začiatku zoo-
logickej záhrady zamestnanci pre
tvorili na nový príbytok pre tieto 
zaujímavé a inteligentné vtáky. 
Samicu aj samca sme do voliéry 
presťahovali v polovici júna. Samec 
sa osmelil ako prvý a nové pro
stredie začal objavovať. Samica 
bola opatrnejšia a  do vonkajšieho 
prostredia sa odvážila až neskôr. 
Na nové prostredie si však obaja 
pomerne rýchlo zvykli. Ary sú veľmi 
učenlivé a dokážu sa naučiť aj roz-
právať. Tak sme zvedaví, aké slová 
sa časom od návštevníkov naučia,“ 
približuje zoologička Martina Hu-
dec Nemčeková.

V ZOO Bratislava sa stále niečo 
deje. Narodili sa mláďatá u  kozo-
rožcov, alpák, púštnych antilop 
a na vajíčkach sedia aj plameniaky 
ružové. Jedno z  najvzácnejších 
mláďat ZOO Bratislava, samička 
hrošíka libérijského, už dovŕšila 
tri mesiace. V lete je možné ju vi-
dieť ako spolu s  matkou trávi čas 
vonku, kde leňoší v sene. 

„Počas leta budú perličky  
supie obývať voliéru pre belane 
tundrové. Ak sa im prizriete bližšie, 
určite zistíte, prečo sa táto per-
lička nazýva supia. Je to najväčší 
druh perličky s  krásne sfarbeným 
perím. Pochá dza z  Afriky a  pred 
nebezpečen stvom varuje hlasným 
prenikavým krikom. Hotový vtáčí 
alarm,“ usmie va sa Martina Hudec 
Nemčeková.

mš; Foto: ZOO Bratislava

Vydajte sa za dobrodružstvom 
a poznaním do zoologickej 
záhrady

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.
Servis a opravy PC a WiFi siete v Karlovej Vsi. www.aatuh.sk Kontakt: 
0915 720 730.
Vodoinštalatér. Tel.: 0904 307 824.
Muž hľadá do prenájmu 1-izbový byt alebo izbu na Dlhých dieloch alebo v Kar-
lovej Vsi, tel.: 0903 433 067.
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Ara zelená.

Perlička supia.

Trojmesačná samička  
Hrošíka libérijského.
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