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ODSTRÁNENÉ BILBORDY

Z Karlovej Vsi zmizlo ďalších 25 bilbordov. 
Viac na s. 4 – 5.
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KARLOVESKÉ 
NOVINY

DETSKÉ IHRISKÁ 

Pokračujú opravy ihrísk a dopĺňanie hracích 
prvkov. Viac na s. 12.

Inzercia

ZAPRATANÉ CHODBY?

Chodby v bytových domoch nie sú 
skladiskom. Viac na s. 18.

ZELENÉ KOLOBEŽKY 

Lajdácke parkovanie nemá kto pokutovať. 
Viac na s. 10.

V zriaďovateľskej pôsob
nosti karloveskej samo
správy sú dve základ

né a  jedna spojená škola. Od 
septembra z  celkového počtu  
2 361 žiakov a  študentov zača
lo tieto školy navštevovať až 
249 prvákov. Na pamiatku vý
z namného dňa v ich živote pri
pravili pre nich knihu Bola raz 
prvá trieda od Kristy Bendovej. 
Dobrou správou je, že Karlova 
Ves má vytvorené dostatočné 
kapa city v školách aj škôlkach.

Do ZŠ Karloveská 61 nastúpi-
lo spolu 644 žiakov, z toho do 1. 
ročníka 85 žiakov do štyroch tried. 
Školské lavice v ZŠ A. Dubčeka na 
Majerníkovej 62 obsadilo 618 žia-
kov, z toho 89 prvákov v  štyroch 
triedach. Okrem 694 žiakov základ-
nej školy navštevuje tento školský 

rok Spojenú školu Tilgnerova 
14 aj 249 študentov 8-ročného 
a  156 študentov bilingválneho 
gymnázia. Do štyroch tried na 
Fadruszovej ulici nastúpilo 75 
prvákov tejto školy.

Nový školský rok sa začal aj pre 

deti, ktoré navštevujú materskú 
školu. Do deviatich materských 
škôl v pôsobnosti karloveskej sa-
mosprávy nastúpilo do 44 tried 
až 971 škôlkarov. Z nich 351 sa 
zoznámilo po prvý raz s novým 
prostredím a naopak, 349 už o rok 

nastúpi do školských lavíc.
-mš-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Prečítajte 
si noviny 
cez mobil

Do školských lavíc zasadli viac ako dve  
tisícky žiakov a študentov

POLITICKÁ INZERCIA PRE KOMUNÁLNE A ŽUPNÉ VOĽBY: Zverejnená bude v októbrovom čísle.  
Záujemcovia o ňu môžu kontaktovať inzercia@karlovaves.sk, alebo v úradných hodinách 0940 634 111.

Dobrou správou je, že Karlova Ves 
má vytvorené dostatočné kapacity

v školách aj škôlkach.
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Nové chodníky a cesty už 
môžu využívať obyvate
lia Levárskej, Kuklovskej, 

Silvánskej ul. a časti Ulice Líščie 
údolie. Čoskoro sa nového chod
níka dočkajú aj obyvatelia využí
vajúci chodník od križovatky 
Karloveská – Segnerova pri Bille 
smerom k reštaurácii Naše hos
poda - Karloveská.

Odliv áut z  ciest a  parkovísk 
využila samospráva pri prácach na 
modernizácii úsekov ciest. Začiat-
kom leta sa podaril vyriešiť prob-
lém so stojacou vodou a  poško-
denou vozovkou v Líščom údolí za 
budovou poisťovne. Časť vozovky 
v križovatke v tvare písmena T zle 
odvádzala dažďovú vodu, čím sa 

tvorila rozsiahla mláka. Navyše, 
pod ňou povrch vozovky degrado-
val. Na mieste už opravili viacero 
výtlkov, čo však situáciu vyriešilo 
vždy iba dočasne. Komplexnou 
opravou spojovacej križovatky 
Karloveskej a  Líščieho údolia je, 
zdá sa, problém minulosťou.

Naďalej sa pokračuje v  trende 
odstraňovania bariér pre chod-
cov. Nový bezbariérový priechod 
je k  dispozícii na Adámiho. Práve 
na tejto ulici sa nachádza ihrisko 
pre zdravotne znevýhodnené deti, 
preto bola logická voľba tejto lo-
kality.

Od 1. augusta pracujú stroje na 
Púpavovej. Rekonštrukcia takejto 
dlhej ulice je rozčlenená na viacero 

etáp, aby neprišlo k znemožneniu 
prejazdu po celej jej dĺžke.

Začiatkom septembra sa dočká 
rekonštrukcie aj časť chodníka na 
Segnerovej, opravia aj schodisko 
na Karloveskej 13. Pripravuje sa 

oprava komunikácie na Ulici La-
dislava Sáru pred materskou ško-
lou.  Priebežne sú opravované aj 
tie výtlky, ktoré nahlasujú pozorní 
obyvatelia.

   -ab-; Foto: MiÚ

„Rekonštrukcia je logisticky 
náročná. Púpavová ulica je jedno-
smerná. Aj preto sme práce rozdelili 
na viacero menších etáp. Parkovať 
sa nedalo počas frézovania starého 
povrchu vozovky, ktoré sa usku-
točnilo na celej ploche opravy. Ko-
munikácia ale ostala s malými ob-
medzeniami prejazdná,“ pri bližuje 
opravy vedúca oddelenia dopravy 
a životného prostredia Jana Špan-
ková a dodáva: „Obyvateľov sme 
vopred informovali dopravným 
značením, oznamami za stieračmi, 
na bránach bytových domov a we-
bovej stránke mestskej časti. Ďaku-
jeme im za trpezlivosť, pochopenie 
a rešpektovanie našich opatrení. 
Celú rekonštrukciu napokon robíme 
preto, aby sa im lepšie jazdilo, par-
kovalo, či chodilo po chodníku.“

Po ukončení prvej etapy re-
konštrukcie bude nasledovať 2. 
etapa v úseku od Púpavovej 35 
po Púpavovú 15.  Aj tam budú 
práce spočívať v oprave poško-
dených obrubníkov, ktoré na-
hradia pôvodnými z prvej etapy. 
Najprv opravia jednu polovicu 
komunikácie a chodníka, aby bola 
zabezpečená prejazdnosť komu-

nikácie s minimálnymi obmedze-
niami. Vyrovnajú podkladové 
vrstvy, aby odstránili nerovnosti 
terénu a výškovo upravia uzávery 
inžinierskych sietí na ceste. Upra-
via aj sklon komunikácie, aby sa 
zabránilo vytváraniu kaluží. Upra-

vená bude tiež spevnená plocha 
pri vyústení schodiska na chodník 
ku kontajnerom. Na záver položia 
nový asfalt a urobia nové zvislé  
a vodorovné dopravné značenie.

-mš-; foto: MiÚ

Obyvatelia z Púpavovej 
ulice sa dočkajú opra-
venej cesty aj chodníka. 

Nelegálne parkovacie miesta sa 
vďaka rekonštrukcii a rozšíre
niu vozovky stanú riadne povo
lenými. Pribudnú aj nové uza
vreté kontajnerové stojiská.

Veľká rekonštrukcia Púpavovej 
ulice sa začala prvou etapou na 
križovatke ulíc Borská – Pernecká 
– Púpavová až po Púpavovú 35. 
Práce rozdelili na etapy, aby boli 
vodiči a parkujúce vozidlá ob-
medzené čo najmenej. Najskôr 
sa začalo búracími prácami na 
chodníku pri Púpavovej 51, kde 
začali budovať nový bezbariérový 
priechod. Výškovo upravili ven-
tily inžinierskych sietí. Odstránili 
staré dopravné značenie, položili 
výstražnú dlažbu pre nevidiacich 
v mieste priechodov pre chod-
cov, nábehové cestné obrubníky 
v celej dĺžke chodníka a vnútorné 
záho nové obrubníky. Nasledova-
lo frézovanie cesty, vyrovnanie 
podkladu, dočistenie, penetračný 
náter a súčasťou prvej etapy je 
položenie nového asfaltu tzv. 
finišérom. 

Rekonštrukcia cesty na 
Púpavovej pokračuje 

Leto v znamení ďalších opráv  
ciest a chodníkov

Frézovanie starého asfaltu prebehlo naraz na celom úseku rekonštruovanej  
vozovky aj vďaka tomu, že drvivá väčšina vodičov rešpektovala dopravné značenie.

Oprava chodníka bola úspešne dokončená aj na Levárskej, smerom ku Karloveskej. 
Časti chodníkov prešli modernizáciou aj na Kuklovskej a Silvánskej. 
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Informujeme

Karlova Ves vyzvala ma
jiteľov súkromných neudr-
žiavaných pozemkov, aby 

ich po letných prázdninách 
bezod kladne vyčistili. Neudržia
vané záhrady sú na začiatku sep
tembra plné spadnutého ovocia, 
ktoré je lákadlom pre diviakov. 

Výskyt diviakov zaznamenali 
v posledných týždňoch viacerí oby-
vatelia zo Starých gruntov, Kuk-
lovskej, Hlaváčikovej, Veternicovej 
či Ulice Hany Meličkovej. 

Dodávateľ stavebných prác 
namontoval v polovici au
gusta nové LED svietidlá 

na už postavené stožiare a pri
pojil ich na sústavu verejného 
osvetlenia hlavného mesta.

Nové svietidlá na Perneckej ul. 
používajú osvetlenie v  teplej ších 
tónoch v  hodnote necelých 3000 
Kelvinov, len svietidlo nad prie-
chodom pre chodcov má na stavené 
z bezpečnostných dôvodov ostrej-
šie svetlo s  hodnotou 4000 Kel-

Okresný úrad, pozemkový a 
lesný odbor, zároveň ešte počas 
leta vydal verejnú vyhlášku o 
mimoriadnom povolení lovu aj 
na nepoľovnej ploche v katastri 
Karlovej Vsi. Povolenie dostali 
Poľovnícka spoločnosť Devín-
ska Kobyla a mestská príspev-
ková organizácia Mestské lesy v 
Bratislave. 

-bh-; Foto: ilustračné (SAMPHO-
TOSTOCK; Jakub Mrocek)

vinov. Napojením nového osvet-
lenia na sieť verejného o svet lenia 
boli zároveň ukončené práce na 
výstavbe nového chodníka na Per-
neckej ulici. O jeho údržbu sa bude 
starať Karlova Ves.  

Pripomeňme, že v tomto roku 
na území Karlovej Vsi pribudol 
chodník aj na Svrčej ulici. Pribudne 
aj na Mokrohájskej. Zároveň pre-
šli rekonštrukciou chodníky na 
Karloveskej ul. pri OD Centrum a 
Levárskej ul.    -mš-; Foto: MiÚ

Diviaky sa zdržiavajú aj na 
súkromných pozemkoch

Napojením osvetlenia sa 
skončili práce na Perneckej

Lávka je v dôsledku závažných 
poškodení už roky neprie-
chodná. Bratislavský magis -

trát ju plánuje prinavrátiť do 
funkčného stavu. Riešením bude 
sanácia súčasnej lávky alebo 
výstavba novej.

„Hlavné mesto plánuje lávku 
a rampu k OD Centrum zre-
konštruovať a v dohľadnej dobe 
sprístupniť verejnosti. Projekčné 
práce nám bližšie určia spôsob buď 
jej sanácie alebo výstavby,“ pove-
dala hovorkyňa hlavného mesta 
Dagmar Schmucková.

Lávka je dlhodobo poznačená 
pokročilým stupňom korózie 
nosných prvkov. Po odporučení 
statika lávku uzavreli. Bezpečnú 
funkčnosť znemožňuje totálna de-

gradácia nosných priečelí a poško-
dená betonárska výstuž, ktorá hr-
dzavela pod vplyvom zatekania. 

Terasové premostenie pri OD 
Centrum na Zohorskej ulici je 
pre chodcov zatvorené od kon-

ca roka 2019. Keďže Karlova Ves 
lávku nevlastní, nemôže ju opraviť 
z vlastného rozpočtu. Po zdĺhavom 
zisťovaní skutočného vlastníka sa 
k lávke prihlásilo hlavné mesto.

Uzavretie lávky skomplikova-

lo peší prístup do obchodného 
centra z Borskej ul. V obchod-
nom dome síce zrekonštruovali 
eskalátory, ale ťažko ich využijú 
rodičia s kočíkmi alebo starší ľudia. 

-ab-; Foto: MiÚ

Lávka pri OD Centrum by mala 
opäť slúžiť občanom

Výskyt diviačej zveri je potrebné hlásiť prostredníctvom  
e-mailu: sekretariat-ur@svps.sk.

Nepohodlným obchádzkam cez terasu na 
Zohorskej azda v blízkom čase odzvoní.

Karlovešťanom po zotmení na opravenej ceste a chodníku
na Perneckej svieti nové verejné osvetlenie.



4

www.karlovaves.sk K ARLOVESKÉ NOVINY 

Február 2022Jún 2021September 2022

Z karloveských ulíc zmizlo ďalších 25 reklamných stavieb

Na vlastné náklady ich odstránila súkromná spoločnosť, ktorá 
ich vlastnila. Stalo sa tak potom, ako karloveský stavebný úrad 
začal voči spoločnosti konanie o správnych deliktoch. Reklam

né stavby boli umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve hlavného 
mesta bez toho, aby s  ním mala uzatvorenú zmluvu o  prenájme 
pozemkov na tento účel. 

Karloveský stavebný úrad vyzval vlastníka reklamných stavieb na do-
datočné preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k týmto pozem-
kom. Ten to však v stanovenej lehote neurobil a radšej bilbordy odstránil. 
Koncom júla bolo demontovaných posledných deväť bilbordov z  Ulice 
H. Meličkovej, Karloveská – Kempelenova, Kuklovská – Púpavová a Kar-
loveská.      -mš-; Foto: MiÚ a google.com/maps

Zaznamenali sme

Bilbord 
Ul. H. Meličkovej 4

PRED

PO

Bilbord 
Karloveská - 

Kempelenova

PRED

PO

Bilbord 
Karloveská ul. 23

PRED

PO
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Zaznamenali sme

Z karloveských ulíc zmizlo ďalších 25 reklamných stavieb

Bilbord 
Kútiky

PRED

PO

Bilbord 
Ul. H. Meličkovej 17

PRED

PO

Bilbord 
Metrologický ústav

PRED

PO

Bilbord 
Karloveská ul. 51

PRED

PO
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Karlova Ves aj v tomto roku 
investuje do svojich škôl a 
školských areálov. Investí

cie sa dočkal i  školský areál na 
Fadruszovej ulici, ktorý využívajú 
prváci a druháci zo Spojenej ško
ly (SŠ) na Tilgnerovej. Prechádza 
rozsiahlou rekonštrukciou, vďa
ka ktorej tam vzniknú rovné hra
cie plochy, dve triedy v prírode a 
amfiteáter pre spoločné aktivity 
školy.  Príprave projektu pred
chádzali konzultácie s vedením 
školy, aby zohľadnili predovšet
kým potreby malých školákov. 

„Pokračujeme v  rozsiahlom pro-
grame obnovy a  modernizácie 
školských a  športových areálov 
a  ihrísk. Aktuálne sa rekonštruuje 

areál Fadruszovej, aby najmenšie 
deti zo školy na Tilgnerovej mali 
bezpečný a  atraktívny priestor pre 
voľnočasové aktivity po vyučovaní, 
ktorý je veľmi žiadaný,“ povedal 
vicestarosta Karlovej Vsi Branislav 
Záhradník.

Hrubé stavebné práce ukončili 
ešte pred nástupom detí do školy. 
Vybúrali všetky pôvodné betónové 
konštrukcie z dôvodu zlého tech-
nického stavu. Vďaka tomu vy-
tvoria viacero rovných plôch, kde 
sa môžu deti vybehať či zahrať. 
Nasledovali práce na výstavbe 
terénnych stupňov budúceho am-
fiteátra. Následne tam vybudujú 
pódium, chodník a položia umelý 
povrch v spodnej časti, aby túto 

plochu už mohli využívať školáci. 
Rekonštrukčné práce sú rozdelené 
do viacerých etáp a  ukončené by 

mali byť do konca septembra. 
    -mš-; Foto: MiÚ

Školáci z Fadruszovej budú mať 
moderný školský dvor

V čase uzávierky novín odstraňovali nefunkčné betónové múriky  
a vyrovnávali terén.

Basketbalisti a hokejbalisti 
z okolia Adámiho ulice by 
sa v budúcom roku mohli 

dočkať ďalšej rekonštrukcie svo
jich športovísk. Karlova Ves pri
pravuje rozpočet na budúci rok 
a uvedené investičné akcie by 
mohli byť jeho súčasťou. 

Karloveská samospráva v  po-
sledných rokoch investuje do špor-
tovania detí a  mládeže významné 
finančné prostriedky. Príkladom 
je nová plaváreň, lodenica, hokej-
balové ihrisko, povrch veľkého 
futbalového ihriska, multifunkčné 
ihriská vo všetkých základných 
školách či aktuálna rekonštruk-
cia bežeckého oválu na Dlhých 
dieloch.

Nepísaný investičný dlh chce 
Karlova Ves splatiť aj basketba-
listom a  hokejbalistom. Na ne-
priaznivý stav basketbalového 
ihriska na Adámiho ulici upo-
zorňujú basketbalisti dlhší čas. 
Bezpečnú hru na Adámiho ulici 
im komplikuje najmä zlý asfaltový 
povrch s  nerovnosťami. Situáciu 
by mohla výrazne zlepšiť výmena 
starého asfaltu za nový. Mohlo by 
to byť realitou už na budúci rok. 

Karlova Ves plánovala zre-
konštruovať basketbalové ihrisko 

Vďaka nej môže približne 200 
karloveských basketbalistov všet-
kých ročníkov hrať basketbal na 
domácej palubovke v  telocvični 
v ZŠ Alexandra Dubčeka. 

V  prípade priaznivého jesen-
ného počasia môžu karloveskí 
basketbalisti využiť aj moderný 
športový areál v  areáli na Ma-
jerníkovej ulici. Tam Karlova Ves 
ešte pred letom upravila povrch 
s  nerovnosťami, vymenila oplote-
nie, z dvoch basketbalových plôch 
urobila tri a pribudli tam aj výško-

na Adámiho už dávnejšie, no tento 
šport medzi miestnymi obyvateľmi 
v minulosti nemal na ružiach ustla-
né. Prekážalo im driblovanie aj krik 
hráčov. Neznámi páchatelia koše 
odpílili, odstránili obruče a  siete 
uzamkli. Situácia sa po nedávnom 
doplnení nových košov neopa-
kovala. Preto začína byť reálna 
rekonštrukcia povrchu basketba-
lového ihriska. 

Karlova Ves vytvorila miest-
nemu klubu MBK Karlovka stabil-
né zázemie vo forme spolupráce. 

vo nastaviteľné koše. Keďže bas-
ketbalisti trénujú aj v  ZŠ na Kar-
loveskej 61, nové interiérové koše 
pribudnú aj v tejto lokalite.

Nového ihriska, ktoré by mohlo 
slúžiť na voľnočasové aktivity ale-
bo trénovanie, by sa mali dočkať 
aj hokejbalisti z  Adámiho ulice. 
Keďže stojí sčasti na súkromných 
pozemkoch, nedá sa rozšíriť. Karlo-
va Ves plánuje túto plochu pokryť 
novým asfaltom a ihrisko ohraničiť 
novými mantinelmi. 

-bh-; Foto: MBK Karlovka

Karloveskí hokejbalisti môžu 
využívať aj moderné ihrisko v špor-
tovom areáli na Majerníkovej ulici. 
Svojou veľkosťou vyhovuje nielen 
na tréningy, ale aj usporadúvanie 
ligových zápasov.

Karlova Ves plánuje zrekonštruovať 
ihrisko pre basketbalistov a hokejbalistov
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Súčasťou pomoci ukrajinským žiakom bola aj materiálna zbierka.

Inzercia
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Deti budú obedovať chránené, bez toho, aby na nich pálilo slnko.Novinkou sú tri vegetačné steny z nerezovej lankovej siete s popínavými rastlinami.
Tie, okrem efektu chladenia, postupne spestria pobyt detí výraznými ozdobnými
kvetmi a aj jedlými plodmi.

Jazierka v átriách prinesú deťom príjemnejšie estetické prostredie aj kvalitnejšiu 
mikroklímu.

Veľa zelene, vegetačné 
steny, jazierka v átriu, 
veľká podzemná nádrž 

na zachytávanie zrážkovej vody. 
Využívanie dažďovej vody aj na 
splachovanie toaliet a polie-
vanie, vonkajšie tieniace žalúzie, 
solárne panely pre úsporu ener-
gií, či vetranie pomocou reku-
perácie pre zdravší pobyt aj 
svieži spánok. Takéto ekologické 
a moderné prostredie čaká od 
septembra na malých škôlkarov 
z materskej školy na Kolískovej 
ulici. Škôlka s najväčšou spotre
bou energií sa zmenila na eko
logickú. Vďaka hĺbkovej obnove 
sa zníži uhlíková stopa budovy 
o 54 percent a spotreba energie 
na vykurovanie, prípravu teplej 
vody a osvetlenie o 62 percent.

„Minulý rok bol náročný nielen 
pre rodičov a deti, ale aj pre peda-
gógov a nepedagogický personál. 
Museli pracovať rozmiestnení na 

gickej budovy, ktorá bude na svo-
ju prevádzku potrebovať výrazne 
menej energií. Hĺbková obnova 
zvýši kvalitu vnútorného prostre-
dia a okolitej mikroklímy. Najmo-
dernejšia karloveská škôlka šetrne 
zaobchádza s prírodnými zdrojmi 
vďaka využívaniu zrážkovej vody. 
Materská škola sa môže popýšiť 
rozmanitosťou rastlín v areáli. 
Obnovou prešli aj vnútorné prie-
story. Deti dostali nové vybavenie 
tried a tešiť sa môžu aj na novinky 
v  podobe moderných hracích 
prvkov v  rozsiahlom vonkajšom 
areáli.

Na Slovensku zatiaľ neexistu-
je príklad komplexnej obnovy 
verejnej budovy, ktorá zahŕňa 
významné zníženie energetickej 
náročnosti, zároveň i zelené opa-
trenia na podporu zachovania 
biologickej rozmanitosti. „Ener-
getický audit, ktorý bol vykonaný 
po ukončení prác, ukázal, že vďaka 

viacerých pracoviskách, čo napokon 
zvládli bez väčších problémov. Cez 
leto bolo treba škôlku upratať a 
nasťahovať, čo by sme bez pomoci 
pracovníkov verej noprospešných 
prác a pani učiteliek nezvládli. Všet-
kým im vyslovujem vďaku a želám, 
aby do nového školského roka 
vstúpili v príjemnom vynovenom 
pracovnom prostredí,“ uviedla kar-
loveská starostka Dana Čahojová.

„Ukončujeme najrozsiahlejšiu 
rekonštrukciu a  modernizáciu 
objektu materskej školy v  našej 
mestskej časti. MŠ Kolískova je 
jednou z  naj väčších škôlok a  je 
veľmi dôležitou pre poskytovanie 
kvalit nej predškolskej starostlivosti 
o  deti z  Dlhých dielov. Preto bola 
vybraná do programu hĺbkovej ob-
novy. Verím, že od septembra budú 
moder nizované priestory dobre 
slúžiť deťom,“ uviedol Branislav 
Záhradník, zástupca starostky.

Škôlkari sa vrátili do ekolo-

hĺbkovej obnove sa zníži uhlíková 
stopa budovy o 54 percent a spotre-
ba energie na vykurovanie, prípravu 
teplej úžitkovej vody a osvetlenie o 
62 percent,“ poukázala na význam 
obnovy vedúca referátu riadenia 
projektov Lenka Nemcová.

Rekuperácia vzduchu prospeje 
aj deťom s alergiou

„Vďaka rekuperácii sa zabez-
pečuje kvalita vnútorného pro-
stredia. Zároveň sa spätne získava 
teplo pri vetraní. Okrem toho sa 
takto bráni prenikaniu prachu a 
peľu do vnútorných priestorov a 
vzniku nadmernej vlhkosti, teda aj 
rozmnožovaniu rôznych hubových 
a plesňových organizmov. Výrazne 
sa tým zlepší prostredie pre pobyt 
aj spánok pre malých alergikov,“ 
pripomína Lenka Nemcová. 
Dažďová voda zo strechy neod-
teká zbytočne do kanalizácie, ale 
je uchovávaná v  nádrži, odkiaľ je 
čerpadlom distribuovaná na sani-

Deti sa vrátili do zrekonštruovanej škôlky na Kolískovej

Solárne kolektory premieňajú slnečnú energiu na tepelnú, čím
zohrievajú vodu v zásobníkoch.
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Školstvo

Unikátne riešenie vetrania pomocou rekuperácie nasáva čistý vzduch  
z átrií s vysadenou zeleňou. 

Okrem zateplenia fasády a strechy bráni prehrievaniu budovy  vonkajšie tienenie v 
podobe lamelových žalúzií na elektrický pohon.

V areáli škôlky vznikol aj nový priestor na hranie detí s množstvom nových hracích 
prkov.

tárne účely pre potreby splacho-
vania a  slúži aj na zavlažovanie 
vysadenej zelene v  átriách a  na 
dopĺňanie jazierok. 

Podpora biodiverzity
V rámci opatrení na znižo-

vanie prehrievania prostredia a 
zachovanie živočíšnej a rastlin-
nej rozmanitosti sú v dolnej časti 
areálu škôlky vytýčené aj menšie 
plochy s obmedzeným režimom 
kosenia. Tieto plochy zabezpečia 
dostatok kvitnúcich a medo-
nosných rastlín pre opeľovače. 
Plnia aj funkciu zachytávača kar-
cinogénneho prachu a slúžia na 
zadržiavanie vody v území. V ne-
poslednom rade ich význam pre 
deti spočíva aj v podčiarknutí rôz-
norodosti prostredníctvom farieb 
a vôní, ktoré vyjadrujú spätosť s 
prírodou.

Nové podlahy, osvetlenie aj 
vymaľovanie

S hĺbkovou obnovou materskej 
školy sa začalo v decembri 2020. 
„Podlahy v  triedach, spálňach, 
chodbách a na schodiskách boli vy-

menené za nové z PVC. V triedach, 
spálňach a v jedálni boli vymenené 
dosluhujúce podhľady za nové, 
strop né kazety s  novými LED svie-
tidlami. Vnútorné steny priestorov 
materskej školy boli novo vymaľo-
vané. Vstupy do budovy, vyrovnáva-
cie schodíky, terasy boli obložené 
novou dlažbou, v  ktorej je osadená 
čistiaca rohož. Všetky stavebné práce 
boli ukončené na konci júla,“ suma-
rizuje ďalšie vykonané práce vedúci 
referátu investícií Allan Bánik. 

Pomohli aj pani učiteľky a pra
covníci VPS

Celú rekonštrukciu statočne 
zvládali učiteľky aj ich deti, ktoré 
rozmiestnili do viacerých škôlok 
či rodinného centra. Do svojej 
domovskej škôlky sa začali vra-
cať začiatkom augusta. Pomáhali 
s  upratovaním a  čistením obno-
vených priestorov. Vybalili hračky 
a pomôcky, zariadili priestory spál-
ní a herní  do najmenších detai-
lov tak, aby sa deti vrátili do ešte 
krajšej škôlky, akú mali v  pamäti. 
S  presunom nábytku im pomáhali 

karloveské verejnoprospešné služ-
by a ich pracovníci. Učiteľky dostali 
nové šatníkové skrine, katedry, 
kancelárske skrinky, jedálenské 
stoly. Deti v  triede D po-
stieľky, detskú nábytkovú zostavu 
a koberce. Na jeseň vo všetkých 
kabinetoch a skladoch pribudnú aj 
nové regálové systémy. 

Školská kuchyňa prešla zme
nou 

Kuchárky ocenia najmä nový sys-
tém odvetrávania rekuperáciou, 
ale i  nové nerezové stoly, regály, 
chladiacu skriňu, multifunkčný krá-
jač zeleniny či drez. 

Aj areál prešiel viacerými 
zmenami

Zamestnanci karloveských verej-
noprospešných služieb vyrovnali 
a  zatrávnili terén, upravili zeleň, 
opravili pieskovisko a vybudovali 
novú hraciu plochu so šmykľav-
kou a pružinovými hojdačkami. Na 
ďalších miestach vonkajšieho areá-
lu umiestnili interaktívne a hudob-
né prvky, či posedenie. 

     -mš-; Foto: MiÚ

Hĺbková obnova škôlky bola 
podporená z finančných zdrojov 
Nórskych grantov, spolufinan-
covaná zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom Ministerstva 
životného prostredia SR v rámci 
projektu MITADAPT, programu 
európskej komisie LIFE v rámci 
projektu DELIVER a z vlastných 
zdrojov mestskej časti.

Vynovili aj dlažbu, povrch schodov a vymaľovali steny na chodbách a schodiskách.
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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 2021September 2022 Informujeme

Novelizovaný zákon o 
prevádzke vozidiel v 
cestnej premávke po slal 

elektrické kolobežky na vo
zovku. No reálne ich z chodníkov 
nevytesnil. Popri problémoch s 
rýchlou jazdou medzi chodcami 
pretrváva medzi kolobežkármi 
ľahkovážnosť pri parkovaní 
zdieľaných kolobežiek.

S popularitou zdieľaných kolo-
bežiek sa bratislavské ulice pasu-
jú s  ďalším fenoménom. Zapar-
kované zelené kolobežky lemujú 
chodníky, čakajúc na svoje využi-
tie. Na tom by nebolo nič zlé. No 
v  mnohých prípadoch zavadzajú 
pri prechádzaní peších. Zaparko-
vané sú pred lavičkami, ktoré po-
tom nie je možné využiť, alebo sú 
nezmyselne pohodené v trávniku. 

 Polícia neudeľuje pokuty za 
parkovanie kolobežiek

Prvotná myšlienka, že bezohľad-
né parkovanie kolobežiek by 
mala pokutovať polícia, je mierne 
zavádzajúca. Polícia totiž nemá 
právomoc na udeľovanie pokút za 
nesprávne zaparkované kolobežky 
alebo bicykle. Lajdáckosť uží-
vateľov zdieľaných kolobežiek rieši 
samotný prevádzkovateľ, ktorý 
však nechce pôsobiť zbytočne 
represívne. 

Neporiadnym kolobežkárom 
blokujú účty

„Ak príde nejaká sťažnosť na 
konkrétnu kolobežku, vieme ju 
promptne priradiť k danej fotografii 
a ku konkrétnemu používateľovi. Ak 
by sa situácia s nesprávnym parko-
vaním opakovala, vieme daný uží-

vateľský účet aj zablokovať. U naj-
viac ´neporiadnych´ používateľov 
vieme aplikovať aj pokutu až do 
výšky 30 eur, doposiaľ sme sa však 
snažili situáciu riešiť bez finančných 
pokút,“ povedala Lucie Krahul-
cová, manažérka pre mikromobili-
tu Bolt.

Najväčší prevádzkovateľ zdie-
ľaných kolobežiek v  Bratislave si 
tento problém uvedomuje. Použí-
vateľov aplikácie navádza k tomu, 
aby po ukončení jazdy zaparkovali 
kolobežku správnym spôsobom. 
„Pred koncom jazdy musí používateľ 
kolobežku aj vyfotiť. Odporúčame 
využívať na parkovanie predurčené 
parkovacie zóny alebo dostupné 
stojany na bicykle. Kolobežka by 
mala ostať prístupná pre ostatných 
cestujúcich, ideálne odstavená na 

rovnom povrchu a tak, aby nikomu 
nestála v ceste. Určite teda nie pred 
únikovými vchodmi, na zastávkach 
MHD, ani na súkromných pozem-
koch,“ pokračovala Lucie Krahul-
cová.

Za kolobežkou v tráve nemusí 
byť kolobežkár

Prevádzkovateľ zdieľaných kolo-
bežiek umožňuje ukončiť jazdu iba 
kolobežkám, ktoré používatelia 
zaparkovali správne. Ako je teda 
možné, že pohodené kolobežky sú 
už dlhé mesiace tŕňom v oku chod-
cov? „V prípade poskytovateľov 
zdieľanej mobility, či už ide o kolo-
bežky alebo bicykle, nie je možné 
zaručiť, že stroje sú vždy dokonale 
zaparkované. Vandali ich môžu 
ľahko poškodiť, odhodiť alebo pre-
miestniť. Vo všetkých mestách, v 

ktorých pôsobíme, však intenzívne  
spolupracujeme s políciou, aby sme 
tento druh kriminality úplne zredu-
kovali,“ zakončila Lucie Krahul-
cová.

Na jednom mieste maximálne 
10 kolobežiek

V  Karlovej Vsi je takisto via-
cero stanovíšť, kde sú zdieľané 
kolobežky hromadne k  dispozícii. 
Napríklad na Nám. sv. Františka, 
Kresánkovej alebo Pribišovej ul. 
sa v niektorých dňoch objavilo na 
mies te aj 20 kolobežiek. Mesto 
chce v  spolupráci s  prevádzko-
vateľmi tejto služby redukovať 
počet zaparkovaných kolobežiek 
na 10 kusov, čím by sa predišlo 
k  nadmernému blokovaniu chod-
níkov alebo iného verejného prie-
storu.     -ab-; Foto: MiÚ

Lajdáckych zelených kolobežkárov 
nemá kto pokutovať

Inzercia

Príklad nevhodne a nezodpovedne zaparkovaných kolobežiek sme zaznamenali pri križovatke Karloveskej a Pustej ul.



11

K ARLOVESKÉ NOVINY www.karlovaves.sk

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

Inzercia

Zdravý
úsmev
od ucha 
k uchu

Ponuka platí len pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Bližšie informácie a kompletné kritériá získate na www.dovera.sk/zuby.
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., si vyhradzuje právo na zmeny.

Na preventívnu prehliadku k zubárovi chodí len každý 
druhý dospelý človek. Navštevujte zubára pravidelne, 
dbajte o zdravie svojich zubov a zubov svojich detí a my 
vás za to odmeníme.

Obľúbený benefit Zdravé zuby sme rozšírili o nové 
zdravotné výkony a pomôcky pre deti aj dospelých.

150€
ročne

až do výšky
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Počas leta prešlo výraz
nejšou rekonštrukciou aj 
detské ihrisko (DI) na Uli

ci L. Sáru pri kultúrnom dome a 
ihrisko na Segnerovej 6. Na pr
vom doplnili obľúbenú hojdačku 
hniezdo, prevažovačku, starú 
šmykľavku nahradili novou a pre 
väčších pribudol streetworkou
tový prvok.

„Aj tohtoročné leto sme využili 
na rekonštrukcie a opravy našich 
detských ihrísk, aby mohli bezpečne 
slúžiť deťom. Ihriská sa opotrebová-
vajú a starnú. Preto je potrebné 
neustále do nich investovať. Nároky 
na bezpečnosť sa zvyšujú a je nutné, 
aby nové hracie prvky boli riadne 
certifikované a spĺňali príslušné 
normy,“ upozornil vicestarosta 
Branislav Záhradník.

Na DI na Ulici J. Stanislava 
odstránili zničenú hraciu zostavu 
a osadili namiesto nej autíčko so 

normy. Pri rekonštrukcii, opravách 
a  dopĺňaní hracích prvkov sme sa 
snažili o čo najväčšiu variabilitu, aby 
zaujali široké spektrum vekových 

šmykľavkou a valcom na prelieza-
nie.

„Všetky osadené prvky sú bez-
pečné, certifikované a spĺňajú 

kategórií detských návštevníkov,“ 
informovala Halina Trubínyiová 
z referátu životného prostredia.

-mš-; Foto: MiÚ

Pokračuje rekonštrukcia, 
oprava a dopĺňanie prvkov 
na detských ihriskách 

Správy z mestskej časti

Na Segnerovej osadili trampolínu, pribudla nová zostava so šmykľavkou, nový kolotoč, pružinka i herný prvok auto – buldozér. 
Okrem toho opravili obrubu pieskoviska, aby mali rodičia s malými návštevníkmi čo najväčší komfort pri sedení.

predobjednávkový farmársky trh
v Karlovej Vsi

Lokálny trh

Nakúpte si priamo od výrobcov za férové ceny
Celú ponuku nájdete na www.lokalnytrh.sk/karlovka

Čerstvá hydina, hovädzie
mäso, pstruhy, vajíčka z
voľného chovu, kozie a

kravské mliečne výrobky,
pečivo, ovocie, zelenina a
mnoho ďalších výrobkov.

Nakúpte si kvalitné farmárske potraviny za férové ceny.
Celú ponuku nájdete na www.lokalnytrh.sk/karlovka

Prevzatie objednávok: 8. a 22. septembra a 6. a 20.
októbra vždy od 18:15 do 19:00 na parkovisku pred

Iuventou na adrese Karloveská 64. 
Podporte svojim nákupom poctivých lokálnych výrobcov!

Po

Ambulancia
dentálnej  
hygieny

0905 569 958  

dentalnahygienicka.sk

objednať sa môžete aj online 

v Poliklinike Karlova Vess.r.o.

Inzercia
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Navrhnuté opatrenia overovali autori 
štúdie na tomto bytovom dome.

September 2022 Karloveské hody 2022

KARLOVESKÉ
HODY 2022
30. 9. – 2. 10.

PIATOK  30. SEPTEMBRA

SOBOTA  1. OKTÓBRA

RESET – pop-rocková kapela

CirKusKus – Ohňová show
TEAM Revival Martin
DJ Haketa
Záver

Námestie sv. Františka
Viazanie hodového strapca
– tradičná prezentácia vinohradníckej zručnosti oldskautov a skautov

Senioranka s hudobným sprievodom kapely Kozovanka
ZUŠ Jozefa Kresánka 
Duchoňovci 
Oficiálne otvorenie 
– slávnostný príhovor a posvätenie hroznových strapcov 

Hodový sprievod s Funny Fellows do Líščieho údolia

Park SNP / Líščie údolie
FS Čečina
Z rozprávky do rozprávky s Annou 
Ľudová hudba Andreja Záhorca 
Karloveské tanečné centrum
Sima Magušinová
Škola breaku

Park SNP / Líščie údolie
Kochanski
Majself
Tanec ulice
Kali
DJ Yanko Kral  
Záver programu

18.30
19.30
20.00
21.00
22.00

14.00

15.00
15.30
16.00
17.00

1 7. 1 5

14.00
14.30
15.30
16.30
17.00
18.00

18.00
19.00
19.45
20.00
21.00
22.00

18.00
19.00

h
h
h
h
h

h

h
h
h
h

h

h
h
h
h
h
h

h
h
h
h
h
h

h
h

Kostol sv. Michala Archanjela
Svätá omša za zosnulých Karlovešťanov
Sprievod ku krížu

Moderuje Richard Vrablec

Moderuje Richard Vrablec

KARLOVESKÉKARLOVESKÉKARLOVESKÉKARLOVESKÉKARLOVESKÉKARLOVESKÉ
HODY 2022HODY 2022HODY 2022
30. 9. – 2. 10.30. 9. – 2. 10.30. 9. – 2. 10.30. 9. – 2. 10.

radičná prezentácia vinohradníckej zručnosti oldskautov a skautovradičná prezentácia vinohradníckej zručnosti oldskautov a skautovradičná prezentácia vinohradníckej zručnosti oldskautov a skautov

s hudobným sprievodom kapely Kozovankas hudobným sprievodom kapely Kozovankas hudobným sprievodom kapely Kozovankas hudobným sprievodom kapely Kozovankas hudobným sprievodom kapely Kozovankas hudobným sprievodom kapely Kozovanka

– slávnostný príhovor a posvätenie hroznových strapcov – slávnostný príhovor a posvätenie hroznových strapcov 

Hodový sprievod s Funny Fellows do Líščieho údoliaHodový sprievod s Funny Fellows do Líščieho údoliaHodový sprievod s Funny Fellows do Líščieho údoliaHodový sprievod s Funny Fellows do Líščieho údolia

Svätá omša za zosnulých KarlovešťanovSvätá omša za zosnulých KarlovešťanovSvätá omša za zosnulých KarlovešťanovSvätá omša za zosnulých Karlovešťanov

Moderuje Richard Vrablec

Moderuje Richard VrablecModeruje Richard Vrablec

Tradičné stánky s kulinárskymi 
špecialitami a kolotoče.
Nafukovacie atrakcie pre deti zadarmo. 

Piatok – Nedeľa
30. 9. – 2. 10.
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Karloveské hody 2022

NEDELA  2. OKTÓBRA

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

´

10.00 h

Park SNP / Líščie údolie
Hanička a Murko
FS Dolina
Shakespeare koncert
La Dansa School
Vidiek
Bubnová show JAMADAN 
Družina 
Záver

14.00
15.00
15.30
16.30
17.00
18.00
18.30
19.30

11 .30

h
h
h
h
h
h
h
h

h
Kostol sv. Michala Archanjela
Slavnostná svätá omša

   Sobota 1. 10.

ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Vodárenská záhrada - Otužovanie v praxi
Prednáška s certifikovanou lektorkou metódy Wima Hofa Michaelou Davidovič  spojená s praktizovaním
v Karloveskom ramene. 

9.00 h
   Sobota 1. 10.

Karloveský hodový turnaj v tenise v spolupráci s tenisovou školou ADVANTAGE
Tenisové kurty pri Družbe (Botanická 35)
Súťaž v štvorhre. Prihlásiť sa môžu dvojice akéhokoľvek pohlavia a veku.
Prihlasovanie na www.advantage-ts.sk. Štartovné 20 eur / dvojica. 

9.00 h
   Nedeľa 2. 10.

Karloveský hodový turnaj v streetballe v spolupráci s MBK Karlovka
Basketbalové ihrisko v Športovom areáli Majerníkova 62. Súťaž 3x3. Určené pre vekovú kategóriu 10+. 
Prihlasovanie na sport@karlovaves.sk, najneskôr do 23.septembra. Štartovné 20 eur / družstvo.

9.00 h

Karloveský hodový turnaj vo futbale
Futbalové ihrisko Molecova 1/A 
Súťaž družstiev v zložení 5+1 (+ 2 náhradníci). Určené pre vekovú kategóriu 15+.
Prihlasovanie na sport@karlovaves.sk, najneskôr do 23.septembra. Štartovné 20 eur / družstvo. 

10.00 – 16.00 h Karloveská knižnica - Jesenná knižná burza

Moderuje Richard Vrablec

Hlavný
mediálny
partner:

Partner
podujatia:

9.00 h9.00 h9.00 h
   Nedeľa 2. 10.   Nedeľa 2. 10.

Hodový vláčik.    
Premáva každú hodinu 
z konečnej zastávky Kuklovská 
do Líščieho údolia v sobotu
v čase 13.00 – 18. 00 h 
a v nedeľu 13.00 – 17.00 h. 

PODUJATIA KARLOVESKEJ KNIŽNICE 

Stan Mestskej časti Karlova 
Ves - Otvorený úrad.
Príležitosť na stretnutie so zástupcami 
mestskej časti pri káve a koláčiku. Čaká 
vás darček v podobe jesenného kvetu. 
Aj vy môžete skrášliť našu Karlovu Ves.

Komunitná ulička.  
Projekt zameraný na zviditeľnenie 
a podporu miestnych komunít.
Prezentácia toho najlepšieho, 
čo doma máme.

Park SNP / Líščie údoliePark SNP / Líščie údoliePark SNP / Líščie údoliePark SNP / Líščie údoliePark SNP / Líščie údolie

Kostol sv. Michala ArchanjelaKostol sv. Michala ArchanjelaKostol sv. Michala ArchanjelaKostol sv. Michala ArchanjelaKostol sv. Michala ArchanjelaKostol sv. Michala ArchanjelaKostol sv. Michala ArchanjelaKostol sv. Michala ArchanjelaKostol sv. Michala ArchanjelaKostol sv. Michala ArchanjelaKostol sv. Michala ArchanjelaKostol sv. Michala Archanjela

Moderuje Richard VrablecModeruje Richard Vrablec

Stan Mestskej časti Karlova 
Ves - Otvorený úrad.
Príležitosť na stretnutie so zástupcami 
mestskej časti pri káve a koláčiku. Čaká 
vás darček v podobe jesenného kvetu. 
Aj vy môžete skrášliť našu Karlovu Ves.

Komunitná ulička.  
Projekt zameraný na zviditeľnenie 
a podporu miestnych komunít.
Prezentácia toho najlepšieho, 
čo doma máme.

Prezentácia techniky 
verejno-prospešných služieb.
Prezentácia a jazda na údržbovej a zimnej 
motorizovanej technike, určenej výnimočne 
pre deti a ich rodičov.

Sobota – Nedeľa
1. – 2. 10.
10.00 h – 17.00 h 
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Február 2022Jún 2021September 2022 Správy z mestskej časti

Dlhodielsky bazén je po 
letnej prestávke opäť 
v  prevádzke aj s  novými 

aktivitami. Od augusta sa v  ma
lom bazéne začalo plávanie 
pre bábätká pod dohľadom 
skúsených inštruktoriek, na 
ktoré môžu prísť rodičia s deťmi 
počas víkendov.

Očakávané plavecké hodiny pre 
najmenších vedú kvalifikované in-
štruktorky zatiaľ v sobotu a nede-
ľu. Pre deti od 9 do 12 mesiacov je 
vyčlenený sobotný termín o 12.00 
h, pre 6- až 9-mesačné deti v so-
botu o 13.00 h. V nedeľu o 9.00 h 
je pripravené plávanie pre deti od 
12 do 18 mesiacov a o 10.00 h pre 
deti od 18 do 36 mesiacov.

Kapacita plávania pre bábätká je 
obmedzená. Miesto je preto nutné 
si zarezervovať na adrese info@
plavarenmajernikova.sk. Jednora-
zové vstupné na lekciu je celkovo 

Rodičom prvákov nastupu
júcich na povinnú školskú 
dochádzku poskytne Kar

lova Ves aj tento rok príspevok. 
Azda im pomôže aspoň sčas
ti vykryť náklady s nákupom 
školskej tašky či písacích po-
trieb.

„Aj tento rok sa nám podarilo 
v rozpočte nájsť prostriedky na 
podporu rodín s prváčikmi. Začia-
tok školského roka je pre rodičov 
z hľadiska financovania ťažkým 
obdobím. Určite to nepokryje všet-
ky náklady, ale aspoň trochu im 
pomôže,“ povedala starostka Kar-
lovej Vsi Dana Čahojová.

O príspevok pre prvákov vo 
výške 30 eur môžu požiadať 
rodičia na základe rozhodnutia 
riaditeľa školy o prijatí dieťaťa do 
základnej školy. Žiadosť je potreb-
né vyplniť pri nástupe dieťaťa na 
povinnú školskú dochádzku a po-
dať do konca kalendárneho roka.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť je 

17 eur pre rodiča s dieťaťom.
V základnej výbave pre dieťa 

nesmie chýbať plienka do bazéna, 
uterák, potreby pre prebaľovanie 

a  kozmetika. Rodičia musia mať 
pri návšteve bazéna plavky a pla-
veckú čiapku. Prevádzka bazéna 
odporúča pribaliť si aj plavecké 

okuliare, kozmetiku a prezuvky 
vhodné do plavárne. 

-ab-; Foto: MiÚ

potrebné doručiť na miestny úrad 
a k nej priložiť kópiu rozhodnutia 
o prijatí do 1. ročníka a doklady o 
nákupe školských pomôcok resp. 
ich fotokópie nie staršie ako 5 
mesiacov. Tlačivo žiadosti nájdu 

rodičia na internetovej stránke 
mestskej časti v  sekcii sociálne 
veci alebo osobne priamo na  
miestnom úrade.

V prípade záujmu alebo otázok, 
ktoré sa týkajú jednorazových fi-

nančných príspevkov, kontaktujte 
oddelenie sociálnych vecí miest-
neho úradu na telefónnom čísle 
02 707 11 291, alebo e-mailom na 
adrese socialne@karlovaves.sk.

-mš-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Plaváreň sa otvára aj  
pre najmenších

Karlova Ves opäť podporí 
rodičov prváčikov

Prevádzkovateľom sa podarilo zabezpečiť potrebnú výbavu a získať nevyhnutné povolenia na spustenie plávania pre bábätká.
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Školstvo

Napriek tomu, že pre 
mnohých rodičov škôl-
karov a školopovinných 

detí sú náklady spojené so 
školskou dochádzkou vysoké, 
sú to sumy, ktoré pokryjú iba 
menšiu časť režijných nákladov 
škôl. Hoci samotný vzdelávací 
proces v školách financuje štát, 
drvivú väčšinu nákladov na chod 
materských škôl, školských 
klubov detí a školských jedální 
hradí mestská časť.

Vplyvom inflácie a  s  ňou spo-
jeným zdražovaním je čoraz viac 
rodičov nútených prechádzať  do 
úspornejšieho režimu. Sú položky, 
ktoré sa z  rodinného rozpočtu 
vyškrtnú ľahšie, ale sú také, ktoré 
sa musia platiť bez ohľadu na 
situáciu. Náklady spojené so ško-
lou patria práve do druhej kate-
górie.

Rozpočet škôlok tvoria aj 
príspevky od rodičov

Rodičia detí, ktoré navštevujú 
karloveské materské a  základ-
né školy, sa finančne spolupo-
dieľajú na ich prevádzke. Príspe-
vok rodičov pre materskú školu, 
ktorý je stanovený na 30 eur za 
mesiac, pokrýva časť nákladov 
na mzdy pedagogických zamest-

nancov a  prevádzku materskej 
školy. Práve mzdy a  odvody za 
zamestnancov tvoria najvyššiu 
položku z  nákladov materskej 
školy. Nasledujú energie, voda, in-
teriérové vybavenie, údržba, služ-
by, hračky, či iné položky spojené 
s  fungovaním škôlky. Niektoré 
z týchto položiek je možné uhradiť 
aj z  príspevku štátu. Ale len tých 
detí, ktoré sú v poslednom ročníku 
MŠ. 

Vďaka vyššiemu stravnému by 
mohli dostať deti kvalitnejšie 
jedlo

Súčasťou materských škôl sú 
jedálne. Zaplatené stravné od 
rodičov putuje na nákup potravín. 
Za koľko môže jedáleň nakúpiť 
potraviny a  uvariť z  nich jedlo, 
to určujú finančné pásma, ktoré 
vydalo ministerstvo školstva na-
posledy v  roku 2019. V materskej 
škole je suma za stravu na deň 
určená na 1,54 eur. Z  toho 38 
centov predstavujú náklady na 
desiatu, 90 centov stojí obed a 26 
centov olovrant. Keďže zvyšo-
vaním cien je čoraz náročnejšie na-
kúpiť kvalitné potraviny a suroviny 
podľa daných receptúr, očakáva 
sa zo strany ministerstva navýše-
nie finančných pásiem. Druhá 

časť platby rodičov je tzv. réžia vo 
výške 50 centov za deň,  ktorá čias-
točne pokrýva platy zamestnan-
cov kuchyne, nákup kuchynského 
vybavenia, čistiacich prostriedkov, 
pracovných odevov, drobnej údrž-
by a iných režijných nákladov.

Školáci majú poplatky nastavené 
inak. Za samotný vzdelávací pro-
ces rodičia žiakov štátnych škôl 
neplatia. Za deti, ktoré navštevu-
jú školský klub detí (ŠKD) platia 
rodičia 20 eur za mesiac. Tento 
príspevok len čiastočne pokrýva 
mzdy a  odvody zamestnancov, 
energie, spotrebný materiál a iné 
výdavky. Keďže ŠKD patrí pod 
tzv. originálnu kompetenciu obce, 

väčšinu nákladov uhrádza mestská 
časť zo svojho rozpočtu.

Výška stravného je takisto 
určená ministerstvom. Na rozdiel 
od materských škôl je rozdelená 
do viacerých kategórií podľa veku 
žiakov. Stravná jednotka pre prvý 
stupeň je nižšia, pretože mladší 
stravníci dostávajú menšie porcie. 
Naopak, za starších žiakov rodičia 
platia viac a  dostanú aj  väčšiu 
porciu jedla. Druhou zložkou plat-
by v  jedálni sú režijné náklady 
stanovené na 75 centov za obed, 
ktoré čiastočne pokrývajú nákla-
dy jedálne tak ako v  materských 
školách.

-ab-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Príspevky rodičov pomáhajú, 
tvoria však len zlomok 
nákladov škôl

N
ák

la
dy

 h
ra

de
né

 z
 �

na
nc

ií 
m

es
ts

ke
j č

as
ti 

Br
at

is
la

va
-K

ar
lo

va
 V

es

Pr
ís

pe
vo

k 
št

át
u

SP
O

LU
 z

a 
vš

et
ky

 M
Š

2 
52

3 
34

4 
€

V
ýd

av
ky

 h
ra

de
né

 z
 p

rís
pe

vk
ov

 ro
di

čo
v 

(t
zv

. š
ko

ln
é 

a 
pr

ís
pe

vo
k 

na
 ré

ži
u 

po
dľ

a 
vš

eo
be

cn
e 

zá
vä

zn
éh

o 
na

ria
de

ni
a)

19
6 

47
9 

€
55

 1
08

 €
2 

77
4 

93
1 

€

poznámka: v grafe nie sú zohľadnené platby za stravné (potraviny), ktoré v plnej výške hradí rodič sám. /výdavky spojené so 
stravným, kt. hradí rodič sám (náklady na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov - vydáva MŠVVaŠ SR), prípadne 

poberá dotáciu "obedy zadarmo", alebo dobrovoľné príspevky rodičov do ZRPŠ/OZ, ktoré si rodičia odsúhlasia v MŠ.

nancovania prevádzkových nákladov v materských školách v Karlovej Vsi v roku 2021

Náklady hradené z financií mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
Výdavky hradené z príspevkov rodičov (tzv. školné a príspevok na réžiu podľa všeobecne záväzného nariadenia)
Príspevok štátu

71 % 
Karlova Ves

29 % 
rodičia

15 % 
rodičia

7 % 
rodičia

2 % štát 

85 %
Karlova Ves

91 % 
Karlova Ves

Podiel prevádzkových nákladov  
v materských školách  

v zriaďovateľskej pôsobnosti  
MČ Bratislava-Karlova Ves

Podiel prevádzkových nákladov  
v školských kluboch  

v zriaďovateľskej pôsobnosti  
MČ Bratislava-Karlova Ves

Podiel prevádzkových nákladov  
v školských jedálňach  

v zriaďovateľskej pôsobnosti  
MČ Bratislava-Karlova Ves
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Jún 2021September 2022 Téma

Stačí jedna zaprataná 
chodba v  bytovom dome 
a  v  prípade požiaru môže 

prísť k tragédii. Hasiči by sa 
v  prípade zapratanej chodby 
nedostali včas k  zdroju ohňa 
a ohrozeným osobám. Hromade
nie vecí v spoločných priestoroch 
patrí k  tolerovaným nerestiam 
života v  bytových domoch. Bež
nou súčasťou chodieb sú kveti-
náče, kočíky, bicykle či veľké 
skrine. Vynaliezavosti využiť 
voľný priestor by však malo v by
tových domoch odzvoniť. V záuj-
me všetkých obyvateľov.

Odkladanie súkromných vecí 
do spoločných priestorov je dl-
hodobý fenomén, ktorý azda 
netreba bližšie predstavovať. 
Príčiny možno hľadať v kom-
binácii  menšej metráže bytov a 
neochoty zbaviť sa menej potreb-
ných či nevyužívaných vecí. Nie je 
priestor v byte? Na chodbe sa ešte 
nejaký predsa nájde. Tento po-
stup vie vyústiť až do absurdných 
rozmerov, keď sa chodby preme-
nia na zberný dvor.

Bezpečnosť na prvom mieste 
Na čo sú chodba a  schodisko 

určené? Ide o  prístupovú cestu 

k  bytom. V  prípade požiaru ale-
bo inej evakuačnej situácie 
sa spoločné priestory stávajú 
únikovou cestou. Je v prípade nut-
nosti zásahu záchranných zložiek 
možný pohyb s  ťažkou technikou 
či hasičskými hadicami a dýchacími 
prístrojmi? Je chodba a schodisko 
voľným priestorom bez prekážok 
pri plynulom pohybe? Neraz sused 
z  najvyššieho poschodia, ktorý 
chodí iba výťahom, ani netuší, že 
o  pár poschodí nižšie má niekto 
zaprataný priestor pred bytom. 
V  prípade núdzovej situácie by 
mohlo ísť o  veľmi nemilé pre-
kvapenie. Mohlo by to susedov 
z vyšších poschodí stáť život.

Na chodbách by nemali byť ani 
vrecia s odpadom

Ohľaduplnosť je na mieste aj 
v  prípade dočasného odloženia 
vriec s  odpadom, ktoré si oby-
vatelia nechávajú na chodbe na 
neskoršie vynesenie. Netreba však 
zabúdať, že chodby bývajú ťažšie 
vetrateľné a  vrecia s  odpadom 
zvyknú zapáchať. 

„Ak sused nereflektuje na slušné 
upozornenia či už svojich susedov 
alebo aj správcu, existuje hneď nie-
koľko možností, ako mu v takomto 

počínaní zabrániť. Oslovenie obce či 
obecnej polície, riešenie problému 
súdnou cestou sú v tomto prípade 
veľmi zdĺhavými možnosťami. 
Najefektívnejším spôsobom, ako 
takéhoto neprispôsobivého suseda 
donútiť upustiť od takéhoto kona-
nia, je inštitút domového poriad-
ku,“ povedala výkonná riaditeľka 
Združenia pre lepšiu správu by-
tových domov Nina Sovič. 

Do domového poriadku je 
možné aplikovať aj primerané 
sankcie za jeho nedodržiavanie. 
Vlastník, ktorý nekoná v súlade 
s poriadkom, môže byť sankciono-
vaný finančnou pokutou. Tá bude 
pripísaná na fond prevádzky, 
údržby a opráv vlastníkov daného 
bytového domu. Takáto pokuta je 
navyše aj legislatívne vymožiteľná, 
keďže prešla schválením vlast-
níkov na schôdzi či zhromaždení. 
Schválený domový poriadok 
sa stáva pre obyvateľov rovna-
ko záväzným, ako akékoľvek iné 
schválené rozhodnutie vlastníkov.

Za nepriechodné únikové ces
ty môže bytový dom dostať po
kutu

Podľa platnej vyhlášky mini s-
terstva vnútra sa výška pokuty 

môže vyšplhať až na 16  330 eur. 
To je už suma, pri ktorej spo-
zornejú aj pravidelní prispievate-
lia plných chodieb. Čo s vlastní-
kom, ktorý si odmieta odpratať 
veci z  chodby aj napriek hrozbe 
vysokého finančného postihu? 
„Takmer v každom bytovom dome 
sa nájde obyvateľ, ktorý sa odmie-
ta vzdať svojho odkladacieho prie-
storu na chodbe a nespolupracuje 
so správcom pri ich odstránení. 
Odporúčame vlastníka upozorniť, 
že úniková cesta je trvalo voľná 
komunikácia, ktorá umožňuje bez-
pečnú evakuáciu osôb na voľné 
priestranstvo alebo do priestoru 
neohrozeného  požiarom. Za bez-
pečnosť spoločných častí a zaria-
dení zodpovedá správca alebo 
predseda spoločenstva vlastníkov. 
V  prípade neochoty odpratania 
vecí vlastníkom, môže konať sám. 
Správca alebo predseda je povinný 
zabezpečiť aj bez súhlasu vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov v 
dome odstránenie chyby, poruchy 
alebo poškodenia spoločných častí 
domu, spoločných zariadení domu 
a príslušenstva, ak bezprostredne 
ohrozujú život, zdravie alebo maje-
tok,“ zakončila Nina Sovič.

-ab-; Foto: MiÚ

Jeden z posledných bol augustový 
podvečerný požiar na Majerníkovej 
ulici. Horel tam byt na siedmom po-
schodí. Požiar zachvátil pivničnú kob-
ku. „Požiar bol zlikvidovaný jedným 
prúdom. Zasahujúci hasiči zároveň 
kontrolovali požiarovisko pre prípad-
né skryté ohniská termokamerou. 
Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ 
príčin požiarov, ktorý určil, že požiar 
vznikol po technickej poruche na note-
booku. Následkom požiaru vznikla 
vlastníkovi bytu priama materiálna 
škoda predbežne vyčíslená na 40 000 
eur. Hasiči svojou činnosťou uchránili 
majetok predbežne vyčíslený na 100 
000 eur. Pri požiari sa nikto nezranil. 
Pri udalosti zasahovalo 14 príslušníkov 
Hasičského a záchranného útvaru 
hlavného mesta Bratislavy na 4 ku-
soch hasičskej techniky,“ uviedol pre 
Karloveské noviny hovorca krajských 
hasičov Štefan Koči.

Chodby v bytových domoch nie sú skladiskom
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ZŠ Alexandra Dubčeka Karlova Ves obnoví s  dôrazom na prispôsobenie sa nepriaznivým dopadom klimatickej zmeny.

 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

Leto sa pomaly končí a mnohí 
z nás sa z dovolenkovej eufórie 
a dní plných zážitkov, oddychu 
a výletov, pomaly vracajú do všed-
nej reality.

Azda najčastejšou témou 
rozhovorov sa stáva rast cien 
spôsobený rekordnou infláciou. 
Ako sa môžeme brániť? Ktorá 
z ciest ochrany ťažko zarobených 
a našetrených peňazí je tá naj
vhodnejšia?

„Tieto otázky dostávame denne 
a to nie len od našich klientov, ale 
aj od priateľov a známych,“ hovo-
rí Jana Počarovská.  „Nie je na to 
možné odpovedať jednou vetou 
– žiadne univerzálne pravidlo ne
platí. To, čo vyhovuje jednému, 
nemusí sedieť inému. Preto má 

v našej pobočke Simplea.point 
na Námestí sv. Františka, každý 
návštevník zaručený individuál
ny prístup. Len na základe jeho 
osobných informácií  niektorá 
zo štyroch konzultantiek môže 
odporúčať najvhodnejší nástroj na 
to, aby si klienti splnili svoje ciele.

Jedným z takých môže byť 
napríklad investovanie do ne
hnuteľností, ktoré ľudia na Slo
vensku stále vnímajú ako stabilnú 
investíciu. Dnes vieme priniesť 
takéto riešenia už od 20€ me
sačného vkladu. Je to výnimočné 
obohatenie každého portfólia, 
pretože cena  nehnuteľností stále 
rastie a dopyt po nich neklesá ani 
napriek rastúcim úrokovým sadz
bám v bankách“. 

Ďalšou horúcou témou je 
napríklad zmena zdravotnej 
poisťovne. Kto uvažuje o zmene, 
mal by sa poponáhľať, pretože 
zmena je možná len raz za rok – 
do konca septembra.

„Ak si neviete poradiť sami – 
pokojne sa na nás obráťte,  naši 
analytici vypracovali porovnanie, 
ktoré vám prehľadne ukáže, čo je 
pre vás optimálne.

Vieme, že orientovať sa 
v množstve finančných produk
tov a rôznych ponúk nie je jed
noduché. Preto ponúkame bonus 
pre každého klienta, okrem bez
platného finančného poradenstva, 
aj audit jeho existujúcich zmlúv. 
Môžete získať nestranný názor 
odborníkov, pomoc pri riešení ak
tuálneho stavu a plán, ako si splniť 
svoje sny“.

Hlavné témy končiaceho leta – alebo  na čo by 
sme v týchto dňoch nemali zabudnúť?

Inzercia

Hlavné témy končiaceho leta – alebo  na čo by 
sme v týchto dňoch nemali zabudnúť?
Na aktuálne otázky odpovedá finančná expertka 
Jana Počarovská.
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V Karlovej Vsi kúpite: Drogéria V.M.LAND, Jurigovo nám. 7
RETROGÉRIA, Pribišova 4
Lekáreň NUTRICENTRUM, Jurigovo námestie  

               

Vyrábame ďalej! Už 25 rokov podľa tradičnej receptúry

www.mandlovy.sk 

Hľadáte  “TEN”  tradičný  
mandľový pleťový krém?

Inzercia

Rímska veslica kotvila na 
slovenskom toku Dunaja 
počas dvoch dní, a to 5. a 6. 

augusta. Ľudia mali príležitosť 
obzrieť si Danuvinu Alacris zblíz
ka, spoznať jej príbeh a na zrieť 
do života Rimanov na našom 
území. 

Unikátny pohľad na blížiacu sa 
Danuvinu Alacris si návštevníci 
dunajských brehov vychutnali už 

v piatok 5. augusta z Hradu Devín. 
O  historickú atmosféru sa posta-
ralo aj Tovarišstvo starých bojo-
vých umení a remesiel TOSTABUR. 
Z Devína veslica odplávala v sprie-
vode slovenských vodákov do Kar-
loveského ramena.

V Karloveskej zátoke pri lodenici 
Tatran veslicu predstavili verejnos-
ti v sobotu 6. augusta. 

-bh-; Foto: Rudolf Baranovič

Rímska veslica zakotvila 
v Karloveskej zátoke

Návštevníci sa 
dozvedeli množstvo zaujímavostí 
o rímskom kultúrnom dedičstve na 
Slovensku, o novinkách v jeho 
výskume a prostredníctvom 
virtuálnej reality sa preniesli k legionárom 
z rímskeho tábora Kelemantia v Iži pri Komárne. 
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Novinky zo ZOO Bratislava

Inzercia

Už v septembri môže ZOO 
Bratislava dosiahnuť vyš-
šiu návštevnosť ako za celý 

predchádzajúci rok. Očakávajú 
tu jej 250-tisíceho tohtoročného 
návštevníka. 

Práve zoologická záhrada na 
území Karlovej Vsi je najnavštevo-
vanejšou destináciou v Bratislave. 
V prvom polroku 2022 ju navštívi-
lo takmer 150-tisíc hostí, čo je re-
kordná návštevnosť za prvý polrok 
od roku 2005, keď začali návštev-
nosť podrobne evidovať. „Našou 
snahou je rozvíjať sa a posunúť ZOO 
Bratislava na úroveň najlepších zoo-
logických záhrad v Európe. Je to 
náročné, ale snažíme sa, aby nás v 
dosiahnutí nášho cieľa rast cien ne-
spomalil,“ povedala riaditeľka ZOO 
Bratislava Júlia Hanuliaková.

Hrošíky potrebujú novú stre
chu aj príbytok

Strecha ich súčasného chov-
ného zariadenia je totiž v hava-
rijnom stave a  musia ju vymeniť 

predtým, než prídu chladné dni. 
Rekultiváciu potrebuje aj vonkajší 
priestor. Hrošíky sú zvieratá z tro-
pického pralesa a v súčasnosti ich 
výbeh prales nepripomína. Samot-
nú budovu chcú upraviť tak, aby 
ich návštevníci mohli pozorovať aj 
počas chladných dní.

V septembri chystajú ďalšie 
podujatia

Návštevníci sa dozvedia, ako 
sa zachraňujú netopiere, akú si 
vyžadujú starostlivosť, a uvidia 
i jedince zo záchrannej stanice. 
„Oslavovať budeme aj deň noso-
rožcov, majestátnych tvorov, ktoré 
na Slovensku nájdete len v našej 
ZOO. V strede mesiaca chystáme 
benefičný koncert v ZOO, aj tradičný 
jesenný beh po ZOO. Začínajú sa 
opäť naše vzdelávacie krúžky pre 
deti. Na e-shope ZOO je možné  
nájsť zážitkové programy – rande 
s.... či narodeninovú oslavu pre deti. 
Informácie o podujatiach a aktivi-
tách nájdete na webovej stránke 

ZOO a sociálnych sieťach,“ infor-
muje Alexandra Ritterová z od-
delenia vzdelávania a marketingu 
ZOO. 

Letné prírastky v  ZOO 
Bratislava

„Veľmi sa tešíme z mláďatka vzác-
nej antilopy kudu malý. S chovom 
týchto extrémne plachých antilop 

sme začali pred rokom a narodenie 
mláďatka je dôkazom, že sme pri ich 
starostlivosti zvolili správnu cestu. 
Tešíme sa aj z mláďatiek surikát 
vlnkatých, plameniakov ružových 
či lám krotkých,“ hovorí zoologička 
Magdaléna Hadová.

-mš-; Foto: ZOO Bratislava

V septembri zažijete v ZOO noc 
netopierov či deň nosorožcov 

Zo ZOO Olomouc priviezli ´sedem trpaslíkov´,
samčekov obľúbeného druhu zo skupiny pazúr-

katých opičiek – kosmáča trpasličieho.
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Tisícky Karlovešťanov, oby
vatelia hlavného mesta 
i  návštevníci využili počas 

letných mesiacov bohatú ponu
ku podujatí, ktoré pripravila Kar
lova Ves v  rámci Karloveského 
kultúrneho a  športového leta 
2022. Novinkou kultúrnej čas
ti boli Pikniky vo Vodárenskej 
záhrade, ktoré pribudli vďaka 
dobrým ohlasom na minuloročné 
podobné akcie. Tančiarne pri 
Fontáne rodiny sa konali každý 
utorok. Okrem B-Swing ho tento 
raz viedli aj Karloveské tanečné 
centrum a  Hustle Bratislava. 
Novinkou bol aj Letný tábor 
mladých spisovateľov, ktorý zor

ganizovala Karloveská knižnica. 
„Karloveské kultúrne a športové 

leto ma u nás tradíciu od roku 2015 
a je čoraz obľúbenejším mestským 
festivalom. Po minuloročných ná-
ročných produkčných opatreniach, 
ktoré súviseli s  pandémiou, sme 
tento rok riešili vrtochy počasia. 
Otvorenie festivalu s Fragile v bo-
tanickej záhrade nám pokrstil dážď, 
Ďalší koncert odohral Milo Kráľ v 
horúčavách, čo bolo náročné nielen 
pre umelcov. O našich návštevníkov 
sa vždy príkladne staráme. V závis-
losti od dramaturgie sú pre nich 
pripravené minerálky, opaľovacie 
krémy, deky aj repelenty,“ zhod-
notila priebeh vedúca oddelenia 

kultúry Adriána Rabatinová.
Spolu bolo počas dvoch mesia-

cov naplánovaných 45 kultúrnych 
podujatí. Zopár ich však museli or-
ganizátori pre nepriazeň počasia 
zrušiť. Podľa ich odhadov prišlo na 
akcie asi štyri tisíc návštevníkov. 
Najväčší záujem bol už tradične o 
koncerty v botanickej záhrade a u 
Marka Twaina. Veľký záujem bol 
však aj o Pikniky vo Vodárenskej 
záhrade. Veľmi dobré ohlasy mali 
aj na tančiarne. Najviac ľudí pri-
šlo na B-Swing, na ich podujatie 9. 
augusta tam zavítalo odhadom až 
150 účastníkov.

„Každý pondelok patril primárne 
deťom a ich rodičom, pre ktorých 

sme pripravili rozprávky a tvorivé 
dielne. Filmové premietania sme o -
sviežili bubnovačkami v Líščom 
údolí, ktoré zaznamenali v minu-
lom roku úspech,“ dodala Barbo-
ra Knéblová z  oddelenia kultúry. 
Obľube sa tešia aj historické a vlas-
tivedné špacírky s miestnym his-
torikom Matúšom Šrámkom.   

Projekt Karloveského kultúrne-
ho a  športového leta 2022 fi-
nančne podporil Bratislavský 
samosprávny kraj sumou 4000 
eur, Bratislavské kultúrne a infor-
mačne stredisko v rámci platformy 
Open Call 2022 a GoOut. 

-mš-; Foto: koscik.photos; Rudolf 
Baranovič a MiÚ

O všetky cvičenia špor
tového leta bol veľký 
záujem a stretli sa na nich 

všetky generácie. Organizátori 
odhadujú, že na všetky cviče
nia prišlo spolu okolo dvetisíc 
cvičiacich. Najväčší počet mali 
na už klasickom cvičení Zdravý 
chrbát, ktorý na jednu hodinu 
dokáže prilákať aj viac ako 100 
návštevníkov.

Aj športová časť priniesla hneď 
tri novinky. V  utorok predpolud-
ním to bol stále populárnejší 
Nordic Walking. „Každý týždeň 
pribúdal počet návštevníkov. Na-
vyše cvičiteľky stále menili trasu, 
vďaka čomu cvičiaci objavili krásy 
Karlovej Vsi. Okrem toho sa nauči-

li správnu techniku a veríme, že 
si aj našli nové hobby na celý rok. 
Ďalšou novinkou bolo Taiči Stud-
nička. V dnešnej uponáhľanej dobe 
ide o cvičenie, pri ktorom spomalíte, 
sústredíte sa na svoje telo a načer-
páte mentálnu silu,“ zhodnotila 
športovú časť leta vedúca oddele-
nia správy športových zariadení 
Anna Paučová. Návštevníci sa 
naučili základy a  ako dodala, verí, 
že budú pokračovať aj počas roka 
na športoviskách v Karlovej Vsi. 
Po slednou novinkou bol tento rok 
Fitbalance. Ide o cvičenie s prvka-
mi balančných cvikov, jogy a pi-
latesu, pri ktorom sa zapájajú časti 
celého tela. 

Pri tvorbe rozvrhu cvičení ten-

to rok kládli dôraz na striedanie 
dynamických a statických cvičení. 
Návštevníci obľubujúci dynamické 
cvičenia si prišli na svoje v pon-
delky a v stredy. Statickejšie cviče-
nia sa uskutočnili v utorky a štvrt-
ky. „Často sa stáva, že návštevníci 
to rôzne kombinujú. Dajú si raz do 
týždňa riadne do tela a následne sa 
idú uvoľniť na statickejšie cvičenie. 
Predpoludňajšie cvičenia sme tiež 
kombinovali tak, aby boli pestré a 
mohli ich navštevovať tí návštevní-
ci, ktorí majú predpoludním čas a 
chuť si zacvičiť. Vekové zloženie je 
veľmi pestré. Od detí, mládeže, do-
spelých, až po seniorov. Často sa 
stáva, že príde mamička s dieťaťom, 
prípadne starí rodičia s vnúčata-

mi. Milo nás každoročne prekvapí 
kategória seniorov. Keď sa zapoja, 
tak chodia pravidelne,“ pokračuje 
Anna Paučová.

Ocenila tiež, že tento rok mali 
viac-menej stabilné počasie, takže 
našťastie nemuseli rušiť príliš 
veľa cvičení. „Mnohí návštevníci si 
zrejme ani neuvedomujú, že hoci 
prestane tesne pred cvičením pršať, 
tak cvičenie zrušíme. Cvičí sa totiž 
na tráve, na ktorej sa tvoria mláky.
Môže prísť k  pošmyknutiu a úrazu. 
Pre nás je prvoradá bezpečnosť 
návštevníkov, a tak dôkladne zvažu-
jeme každú hodinu. Na každom 
cvičení je zároveň prítomná aj 
záchranná služba,“ uzatvára Anna 
Paučová.   -mš-; Foto: koscik.photos; 

Rudolf Baranovič a MiÚ

Karloveské športové leto

Karloveské kultúrne leto sa nieslo v  
znamení noviniek i osvedčených podujatí

Tančiareň s B-SWING Tančiareň s HUSTLE Tanečné workshopy pre deti
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Športové leto

Zumba

Fitbalance

Pikniková bubnovačka

Katka Ščevlíková u Marka Twaina

Fragile v botanickej záhrade

Nordic Walking

Strong Nation

Špacírka Matúša Šrámka v Karloveskej lodenici

Filmové leto v Líščom údolí

Braňo Jobus vo Vodárenskej záhrade

Zdravý chrbát

Taiči studnička

Boris Čellár a WoodPack Brother

Tvorivé dielne - Tkaný koberček

Detské predstavenie Kapitán Kotvička
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Do karloveského kultúrne
ho domu zavítal sve
toznámy tanečník Archie 

Burnett aj s dídžejom Bravom 
Brahmsom Lafortunem. Priniesli 
výnimočné tanečné workshopy 
pôvodných tanečných disco 
štýlov house a neskôr funk party 
s legendami z New Yorku.  

Jeden zo zakladateľov a 
propagátorov tanečného štýlu 
Vogue, Waacking a Hustle prišiel 

Je vybavené technikou 
na úrovni profesionálne
ho rádia a vybudovali ho 

na konci prázdnin. Peniaze na 
jeho vytvorenie získala škola 
z fondov Európskej únie (EÚ). 
Tím redaktorov a  technikov 
školského rozhlasu prinesie 
počas školského roka každý pia-
tok svojim spolužiakom vždy 
nové vysielanie. 

,,Ako moderná škola komuniku-
jeme s rodičmi a žiakmi cez sociálne 
siete. Školská redakčná rada, pod 
vedením učiteľky slovenčiny Adria-
ny Hlavinkovej, vytvára aj podcasty 
a vysielanie školského rádia Tilg-
nerka, ktoré spríjemňuje piatkové 
veľké prestávky. Slúži ale aj na 
rôzne súťaže, ktorými rozvíjame či-

do Bratislavy v exkluzívnom 
zastúpení združenia Tanec Ulice. 
Priniesol pôvodný pohľad na ten-
to štýl. O tanečný štýl Hause sa 
postaral DJ z  Brooklynu Bravo 
Brahms Lafortune. Archie a Bravo, 
legendy, sú  dnes vitálni šesťde-
siatnici, ktorí boli pri zrode najslo-
bodnejších tanečných štýlov. Oba-
ja zažili klubovú liberálnu disco éru 
v plnom prúde. 

-bh-; Foto: Rudolf Baranovič

tateľskú, finančnú či prírodovednú 
gramotnosť,“ informuje riaditeľka 
školy Dana Ihnaťová a dodáva: „Cez 
rádio formujeme mediálnu gramot-
nosť žiakov a príprava vstupov do 
rádia je zároveň súčasťou vyučova-
nia na hodinách slovenského jazy-
ka, dopĺňa aj tvorbu školského časo-
pisu. Cez rádio tiež prepájame rôzne 
vekové kategórie od 1. stupňa po 
stredoškolákov.“

Školské rádio funguje na Tilg-
nerovej už piaty rok, pred dvomi 
rokmi sa zapojili do európskeho 
projektu, z ktorého získali rôzne 
vybavenie do učební informatiky, 
biológie, fyziky či chémie, ako aj 
profesionálne technické vybave-
nie pre školské rádio. Nemalo však 
doteraz miestnosť na nahrávanie. 

-mš-; Foto: MiÚ

Na Tilgnerke získali  
nové nahrávacie štúdio

Workshopy sa uskutočnili 12. a 13. augusta.

Inzercia

V kultúrnom dome boli výnimočné tanečné podujatia

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

Kozmetika – masáže, čistenie pleti, úprava obočia, 
líčenie a iné ..., Eva 0904 694229

L. Sáru 6, Bratislava IV, Karlova Ves

„Všetko pod jednou strechou a v príjemnom prostredí“. 
Parkovanie pri dome.

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)

Pri politickej inzercii objednávateľ platí 100% prirážku k základnej cene.

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 19-tisíc 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 e-mail: inzercia@karlovaves.sk

Nové štúdio vzniklo aj vďaka pomoci pracovníka FUN Rádia Radoslava Marka 
(vľavo), ktorého dcéra je žiačkou školy. Z nového zariadenia má radosť aj člen 
redakčného kolektívu Oleg Knyazev.
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Akú novú službu ponúka 
školská plaváreň na 
Majerníkovej 62 od 

augusta?

Krížovka

Karlovešťanka Eva Rysová 
oslávila 90. narodeniny

Slovenská herečka a oby
vateľka Karlovej Vsi Eva 
Rysová oslávila 16. augus

ta svoje 90. narodeniny. Redak-
cia Karloveských novín jej k 
význam nému jubileu blahoželá a 
praje dobré zdravie.

Známa slovenská divadelná, 
filmová, rozhlasová a televízna 
herečka Eva Rysová nepochá-
dza z Karlovej Vsi. Sama sa však 
považuje za Karlovešťanku. Spolu 
s manželom, známym pediatrom, a 
synom tu žila od sedemdesiatych 
rokov.

Eva Rysová sa narodila v  Haj-
náčke. Študovala na gymnáziu v 
Lučenci a v roku 1955 absolvo-
vala VŠMU. Do roku 1960 hrala v 
Armádnom divadle SNP v Martine. 
V rokoch 1960 – 1965 pôsobila v 
Krajovom divadle v Trnave a v Kra-
jovom divadle v Nitre. 

Po zrušení trnavského divadla 
sa v roku 1966 stala členkou Novej 

scény. Tam účinkovala až do svoj-
ho odchodu z divadelných dosiek. 
Hrala tam však aj ako seniorka. Za 
roky strávené v divadle stvárnila 

množstvo žánrovo i charaktero-
vo rozmanitých postáv. Do roku 
2012 vyučovala umelecký prednes 
a javiskovú reč na Cirkevnom kon-

zervatóriu v  Bratislave. Dlhé roky 
sa venovala práci v televízii, dabin-
gu a rozhlase. 

-mš-; Foto: TV Markíza
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• Polícia začala trestné stíhanie a vzniesla obvinenie voči 58-ročnému mužovi za prečin ohrozenia 
pod vplyvom návykovej látky v súbehu s prečinom marenia výkonu úradného rozhodnutia. Ob-
vinený 10. júla v čase o 14.00 h viedol na Ulici Jána Stanislava motorové vozidlo, pričom nemal 
zapnuté bezpečnostné pásy a  nereagoval na výzvy na zastavenie motorového vozidla. Zastavil 
a zaparkoval až na ulici Nad lúčkami, kde bol policajnou hliadkou vyzvaný na predloženie dokladov 
potrebných na premávku a vedenie motorového vozidla a podrobenie sa dychovej skúške. Dycho-
vá skúška preukázala výsledok 1,285 mg/l alkoholu v dychu. Obvinený viedol motorové vozidlo i 
napriek tomu, že mu bol uložený trest zákazu činnosti vedenia akýchkoľvek motorových vozidiel v 
trvaní 36 mesiacov.
• Polícia začala trestné stíhanie voči 38-ročnému mužovi vo veci nedovolenej výroby omamných 
a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Dňa 23. júla 
o 22.20 h bol na Majerníkovej ulici kontrolovaný policajnou hliadkou, keďže stál v strede vozovky 
a správal sa hlučne. Počas kontroly dobrovoľne vydal hliadke dve zatavené injekčné striekačky s 
neznámou bielou kryštalickou látkou.
• Polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže voči doposiaľ neznámemu páchateľovi, ktorý 
v čase od 18.15 h dňa 27. júla do 08.20 h dňa 28. júla odcudzil na Ulici Hany Meličkovej zaparko-
vané a  uzamknuté motorové vozidlo. Poškodenej spoločnosti spôsobil škodu krádežou vo výške 
17 941,49 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže voči doposiaľ neznámemu páchateľovi, ktorý 
v presne nezistenom čase dňa 1. júla do 10.45 h dňa 3. augusta odcudzil na Sološnickej ulici za-
parkované a uzamknuté motorové vozidlo, čím poškodenému 52-ročnému mužovi spôsobil škodu 
krádežou vo výške 1 500 eur.

Policajný zápisník 
(júl – august) 

Harmonogram pristavenia  
kontajnerov – september 2022

6. 9. 2022
Karloveská 35  
– parkovisko

20. 9. 2022
J. Stanislava 55 – 

zozadu

21. 9. 2022
Segnerova 5

28. 9. 2022
Púpavová 25 – 

parkovisko

14. 9. 2022
Silvánska / Suchohradská 

– roh v zeleni

13. 9. 2022
Veternicová 16

27. 9. 2022
Mokrohájska cesta pri 

bytovom dome

7. 9. 2022
Staré grunty 52/A

– areál kynológie MsP

Inzercia

Medzi Karlovešťanmi sme
privítali Dávida, Ellie a Júliu
Meno dátum narodenia rodičia
Dávid Brusnický 8. júna Petra Lukáčová a Lukáš Brusnický
Ellie Malatincová 4. augusta Barbora a Tomáš Malatincovci
Júlia Cieker 21. augusta Monika a Martin Ciekerovci

Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi 
ratolesťami. Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným 
dieťaťom do 13. septembra e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.
sk. Nezabudnite uviesť meno rodičov i priezvisko a meno dieťaťa. 

-mš-; Foto: osobné archívy rodín

Dávid Ellie Júlia

Karlovešťan František Gažovič zo-
mrel v sobotu 30. júla. Konfederácia 
poli tických väzňov Slovenska (KPVS) mu 
udelila Medailu za utrpenie spôsobené 
komunistickým režimom. V  roku 2015 
ho navrhla na Čestné uznanie predsedu 
Bratislavského samosprávneho kraja.  
Ú stav pamäti národa mu v rovnakom roku 
priznal postavenie veterána protikomu-
nistického odboja. František Gažovič bol 
aktívnym členom KPVS.

Narodil sa 21. apríla 1928 v Borovej ako 
syn maloroľníkov. Po ukončení gymnázia 
začal študovať na bohosloveckej fakulte. 
V dôsledku zmeny režimu ju však nemohol 
ukončiť, keďže musel narukovať. Na vojne 
strávil až tri roky v pomocnom technickom 
prápore, kde bol zaradený aj na najhoršie 
práce v baniach. 

Po vojne chcel študovať na SVŠT v Koši-
ciach, ale po prvom semestri ho pre zlý 
kádrový posudok zo štúdia vylúčili. Na-
stúpil teda v roku 1955 ako robotník do 
Výskumného ústavu vodného hospodár-

Dlhoročný obyvateľ Karlovej Vsi, učiteľ 
matematiky a  informatiky, významný 
počítačový priekopník, ktorý sa stal spolu-
zakladateľom informatiky na Slovensku, 
Ondrej Demáček zomrel 28. júla vo veku 81 
rokov po ťažkej chorobe.

Narodil sa v Považskej Bystrici. V roku 
1962 absolvoval štúdium matematiky 
a deskriptívnej geometrie na Prírodove-
deckej fakulte Univerzity Komenského v 
Bratislave. Pracoval ako programátor vo 
Východoslovenských železiarňach v Koši-
ciach, ako matematik-analytik vo výpočto-
vom stredisku ZVL Považská Bystrica a ako 
odborný pracovník vo Výskumnom výpočto-
vom stredisku OSN v Bratislave.

Od roku 1973 vyučoval informatiku 
na bratislavskom Gymnáziu Jura Hron-
ca. Bol iniciátorom myšlienky založenia 
programátorskej kategórie matematickej 
olympiády, v rámci ktorej jeho žiaci do-
sahovali dobré výsledky v celoštátnych 
kolách aj na medzinárodnej úrovni. V 80. 
rokoch propagoval možnosti využívania 

stva (VÚVH) v Bratislave. Tam mu umožnili 
popri zamestnaní vyštudovať Slovenskú 
vysokú školu technickú v Bratislave. Pro-
moval v roku 1963. Zostal pracovať vo 
VÚVH ako výskumný pracovník až do roku 
1991, keď odišiel do dôchodku. V  roku 
1959 sa oženil a  mal štyri deti. S  rodi-
nou býval v  Karlovej Vsi od roku 1974. 
Prekážky, ktoré mu režim kládol do cesty, 
ho nezlomili. Húževnato  napredoval ďalej 
a stále sa učil. 

-mš-; Foto: Peter Sandtner, KPVS

mikropočítačov pri výuke matematiky. V 
90. rokoch bol externým spolupracovníkom 
novovzniknutej Katedry výuky informatiky 
na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK.

Vo voľnom čase sa venoval horskej 
turistike a  košikárstvu. V  roku 2020 mu 
prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila 
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne 
zásluhy o rozvoj v oblasti školstva.

-mš-; Foto:  TASR

Opustil nás František Gažovič Zomrel Ondrej Demáček 

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

Šachový klub TV Karlova Ves zahajuje v septembri nový 
ročník 2022/2023. Jeho členovia sa stretávajú v Dennom 

Centre na Lackovej 4 každý piatok od 16.00 – 20.00 h. 
Vítaný je každý záujemca o šachovú hru.  
Kontakt: Ján Marko, tel.: 0903 947 270
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Na júlové majstrovstvá Eu
rópy v  inline hokeji budú 
v  dobrom spomínať hráči 

ŠK 26 Karlovka. 
Karloveskí inline hokej mal na 

európskom šampionáte zastúpe-
nie v dvoch vekových kategóriách, 
U16 a U18. V mladšej kategórii sa 
predstavili Branislav Fatul, Kris-
tián Bayer, Adam Truchlý a Tomáš 
Tomaškovič. Slovenský dres kate-
górie U18 obliekali David Chudý, 
Matúš Tibenský a Matej Šramaty. 
Turnaj zvládli lepšie mladší repre-
zentanti, ktorí ostali tesne pred 
bránami finále.

Základnou skupinou prešli 
Slováci bez akýchkoľvek prob-

Vo štvrtok 7. júla sa v Kar
loveskej zátoke usku toč-
nil tradičný Karloveský 

triatlon. 
Podujatie obľúbené medzi 

bratislavskými vodákmi uspo-
riadal Kanoistický klub Slávia 
UK. Preteky pozostávali z 500 m 
plávania, 6 km jazdy na horskom 
bicykli a na koniec 1 km na kajaku 
bez pádla. Na štarte bol rekordný 
počet 16 pretekárov, zvíťazil Ma-
roš Dvorský, na druhom mieste sa 
umiestnil Filip Petrla a na treťom 
mieste Matej Šmida.

-red-; Foto: Miroslav Haviar

lémov. V  tabuľke im po súbojoch 
s  Talianskom, Írskom a  Veľkou 
Britániou svietil plný počet bodov 
za tri víťazstvá. V semifinále nara-
zili na neskoršieho víťaza turnaja, 
Českú republiku, ktorá bola nad 
ich sily. Po prehre 0:3 sa mladí 
Slováci pokúsili zabojovať aspoň 
o bronz. 

Repríza zápasu s  Talianskom zo 
skupiny mala opäť víťazný charak-
ter a z Valladolidu cestovali s me-
dailami na krku. „Chlapcom do 16 
rokov sa ziskom bronzu podaril 
vynikajúci úspech. Na celom turnaji 
prehrali len jeden zápas práve s ne-
skorším majstrom. Tím do 18 rokov 
to mal ťažké už v skupine, keď mal 

za súperov neskorších finalistov 
Českú republiku a Španielsko. Na-
koniec sa umiestnil na 6. mieste,“ 
komentoval vystúpenie na európ-

skom šampionáte vedúci výpravy 
Štefan Pjontek.

-ab-; Foto: archív Štefana Pjontka 

Inline hokejisti  
s európskym bronzom

Inzercia

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.
Stredoškolská učiteľka DOUČÍ matematiku SŠ, ZŠ (8., 9. ročník). Dlhoročné 
skúsenosti, výborné výsledky. Tel.: 0903 229 178.

Slovenský reprezentačný výber do 16 rokov si zo španielskeho Valladolidu
odniesol bronzové medaily.

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

PÁNSKE KADERNÍCTVO

KARLOVESKÉ NOVINY, mesačník, Reg. číslo EV 5681/18, ISSN 1338-9106
Vydáva: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO: 603520, www.karlovaves.sk
Redakcia a inzercia: Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves, Redakcia mesačníka KARLOVESKÉ NOVINY,  
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, tel.: 02/707 11 150, e-mail redakcia: redakcia@karlovaves.sk,  
e-mail inzercia: inzercia@karlovaves.sk
Šéfredaktor: Mgr. Branislav Heldes, Jazyková úprava:  Martin Jurčo; Autori článkov: Branislav Heldes (bh),  
Miroslav Špejl (mš), Adam Beňo (ab)
Redakcia si vyhradzuje právo na výber a úpravu príspevkov. Nevyžiadané príspevky a podkladové materiály vrátane  
fotografií redakcia nevracia. Uzávierka čísla: 17. 8. 2022 Dátum vydania: 5. 9. 2022
Náklad: 19 000 ks, Tlač: MAFRAPRINT, Turyna Petr, +420 734 517 178, Distribúcia: Slovenská pošta, a. s., NEPREDAJNÉ

Na Karloveskom triatlone rekordný počet pretekárov
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