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Zúčastnilo sa na ňom 19 % Karlovešťanov. 
Viac na s. 3.
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Mesačník mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

KARLOVESKÉ 
NOVINY

KARLOVESKÁ KNIŽNICA

Po rekonštrukcii otvára svoje brány čitateľom. 
Viac na s. 7.

Inzercia

SEMAFORY NAD LÚČKAMI

Mesto optimalizuje ich režim. 
Viac na s. 3.

ŠKOLSKÁ PLAVÁREŇ

Opäť spustila cvičenie aquafitness.  
Viac na s. 15.

Prečítajte 
si noviny 
cez mobil

V piatok 27. januára pred 
20.00 h zasahovali mestskí 
policajti na Námestí sv. 

Františka v Karlovej Vsi. Vyskyt lo 
sa tam niekoľko kusov do spelých 
di viakov, pričom jeden bol zra
nený a poľovníkom usmrtený, 
zvyšné ušli. Situáciu s  diviakmi 
na sídliskách viacerí Karlovešťa
nia charakterizujú ako alarmu
júcu. Hoci k  priamemu útoku u 
nás nedošlo, po internete kolujú 
videá ako diviak napadol člove
ka. Vyvoláva to obavy medzi 
rodičmi detí či psičkármi, ktorí sa 
boja po zotmení vychádzať von. 
Diviaky totiž vyrážajú do ulíc s 
príchodom večerných hodín. Vo 
vnútroblokoch sa objavujú aj nad 
ránom. 

Svedčia o tom opakované hlá-
senia obyvateľov Karlovej Vsi 
o výskyte diviakov. V januári sa 
vyskytovali hlavne v dolnej časti 
Karlovej Vsi. Podnety prichádza-

jú na miestny úrad e-mailom či 
prostredníctvom sociálnych sietí. 
Tento jav je v centre pozornosti už 
niekoľko rokov. V ostatnom čase 
majú Karlovešťania pocit, že di-
viakov stále pribúda, najmä ak ich 
stretávajú čoraz častejšie aj na ko-
munikáciách či vo vnútroblokoch 
priamo na sídlisku. Karloveská 
samospráva upozorňuje na tento 
problém štátnych veterinárov. 

Aké sú možnosti riešenia? Čo 
je dôvodom, že sa diviaky čoraz 
viac objavujú v blízkosti našich do-
movov? Predstavujú riziko pre oby-
vateľov? Redakcia Karloveských 
novín sa opakovane venuje tejto 
téme a preto sa znovu obrátila na 
orgány, ktoré sa tomuto problému 
venujú.

Veterinári poverujú odstrelom 
poľovníkov

Podľa riaditeľa Regionálnej ve-
terinárnej a potravinovej správy 
(RVPS) Bratislava-mesto Miloša 

Mašleja oznámenia o výskyte di-
viačej zveri v intraviláne mesta 
evidujú a informácie ihneď pre-
posielajú najbližšiemu poľovnému 
združeniu alebo poľovnej spo-
ločnosti. Ako ďalej vysvetľuje, 
orgány veterinárnej správy nemajú 
kompetencie vykonávať lov a ani 
usmrcovať zdravú poľovnú zver. 
Môžu konať len pri podozrení na 
chorobu alebo pri výskyte choro-
by uvedenej  v legislatíve. „U voľne 
žijúcej zveri aj v  prípade podozre-
nia na chorobu alebo pri výskyte 
choroby nariaďuje orgán veteri

nárnej správy opatrenia užívateľovi 
poľovného revíru, ktorý je ich povin-
ný vykonať a plniť. RVPS iniciovala 
a zúčastnila sa na množstve roko-
vaní na úrovni mestských častí, ale 
aj magistrátu, s cieľom vysvetlenia 
si kompetencií a hľadania riešení. 

pokračovanie na str . 2

Čaká sa na to, kým diviak 
niekoho zraní?

Foto: ilustračné (@SAMPHOTOSTOCK / Mirko Arnold)
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I napriek tomu, že riešenie otázky 
výskytu diviačej zveri v intraviláne 
mesta nie je priamo v kompetencii 
RVPS, ponúkli sme súčinnosť a 
vystavili objednávku súkromnému 
veterinárnemu lekárovi. Je ochotný 
pomôcť, keďže vlastní narkotizačnú 
zbraň a odchytové klietky,“ 
vysvetľuje Miloš Mašlej. 

V Karlovej Vsi pribudnú dve 
klietky

Od októbra minulého roka 
súkromný veterinárny lekár 
odchytil v intraviláne hlavného 
mesta 46 kusov diviačej zveri. To 
sa zakrátko prejavilo aj v menšom 
množstve spomínaných pod-
netov obyvateľov. Disponuje tro-
mi odchytovými klietkami, ktoré 
presúva podľa potreby. V súčas-
nosti sú rozmiestnené v Rači, na 
Kramároch a v Kráľovskom údolí. 
V najbližšom období ich umiestni 
do oblasti Matejkovej a Púpavovej 
ulice, kde sú hlásené opakované 
prípady výskytu zveri.

Podľa informácie, ktorú redak-
cii Karloveských novín poskytol 
poľovnícky hospodár Poľovníckej 
spoločnosti Devínska Kobyla 
Marek Martinovič, aj počas decem-
bra zorganizovali dve hromadné 
poľovačky na diviaky. V utorok 6. 
decembra sa zamerali na diviaky v 
oblasti nad Devínskou cestou a 26. 
decembra poľovali na ostrove Si-
hoť. Pokračovať budú aj v nasledu-
júcich mesiacoch, ale už len indi-
viduálnym odlovom. Podľa neho 
sa nedá ani tak hovoriť o náraste 
počtu diviakov. Ich zvýšený výskyt 
vo vnútroblokoch a na uliciach Kar-
lovej Vsi súvisí skôr s ich migráciou 
medzi zanedbanými a opustenými 
záhradami na Starých gruntoch a 
lesným masívom Devínskej Kobyly. 
Karlova Ves nemá v regulácii di-
viakov žiadne kompetencie, no vy-
zvala ešte na konci minulého leta 
vlastníkov súkromných pozemkov, 
aby ich upratali, zbavili po lete 
spadnutého ovocia a prípadné 
poškodené dreviny ošetrili.

Zákon o poľovníctve má znížiť 
výskyt raticovej zveri

Aj Ministerstvo pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR 
sa venuje situácii s diviačou zve-
rou v súvislosti s africkým morom 
ošípaných (AMO). Ten sa nevyhol 
ani našej krajine a od roku 2019 
decimuje diviačiu zver v smere 
od východu na západ Slovenska. 
Preto prijali celý rad opatrení. 

najkurióznejším miestom je však 
zrejme opustená a zanedbaná 
záhrada na Lackovej, kde bola tiež 
zaznamenaná ich prítomnosť. Viete 
si ale predstaviť, že by sme ich tam 
odstreľovali?“     

Stotožňuje sa s tým aj stanovis-
ko ministerstva, podľa ktorého sa 
diviačia zver v poľovných revíroch 
na Slovensku v poslednom období 
intenzívne loví. Zver je vyrušovaná 
lovom, ale aj pre vysokú celoročnú 
návštevnosť lesa v okolí hlavného 
mesta. V blízkosti obydlí však na-
chádza pokoj a bezpečie, často aj 
dostatok potravy. To sú hlavné 
dôvody zvýšeného výskytu divia-
kov v obývaných oblastiach.

Štát nepriamo podporuje 
množenie diviakov

V súčasnosti je v legislatívnom 
procese návrh nariadenia vlády 
SR, ktorým sa vyhlási prírodná 
rezervácia Devínska Kobyla. „Po jej 
vyhlásení bude na veľkej časti tohto 
územia zakázaný alebo obmedzený 
lov akejkoľvek zveri, vrátane di
viačej. Dá sa predpokladať, že táto 
situácia môže spôsobiť narastanie 
početnosti diviačej zveri, ale aj inej 
raticovej zveri v tejto lokalite. Pre-
to môže častejšie prenikať zver do 
intravilánu priľahlých mestských 
častí. Na tento problém sme pred-
kladateľa upozornili v rámci pri-
pomienkového konania. Naša 
pripomienka však zatiaľ nebola ak-
ceptovaná,“ uvádza sa ďalej v sta-
novisku ministerstva.

Dá sa predchádzať výskytu  
diviačej zveri?

„V prvom rade poľovné združe-
nia musia neustále znižovať počty 
diviakov odstrelom. Hlavný vete
rinárny lekár SR  nariadil uží-
vateľom poľovných revírov na území 
SR  intenzívny lov diviačej zveri. 
Cieľom je obmedziť stavy di viačej 
zveri pri ničení afrického moru 
ošípaných.  RVPS Bratislavames-
to takisto vydala pre všetkých uží-
vateľov poľovných revírov na území 
hlavné mesta opatrenia na zabez-
pečenie kontroly a zabránenie šíre-
nia afrického a klasického moru 
ošípaných v populácii diviačej zveri, 
v ktorých nariadila okrem iného 
celoročný intenzívny lov diviačej 
zveri,“ informuje Miloš Mašlej. 

Podľa neho je ďalším orgánom 
so zákonnou možnosťou konať 
príslušný úrad miestnej samo-
správy. Riešením problematiky 
môže byť pravidelné odstraňo-

Spomeňme napríklad Národný 
eradikačný program na zamedze-
nie šírenia moru, umožnenie ce-
loročného lovu diviačej zveri a mo-
tivovanie zvýšeného lovu diviačej 
zveri zo strany poľovníkov. „Ak-
tuálne sme na rokovanie vlády SR 
predložili nový zákon o poľovníctve, 
ktorého jedným z hlavných cieľov 
je dosiahnuť zníženie stavov pre
množenej raticovej zveri. Aktívne 
spolupracujeme so Štátnou vete
rinárnou a potravinovou správou 
SR, Slovenskou poľovníckou ko-
morou, okresnými úradmi a in-
formácia o stave šírenia AMO je 
štvrťročne predkladaná aj na roko-
vanie vlády SR. Rozhodujúcu kom-
petenciu na riešenie situácie majú 
okresné úrady, pozemkové a lesné 
odbory, ktoré povoľujú mimoriadny 
lov zveri na nepoľovných plochách,“ 
uvádza sa v stanovisku Odboru 
komunikácie kancelárie ministra 
pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka SR.

Diviaky sa dobre cítia v 
neudržiavaných záhradách

„Pri riešení jednotlivých prípa-
dov sa stretávame s opakujúcim 
sa javom, a to výskytom diviakov 
na zanedbaných, nepokosených 
pozemkoch s hustým porastom, 
kde majú diviaky ideálne podmien-
ky. Zvlášť, keď sú ešte prikrmované 
kuchynským odpadom. Na roko-
vaniach s poľovníckou komorou 
a poľovnými hospodármi sme 
neustále informovaní, že poľovné 
revíry sú plné ľudí. To je spojené s 
mnohými negatívnymi javmi ako 
napríklad vyrušovanie zvierat, 
odhadzovanie potravy a podobne,“ 
poukazuje na príčiny Miloš Mašlej. 
Tento jav prirodzene vyháňa di-
viačiu zver na pokojnejšie miesta. 
Tie si často nájde v intraviláne, na 
zanedbaných pozemkoch s vyso-
kou trávou a krovinami. Odtiaľ na 
noc vyráža do širokého okolia. V 
neposlednom rade je to pravde-
podobne nezvratný stav, že sa in-
travilán mesta rozširuje do oblasti 
lesov, kde je prirodzené prostredie 
pre divo žijúcu zver.

Tento názor potvrdzuje aj Marek 
Martinovič: „Máme čoraz viac u po-
zornení na to, že sa diviaky a ne
raz i celé čriedy zdržiavajú práve 
na takýchto miestach. V Karlovej 
Vsi je ich niekoľko. Okrem zaned-
baných záhrad na Starých gruntoch 
sa nachádzajú aj medzi ulicami H. 
Meličkovej a Devínskou cestou. Asi 

vanie zdroja potravy pre diviaky, 
hlavne biologického odpadu. 
Dôležitá je tiež výchova vlastníkov, 
ktorí by si mali oplotiť svoje 
pozemky a odstraňovať z nich bu-
rinu, ktorá diviakom poskytuje 
úkryt.   

Okresný úrad povoľuje lov zveri 
na nepoľovných  plochách na 
žiadosť ich užívateľov. Vykonaním 
lovu poverí  užívateľa poľovného 
revíru, v obvode ktorého sa 
nepoľovné plochy nachádzajú. 
Zákon  pod pojmom lov zahŕňa aj 
odchyt, ktorý je možné vykonať aj 
na nepoľovnej ploche navštevo-
vanej osobami. Poverený užívateľ 
poľovného revíru je na základe 
rozhodnutia okresného úradu po-
vinný tento lov (odchyt) vykonať 
vo vlastnej réžii. Ak nemá na taký-
to lov materiálne a technické vy-
bavenie, realizuje ho prostredníc-
tvom služby od iného dodávateľa. 
Celý proces lovu musí spĺňať 
požiadavky zákona o poľovníctve, 
inak by mohol byť posudzovaný 
ako trestný čin pytliactva. Preto 
má podľa Miloša Mašleja zmysel 
pokračovať aj v odchyte diviakov, 
ktoré sa nachádzajú v intraviláne 
mesta. 

Predstavujú diviaky bez
pečnostné a zdravotné riziko?

„Pokiaľ ide o africký mor 
ošípaných, ten pre človeka nepred-
stavuje žiadnu hrozbu. Diviak však 
môže byť pre človeka a domáce 
zvieratá nebezpečný v prípade, že 
sa cíti byť ohrozený. Preto výskyt 
diviačej zveri v intravilánoch nie je 
žiadúci. Zároveň diviaky spôsobujú 
nemalé škody na mestskej i súkrom-
nej zeleni rozrytím záhrad, parkov, 
cintorínov, a podobne,“ uvádza sa v 
stanovisku ministerstva.

S tým súhlasí aj riaditeľ RVPS 
Bratislava-mesto Miloš Mašlej a 
dodáva: „Diviaky nie sú pre člove-
ka nebezpečné, ale vzbudzujú u 
ľudí strach. Na sídliskách spôsobujú 
škody v parkoch a záhradách.  Vírus 
afrického moru ošípaných a takisto 
klasického moru ošípaných sa na 
človeka neprenáša. V zimnom ob-
dobí je ale potrebné dať si pozor na 
kontakt diviaka so psom, pretože 
je možný prenos vírusu pseudobes-
noty z chorého diviaka na domáce-
ho psa. Toto riziko je oveľa väčšie 
u poľovných psov, najmä ak by pes 
zožral surové mäso alebo tepelne 
neopracovaný mäsový výrobok z 
nakazeného diviaka.“       mš
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Informujeme

Mesto v súčasnosti režim 
semafora upravuje a 
optimalizuje. Vyplýva 

to z vyjadrenia hlavného mesta 
pre Karloveské noviny (v čase 
uzávierky novín, pozn. red.). 
Práve tento semafor spôsoboval 
po januárovom zapnutí kolóny na 
Karloveskej aj Fadruszovej ulici. 

Kolóny áut, nervozita i trúbenie. 
Takto to vyzeralo v pondelok 9. 
januára počas rannej  dopravnej 
špičky. Výrazné zdržanie spôsobili 
nanovo zapnuté semafory, ktoré 
však nefungovali správne v dôsled-
ku poruchy senzora. Nefunkčné 
boli od ukončenia rekonštrukcie 

električkovej radiály.  
Karlova Ves sa preto operatívne 

obrátila priamo na primátora 
Matúša Valla so žiadosťou o rých-
le riešenie situácie, ktorá vodičom 
spôsobovala komplikácie. Hlavné 
mesto na požiadavku Karlovej Vsi 
reagovalo promptne a semafory 
opäť vyplo. 

V prípade zapnutých semaforov 
majú situáciu v rukách aj vodiči, 
ktorí, ak sa chcú otočiť cez trať, 
musia zastaviť pred semaforom na 
úrovni senzora. Ten ich zachytí a na 
semafore im dá zelený signál. 

mš; Foto: MiÚ

Semafor Nad lúčkami  
mesto dočasne vyplo

Záujem Karlovešťanov o 
hlasovanie v januárovom 
re ferende bol pod ce  lo

slovenským priemerom. Tí,  
ktorí v ňom hlasovali, si v 
drvivej väčšine želali ukončenie 
súčasného zloženia parlamentu 
na hradnom kopci.

V referende hlasovali Kar-
lovešťania v 23 okrskoch, ktoré 
boli rozmiestnené v šiestich 
školských zariadeniach. 

Decembrové zasadnutie 
miestneho zastupiteľ stva 
bolo prvým pracovným 

zasadnutím poslaneckého zbo
ru po októbrových voľbách. S 
novým volebným obdobím sa 
spájajú aj personálne zmeny v 
orgánoch miestneho zastupiteľ
stva.

Do miestnej rady boli zvolení 
šiesti poslanci: Martin Ganz, Pe-
tra Hudáková, Peter Lenč, Martin 
Masár, Simona Petrík a Martin 
Vician. Podľa zákona je členom 
miest nej rady aj zástupca starostu 
Branislav Záhradník.

Karlovešťania platnosti referen-
da príliš nepomohli. Účasť 18,99 % 
je vyše 8 % pod celoslovenským 
priemerom, ktorý dosiahol hodno-
tu 27,25 %. Z 5 382 zúčastnených 
hlasujúcich zakrúžkovalo odpoveď 
„Áno“ 5 243 voličov, čo predstavu-
je 97,41 %. Odpoveď „Nie“ označi-
lo 90 hlasujúcich, čiže 1,67 %. Ne-
platných hlasov v karloveských 
okrskoch bolo 0,91 %. 

ab; Foto: ilustračné (internet)

Poslanci si rozdelili aj členstvá 
a predsednícke miesta v jednot-
livých komisiách miestneho za-
stupiteľstva. Komisii finančnej 
bude predsedať Martin Vician, 
komisia územného rozvoja a 
výstavby má predsedu Borisa 
Schultza. Martin Masár sa stal 
predsedom komisie dopravy a 
životného prostredia. Komi siu 
sociálnu a zdravotnú po vedie 
Sta nislav Hrda. Anton Šmotlák 
je predsedom komisie školstva, 
kultúry a športu a komisia legis-
latívno-právna má predsedníčku 
Líviu Trellovú.

Nové zloženie má aj dotačná 
komisia, ktorá pokračuje v čisto 
ženskom zložení. Členkami komi-
sie je všetkých 13 poslankýň  
miestneho zastupiteľstva.

Miestne zastupiteľstvo schválilo 

aj siedmich sobášiacich. Novými 
sobášiacimi sa stali Richard Jaj-
cay, Peter Král, Martin Michlík, 
Martin Masár, Simona Petrík, Boris  
Schultz a Branislav Záhradník.

ab; Foto: MiÚ

Mesto bude karloveské semafory v lokalite MHD zastávky  
Nad lúčkami naďalej monitorovať. 

Takmer pätina Karlovešťanov si 
želala predčasné voľby do NR SR

Poslanci sa dohodli na zložení 
miestnej rady a komisií
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V súčasnosti tadiaľ vedie len provizórny chodník medzi 
plavárňou a detským ihriskom, ktorý je na viacerých  
úsekoch len vychodenou plochou v teréne.

dickým usmernením Minister stva 
školstva. „Bolo na rozhodnutí ria-
diteľa alebo zriaďovateľa školy, či 
preruší výchovnovzdelávací pro-
ces,“ vysvetľuje Katarína Nosálová 
a dodáva: „Pri zvýšenom výskyte 
ARO odporúčame skrátiť vyučo-
vanie a zrušiť spoločné poobedňaj
šie aktivity. Je potrebné častejšie 
vetrať, používať dezinfekciu rúk 
a dezinfekciu prostredia, najmä 
dotykových plôch. Keď tieto opa
trenia nebudú účinné, zriaďovateľ 
môže prerušiť výchovnovzdelávací 
proces na 5 dní. Je tiež potreb-
né zdôrazniť všetkým rodičom, 
aby deti s príznakmi respiračného 
ochorenia nenavštevovali školu a 
zostali doma. Uvedeným opatrením 
sa dá podstatne znížiť riziko šírenia 
respiračných ochorení vo výchov-
novzdelávacích zariadeniach.“

Výskyt chorých neustále mo
nitorujú

RÚVZ Bratislava epidemio-
logickú situáciu neustále moni-
toruje. Riaditelia či zriaďovatelia 
škôl s nimi operatívne konzultujú 
chorobnosť na svojich školách. 
Komplexnú informáciu o epide-
miologickej situácii za príslušný 
kalendárny týždeň vo výskyte 
akútnych respiračných ochorení 
a chrípky a chrípke podobných 
ochorení v Bratislavskom kraji 
zverejňujú vždy v pondelok na 

svojej webovej stránke. „V tejto 
správe zverejňujeme aj informácie 
o prípadnom prerušení výchov-
novzdelávacieho procesu v pred/
školských zariadeniach podľa jed-
notlivých okresov Bratislavského 
kraja,“ uzatvára informáciu Katarí-
na Nosálová.

Ako postupovali riaditelia kar
loveských základných škôl? 

Ako prvú zasiahla epidémia ZŠ 
Karloveská 61. „Už v pondelok 5. 
decembra sme mali chorých tak-
mer 40 percent detí a 35 percent 
vyučujúcich. Išlo predovšetkým o 
chrípkové príznaky ako horúčka a 
silný kašeľ. Viac chorých bolo na 
1. stupni ako na druhom. Konzul-
tovala som situáciu s RÚVZ i odde
lením škol stva miestneho úradu a 
rozhodla som sa školu od 6. decem-
bra zatvoriť,“ informuje riaditeľka 
školy Eva Horníková. Škola bola 
zatvorená do 9. decembra a podľa 
slov riaditeľky sa pred Vianoca-
mi situácia upokojila. „Dúfame, 
že sa už chrípka nevráti, a aj preto 
sa tomu snažíme predísť tým, že 
každý deň kontrolujeme zdravot-
ný stav detí v triedach. V prípade, 
že zaznamenáme výskyt príznakov 
respiračného ochorenia, okamžite 
kontaktujeme rodičov, aby dieťa 
nechali doma. Musím našim 
rodičom poďakovať, že k tomu pri
stupujú s pochopením,“ dodáva Eva 

Horníková.
Ďalšou karloveskou školou, 

na ktorej boli v decembri nútení 
pristúpiť k zatvoreniu, bola Spo-
jená škola Tilgnerova 14. „V de-
cembri bola situácia dramatická, 
chorobnosť bola veľmi vysoká. Na 
prvom stupni ZŠ bolo chorých 40 
percent žiakov, na druhom 30 a na 
gymnáziu takisto 30. Po dohode 
so zriaďovateľom a RÚVZ sme za
tvorili školu od 9. do 13. decembra. 
V súčasnosti sa situáciu upokojila, 
uvidíme, čo nám prinesie február,“ 
informuje riaditeľka školy Dana 
Ihnaťová. Rovnako ako na Kar-
loveskej 61 z dôvodu veľkej cho-
robnosti žiakov aj učiteľov neučili 
dištančne.

Jedinou karloveskou školou, kde 
nemuseli pristúpiť k zatvoreniu, 
bola ZŠ A. Dubčeka na Majerní-
kovej 62. „Počet ochorení bol a je 
porovnateľný s obdobím pred covi-
dom. Ide najmä o chrípkové ochore-
nia, pričom situácia bola podobná 
na oboch stupňoch. Keďže počet 
chorých detí neprekročil percen-
to stanovené RÚVZ, nemuseli sme 
triedy uzavrieť. Dúfam, že vyučo-
vanie nebudeme musieť prerušiť ani 
v nasledujúcom období,“ povedal 
riaditeľ školy Pavol Bernáth.

mš; Foto: MiÚ

Po dvoch rokoch zatvára
nia škôl a dištančného 
vzdelávania v dôsledku 

epidémie Covid19 sa v decembri 
museli niektoré školy v Karlovej 
Vsi opäť zavrieť. Tentokrát udre
la na školy chrípková epidémia. 
A aj keď sa začiatkom nového 
roka situácia upokojila a deti 
zno vu zasadli do školských lavíc, 
vo vzduchu sa vznáša obava, že 
sa chrípka znovu môže vrátiť vo 
februári.

„V decembri boli dni, keď som 
vyšetrila až 50 detí s respiračnými 
príznakmi za deň. Bolo to mimo
riadne náročné, ale vďaka efektívnej 
organizácii a dlhoročným skúsenos-
tiam sme to zvládli. Svoju prácu 
vykonávam už viac ako 50 rokov, 
ale už dávno som nezažila taký 
nápor,“ opisuje svoje skúsenos-
ti lekárka pre deti a dorast Marta 
Uhrínová z karloveskej polikliniky 
a dodáva: „Išlo prevažne o príznaky 
typické pre chrípku alebo prechlad-
nutie. Zápaly horných dýchacích  
ciest, uší, očí či výtok z nosa. 
Uvidíme, čo nám prinesie február, 
ale dúfam, že to najhoršie už máme 
za sebou.“

V Bratislavskom kraji hlásili 
lekári prvého kontaktu za decem-
ber 17 603 prípadov akútneho 
respiračného ochorenia (ARO) z 
toho v 2024 prípadoch išlo o chríp-
ky a chrípke podobné ochorenia 
(CHPO). „Vo vekovej kategórii 0 – 5 
rokov bolo hlásených 4876 prípa-
dov, 6 – 14 rokov 4491 prípadov a 
15 – 19 rokov 1360 prípadov. Naj
viac hlásených prípadov ARO bolo 
v okrese Bratislava V, a to 3486 
prípadov. Za posledné týždne má 
chorobnosť v Bratislavskom kra-
ji klesajúci trend,“ informovala 
hovorkyňa Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva (RUVZ) 
Bratislava Katarína Nosálová.

Choré dieťa má zostať doma
Bratislavskí regionálni hygieni-

ci nevydali žiadne usmernenie k 
prerušeniu vyučovania na školách 
v Bratislavskom kraji z dôvodu 
zvyšujúcej sa chorobnosti. Pri 
poskytovaní informácií a stanovísk 
riaditeľom alebo zriaďovateľom 
škôl postupujú v súlade s meto-

Chrípková epidémia 
zasiahla aj Karlovu Ves

Pediatrička Marta Uhrínová (v sede) sa stará o malých Karlovešťanov už 40 
rokov. Na fotografii je so sestrou Paulou Štefanicovou.
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Informujeme

Dopravný podnik Bratisla
va (DPB) osadil dva 
nové prístrešky, a to na 

zastávke Janotova v smere na 
Riviéru a v rovnakom smere aj 
na zastávke Pri podchode, kde 
doposiaľ cestujúci neboli pred 
nástrahami počasia chránení. 

Ide o moderné a sebestačné 
zastávkové prístrešky vybavené 
fotovoltickými panelmi, ktoré 
napájajú osvetlenie prístrešku. 
Vďaka tomu nepotrebujú pri-
pojenie na elektrickú sieť. Ich 
prevedenie vychádza z dizajn-
manuálu Metropolitného in-
štitútu Bratislava. V Karlovej Vsi 
pribudne rovnaký prístrešok aj na 
zastávke Vodárenské múzeum, a 
to počas druhého štvrťroka. Ďalší 
prístrešok je plánovaný v blízkom 
období aj na zastávke Dlhé die-
ly, kde nahradí dnes už zastaraný 
variant z panelovej betónovej 
konštrukcie. 

„DPB vyberá lokality na stavbu 
prístrešku s ohľadom na frekvenciu 
cestujúcich a umiestnenie nástu-
piska. Ešte v apríli minulého roka 
podnik spustil Program obnovy 
a doplnenia prístreškov, v rámci 

ktorého ich v celej Bratislave vznik
ne dokopy takmer dvesto. Rozsiah-
lu investíciu DPB financuje najmä 
vďaka nenávratnému finančnému 
príspevku z európskych fondov – 
Integrovaného regionálneho ope

račného programu (IROP), ale aj v 
minulosti získanej dotácii zo strany 
vlády. Zvyšné prístrešky vznikajú na 
základe komerčných spoluprác,“ 
informoval hovorca DPB Martin 
Chlebovec.    mš; Foto: MiÚ

Na Dlhých dieloch pribudli 
nové prístrešky

Nový prístrešok na zastávke Janotova ochráni 
cestujúcich pred dažďom a vetrom.

Inzercia
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Írska nadácia pre výučbu ho
lokaustu HETI založila pro
jekt KROKUS/Šafran. V rámci 

neho vysadili žiaci septimy A 
na hodine dejepisu na školskom 
pozemku cibuľky krokusu – šaf
ranu. Bolo to v rámci diskusie o 
téme holokaustu. Krokus – šaf
ran svojimi šiestimi lupeňmi 
kvetu symbolizuje šesť cípov 
hviezdy, ktorú museli nosiť Ži
dia, aby sa odlíšili od ostatných 
obyvateľov. Symbolicky pripomí
najú 1,5 milióna židovských detí, 
ktoré zahynuli počas holokaustu.

Drevený altánok, senzo
rický chodník pre zdravé 
nohy, centrum na precviče

nie jemnej motoriky, bylinkové 
centrum, dve trávnaté ihriská 
so závlahou, workoutové ihrisko 
alebo prírodný amfiteáter. To 
všetko pribudlo v areáli MŠ L. 
Sáru 3 vďaka päťročnému plánu 
revitalizácie školského dvora. 
Ten spustili ešte v roku 2017 a 
odvtedy sa môžu pochváliť aj 
vodným, hudobným, pohybovým, 
relaxačným či ekologickým cen
trom.

„Začali sme tým, že kolektívne 

Šafran sa prebúdza v zime, aby 
rozkvitol na jar, keď si zároveň 
pripomíname mnohé významné 
udalosti súvisiace s holokaustom 
(šoa). Práve február je mesiac, 
keď začínajú kvitnúť prvé krokusy. 
Tak aj na Tilgnerke čakajú, kedy sa 
vysadené krokusy objavia.

„Veríme, že nám s nimi vykvitne 
nádej, že sa z dejín poučíme a 
nebudeme chyby minulosti opa-
kovať. Vojny a genocídy by už ne-
mali byť súčasťou moderných dejín. 
Symbolickým zapálením sviečky a 
sadením krokusov v spolupráci s 

Múzeom židovskej kultúry odovzdá-
vame túto nádej žiakom našej ško-
ly,“ vysvetľuje učiteľka dejepisu 
Adriana Hlavinková.  

mš; Foto: ilustračné (internet)

nápady sme nechali spracovať ar-
chitektovi. Vznikol plán na päť 
rokov, ktorý sa nám podaril do 
roku 2022 naplniť vo všetkých bo-
doch. To všetko vďaka množstvu 
úžasných ľudí, ktorí nám pomá
hali. Vďaka zamestnancom školy, 
rodičom a finančnej podpore nášho 
občianskeho združenia Milúšik i fi-
nanciám z mnohých grantov a pro-
jektov. Podporila nás aj Karlova Ves 
svojou dotáciou ako aj prostred-
níctvom participatívneho rozpočtu. 
Dnes sa môžeme pýšiť krásnym 
dvorom, ktorý deťom ponúka bez-
pečie, zábavu, edukáciu a športový 

rozlet,“ netají spokojnosť riaditeľ-
ka Martina Horváthová. 

mš; Foto: MiÚ

Po piatich rokoch vytrvalého úsilia 
má MŠ L. Sáru vynovený dvor

Inzercia
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Na Tilgnerke si holokaust 
pripomenuli zasadením 
šafranu 

K pohode detí prispieva aj drevený altánok, 
ktorý vybudovali v rámci revitalizácie.
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Súčasťou pomoci ukrajinským žiakom bola aj materiálna zbierka.

Informujeme

Aj počas februára môžu 
Karlovešťania odložiť od
zdo bený vianočný strom

ček do jednej z drevených ohrá
dok, ktorých je rozmiestnených 
po celom hlavnom meste takmer 
osem stoviek. Zatiaľ čo minu
loročné vianočné stromčeky 
boli spracované na kompost, 
tohtoročné spracujú na drevo
triesku a premenia na nábytok, 
presnejšie povedané na skrinky 
na knihy do knižníc. 

„Záujem obyvateľov o zber 
stromčekov evidujeme aj tento rok. 
Aj vďaka ich podnetom sme zvýšili 
počet ohrádok oproti minulému 
roku z približne 560 na takmer 800 
v celej Bratislave. Ku koncu januára 
sme odviezli už 37tisíc stromče-
kov v celkovej váhe 207 ton,“ 
informo vala manažérka externej 

stromčeky v kvetináčoch alebo plas-
tových vreciach. Takto odložené 
stromčeky nemôžu byť ďalej ma-
teriálovo zhodnotené a končia v 
našom Zariadení na energetické 
využitie odpadu, kde ich zhodno-
tia energeticky. Prosíme preto, aby 
nám obyvatelia do ohrádok dali iba 
taký stromček, aký nám ho dala 
príroda, teda bez ozdôb a rôznych 

komunikácie mestskej zberovej 
spoločnosti OLO a.s. Zuzana 
Balková.

Spoločnosť Bučina EKO ich 
ďalej materiálovo zhodnotí na 
drevotriesku, z ktorej vyrobia 
poličky na knihy. Tie v počte 150 
kusov venujú organizátori aj s 
knihami z Bratislavského cen-
tra opätovného použitia – KOLO 
napríklad centrám pre deti a rodi-
ny, dobrovoľníckemu centru či do-
movom seniorov. Magistrát, dve 
bratislavské mestské organizácie, 
spoločnosť BUČINA EKO a nábyt-
kárska spoločnosť IKEA spojili po 
prvýkrát sily v iniciatíve, vďaka 
ktorej mohli byť Vianoce 2022 viac 
cirkulárne a udržateľné. 

Stromček musí byť bez plastu 
a kvetináča

„V ohrádkach sme nachádzali aj 

iných materiálov,“ upozornila Zuza-
na Balková.  

S odvozom stromčekov začali 4. 
januára a ukončia ho 25. februára. 
Zvyšné stromčeky umiestnené k 
stanovištiam zberných nádob po 
tomto dátume budú energeticky 
zhodnotené v Zariadení na ener-
getické využitie odpadu. 

mš; Foto: MiÚ

Z vianočných stromčekov  
budú knižnice

Organizátori prosia, aby obyvatelia využili drevené ohrádky, ktoré vyrobili z 
kalamitného dreva z bratislavských Mestských lesov.

Karloveská občianska po
radňa, ktorá bezplatne 
pomáha Karlovešťanom v 

rôznych životných situáciách a 
problémoch, pokračuje aj v tom
to roku. Vždy v druhú stredu v 
mesiaci budú odborníci z miest

neho úradu k dispozícii občanom 
v čase od 14.00 do 17.00 h. 

Čas od 14.00 do 15.30 h je 
vyhradený vopred objednaným 
občanom. Objednať sa možno 
mailom na adrese branislav.za-
hradnik@karlovaves.sk. V čase od 

15.30 do 17.00 h môžu občania 
prísť bez objednania. 

„Najbližšie bude poradňa o tvo
rená v stredu 8. februára. K dis-
pozícii budú nielen právnici, ale aj 
odborníci na sociálne zabezpeče-
nie, stavebné zákony, školstvo ale-

bo životné prostredie. Budeme sa 
snažiť pomôcť každému občanovi 
najlepšie ako budeme vedieť,” 
povedal vicestarosta Branislav 
Zahradník, ktorý je koordinátorom 
Občianskej poradne.

red

Občianska poradňa vo februári

Do vynovenej knižnice sa 
vracajú čitatelia

Vďaka prioritám poslan
cov za Karlovu Ves Da  ne 
Čahojovej, Branislavo

vi Zá  hradníkovi a Petrovi Len
čovi ukončili aj tretiu etapu 
rekonštrukcie Karloveskej kniž
nice. Návštevníkom priniesla 
vyšší komfort vďaka kvalitnej
šiemu osvetleniu, vetraniu a hy
gienickému zázemiu. Zároveň sa 
v nej znížia náklady na energie. 

Stavebné práce ukončili ešte v 
decembri. Zahŕňali výmenu zadnej 
časti zasklenia (pod lávkou) spolu 
so zateplením obvodového muriva 
a odstránenie hrdzavej železnej 
konštrukcie spred knižnice. V in-
teriéri vymenili staré hliníkové 

30. januára konečne otvoriť brány 
našej vynovenej knižnice,“ netajila 
radosť vedúca Petra Džerengová. 

Počas predchádzajúcich dvoch 
etáp kompletne zrekonštruova-
li hygienické zariadenia aj so 
zázemím knižnice, ktoré pred-
stavuje sklad a sociálna miest-
nosť pre zamestnancov. Pribud-
la aj toaleta pre imobilných 

podhľady za nové kazetové spolu 
s novým LED osvetlením. V januári 
priestory vymaľovali zamestnanci 
karloveských verejnoprospešných 
služieb. Potom nasledovalo kom-
pletné upratovanie a čistenie. 

„Kým sa knižnica rekonštruovala, 
pracovali sme na doplnení online 
katalógu predovšetkým obsahu 
kníh, obálok a ostatných informácií. 
Organizovali sme aj rôzne poduja-
tia a čítačky v školách, škôlkach i v 
Karloveskom centre kultúry. Tam 
sme v nedeľu 22. januára privíta-
li obľúbeného slovenského auto-
ra Daniela Heviera. Teraz sa už 
však tešíme na našich čitateľov, 
pre ktorých sme mohli v pondelok 

návštevníkov, obnovili fasádu v 
prednej časti budovy spolu so 
zádverím. Aj tieto etapy financo-
valo hlavné mesto z programu 
poslaneckých priorít mestských 
poslancov za Karlovu Ves. Budovu 
vlastní hlavné mesto a knižnicu 
prevádzkuje karloveská samosprá-
va.  

   mš; Foto: MiÚ
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Karlova Ves pokračuje v 
renovácii školských dvo
rov materských škôl. 

Medzi desiatkami hracích prvkov 
nechýbali prístrešky, šmykľavky 
či preliezky. Na školskom dvore 
MŠ Suchohradská sa pristúpilo aj 
k opravám betónových múrikov. 

V materskej škole na Adámiho 
pribudol prístrešok, pružinové 
hojdačky a tunel v podobe lo-
komotívy. Deti v MŠ Borská sa 
tešia z dvoch šmykľaviek v tvare 
hasičského a nákladného auta. 
Koordinačné zručnosti trénujú 
na preliezke s lanovým mostom, 

ktorý ústi pri dvoch šmykľavkách. 
Pre menšie deti pribudla lávka v 
tvare hada.

Školský dvor MŠ L. Sáru má k 
dispozícii multifunkčnú šmykľavku 
s mini lezeckými stenami, tune-
lom a lanovým rebríkom. Nové 
pružinové hojdačky majú kapaci-
tu štyri deti, čo podporí spoločnú 
hru. K rozvoju koordinácie pohybu 
dopomôžu tri balančné rebríky a 
mosty.

V materskej škole na ulici Ľ. Ful-
lu doplnili školský dvor tri pruži-
nové hojdačky, prístrešok v tvare 
lode, tunel v tvare lokomotívy a 

trojmetrová metrová šikmá le-
zecká stena, na ktorej si môžu deti 
v priaznivom sklone osvojovať 
techniku lezenia.

V MŠ Majerníkova 11 pribudli tri 
prístrešky. Jeden ako doplnok k 
tunelu, jeden v tvare lode a jeden 
s veľkým farebným počítadlom. 
Počas príjemného jarného poča-
sia si budú môcť deti posedieť 
za novým stolom s lavičkami či 
zdolávať prekážky lanového mos-
ta.

Na školskom dvore v MŠ Pod 
Rovnicami sa deti šmýkajú na 
novej šmykľavke. K dispozícii majú 

aj ďalšie kusy pružinových hoj-
dačiek a tunel v tvare lokomotívy.

V MŠ Suchohradská nainštalova-
li dva mini basketbalové koše 
prispôsobené výške predškolských 
detí. V areáli pribudli aj tri malé 
altánky. Z estetického a najmä 
bezpečnostného hľadiska sa pod-
nik verejnoprospešných služieb 
za meral na renováciu múrikov, 
ktorých je v svahovom teréne 
školského dvora hneď niekoľko. Po 
úprave nerovností boli múriky na-
treté v zeleno-červenej farebnej 
kombinácii.   

   ab; Foto: MiÚ

Škôlky doplnili nové 
vonkajšie hracie prvky

Nové prístrešky v podobe domčekov pribudli v areáli MŠ Suchohradská 3.

Škôlkári z MŠ Majerníkova 11 radi zdolávajú túto prekážku v podobe 
lanového mosta.

Deti z MŠ Ľ. Fullu 12 sa tešia z novej lode.

Nová multifunkčná šmykľavka urobila radosť deťom z MŠ L. Sáru 3.
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Správy z mestskej časti

Bude ponúkať adresnú po
moc pre nízkopríjmových 
obyvateľov, ako sú osamelé 

matky s deťmi, osamelí dôchod
covia či zdravotne znevýhod
není obyvatelia. Cieľom je 
pomôcť im preklenúť nepriaz
nivé životné podmienky alebo 
pravidelne podporovať týchto 
obyvateľov, pokiaľ im takáto po
moc bude prospešná. Nachádza 
sa v budove Denného centra na 
Lacko vej ulici a otvorená bude 
trikrát do týždňa. 

Klienti sociálnej výdajne do-
stanú od mestskej časti čipovú 
kartu. Jej prostredníctvom si v nej 
budú môcť vybrať tovar. Každá kar-
ta bude nabitá kreditom od 30 do 
70 bodov podľa schválených zásad 
poskytovania pomoci, a to v závis-
losti od sociálnej situácie klienta. 
Kredit sa bude automaticky obno-
vovať zadarmo každý mesiac. 

„Hodnota tovaru vo výdajni bude 

v bytovom dome. Našťastie, podari-
lo sa nám nájsť riešenie. Priestory 
sme vyčistili, upra vili a vybavili. 
Radi budeme sprostredkovateľmi 
akejkoľvek užitočnej pomoci, ktorá 
pomôže prekonávať ľuďom zložité 
životné situácie,“ ozrejmuje sta-
rostka Dana Čahojová.

Úrad bude poznať každého 
klienta

S každým potenciálnym záujem-
com pre využívanie pomoci v so-
ciálnej výdajni uskutočnia osobné 
stretnutie pracovníci oddelenia so-

ciálnych vecí. Tí budú posudzovať 
rozsah pomoci pre budúcich klien-
tov. „Poberateľmi tejto priamej a 
adresnej formy pomoci budú klienti, 
ktorí majú nízke príjmy a nemajú 
možnosť zabezpečiť si tovary pre 
bežné fungovanie domácnosti. Naj
početnejšou skupinou budú zrejme 
seniori, ktorí majú dlhodobo nízke 
dôchodky,“ predpokladá Erika An-
taličová. 

mš; Foto: ilustračné (@SAM-
PHOTOSTOCK / matej kastelic)

rôzna. Mlieko napríklad stojí pol 
bodu, chlieb jeden bod, spodná 
bieli zeň či ponožky pol bodu, detský 
textil do dvoch bodov, hračky do 
dva a pol bodu.  Výdajňa nám tiež 
vytvorí priestor pre nadväzujúce 
aktivity, ako je zber šatstva, dro-
gistického tovaru alebo školských 
pomôcok pre nízkopríjmové rodi
ny,“ vysvetľuje vedúca oddelenia 
sociálnych vecí Erika Antaličová.

Karlova Ves mala zriadenie so-
ciálnej výdajne v dlhodobom pláne. 
O jej založení sa uvažovalo viac ako 
dva roky, hľadala sa však vhodná 
lokalita na prevádzkovanie. „Medzi 
nami je mnoho ľudí, ktorí potrebujú 
pomoc. Sociálna výdajňa môže byť 
službou, ktorá môže pomôcť v naj
väčšej núdzi. O zriadenie výdajne 
sa usilujeme už niekoľko rokov. Naj
ťažšie bolo nájsť vyhovujúce prie-
story. Máme niekoľko nebytových 
priestorov, ale zriadenie takejto 
služby sa nestretáva s pochopením 

Sociálna výdajňa už čoskoro 
začne poskytovať pomoc

predpona                          
(nový)

skr.                                           
a iní

riedke                              
bahno

pádová                          
otázka

lepidlo

meno                     
futbalistu                       
Messiho

obchodná                     
cena  su-                   

rovín (skr.)

domáce                     
meno                         
Erika

Lunar                    
Roving                      
Vehicle

obyvateľ                           
Ruska

názov                          
písmena

imunitný                             
systém

balkánska                                       
dutá miera

MPZ                             
Panamy

japonská                 
lovkyňa                      

perál

revalo

SÁVA,                       
APOLO,                        
MISEL

liturgické                              
rúcho

chytači

na vonkaj-                       
šiu stranu                              

(zried.)

veslova-                       
nie, po                            

maďarsky

vlast-                                  
nila ho

valuta                       
(skr.)

balkánska                                
rieka

šarha

česká                      
rieka                        

(Devín)

orgán                         
zraku

EODEM,                    
RAS,                  

EVEZÉS

zakladateľ                           
dadaizmu

opica

tyč                                      
v plote

Univerzita                  
Komen-                     
ského

zvrtnutie
obraz                          
krvi                        

(skr.)

rímsky                          
boh                                 

slnka

bolesť,                                  
po an-                     
glicky

... Marino                       
(miništát)

ale,                           
veď

okresná                   
vojenská                    
správa

cito-                  
slovce                  

poskoku

sluchový                     
vnem,                          

tón,  hlas

rašeli-                      
nisko,                             

močarina

predložka,                           
vnútri

dusné                     
teplo,                         

sparno

myšlien-                    
ka, po                               

slovinsky

veľký             
mestský                

okruh                                      
(skr.)

značka                           
radónu

1

opýtal                      
sa, po                            
česky

štát USA,                       
hl. mesto                         

Montpelier

v ten                   
istý deň                          
(právn.)

olym-                       
pijské                     

hry

Ábelova                              
matka

2

protitanko-                                    
vý kanón

obrazovka

3
skr. a                                   

podobne

Fatimin                             
milý

bodavý                           
hmyz

rímskych                         
51

predložka                           
(7. pád)

AMA,                        
ARP,                     
NEO

vlastnou                        
rukou

čert,                             
diabol

citoslovce                    
radosti

Karlova Ves potešila 
koncom roka karloveské 

deti. Čím konkrétne?

Krížovka
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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 2021Február 2023

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

Informujeme

Aj v tomto kalendárnom 
roku pokračujú denné 
centrá vo svojich pravi

delných aktivitách. V ponuke 
aktuálnych kurzov nechýba an
glický jazyk a pamäťové cvičenia 
pre seniorov. 

Pamäťové cvičenia sú pre se-
niorov jedným z prostriedkov, ako 
si udržiavať sviežu myseľ. Pravidel-
né posilňovanie pamäte a men-
tálne stimulujúca aktivita udržia-
vajú mozog v kondícii. Karloveskí 
seniori sa môžu zapojiť do aktuál-
neho kurzu pamäťových cvičení. 
Organizujú ho každý pondelok od 
16.00 h v dennom centre na Lacko-
vej a od 17.00 h v dennom centre 
na Tilgnerovej.

Obsah cvičení sa mení každý 
druhý týždeň. Pamäťové cvičenia 

Karloveské noviny pokraču
jú v sérii článkov, v ktorých 
uverejňujú poznatky z Me

diačnej poradne na rôzne témy. 
Táto rubrika bola vytvorená v 
spolupráci s mediátorkou Marti
nou Stašíkovou. Aj ona pripomí
na, že obyvateľov môžu trápiť 
podobné problémy, a tak rady 
môžu pomôcť viacerým. 

Otázka ženy, matky dvoch detí, 
ktorá uvažuje o rozvode: „S manže-
lom máme za sebou viaceré pokusy o 
udržanie manželstva. V posledných 
dňoch som však dospela k rozhod-
nutiu, že nemám už žiadnu nádej na 
zlepšenie. Som definitívne rozhod-
nutá, že sa chcem rozviesť. Už som 
túto tému aj otvorila s manželom. 
Ale on hovorí, že sa rozviesť nechce. 
Rovnako sa nechce o tejto téme so 
mnou ani len rozprávať. Neviem, 
ako mám postupovať. Myslím si, 
že je lepšie sa dohodnúť ako súdiť. 
Ako by sme mohli dospieť k dohode, 
keď sa nevieme ani porozprávať? 
Ešte nie som vyrovnaná s tým, že 
náš vzťah s manželom sa rozpadol. 

sa striedajú každý druhý ponde-
lok s cvičeniami pamäte pohybom. 
Je to opakovanie jednoduchých 
pohybov alebo gest, ktoré po in-
štruktorke cvičiaci opakujú. Kurz 
budú organizovať celoročne s 
kapacitou 10 až 15 ľudí.

V januári absolvovali seniori 
aj prvé tohtoročné hodiny an-
glického jazyka. Angličtina sa 
vyučuje v dennom centre na 
Lacko vej každý pondelok od 10.00 
do 11.00 h. Kurz je určený pre za-
čiatočníkov a potrvá minimálne 10 
týždňov. V prípade záujmu bude 
pokračovať aj počas jari.

Oba kurzy sú pre karloveských 
seniorov bezplatné. „Pozývame 
záujemcov na oba kurzy, či už 
tréning pamäte alebo anglický 
jazyk. Okrem samotných na-

Vôbec si neviem predstaviť, čo všet-
ko to bude znamenať pre naše dve 
malé deti. Zároveň ale potrebujem 
začať robiť nejaké kroky k tomu, 
aby sme situáciu vyriešili. Vôbec 
neviem, z ktorého konca začať. 
Veľmi mi záleží na tom, aby to celé 
pre deti prebehlo bez ujmy, ak sa to 
vôbec dá. Budem rada za akékoľvek 
nasmerovanie.“

Mediátorka radí: „Rozvod je 
neľahká situácia pre oboch part-
nerov. Spracovávajú rôzne emócie: 
hnev, frustráciu, sklamanie. Tiež sa 
obaja partneri pasujú s pocitmi stra-
chu a neistoty, ktorú prinesie zmena 
v ich živote. Zároveň táto situácia 
prináša potrebu zorientovať sa vo 
faktických veciach, právnom stave 
a úplne praktických krokoch. Aj 
keď manžel nechce aktuálne o veci 
hovo riť, máte stále priestor vykročiť 
sama. Zároveň môžete aj v tejto 
situácii robiť také kroky, ktoré sú 
najlepšie nielen pre vás, ale aj pre 
deti a manžela. O samotnom roz-
vode môže rozhodnúť len súd, nie 
mediátor. Návrh je možné podať 

dobudnutých vedomostí si seniori 
pochvaľujú aj spoločenský aspekt 
kurzov. Pravidelným stretávaním 
v skupinách sa predchádza izolácii 
a osamelosti, ktorá nie je u senio
rov ničím výnimočným,“ povedala 
koordinátorka denných centier 

aj bez súhlasu druhej strany. No v 
mediácii sa viete napríklad dohod-
núť, kto návrh podá, kedy, čo bude 
jeho obsahom. Dohoda manželov o 
týchto veciach môže mať pozitívny 
vplyv na celú postupnosť rozvodu 
a následnú dohodu vysporiadania 
majetku. V mediácii sa viete tiež 
dohodnúť na výchove detí a výživ-
nom. Bežne sa stáva, že aj keď sa 
strany spolu nerozprávajú, alebo sa 
nedokážu spolu rozprávať o danom 
probléme, u mediátora vedú disku-
siu a aj sa dohodnú. Dokonca sa stá-
va, v prípadoch, keď strany nie sú 
definitívne o rozvode presvedčené, 
že sa vďaka návšteve u mediáto-

Daniela Mesíčková.
V prípade záujmu môžu senio-

ri kontaktovať koordinátorku na 
adrese daniela.mesickova@kar-
lovaves.sk alebo telefonicky na 
čísle 02 707 11 291.

ab; Foto: MiÚ

ra nakoniec nerozvedú. Mediátor 
pomáha stranám, aby sa rozprávali 
s rešpektom a zamerali sa na cieľ.“

Karlovešťania, ktorí majú ťaž-
kosti v oblasti rodiny, partner-
ských vzťahov, susedského spolu-
nažívania, dedičských, či iných 
majetkových vzťahov, sa môžu 
ohlásiť mediátorke prostredníc-
tvom e-mai   lu stasikova@dobra-
dohoda.sk alebo telefonicky na 
0905 858 599 a dohodnúť si s ňou 
termín bezplatnej 15-minútovej 
konzul tácie. 

mš; Foto: ilustračné
 (@SAMPHOTOSTOCK / Prazisss)

Seniori sa opäť učia 
anglicky a cvičia si pamäť

Otázky a odpovede
z Mediačnej poradne na
tému rozvod manželstva

Kurzy anglického jazyka vedie Daniel Godány.
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Novinky zo ZOO Bratislava 

Od soboty 28. januára zo
stali brány ZOO Bratisla
va pre verejnosť na 30 dní 

zatvorené. Dôvodom je úhyn jed
ného jedinca husi podunajskej, u 
ktorého sa potvrdil vírus vtáčej 
chrípky H5N1. Informovala o tom 
bratislavská zoologická záhrada. 
Tento druh husi sa nachádzal v 
zoo na otvorenej vodnej ploche, 
kde boli pravdepodobne no
sičom vírusu divo žijúce vtáky.

Aj napriek tomu, že riziko preno-
su vtáčej chrípky na ľudí je nízke, 
zoo prijala opatrenia nariadené 
regionálnymi veterinármi. Dobrou 
správou je, že žiadne ďalšie vtác-
tvo, ktoré sa vyskytovalo na spod-
nom jazere, nemusí byť utratené. 
Všetky jedince z jazierok pre-
ventívne presťahovali do zázemí, 
kde budú sledovať ich zdravotný 
stav.

Podobnú situáciu už v minulých 
rokoch museli riešiť aj v Národnej 
zoologickej záhrade v Bojniciach 
aj v ZOO Košice, kde sa prípady 
vtáčej chrípky vyskytli u rôznych 
druhov kačíc či dokonca lyžičiara. 
Počas najbližšieho obdobia budú 
môcť návštevníci sledovať dianie 
v zoo prostredníctvom sociálnych 
sietí.

Vzácne zimné mláďatá
Začiatkom zimy sa v zoologickej 

záhrade narodili vzácne mláďatá – 
samička africkej bahennej antilopy 
sitatungy západnej a samček kri-
ticky ohrozeného ázijského divia-
ka visajanského. Keďže spomínané 

mláďatá prišli na svet ešte minulý 
rok, na prvé mláďa v roku 2023 
ešte len čakajú.

Sitatunga západná je močiarna 
antilopa z Afriky. Jeden zo starších 
názvov antilopa bahenná vysti-
hoval spôsob života tejto antilo-
py. Vyhľadáva brehy riek a jazier, 
podmáčanú savanu alebo rozľahlé 
močariny. Sitatunga má výborný 
sluch, a preto je dosť plachá. Tvorí 

stáda zložené hlavne zo samíc s 
mláďatami, samci žijú väčšinu roka 
samotársky. 

Diviak visajanský žije na ostro-
voch Filipín, kde je ohrozo-
vaný výrubom lesov, čím stráca 
prirodzené prostredie k životu. 
Hlavnou hrozbou pre tento druh 
diviaka sú však ľudia, ktorí ho lovia 
pre jeho mäso alebo ako škodcu na 
poľnohospodárskych plodinách. 

Tento druh pomáhajú zachovávať 
práve zoologické záhrady, ktoré 
pomocou správneho manažmentu 
chovu zachovávajú zdravé zálož-
né populácie. Diviak visajanský 
je veľmi inteligentné zviera. V 
parížskej ZOO dokonca pozorovali, 
ako používa na vykopávanie potra-
vy kus dreva.

mš; Foto: ZOO Bratislava

ZOO Bratislava je 
dočasne zatvorená

Inzercia

Karlova Ves hľadá  
do školských jedální  

v materských školách  
kuchárov/ky a pomocné sily

HĽADÁME PREDAVAČKU AJ KUCHÁRKU

Prijmeme šikovné a pozitívne pracovníčky na predaj a výdaj 
jedál a jednoduché varenie a prípravu pizze
– na hlavný pracovný pomer aj na dohodu

– pracovná doba Po-Štv 7.30 – 16.00, Pia 7.30 – 14.00
– nástupná mzda 800 €/brutto, po zaučení zvýšime

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA TEL. Č.: 0903 438 834

DO BUFETU NA PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTE  
V MLYNSKEJ DOLINE

Viac informácií vám poskytne vedúca 
jedálne na tel. č.: 0904 465 028.

Novonarodený samček diviaka visajanského.
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Tohtoročnú plesovú sezónu 
otvorila v kultúrnom dome 
ešte v  januári Fakulta 

matematiky, fyziky a  informa
tiky Univerzity Komenského 
v  Bratislave. Odštartovala sériu 
ďalších tanečných zábav. Napriek 
tomu, že pandémia plesové 
zábavy viac neobmedzuje, počet 
plesov nie je ako v  predchádza
júcom období pred pandémiou. 
Medzi hlavné dôvody patria naj
mä tie ekonomické.

Mnohé inštitúcie sa rozhodli v 
záujme úsporných opatrení upus-
tiť od plesu a fašiangy oslávia 
skromnejšie. „Z  dôvodu úsporných 
opatrení Karlova Ves tento rok 
neorganizuje vlastný ples. Teší nás 
prejavený záujem obyvateľov o ples 
a veríme, že v budúcich rokoch sa na 
ňom budeme môcť znovu stretnúť,“ 
povedal vedúci oddelenia kultúry 
Šimon Králik             ab; Foto: 

ilustračné (Kamel klub)

Začala sa plesová sezóna
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Kultúra / Informujeme

Na pozvanie Karloveskej 
knižnice zavítal do Kar
loveského centra kultúry 

v nedeľu 22. januára predpolud
ním básnik, prozaik, dramatik, 
scenárista, textár, výtvarník 
a autor literatúry pre deti a 
mládež Daniel Hevier.

Celou jeho tvorbou sa ne-
sie myšlienka, že všedný život 
je vlastne zázračný a nevšedný. 
Daniel Hevier porozprával o svo-
jej ostatnej knižke Ktoviečíkovia. 
Prečítal aj zo svojich básní a dokon-
ca aj zaspieval. Na záver stretnutia 
sa uskutočnila tiež autogramiáda.

mš; Foto: Kamel klub

Karloveské centrum kultúry
privítalo Daniela Heviera

Predstavenie Prešporské 
rozprávky v  nedeľu 15. 
januára v Karloveskom cen

tre kultúry videla viac ako stov
ka najmenších obyvateľov Kar
lovej Vsi spolu s rodičmi. 

Zoznámili sa nielen s charak-
terom niekdajšieho Preš porku, 
ale spoznali i jeho hrdinov – Janka 
z Vydrice, prešporského ducha či 

múdreho Bartolomeja. 
 „Naše mesto nie je plné iba zau-

jímavých budov, ale aj výborných 
chutí či hrdých Prešpurákov. Veríme, 
že nejeden sedel aj medzi divákmi a 
Prešporské rozprávky mu rozvese-
lili deň,“ priblížil vedúci oddelenia 
kultúry Šimon Králik.

mš; Foto: Kamel klub

Najmenší Karlovešťania 
spoznávali starý Prešporok

Daniel Hevier sa cíti dobre medzi svojimi 
malými čitateľmi.

Po dlhej a ťažkej chorobe 
zomrel v pondelok 23. januára  
matematik a diplomat Jozef 
Dravecký. Posledná rozlúčka s 
ním sa uskutočnila v sobotu 28. 
januára 2023 v Kostole sv. Fran-
tiška z Assi si v Karlovej Vsi a 
následne na miestnom cintoríne. 

Jozef Dravecký bol v júni 1991 
menovaný za prvého námestníka 
ministra medzinárodných vzťa-
hov SR. V tejto funkcii pôsobil do 
leta 1992. V októbri toho istého 
roka bol vyslaný za vedúceho za-
stupiteľského úradu v Bulharsku. 
V Sofii pôsobil od r. 1994 do r. 

1998 ako mimoriadny a splno-
mocnený veľvyslanec SR. V roku 
2000 bol vyslaný do Rigy, kde 
ako veľvyslanec zakladal a viedol 
slovenský zastupiteľský úrad pre 
Lotyšsko, Litvu a Estónsko až do 
r. 2005. Jeho po sledným veľvy-
slaneckým postom bola Svätá 
stolica v rokoch 2007 – 2013, kde 
pôsobil pri dvoch pápežoch, Be-
nediktovi XVI. a Františkovi.

V prvých slobodných ko-
munálnych voľbách v roku 1990 
bol zvolený do miestneho za-
stupiteľstva, jeho členom bol do 
roku 1994. 

Bol aktívny aj v Združení 
kresťanských seniorov Sloven-
ska ako predseda karloveského 
klubu.

 

Česť jeho pamiatke! 
red; Foto: MiÚ

Zomrel Jozef Dravecký



14

www.karlovaves.sk K ARLOVESKÉ NOVINY 

Harmonogram pristavenia 
kontajnerov  
Február – Marec 2023

Jún 2021Február 2023 Informujeme

158158
• Polícia začala trestné stíhanie voči doposiaľ nezistenému páchateľovi vo veci 
prečinu poškodzovania cudzej veci. Ten v čase od 19.30 h dňa 8. decembra do 19.15 
h dňa 20. decembra na parkovisku pod poliklinikou na ulici Karloveská 6 B poško-
dil zaparkované motorové vozidlo zn. Mercedes. Odstránil z neho tabuľky s evi-
denčnými číslami, pred zadným kolesom poškodil plastovú lištu, odstránil spätné 
zrkadlo, rozbil okno vodičových dverí. Na bočnej strane a prednej kapote vytvoril 
preliačiny, z prednej časti vozidla odstránil masku chladiča, rozbil predné svetlo na 
strane vodiča, odtrhol stierač na strane vodiča a rozbil čelné okno. Svojim konaním 
spôsobil poškodenej celkovú škodu vo výške minimálne 1500 eur. 
• Polícia prijala trestné oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania podvodu, 
ktorého sa mal dopustiť doposiaľ neznámy páchateľ 19. decembra vo večerných 
hodinách. Oznamovateľka reagovala na inzerát, ktorý mal byť uverejnený na 
sociálnej sieti. Jeho obsahom bol predaj mobilného telefónu v hodnote 550 eur, 
ktorý mal inzerovať podozrivý páchateľ vystupujúci pod falošným menom. Po vzá-
jomnej komunikácii oznamovateľka odoslala na účet páchateľa 275 eur ako zálohu 
na kúpu telefónu. Ten jej mal byť doručený nasledujúci deň. Na základe toho mala 
oznamovateľka páchateľovi po skontrolovaní zásielky doplatiť zvyšnú sumu 275 
eur. Doteraz jej však nebol doručený ani mobilný telefón a nebola jej vrátená ani 
poukázaná záloha. Týmto konaním uviedol páchateľ oznamovateľku do omylu a 
spôsobil jej škodu vo výške 275 eur.  

Policajný zápisník 
(december) 

Medzi Karlovešťanmi sme 
privítali Ninu, Sáru a Stelu
Meno dátum narodenia rodičia
Nina Zindler 7. decembra Judita a Jaroslav Zindlerovci
Sára Kellner 27. decembra Miriam a Lukáš Kellnerovci
Stela Parolly 10. januára Kristína a Patrik Parolly

Nina

Stela 

Sára

Foto: osobné archívy rodín
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RIADKOVÁ INZERCIA
Servis a opravy PC a WiFi siete v Karlovej Vsi. www.aatuh.sk. Kontakt: 
0915 720 730.
Vodoinštalatér, tel.: 0904 307 824.
Doprava, sťahovanie, demontáž, odvoz a likvidácia starého nábytku a spotre-
bičov, dovoz nového nábytku. Tel.: 0915 741 475, email: ba-tranzit@centrum.sk.
DOUČUJEM angličtinu a slovenčinu, aj cez víkendy, tel. č.: 0905 222 966.
Opravy v domácnosti, servis plastových okien, vŕtanie, montáž svetiel, montáž 
nábytku, výmena a osadenie vod. batérií. Tel.: 0948 727 605.

Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi ra-
tolesťami. Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným dieťat-
kom do 15. februára e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Ne-
zabudnite uviesť meno rodičov i priezvisko a meno dieťaťa. 

7. 2. 2023
Kresánkova - nad 
Parkom Kaskády

8. 2. 2023
Dlhé diely III.  

roh Komonicová/
Nad ostrovom

14. 2. 2023
Jamnického 8

22. 2. 2023
Brodská 6

28. 2. 2023
Kuklovská - oproti 58

1. 3. 2023
Hlaváčiková 27  

– spredu

15. 2. 2023
Nad lúčkami 27 

– roh Ferdiša Kostku

7. 3. 2023
Devínska cesta  
– vedľa garáží

21. 2. 2023 
Karloveská – oproti 30

8. 3. 2023
Staré grunty – parkovisko pri 
cintoríne vedľa kvetinárstva

Inzercia
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Šport

V sobotu 11. februára sa 
pobeží tretí beh v rám
ci ČSOB zimnej série. 

Bežecká séria je jednou z 
obľúbených foriem prípravy na 
jarný Bratislavský maratón.  

Zimná séria má podtitul 
Valentínska edícia. Štart a cieľ 
bude pred kúpaliskom Rosnička. 
Trasa povedie po ceste M. Schnei-
dera-Trnavského popri Iuvente 
smerom k Parku SNP.  Na jeho 
konci sa bežci otočia, a tou istou 
trasou pobežia k Iuvente. Obídu ju 
zozadu a za areálom futbalového 
štadióna odbočia na Harmincovu, 
budú pokračovať opäť na ulicu M. 
Schneidera-Trnavského. Odtiaľ 
cesta povedie do cieľa.

Účastníci majú na výber dve 
dĺžky trate: 5-kilometrová trať po-
zostáva z jedného okruhu, bežci 
na 10-kilometrovej trati absolvujú 
dva okruhy. V priestoroch štartu a 
cieľa prebehne registrácia bežcov. 

K dispozícii budú šatne, úschovňa a 
WC. Štart pretekov je naplánovaný 
na 11.00 h. Detské behy sa začnú o 

10.30 h. Viac informácií nájdete na 
webe organizátora bratislavama-
rathon.sk.

ab; Foto: ilustračné (Facebook 
Bratislavský vianočný beh)

Bežecká zimná séria 
zamieri aj do Líščieho 
údolia

Viete plávať a chcete si po
riadne zacvičiť? Ak ste na 
obe otázky odpovedali 

áno, tak vedzte, že karloveská 
plaváreň opäť spustila hodiny 
aquafitness. Aktívny pohyb vo 
vode si môžete prísť vyskúšať 
každý utorok a piatok o 20. ho
dine. 

Je potrebné sa prihlásiť po-
mocou rezervačného systému 
plavaren-majernikova.reenio.sk.  
Cena cvičenia je 7 eur. Pravidelní 
návštevníci môžu využiť aj zvýhod-
nenú 5-vstupovú permanentku za 
30 eur. Kapacita cvičiacich na ho-
dine je obmedzená na maximálny 
počet desať frekventantov. Neda-
jú sa uplatniť zľavy v rámci výhod 
Multisport karty.

Jedinečnosť tohto aktívneho 
pohybu vo vode spočíva v tom, že 
využíva odpor vody. Čím je odpor 

vody silnejší, tým účinnejšie je aj 
cvičenie. Okrem plávania je voda 
ideálnym priestorom aj na cviče-
nie. Pohyb vo vode je šetrný ku 
kĺbom a šľachám, ktoré sú menej 
namáhané v porovnaní s cvičením 
na suchu. 

Karloveská plaváreň v ZŠ A. 
Dubčeka je otvorená od pondelka 
do nedele, vždy od 6.00 do 22.00 
h. Počas školských dní je pre verej-
nosť vyhradený čas 6.00 - 8.00 h a 
14.00 - 22.00 h. Posledný vstup je 
od 20.45 h. Rodičia s malými deťmi 
od 6 do 18 mesiacov môžu plávať 
vždy v nedeľu predpoludním. Všet-
ky informácie nájdete na webe 
plavarenmajernikova.sk 

ab; Foto: MiÚ

Plaváreň opäť spustila 
cvičenie aquafitness

Aquafitness je určený pre akúkoľvek 
vekovú i výkonnostnú skupinu.
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Február 2022Jún 2021Február 2023 Kultúra

Vstupné 3 € - sprievod zadarmo
Počet miest je limitovaný.
Prihlásenie na rezervacie@karlovaves.sk

10.00
10.30
10.40
1 1 . 1 0
Sprievodný program: tvorivé dielne

ZAČIATOK S CIRKUS-KUSOM
PREHLIADKA KOSTÝMOV
MINIDISKO
VYHODNOTENIE

PROGRAM:

INFO:

Karloveské centrum kultúry


