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Karlova Ves chcela ochrániť 
svoj klenot. Vyhlásila v tej
to zóne stavebnú uzáveru, 

aby zabránila developerom stavať, 
okresný úrad ju ale zrušil. Karlo
va Ves sa preto obrátila so žalobou 
na súd. Ten dal za pravdu okres
nému úradu a zátoka už chránená 
nie je. Je pritom vzácnym územím, 
v ktorom Karlovešťania radi trávia 
voľný čas. Mestskej časti nepomo
hol ani protest prokurátora.
„V  tomto  zmysle  naše  úsilie  vyšlo 

nazmar.  Ukazuje  sa,  že  v  Bratislave 

v  posledných  rokoch  nie  je  možné 
presadiť  stavebnú  uzáveru.  Podobnú 
skúsenosť majú aj ostatné časti mes-
ta. Zostáva nám jediná možnosť a to, 
intenzívna  spolupráca  s  Hlavným 
mestom  SR  Bratislava  a  zabezpeče-
nie  dôsledného  dodržiavania  limitov 
územného plánu,“ povedala starostka 
Dana Čahojová.

Vicestarosta Branislav Záhradník 
prízvukuje, že na ochranu územia 
okolo Karloveskej zátoky nesmie 
Karlova Ves v žiadnom prípade 
rezignovať. „Stále  je  to  lokalita,  kde 

sú nezastavané pozemky a do budúc-
nosti je možné očakávať záujem deve
loperov.  Preto  je  potrebné  hľadať 
všetky spôsoby ako chrániť  túto jedi-
nečnú lokalitu, ktorá je už roky pries
torom pre šport a rekreáciu v prírod-
nom  prostredí  pre  širokú  verejnosť. 
A o to sa budeme snažiť aj naďalej.“

Stavebná uzávera bola vyhlásená 
v zátoke iba pol roka. V máji 2016 
okresný úrad rozhodol o jej zrušení. 
Mestská časť sa obrátila na krajskú 
prokuratúru, až napokon snahu Kar-
lovej Vsi o vyhlásenie stavebnej uzá

very zmietol zo stola vtedajší minister 
dopravy.

Súd žalobu zamietol
Aktuálna žaloba bola Krajským 

súdom zamietnutá. Štvorročná snaha 
o pokračovanie stavebnej uzávery, 
ktorá by bola spoľahlivým nástrojom 
na zachovanie podoby Karloveského 
ramena, zatiaľ neslávila úspech. 
Jednou z možností, ako získať kon-
trolu nad stavebnou činnosťou v tej
to rekreačnej zóne, je začať nové 
konanie o stavebnej uzávere. 

ab; Foto: Ivana Bábiková

Na zrekonštruovanej trati premávajú linky 4 a 9

Súd zrušil stavebnú uzáveru Karloveskej zátoky

Celoplošné testovanie

Testovanie v Karlovej 
Vsi odhalilo  
0,65 percenta  
pozitívnych. 
Viac na s. 6.

Schválený karloveský rozpočet

Polovica výdavkov 
pôjde do oblasti 
školstva  
a vzdelávania.
Viac na s. 5.

Platnosť parkovacích kariet 

Staré karty pre 
rezidentské aj vyhradené 
parkovanie platia do 
konca februára.
Viac na s. 3.
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Bratislava 
odložila 
spustenie 
celomestskej 
parkovacej 
politiky 
na október

Mesto hľadá riešenie 
ďalšieho osudu lávky  
pri OD Centrum

Rozhodli o tom mestskí po
slanci na decembrovom 
zasadnutí mestského zastu

piteľstva. Pôvodne mali začať platiť 
pravidlá nového parkovacieho sys
tému od januára. Ukázalo sa však, 
že jeho spustenie si vyžaduje dlhšiu 
a náročnejšiu prípravu. Navyše 
do procesu prípravy jej spustenia 
zasiah la aj pandémia.

Súčasťou nového systému parko-
vania budú parkovacie zóny s upra
venými pravidlami parkovania. Tie 
budú vznikať v spolupráci mesta 
s mestskými časťami a zrejme budú 
zohľadňovať už existujúce parkova-
cie zóny. „Ktoré  z  nich  budú  regu-
lované,  to  závisí  od mestských  častí. 
Na základe prvotných vstupov od nich 

Je záchrana lávok v areáli 
OD Centrum možná a fi
nančne únosná? Alebo sú 

lávky nezvratne poškodené a tre
ba ich zbúrať? Odpoveď na tieto 
otázky malo nájsť hlavné mesto do 
30. novembra 2020. Zistenia mal 
bratislavský magistrát predložiť 
karloveskému stavebnému úradu. 
Zatiaľ sa to nestalo.
„Hlavné  mesto  pripravuje  v  spo-

lupráci  s  mestskou  časťou  Karlova 
Ves a majiteľom areálu OD Centrum 
na  Borskej  a  súčasne  i  užívateľom 
dotknutých  plôch  spoločné  riešenie  
v danej záležitosti,“ informovala o ak-
tuálnom stave riešenia havarijného 
stavu lávky hovorkyňa hlavného mes-
ta Katarína Rajčanová.

Stavebný úrad v Karlovej Vsi ešte 

v roku 2019 nariadil hlavnému mestu 
nevyhnutné stavebné úpravy a vy-
hotovenie projektovej dokumentácie 
so statickým posúdením dotknutej 
lávky. Mesto však od februára 2020 
posúva termín predloženia dokumen-
tov. Konečný termín nestihlo. Kar-
loveský stavebný úrad však s ďalším 
odkladom nesúhlasí a riešenie situácie 
považuje za akútne.

Karloveský stavebný úrad nariadil 
mestu z dôvodu ochrany bezpečnos
ti zabezpečovacie práce na stavbe 
lávok, čo hlavné mesto urobilo vlani 
v septembri. Mesto lávky aj rampy 
oplotilo a zamedzilo k nim prí
stup. Odvtedy sa na mieste nič ne deje. 
Mestská časť pritom lávky oplotila 
už koncom roka 2019, aby neboli 
ohrozené životy, zdravie a majetok 

chodcov.
Terasy sú súčasťou budovy OD 

Centrum a budovy Domu služieb. Ak 
statický projekt preukáže, že lávky 
nie je možné zachrániť alebo efek-
tívne opraviť, je pravdepodobné, že 
po prípadných búracích prácach zo

stanú prístupné pre verejnosť len úzke 
terasy po obvode OD Centrum. Zákaz-
níci by tak mali prístup k prevádzkam 
aj zvonka, nielen formou vnútorných  
eska látorov. Karlova Ves je však na te
raz odkázaná na aktivitu bra tislavského 
magistrátu.   mš; Foto: MiÚ

spracujeme  prieskum  parkovacích  
miest a vozidiel a podľa  toho navrh-
neme  hranice  parkovacej  zóny. 
Konečná  verzia  parkovacej  zóny, 
vrátane  typu  regulácie,  vznikne  
v spolupráci mesta a mestskej časti,“ 
vysvetľuje hovorkyňa hlavného mes-
ta Katarína Rajčanová a dodáva: „Ak 
niektorá  z  existujúcich  zón  nebude 

hneď  súčasťou  novej  veľkej  parkova-
cej  zóny,  je  na  rozhodnutí  mestskej 
časti,  čo  s  ňou  zatiaľ  spraví.  Pred-
pokladáme,  že  bude  fungovať  para-
lelne a bude začlenená neskôr.“
„Okrem už existujúcich dvoch  zón 

regulovaného  parkovania  pripravu-
jeme  projekty  organizácie  dopravy  
i v ďalšom území. Mali by sa týkať ulíc 

J.  Stanislava,  Ľ.  Fullu  a  Pribišova. 
Tieto  projekty  budú  podkladom  pre 
rozšírenie  rezidentského  parkovania 
o ďalšie  lokality v Karlovej Vsi,“  in-
formuje o prípravách Karlovej Vsi na 
zavedenie celomestskej parkovacej 
politiky vedúca oddelenia dopravy 
a životného prostredia miestneho úra-
du Jana Španková.    mš; Foto: MiÚ

Február 2021

Nová zóna regulovaného parkovania by mala vzniknúť aj na  
Ulici Jána Stanislava.

Hlavné mesto malo prísť s riešením budúcnosti lávok  
a terás do konca novembra, no nestalo sa.
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Spoplatnené vyhradené parkovanie: 
zuzana.stulrajterova@karlovaves.sk 

Správy z mestskej časti

Vyhradené parkovanie  
v Karlovej Vsi stojí  
385 eur ročne

Staré rezidentské karty a karty 
pre vyhradené parkovanie 
platia do konca februára

Majú istotu, že vždy za
parkujú pri svojom by
tovom dome, no za tento 

komfort musia zaplatiť viac. Kým 
doteraz stálo vyhradené parko
vanie v Karlovej Vsi 345 eur, po 
novom to bude 385 eur. Zvýšenie 
poplatku schválili karloveskí po
s lanci. Vyhradenému parkovaniu 
však zvoní pomyselný umieračik. 
Ak sa spustí celomestská parkova
cia politika, vyhradené miesta sa 
postupne zrušia a budú slúžiť všet
kým Karlovešťanom.

Všeobecne záväzné nariadenie 
o miestnych daniach, ktoré prijali 
poslanci na decembrovom zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva, upravilo 
cenu za prenájom vyhradeného par-
kovacieho miesta. Dôvodom je to, že 
vodiči, ktorí si už nechceli prenajímať 
miesto pre vyhradené parkovanie, 

Karlova Ves predĺžila plat
nosť starých bezplatných 
rezidentských parkovacích 

kariet pre zóny Silvánska a Veter
nicová/Hlaváčiková, ako aj kariet 
pre spoplatnené vyhradené par
kovanie. Všetky parkovacie karty, 
ktorých platnosť sa mala pôvodne 
skončiť 31. decembra 2020, budú 
platiť až do 28. februára 2021. 
Vychádza tak v ústrety tým oby
vateľom Karlovej Vsi, ktorí si karty 
nestihli vyzdvihnúť pred koncom 
minulého roka a v novom roku im 
to už neumožnili prijaté protiepide
miologické opatrenia.

Karty pre spoplatnené vyhradené 
parkovanie bude miestny úrad zasie
lať poštou až do konca februára. Bez-

platné rezidentské karty pre zóny 
Silvánska a Veternicová/Hlaváčiková 
si ich držitelia budú môcť vyzdvihnúť 
priamo v sídle miestneho úradu až po 
ukončení zákazu vychádzania.
„O  obnovení  možnosti  vyzdvih-

nutia  si  rezidentskej  karty  na  rok 
2021  budeme  informovať  verejnosť 
prostredníctvom  oficiálnej  webovej 
stránky Karlovej Vsi a  jej profilu na 
sociálnej  sieti,“ informuje vedúca 
oddelenia dopravy a životného pro
stredia miestneho úradu Jana Špan-
ková a dodáva: „O predĺžení platnosti 
oboch typov kariet je informovaná aj 
mestská  polícia,  rezidenti  sa  preto 
nemusia obávať sankcií.“ 

mš; Foto: MiÚ

často ignorovali povinnosť riadneho 
odstránenia zvislého dopravného 
značenia. 

Miestny úrad musel vyslať na 
každé takéto miesto pracovníka, aby 
po neporiadnom vodičovi neaktuálne 
označenie zlikvidoval. Výnimkou 
neboli ani nebezpečne prečnievajúce 
zvyšky po kovových značkách. Tie 
musel po vodičovi riešiť na vlastné 
náklady podnik Verejnoprospešné 
služby Karlova Ves. Na niektorých 
nezodpovedných vodičov tak nepria-
mo doplácali všetci. Títo pracovníci 
mohli miesto toho upratovať ulice, 
orezávať stromy či maľovať škôlky.

Mestská časť preto pristúpila  
k zvýšeniu poplatku za prenájom 
vyhradeného parkovacieho miesta. 
Tým zároveň oslobodila končiacich 
nájomcov od povinnosti odstráne-
nia značiek. Tie už bude mestská 

časť odstraňovať na vlastné náklady. 
Výhoda tohto kroku spočíva aj v jed-
noduchom odstránení značenia po 
zavedení jednotnej celomestskej par-
kovacej politiky.

Za vyhradené parkovanie platia 
v iných mestských častiach viac

Len pre porovnanie, karloveská 
sadzba za parkovacie státie je po
rovnateľná s inými mestskými časťa-
mi. Dúbravčania síce platia za par-
kovacie miesto o 91 eur menej, ale 

v porovnaní so 622 eurami Nového 
Mesta ide stále o prijateľnú cenu. 
Petržalčanov stojí vyhradené par-
kovanie 602 eur, obyvatelia Rače 
platia 438 eur a v Rusovciach vyjde 
parkovacie státie na 475 eur. Najlac-
nejší je Lamač, kde celoročné miesto 
stojí 220 eur. Okrajové mestské časti 
ako Záhorská Bystrica alebo Čunovo 
verejné priestranstvo na účel parkova-
nia neprenajímajú vôbec.

ab; Foto: MiÚ

Bezplatné rezidentské parkovanie v zónach 
Silvánska a Veternicová/Hlaváčiková:

beata.bohacikova@karlovaves.sk 
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Opäť ožíva projekt výstavby  
na Janotovej

Karlova Ves chce regulovať ďalšiu výstavbu 
prostredníctvom územných plánov zón

Vyše desať rokov odložený 
projekt výstavby v svahu 
medzi ulicami Janotova 

a Hany Meličkovej naberá reálnej
šie kontúry. Mesto už k zámeru 
výstavby dokonca vydalo kladné 
záväzné stanovisko. Karloveský 
úrad žiadosť o územné rozhodnutie 
zatiaľ nedostal.

Pôvodný zámer bol na stole v roku 
2008, ale vtedy ho nakoniec zmietla 
hospodárska kríza. Po vyše desaťročí 
sa developer prihlásil k slovu opäť. 
Tentoraz vyzerá byť jeho stavebný 
zámer uskutočniteľný. Súčasný pro-
jekt má pozmenenú podobu. Pôvod-
ných desať poschodí v troch bytových 
domoch znížil developer na osem, 
z ktorých päť bude nadzemných. 

Tie majú stanoviť jasné pra
vi dlá pre novú výstavbu 
v Karlovej Vsi, regulovať 

ju a prípadne ju aj obmedzovať. 
Takýmto spôsobom chce kar
loveská samospráva zabrániť 
nežiadúcej výstavbe v Karloveskej 
zátoke, záhradách nad Devínskou 
cestou či na Starých gruntoch. 

Územné plány zón plánuje ob-
starať po schválení zmien a do-
plnkov územného plánu Bratislavy 
aj v lokalitách Jamnického – Nad Si-
hoťou, Nad lúčkami, Hlaváčiková 
– Iskerníková a Karloveská – Jána 
Stanislava. Pokračovať sa bude aj 
v ich obstarávaní pre lokalitu Janoto-
va – Hany Meličkovej a svah medzi 
Devínskou cestou a ulicou Hany 
Meličkovej.

V prevažnej väčšine ide  o územia, 
ktoré sú v súčasnosti nezastavané, 
zväčša zarastené náletovou zeleňou. 
V územnom pláne Bratislavy sú však 
zaradené medzi rozvojové územia, 
čo znamená, že sa tam ráta s výstav-
bou. Časť pôvodných záhrad, najmä 
nad Devínskou cestou, je vyplnená 
dožívajúcou zástavbou záhradných 
chát a domčekov, ale už niekoľko 
rokov, možno i desaťročí, sa tu čulo 
rozvíja výstavba nielen rodinných do-
mov. Všetky tieto lokality priťahujú 
záujem developerov.
„Územné  plány  zón  (ÚPZ)  majú 

V dvoch objektoch je naplánovaná by-
tová výstavba s niekoľkými ateliérmi. 
Tretí objekt počíta so zriadením ho-
tela s prechodným ubytovaním s 15 
apartmánmi.  

Karlova Ves upozorňuje, že ide 
o veľmi citlivo vnímané územie 
s ohľadom na životné prostredie, zlo-
žitosť terénu a dopravnú obslužnosť. 
„Už pred rokmi vznikla pomerne veľká 
petícia  obyvateľov  proti  výstavbe 
v tej to lokalite. Preto pri posudzovaní 
nového  investičného  zámeru  treba 
na  všetkých  úrovniach  postupovať 
s ma ximálnou opatrnosťou a dôsled-
nosťou. Dôležité bude chrániť verejný 
záujem a brať ohľad na pripomienky 
občanov, ktorí v danej  lokalite žijú,“ 
zdôraznil vicestarosta Karlovej Vsi 

Branislav Záhradník.
Projekt sa momentálne nachá

dza v štádiu posudzovania vplyvov 
na životné prostredie. Developer už 
má kladné záväzné stanovisko k in-
vestičnej činnosti z magistrátu. Je 
teda iba otázkou času, kedy sa prihlási 

na karloveskom stavebnom úrade so 
žiadosťou o územné konanie. Ak bude 
projekt v súlade s územným plánom 
mesta, karloveský stavebný úrad ho 
bude musieť schváliť.

ab; Foto: MiÚ

stanoviť  jasné  pravidlá,  ktoré  budú 
výstavbu v týchto územiach regulovať 
a  prípadne  aj  obmedzovať.  Funkčné 
využitie  územia,  teda  to,  čo  nemôže 
alebo  môže  byť  v  danom  území  
umiestnené, stanovuje platný územný 
plán Bratislavy  z  roku 2007,“ ozrej
muje význam regulácie výstavby 
prostredníctvom ÚPZ vedúci referátu 
územného rozvoja miestneho úradu 
Peter Vaškovič.  

Pomer výstavby a zelene
Medzi základné regulatívy patrí 

najmä maximálny rozsah zastavaných 
plôch a nadzemných podlažných 
plôch zástavby, ale aj minimálny 
rozsah plôch zelene. Avšak pre stabi-
lizované územia, ktoré sú vymedzené  
v územnom pláne, už nie sú stanovené 
jednoznačné limity a obmedzenia.
„Považujeme  za  mimoriadne 

dôležité,  ale  aj  náročné,  najmä 
v  exponovaných  svahovitých  úze
miach,  stanoviť  v  ÚPZ  nielen  počet 
nadzemných  podlaží,  ale  aj  tých 
podzemných.  A  toto  nemôže  byť  sta-
novené  v  žiadnom  inom  dokumente 
než v ÚPZ,“ povedal Peter Vaškovič.

Regulácia trvá niekoľko rokov
„Proces  obstarania,  spracovania, 

prerokovania  a  schválenia  ÚPZ  je 
náročný  z  hľadiska  časového,  ale  aj 
finančného.  Do  jeho  prípravy  totiž 
mi nimálne  dvakrát  vstupuje  prero-
kovanie  pripravených  dokumentácií 

s  orgánmi  územného  plánovania, 
s  dotknutými  orgánmi  a  organizá-
ciami,  so  správcami  sietí,  ale  najmä 
s  verejnosťou  a  vlastníkmi  pozem-
kov,“ upo zorňuje Peter Vaškovič. 
Tieto procesy sú mimoriadne náročné 
na osobné stretnutia a rokovania, 
ktorých cieľom je dosiahnuť kom-
promis a dohodu. To sa však nie 
vždy, vzhľadom na rozdielne zámery 
a názory účastníkov konania, podarí 
dosiahnuť rýchlo a bezbolestne. 

Po spracovaní jednotlivých etáp 
ÚPZ a ich prerokovaní, vstupuje 
na scénu aj štátna správa. Okresný 
úrad musí odobriť všetky vykonané 

úkony a musí vydať svoje stanovis-
ko, v ktorom potvrdí, že ÚPZ bol 
obstaraný, spracovaný a najmä pre-
rokovaný v súlade s platným staveb-
ným zákonom. „Práve vydanie tohto 
stanoviska  býva  faktorom,  ktorý 
často  oddiali  možnosť  predloženia 
ÚPZ  na  jeho  schválenie.  Po  dlhej 
a  častokrát  i  strastiplnej  ceste  ob-
starávania,  majú  napokon  poslanci 
karloveského  miestneho  zastupi-
teľstva  právomoc  územný  plán  zóny 
schváliť  alebo  ho  odmietnuť,“ uzat-
vára Peter Vaškovič. 

mš; Foto: MiÚ

Zámer developera postaviť na tomto mieste tri bytové 
domy, zatiaľ nezískal územné rozhodnutie.

Február 2021

Územný plán zóny pomôže regulovať budúcu 
výstavbu aj v lokalite Nad lúčkami - Lackova.
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Karlova Ves v tomto roku investuje do detských ihrísk 
výrazne viac prostriedkov.

Správy z mestskej časti

Karlova Ves bude v tomto 
roku hospodáriť so sumou 
17 480 585 eur. Napriek 

komplikovanej situácii v mestách 
a obciach bude celkový rozpočet 
vyrovnaný, bežný dokonca prebyt
kový, na úrovni 429 405 eur. Roz
počet schválili na decembrovom 
zasadnutí miestni poslanci. Najviac 
výdavkov pôjde tradične do oblasti 
školstva a vzdelávania.
„Rozpočet  sme  museli  zostaviť 

s  určitou  opatrnosťou  vzhľadom 
na  pandémiu  a  možné  výpadky 
v daňových príjmoch, ktoré ako samo-
správa môžeme mať. Situáciu budeme 
sledovať a v prípade, že by bol vývoj 
priaznivý,  pustíme  sa  aj  do  väčších 
investícií. Ak nie, budeme musieť fun-
govať v obmedzenom režime a zabez-

pečiť  základné  fungovanie  mestskej 
časti,“ povedal vicestarosta Karlovej 
Vsi Branislav Záhradník.

Polovica výdavkov pôjde do oblasti 
školstva a vzdelávania. Mestskej čas-
ti sa podarilo získať pre svoje školy 
štátny transfer vyšší o 425 tisíc eur. 
Celkové výdavky do sociálnej oblasti, 
na denné centrá pre seniorov, domá-
cu opatrovateľskú službu, stravovanie 
seniorov a ďalšie nebudú znížené, 
zostanú na úrovni 286 800 eur. 
Z dôvodu nepriaznivých finančných 
dopadov pandémie na finančnú 
situáciu rodín počíta karloveský roz-
počet so zvýšením jednorazových fi-
nančných výpomocí, celkovo v sume 
10 tisíc eur.

Až o tretinu viac prostriedkov in-
vestuje Karlova Ves v tomto roku do 

oblasti údržby zelene a drevín. Do 
verejných priestorov a detských ihrísk 
poputuje namiesto tohtoročných 25 až 
110 tisíc eur. Vďaka dlhodobo konzer-
vatívnemu hospodáreniu sa Karlovej 
Vsi podarí vybudovať nové ihriská 

v školských areáloch v Základnej 
škole na Karloveskej 61 aj v Spojenej 
škole na Tilgnerovej 14. Do výmeny 
povrchov ihrísk pôjde viac prostried-
kov, spolu 50 tisíc eur.

bh; Foto: MiÚ 

Polovica výdavkov 
z tohtoročného rozpočtu  
pôjde do školstva

Karlova Ves si udržiava výborné finančné zdravie

Zmaximálnych 6 bodov zís
kala Karlova Ves za svoje 
hospodárenie v roku 2020 

hodnotenie 5,1 bodu. Môže za to 
konzervatívne hospodárenie a fakt, 
že karloveskí poslanci mestskú časť 
dlhodobo nezadlžujú žiadnymi 
nevýhodnými pôžičkami.

„Hodnotenie  hospodárenia  našej 
mestskej  časti  nezávislou  expertnou 
inštitúciou  je  nastavením  zrkadla 
nášmu  cieľu  zodpovedne  hospodáriť. 
Som  rád,  že  sme  opäť  dobre  obstá-
li.  Každý  rok  je  zostavenie  rozpočtu 
náročné,  rovnako  ako  je  náročné 
počas  celého  rozpočtového  roka 

hospodáriť tak, aby sme správne sta-
novili  investičné  priority  a  zároveň 
zabezpečili každodenný chod a fungo-
vanie samosprávy, ako aj našich škôl  
a  škôlok,“ povedal vicestarosta Kar-
lovej Vsi Branislav Záhradník.

Hlavným cieľom projektu Ho s
podárenie obcí, krajov a organizácií, 

ktorý pripravuje a vyhodnocuje In-
štitút pre ekonomické a sociálne 
reformy INEKO, je zvýšiť tlak na 
zlepšovanie finančného zdravia  
miest, obcí, VÚC a ich organizácií. Pro-
jekt už od roku 2006 zverejňuje údaje  
o finančnom zdraví všetkých 2928 
obcí a 8 vyšších územných celkov.      

ab

Graf: hospodarenieobci.sk

Vzdelavánie

Výdavky Karlovej Vsi v roku 2020

Všeobecné verejné služby

Ekonomická oblasť

Rekreácia, kultúra

Sociálne zabezpečenie

Ochrana životného prostredia

Verejný poriadok a bezpečnosť

Bývanie a občianska vybavenosť 0,1 %

0,4 %

1,6 %

4,2 %

4,8 %

16,4 %

17,7 %

54,7 %
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Testovanie v Karlovej Vsi odhalilo nízky 
počet infekčných ľudí

Február 2021

Celkovo 14 843 obyvateľov sa 
prišlo počas piatich dní od 
piatka 22. januára do utorka 

26. januára otestovať do štrnástich 
odberových miest, ktoré zriadila 
Karlova Ves. Z nich  97 vyšiel výsle
dok testu pozitívny, čo predstavuje 
0,65 percent z celkového množstva 
odobratých vzoriek. Testovanie 
bolo plynulé, v pokojnej atmosfére 
a bez čakania v dlhých radoch. Naj
väčší záujem zaznamenali všetky 
odberové miesta počas soboty, pri 
testovaní z auta najmä v piatok 
podvečer. 

V rekordne krátkom čase sa podari-
lo sfinalizovať aj odberové tímy pre 
celoplošné testovanie. Mestská časť 
zverejnila prosbu o pomoc prostred-
níctvom sociálnej siete v pondelok 
18. januára a do 24 hodín jej ponúklo 
svoju pomoc s testovaním množstvo 

zdravotníkov aj administratívnych 
pracovníkov.
„Rovnako  ako  počas  prvého  kola, 

aj  teraz  sa  ukázalo,  že  Karlova  Ves 
je  komunita,  ktorá  sa  vie  zomknúť 
a  v  kritickej  situácii  si  navzájom 
pomáhať.  Je  to  ušľachtilá  vlastnosť 
o to viac, že problematická situácia už 
trvá dlho a vyčerpáva celú populáciu. 
Mimoriadne  si  vážime  aj  dôveru 
zdravotníkov, ktorí sa k nám prihlási-
li, a bez ktorých by sme nemohli túto 
službu  ľuďom  poskytnúť,“ vyjadrila 
svoju vďaku starostka Karlovej Vsi 
Dana Čahojová.
„Boli  sme  príjemne  šokovaní  

a nadšení, že sa nám za 24 hodín pri-
hlásilo 180 dobrovoľníkov a zdravot-
níkov. Lepší dôkaz o sile komunity si 
nevieme  predstaviť.  Skríningové  tes
tovanie  v  Karlovej  Vsi  koordinoval 
sedemčlenný tím zamestnancov úradu 

a Verejnoprospešných služieb Karlo-
va  Ves.  Zabezpečil  všetko,  od  infor-
movania  občanov  až  po  organizáciu 
dobrovoľníkov  a  materiálne  vyba
venie  odberových  miest  a  tímov,“ 
informovala prednostka miestneho 
úradu Katarína Procházková a doda-
la: „Veľmi nás tešia aj slová uznania 
za dobre zorganizované a pripravené 
testovanie,  ktoré  nám  adresovali 
ľudia priamo počas odberu, ale najmä 
prostredníctvom  pozitívnych  reakcií 
na sociálnej sieti.“

Výhoda pre Bratislavčanov 
S testovaním začala Karlova Ves už 

v piatok 22. januára ráno v dvoch lo-
kalitách v Líščom údolí a pod Mostom 
Lanfranconi formou DriveThru. 
Priamo z auta sa mohli otestovať až 
do utorkového večera výlučne oby-
vatelia s trvalým pobytom v hlavnom 
meste. Ľudia, ktorí v Bratislave žijú, 

no nemajú v nej trvalý pobyt, mohli 
využiť niektorú zo 14 odberových 
miestností vo vnútri budov. Od ne
deľného popoludnia 24. januára bolo 
miesto pod Mostom Lanfranconi 
určené už všetkým vodičom. 

Po dve vnútorné miesta boli  
v Základnej škole Alexandra Dubče-
ka na Majerníkovej 62, v Základnej 
škole na Veternicovej 20, v Karloves-
kom centre kultúry na Molecovej 2,  
v Spojenej škole na Tilgnerovej 14  
a v sídle Miestneho úradu mestskej 
časti BratislavaKarlova Ves na 
Námestí sv. Františka.

Napriek tomu, že sa Bratislava 
neocitla medzi červenými okresmi, 
Karlova Ves sa rozhodla sprístup-
niť antigénové testovanie pre svo-
jich obyvateľov aj počas uplynulého 
víkendu na viacerých miestach. 

mš; Foto: MiÚ

TESTOVANIE V KARLOVEJ VSI

22. 1. 2021
Počet testovaných: 2116
Počet pozitívnych: 5
Percentuálne: 0,24 %

23. 1.  2021
Počet testovaných: 5106

Počet pozitívnych: 26
Percentuálne: 0,51 %

25. 1. 2021
Počet testovaných: 1910
Počet pozitívnych: 11
Percentuálne: 0,58 %

26. 1. 2021
Počet testovaných: 1704

Počet pozitívnych: 28
Percentuálne: 1,64 %

24. 1. 2021
Počet testovaných: 4007

Počet pozitívnych: 27
Percentuálne: 0,67 %
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V hlavnom pavilóne vymenia zastaralé výťahy.

Stery v mobilnom odberovom mieste si robila 
Poliklinika Karlova Ves vo vlastnej réžii.

Tisícky ľudí 
využívajú 
možnosť 
antigénového 
testovania pri 
poliklinike

Denne využije možnosť bez
platného antigénového 
testovania v Mobilnom 

odberovom mieste (MOM), ktoré 
zriadila Poliklinika Karlova Ves 
v decembri, 250 až 400 záujem
cov. Denný priemer sa na prelome 
rokov pohyboval okolo 350 otesto
vaných, z ktorých bolo približne 
šesť percent pozitívne testovaných.
„Povolenie  na  zriadenie  MOM 

získala  Poliklinika  Karlova  Ves  7. 
decembra  a  fungovať  začalo  od  10. 
decembra. K piatku 8.  januára,  teda 
za  mesiac  fungovania,  sa  tam  otes-
tovalo  6  346  ľudí.  Zo  všetkých  ote s
tovaných  bolo  pozitívnych  384  osôb. 

Najvyšší  počet  pozitívnych  prípadov 
sme  zaznamenali  4.  januára  a  to  40 
pozitívnych osôb,“ informovala ho vor
kyňa Bratislavského samosprávneho 
kraja (BSK) Lucia Forman. Poliklini-
ka Karlova Ves je jediným posky-
tovateľom zdravotnej starostlivosti  

v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
Testovanie zabezpečujú predovšet-

kým zmluvní externisti. Okrem me-
dikov z lekárskej fakulty sú nimi aj 
študentky odboru diplomovaná všeo-
becná sestra zo Strednej zdravotníckej 
školy na Strečnianskej ulici v Petržal-
ke, ktorej zriaďovateľom je BSK.
„Ako  ukazujú  doterajšie  dáta  

o hlásených pozitivitách, prevažne ide 
o osoby s trvalým pobytom v Karlovej 
Vsi.  Chodia  sem  však  aj  obyvatelia 
iných bratislavských mestských častí, 
takisto mimobratislavčania či cudzin-
ci,“ dodáva Lucia Forman.

mš; Foto: MiÚ

InformujemeFebruár 2021

Rekonštrukcia polikliniky 
bude pokračovať aj v tomto 
roku

Plánovaná je výmena za
staralých výťahov v hlavnom 
pavilóne v predpokladanej 

hodnote 100 tisíc eur. Zriaďovateľ 
polikliniky, ktorým je Bratislavský 
samosprávny kraj (BSK), ju 
chce realizovať na prelome leta  
a jesene. Okrem toho je plánovaná 
aj výmena dlažieb a vymaľovanie 
chodieb detského pavilónu v pred
pokladanej hodnote 68 tisíc eur. 
Tieto práce by sa mali realizovať  
v druhom štvrťroku tohto roka.
„V rámci rekonštrukcie vnútorných 

priestorov  Polikliniky  Karlova  Ves 
sa  v  súčasnosti  realizuje  kompletná 
rekonštrukcia  sociálnych  zariadení, 

ktorá  by  mala  byť  ukončená  v  naj
bližších mesiacoch. V rámci samotnej 
rekonštrukcie  ide  o  výmenu  všetkých 
povrchov,  mobiliára,  vzduchotech-
niky,  rozvodov  vody,  kanalizácie, 
elektroinštalácie a  takisto aj osvetle-
nia  vo  všetkých  sociálnych  zariade-
niach  polikliniky.  Celková  hodnota 
týchto prác je  takmer 452 tisíc eur,“ 
informovala Lucia Forman, hovor
kyňa BSK.

Výstavbu výťahu v detskom pa-
vilóne by chceli ukončiť do konca 
februára. Následne na to stavbu sko-
laudujú. Samotný výťah by mal byť 
spustený do prevádzky v druhom 
štvrťroku tohto roka. „Novovybudo-

vaný  výťah  zabezpečí  bezbariérovosť 
detského  pavilónu  bezbariérovým 
spojením  prvého  a  druhého  nad

zemného  podlažia,“ uzatvorila svoju 
informáciu Lucia Forman.

mš; Foto: MiÚ

Inzercia
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Diskusia poslancov

Peter Magát

Áno, pracujem v sektore zdravot-
níctva a je to zodpovedný prístup.

Jozef Griač   

Dám sa očkovať. Verím vo vedecké 
poznatky a napredovanie vedy ako 
celku. Na jednej strane mi najnovšie 
poznatky vedy zachránili niekoľkokrát 
život a výsledky vedy mi umožňujú 
žiť. Európske vakcíny nie sú vyvinuté 
z Covidu19, ktorý dokáže človeka 
zabiť, ale na princípe, aby imunitný 
systém dokázal reagovať, nezrútiť sa. 
Očkovaním sa imunitný systém na
staví na stav, kedy sa akože s Covi-
dom stretol a vie ako ho poraziť.

Martin Vician 

Áno, očkovania sa zúčastním. 
Považujem ho za jeden z najväčších 
výdobytkov modernej medicíny, ako 
chrániť ľudí pred život ohrozujúcimi 
chorobami ako napr. Covid19.

Filip Petrinec 

Rovnako ako mnohí iní, aj ja 
vnímam istú obavu z očkovania no-
vou vakcínou. Avšak priebeh tejto 
pandémie je natoľko nepredvídateľný, 
že riziko z jej vývoja je oveľa väčšie 
ako obavy z očkovania. Či už ľah-
ký alebo ťažký priebeh ochorenia  
u starých ale aj mladých ľudí vy-
povedá o tom, že akákoľvek snaha 
o potlačenie pandémie by mala byť 
našou prioritou. Ak práve očkovanie 
má k tomuto cieľu prispieť, považu-
jem za správne podporiť ho. Hneď ako 
to bude možné, uprednostním očko-
vanie pred subjektívnymi obavami.

Stanislav Hrda 

Áno, pôjdem sa dať zaočkovať pro-

ti vírusovému ochoreniu Covid19  
v najbližšom možnom termíne. 
Dôverujem medicíne, ktorá považuje 
očkovanie za prostriedok na elimi-
novanie dnešnej pandémie. Moderná 
medicína vďaka očkovaniu vykynoži-
la rôzne závažné smrteľne nebezpečné 
ochorenia. Dnes si už nevieme pred-
staviť, že by deti umierali na čierny 
kašeľ a iné časté ochorenia z minulo s
ti. Preto odporúčam aj ľuďom, aby boli 
solidárni a išli na očkovanie. Ochránia 
tak rizikové skupiny našich seniorov 
alebo ľudí s cukrovkou, vysokým tla-
kom, srdcovými ochoreniami a obezi-
tou, u ktorých môže byť ťažký priebeh 
ochorenia neraz fatálny.

Michal Kovács 

Jednoznačne áno. Vďaka vedcom 
a ich enormnému nasadeniu budeme 
môcť opäť bez strachu navštevovať 
našich rodičov a blízkych. Stane sa 
tak približne v rovnakom čase ako 
v Nemecku, či vo Francúzsku. Aj 
preto si vážim, že sme súčasťou Eu-
rópskej únie. Vďaka nej máme na-
vyše prístup ku kvalitným vakcínam, 
ktorých sa netreba báť. Za týždeň pred  
Vianocami týmito vakcínami v USA 
zaočkovali viac ako pol milióna ľudí, 
alergickú reakciu mali len piati. Na 
porovnanie: za ten istý čas ochoreniu 
Covid19 v krajine podľahlo viac ako 
18 tisíc nezaočkovaných ľudí a naka-
zilo sa ďalších 1,5 milióna.

Juraj Kmeťko 

Túto otázku za mňa vyriešilo 
ochorenie Covid19, ktoré som, dú-
fam, prekonal a nastáva čas rekonva-
lescencie, ktorý bude asi dlhý. Mám 
vraj vytvorené protilátky, čo je jediné 
pozitívum. Pokiaľ by som bol zdravý, 
na 80 percent sa dám očkovať.

Martina 
Magátová

V blízkej budúcnosti plánujem dať 
sa zaočkovať. Vakcinácia vyzerá ako 
jeden z najlepších vynálezov ľud stva. 

Samozrejme, stále máme byť zod-
povední jeden za druhého, používať 
ochranné prostriedky ROR (rúško
odstupruky) a využívať antigénové 
testovanie v prípade podozrenia na 
ochorenie s následnou izoláciou  
v prípade pozitívneho testu, aby 
sa ochorenie nešírilo. Len spolu to 
môžeme zvládnuť.

Peter Lenč 

O tom, že sa zaočkovať dám, som 
rozhodnutý od času, keď na vakcíne 
začali vedci pracovať, a vítam, že to  
v tak rekordne krátkom čase sti hli. 
Hoci som sa nikdy nedal očkovať 
proti chrípke, v tomto prípade kvô-
li nebezpečnosti a zákernosti vírusu 
neváham ani sekundu.

Ján Horecký 

Chcem sa dať očkovať pro-
ti Covid19. Mám 73ročnú ma
mu, 7mesačného vnúčika a 7 miliárd 
spoluobyvateľov planéty. To sú moje 
dôvody pre očkovanie. O seba sa ne-
bojím, pravdepodobne som sa s Covi-
dom19 popasoval okolo Silvestra  
v domácej liečbe a karanténe.

Pavol
Martinický 

Pravdepodobne sa zúčastním. Pre-
to, lebo očkovanie je  jeden z najúčin-
nejších prostriedkov na zabránenie 
šírenia niektorých ochorení.

Anna 
Zemanová 

Áno, dám sa zaočkovať ihneď, ako 
to bude možné. Viac než 15 rokov 
sa každoročne dávam očkovať pro-
ti chrípke. Zaočkovanie sa je mojím 
malým príspevkom k ochrane ľudí, 
ktorí sa pre zníženú imunitu nemôžu 
dať očkovať. Aj keby sa prejavili ne-
jaké vedľajšie účinky (pravdepodobne 
krátkodobo ako pri iných očkova-
niach), určite to podľa mňa stojí za 
istotu, že nebudem bezpríznakovým 

prenášačom a nenakazím niekoho, 
koho by infekcia mohla aj zabiť. My s
lím si, že očkovanie je, pri kolektívnej 
nezodpovednosti akú momentálne 
zažívame, najlepší spôsob, ako sa čo 
najrýchlejšie a s čo najmenšími strata-
mi vrátiť k normálnemu životu. Sama 
si nemôžem byť istá, v akej skupine 
by som bola, ak by som sa nakazila.

Branislav
 Záhradník

Očkovanie považujem za výcho
disko ako ukončiť pandémiu.  
A keďže sa zrejme všetci chceme vrátiť 
k normálnemu spôsobu života, tak 
najmä rizikové a ohrozené skupiny 
obyvateľstva by mali byť predno stne 
očkované na báze dobrovoľnosti.  
Osobne sa dám zaočkovať, keď na 
mňa podľa veku príde rad.

Lívia Poláchová, 
poslankyňa BSK

Očkovania sa rada zúčastním, ale 
zrejme prídem na rad až v poslednej 
fáze, ktorá je zatiaľ v nedohľadne. 
Očkovanie považujem za jednu  
z výborných ciest pri prevencii pred 
infekciou. V minulosti pomohlo 
úplne zlikvidovať alebo obmedziť na 
minimum iné nákazy a ich smrteľné 
alebo trvalé následky. Od očkova-
nia proti Covid19 očakávam ochra-
nu pred nákazou nielen seba, ale aj 
svojej rodiny a celej krajiny. Môžem 
tak pomôcť aj  tým ľuďom, ktorí sa  
z rôznych príčin očkovania zúčastniť 
nemôžu.

UPOZORNENIE
Miestny úrad 

nezabezpečuje  
očkovanie proti vírusu 

Covid-19. 
V prípade záujmu môžu 
osoby vo veku 75-rokov 

a viac kontaktovať
 infolinku Ministerstva 

zdravotníctva SR 
0800 174 174.

Karloveské noviny oslovili všetkých karloveských poslancov  
s otázkou: Zúčastníte sa na očkovaní proti vírusovému ochore
niu Covid19? Považujete očkovanie za vhodné? 

Spýtali sme sa karloveských  
poslancov na očkovanie
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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

InformujemeFebruár 2021

Hlas Bratislavčanov bol vy
počutý. Herne a hracie au
tomaty odídu v roku 2024 

do histórie. K nedávnemu rozhod
nutiu mestských poslancov výrazne 
prispela petícia proti hazardu. Ak
tivisti vyzbierali 104 516 podpisov 
v petícii s názvom Zastavme ha
zard.

Herne a výherné automaty ne
zmiznú z Bratislavy zo dňa na deň. 
Decembrové nariadenie sa nevzťahuje 
na prevádzkovateľov hazardnej hry  
v herni, ktorým bola individuálna 
licencia na prevádzkovanie hazard-

nej hry udelená pred nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia, a to až do 
skončenia platnosti tejto individuálnej 
licencie. V praxi to znamená, že nie
ktorí súčasní prevádzkovatelia herní 
majú zabezpečený chod ešte na nie-
koľko rokov.

Pre Karlovu Ves je nádejný rok 
2024. V septembri o tri roky by sa 
mohli definitívne zavrieť brány pos-
lednej herne. Momentálne sa na území 
mestskej časti nachádza 5 prevádzok 
s hazardnými hrami, v ktorých je 
umiestnených 123 terminálov video
hier a 2 rulety. V celej Bratislave 

ide až o 2651 takýchto technických 
zariadení. Hazard síce v roku 2019 
priniesol mestu príjem vo výške 
2 756 433 eur, ale to je iba zlomok 
z toho, čo návštevníkom herní zobral 
z ich peňaženky. Nehovoriac o tom, 
aký dopad mal hazard na niektoré 
rodiny a ľudské osudy. 

ab; Foto: ilustračné (MiÚ)

Bratislavskí poslanci dali stopku  
novým herniam a kasínam

Diskusia  
poslancov

Dana Čahojová 
(nezávislá)

Presadenie volania verejnosti stá-
lo nesmierne úsilie mnohých ľudí od 
niektorých zákonodarcov až po tých, 
ktorí zbierali a podpisovali petície. 
Napokon sa však podarilo spečatiť 
ho prijatím všeobecného zákazu. Na 
úplné odstránenie herní si budeme 
musieť ešte nejaký čas počkať, ale 
zdá sa, že to už nemožno zvrátiť.

Branislav  
Záhradník 

(nezávislý)

Hlasoval som za zastavenie ha
zardu. Hlasoval som v súlade so 
svojím presvedčením, svedomím 
a aj s ohľadom na to, že bolo po-
trebné postaviť sa za viac ako sto-
tisíc Bratislavčanov, ktorí v petícii 
zastavenie hazardu požadovali. Je 
to správne rozhodnutie pre ochranu 
našej spoločnosti, našich rodín, detí 
a mladistvých.

Peter Lenč 
(nezávislý)

Dlhodobo zastávam názor, že 
kasína a herne majú byť umiestnené 
mimo mesta, aby neboli v ľahkej dos
tupnosti a neboli lákadlom pre tých, 
ktorí ľahko podliehajú pokušeniu 
prísť k peniazom bez práce a stáva-
jú sa z nich patologickí hráči, často  
s tragickým koncom.

Prečo ste sa rozhodli zrušiť možnosť
prevádzkovania herní v Bratislave?

Policajný zápisník 
(november – január) 

158158

• Neznámy páchateľ 14. novembra v čase od 10.00 h do 16.38 h v podzemných gará-
žach v bytovom dome v Karloveskom ramene rozbil okno na motorovom vozidle 
a odcudzil z neho dátový server. Poškodenému tým spôsobil škodu krádežou vo 
výške približne 1 000 eur a škodu poškodením vozidla vo výške 500 eur.
• Neznámy páchateľ v čase od 17. novembra od 19.00 h do 18. novembra do 11.00 h 
prerezal v priestoroch podzemnej garáže obchodného domu Billa na Ulici Ľudovíta 
Fullu všetky štyri pneumatiky na zaparkovanom vozidle. Poškodenej spoločnosti, 
ktorej vozidlo patrilo, tým spôsobil celkovú škodu vo výške 1 200 eur . 
• Neznámy páchateľ 27. novembra v čase od 8.45 do 10.00 h vošiel do priesto-
rov otvorenej chodby v bytovom dome na Tománkovej ulici, kde prestrihol zámok 
a odcudzil dva bicykle. Poškodeným tým spôsobil škodu krádežou vo výške 400  
a 782 eur. 
• Neznámy páchateľ v presne nezistenom čase od 17.30 h dňa 29. novembra do 7.00 
h dňa 30. novembra v podzemných garážach v bytovom dome na Starých gruntoch 
prestrihol bezpečnostný zámok a odcudzil dva bicykle. Poškodenému tým spôsobil 
škodu krádežou vo výške 890 eur.
   • Neznámy páchateľ v čase od 17.00 h dňa 29. novembra do 7.30 h dňa 30. novem
bra v podzemných garážach v bytovom dome v Líščom údolí rozbil sklenenú výplň 
na dverách batožinového priestoru motorového vozidla, odkiaľ odcudzil notebook. 
Poškodenému tým vznikla škoda krádežou vo výške 1 000 eur a škoda poškodením 

motorového vozidla vo výške 2 000 eur.
• Neznámy páchateľ v čase od 12.00 h dňa 30. novembra do 14.30 h dňa 2. decembra 
odcudzil na Adámiho ulici zaparkované motorové vozidlo Mazda CX3, pričom spolu 
s ním odcudzil aj veci uložené vo vozidle. Poškodenému vznikla škoda krádežou vo 
výške 20 700 eur.
• Neznámy páchateľ 5. decembra v čase od 16.42 h do 16.55 h vnikol do hlavného 
vchodu obytného domu na ulici Staré grunty, kde odcudzil tam uzamknutý bicykel. 
Poškodenému tým spôsobil škodu krádežou vo výške 1 600 eur.
• Neznámy páchateľ 4. decembra v čase od 0.47 h do 4.00 h z motorového vozidla za-
parkovaného pred garážou na Majerníkovej ulici odcudzil ovládač od garážovej brány, 
ktorým si otvoril garáž a z nej potom odcudzil rôzne predmety. Následne z chodby 
za garážou vedúcej do bytu poškodeného odcudzil kľúče, použitím ktorých otvoril 
a odcudzil uzamknuté motorové vozidlo stojace pred garážou. Poškodenému vznik-
la škoda krádežou vo výške 3 015 eur a spoločnosti vlastniacej odcudzené motorové 
vozidlo vznikla škoda vo výške 62 000 eur.  
• Polícia vyšetruje zločin krádeže, pri ktorom neznámy páchateľ v presne nezistenom 
čase od 15. do 16. decembra odcudzil zaparkované a uzamknuté motorové vozidlo zn. 
Peugeot 3008 na Ulici Hany Meličkovej, čím poškodenému spôsobil škodu vo výške 
21 000 eur.
• Neznámy páchateľ v presne nezistenom čase od 9. do 10. januára vnikol bez použi-
tia násilia do pivničných priestorov bytového domu na Perneckej ulici, kde prestrihol 
visiace zámky, ktorými boli uzamknuté dvere a odcudzil štyri bicykle, lyže a strešný 
nosič. Poškodeným tým vznikla škoda v celkovej výške približne 4 000 eur.
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Správy z mestskej časti

Zhodou okolností aj v roku 
2020 bolo vyplatených 316 
príspevkov pri narodení 

dieťaťa. Rovnaký počet žiadateľov 
získal príspevok v roku 2019. 

Karlova Ves pokračuje vo vyplá-
caní jednorazových príspevkov pri 
narodení dieťaťa, ktorého podmienky 
ustanovuje všeobecne záväzné na-
riadenie. Zjednodušené kritériá na 
získanie príspevku, ktoré vstúpili do 
platnosti v novembri 2018, platia aj 
naďalej. Príspevok ostáva vo výške 

90 eur.
Pre uplatnenie nároku na získanie 

príspevku stačí splniť podmienku tr-
valého pobytu jeden rok pred naro-
dením dieťaťa, či už v prípade matky 
alebo otca dieťaťa. Žiadosť musí byť 
jedným z rodičov dieťaťa podaná do 
6 mesiacov od narodenia, prípadne 
12 mesiacov odo dňa právoplatnosti 
rozhodnutia súdu alebo príslušného 
orgánu o zverení dieťaťa do starostli-
vosti.

ab; Foto: MiÚ

Príspevok pri narodení dieťaťa 
pomohol 316 žiadateľom

Tento pomerne vysoký ná
rast zaznamenala mestská 
časť v roku 2020. Jedným 

z dôvodov môže byť prihlásenie sa 
k trvalému pobytu občanov, ktorí 
si tento úkon dlhšie odkladali.

Nárast oproti roku 2019 pred-
stavuje konkrétne 1645 obyvateľov. 
Kým v roku 2019 malo v Karlovej 
Vsi trvalý pobyt 35 448 obyvateľov, 
na konci uplynulého roka toto číslo 
poskočilo a prekonalo 37tisícovú 
hranicu s 37 093 obyvateľmi. Za 
4,6percentným nárastom obyvateľov 
možno hľadať viacero dôvodov.

Stúpajúci počet Karlovešťanov 

príliš nesúvisí s pribúdajúcou výstav-
bou, ktorá za posledný rok ani zďale-
ka neposkytla takto vysoké číslo 
bytových jednotiek. Jednou z príčin 
nárastu obyvateľov by mohla byť 
situácia, ktorú priniesol rok 2020. Ob-
medzenia pohybu a cestovania medzi 
okresmi pravdepodobne motivovali 
tých, ktorí s prihlásením sa na trvalý 
pobyt otáľali. Zaujímavé čísla sa 
očakávajú aj z výsledkov nadchádza-
júceho sčítania obyvateľov.

Nenudili sa ani karloveskí sobášia-
ci. Spoločné áno si za mimoriadnych 
podmienok povedalo až 207 párov.  

ab; Foto: MiÚ

V Karlovej Vsi pribudlo  
vyše 1 600 obyvateľov

Hyzdili okolie ciest a chod
níkov a roky propago
vali produkty a služby, 

ktoré si ľudia ani nevšímali. Kar
loveský stavebný úrad aj vlani 
znižoval počet reklamných stavieb, 
napríklad na Karloveskej, Bota
nickej, Majerníkovej, Segnerovej, 
Kuklovskej, Hany Meličkovej či na 
Devínskej ceste.
„Nie  sú  tu a ani nikomu nechýba-

jú. Tak by som charakterizovala ďalší 
úbytok  veľkoplošných  reklám  v  Kar-
lovej Vsi. Trend je jasný. V spolupráci 
s mestom budeme naďalej pokračovať 
v čistení verejného priestoru od tohto 
nešváru,“  netají sa svojím postojom 
k vonkajšej reklame starostka Kar-
lovej Vsi Dana Čahojová.

Odstránené reklamné stavby stá-
li na pozemkoch hlavného mesta, 
ktoré jasne deklaruje, že nemá záujem 

prenajímať pozemky pre tento účel. 
Vďaka tomu môžu zmiznúť aj ďalšie 
reklamné stavby v katastri Karlovej 

Vsi. V prípade viacerých z nich bolo 
vydané nariadenie na ich odstránenie. 

mš; Foto: Google Street View

Vlani zmizlo z karloveských ulíc ďalších 30 bilbordov

Agendu ohlasovne pobytu 
a matriky zabezpečujú 

zamestnanci Centra 
služieb občanom.

Pred koncom roka odstránili  
aj bilbord medzi Karloveskou ulicou  

a Nám. sv. Františka.
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Svet významne stíchol. Ak by 
tento „produkt“ pandémie 
zostal zachovaný a iné kva

lity nášho života by sa vrátili do 
normálu, uvítala by to. Upozorňu
je, že súčasná doba mnohé rodiny 
pripravila zo dňa na deň o zdroj 
živobytia. Alarmujúce je podľa nej 
aj to, že sa starší Karlovešťania  
ocitli v úplnej izolácii. Svet sa však 
nezastavil a postupne sa vrátime do 
normálu. Ako hodnotí minulý rok  
a aké sú plány Karlovej Vsi pre rok 
2021 odpovie jej starostka Dana 
Čahojová.

Aký bol rok 2020? 
Prvý prívlastok, ktorý mi prišiel na 

um, že bol úplne iný ako tie predošlé. 
Iný a nečakane iný. Pre mnohých ľudí 
aj veľmi ťažký.

Kto to mal najťažšie?
Záleží na uhle pohľadu. Sú rodi

ny, ktoré prišli o svojich blízkych 
a mnohé rodiny prišli v dôsledku 
korony takmer zo dňa na deň o zdroj 
živobytia. Najpostihnutejšie sú mladé 
rodiny, najmä rodiny s deťmi, ktoré sú 
už beztak väčšinou zadlžené a nemajú 
vytvorené dostatočné rezervy na pre-
konanie dlhšieho kritického obdobia. 
Paradoxne, z hľadiska existenčnej 
istoty nie sú najohrozenejšou skupi-
nou dôchodcovia. Tí sú zasiahnutí 
iným spôsobom. Hrozba infekcie 
ich uvrhla do spoločenskej izolácie, 
pripravila o sociálne kontakty a vy
tvorila ovzdušie permanentných obáv 
o vlastný život. To má nepochybne 
nepriamy negatívny vplyv na fyzickú 
kondíciu aj na ich zdravotný stav.

Zmenil rok 2020 Karlovešťanov? 
Usudzujem, že zmenil. Všetci sme 

museli prispôsobiť svoje správanie 
novej situácii. Začali sme viac času 
tráviť so svojimi blízkymi, viac cho-

diť do prírody, viac sa starať o svoje 
zdravie. Vďaka korone sme si  trochu 
vstúpili do seba a uvedomili si, čo je 
naozaj dôležité.

Ako sa správali Karlovešťania 
počas prvej a druhej vlny pan
démie? 

Domnievam sa, že v povedomí ľudí 
sa zlieva prvá vlna s druhou, pretože 
sociálnoekonomické dopady prvej 
vlny nepoľavili, ale sa stále prehl-
bujú. V prvých týždňoch neznámej 
hrozby sa odkryli naozaj ušľachtilé 
stránky ľudských pováh. Ľudia si 
pomáhali, šili rúška, nakupovali 
ohrozeným susedom, mnohí sa nám 
hlásili ako dobrovoľníci prípadne ako 
sponzori. Ukázalo sa, že sa v núdzi 
vieme zomknúť. Časom sme si trošku 
zvykli, potom prišlo prvé kolo ce-
loplošného testovania. Odhliadnuc 
od súčasnej polemiky sa opäť ukáza-
la sila spoločenstva. Ani armáda, ani 
obetavá samospráva by to nezvládla 
bez pomoci vlastných obyvateľov. 
Pre mňa to bol aj silný emocionál-
ny zážitok. Napriek tomu vnímam 
ako veľmi znepokojivý jav prudký 
nárast skepsy a dešpektu medzi oby-
vateľmi voči autoritám a inštitúciám. 
Je to pochopiteľné vzhľadom na to, 
čím prechádza me. Je však potrebné 
pripomínať, že ľudia opäť vložili do 
rúk predstaviteľov štátu všetky svo-
je nádeje v spravodlivú a rozumnú 
spoločnosť.

Ako na vás vplývala pandémia, 
zákazy vychádzania a zastavený 
svet?

Pocitovo pre mňa svet významne 
stíchol. Ak by zostala zachovaná 
táto vlastnosť a iné kvality by sa 
mohli vrátiť do normálu, uvítala by 
som to. Nevyhovuje mi trvalá hon-
ba za termínmi a kalendár nabitý 
spoločenskými podujatiami. Beriem, 

že to nevyhnutne patrí k povolaniu 
starostu, ale počas tzv. lockdownu sa 
môžem viac sústrediť na podstatu svo-
jej práce ako na jej vonkajšie prejavy.

Takmer úplne sa zastavil aj život 
v Bratislave a Karlovej Vsi. Mohol 
sa karloveský úrad vôbec pustiť do 
nejakých investičných akcií?

Najväčšou udalosťou roku 2020 bolo 
bezpochyby ukončenie hlavných prác 
na modernizácii električkovej trate. 
Po spustení električiek a obnovení 
premávky na Karloveskej v plnom roz-
sahu nastala všeobecná úľava. Zmizli 
ťažké stavebné stroje. Napriek nedorob-
kom sa už tešíme z pekných nástupísk, 
bezbariérových úprav, najviac hádam 
z vegetačných úprav v koľajisku a 
v páse medzi cestou a traťou. Opra-
va vozovky v oboch smeroch je pre 
vodičov ďalším bonusom.

Hoci investičné akcie v našej réžii 
zanikli v porovnaní s týmito veľkými 
stavbami, boli tiež veľmi potrebné. 
Spomeniem opravy schodísk, projek-
tovú prípravu niektorých nových chod-

níkov, nové osvetlenie a povrch futba-
lového ihriska, výmena elektroinštalácií 
na Spojenej škole Tilgnerova, environ-
mentálne projekty a ďalšie. 

Stav najviac vyťažených a dô le
žitých ciest sa za posledný rokdva 
viditeľne zlepšil. Nedá mi však ne
spýtať sa na žalostný stav niekto
rých schodísk. Bude sa to ďalej 
riešiť?

Sídlisko na kopci je z hľadiska údrž-
by ťažký oriešok. O kvalite stavieb, 
ciest, chodníkov, oporných múrov 
a schodísk by sa dalo veľa písať, ale 
to nám nepomôže. Môžem s istotou 
vyhlásiť, že v Karlovej Vsi je najviac 
schodísk v Bratislave. Sme postavení 
pred nekončiaci zoznam viac či menej 
naliehavých opráv. Vzhľadom na naše 
možnosti musíme často zvažovať, kde 
je problém najpálčivejší. V roku 2020 
sme predsa len trochu uprednostnili 
schodiská pred chodníkmi, lebo sú 
pre chodcov nebezpečnejšie. Musíme 
však svoju pozornosť rovnomerne 
deliť medzi cesty, chodníky a zeleň.

Dana Čahojová:  
„Koronakríza uvrhla  
starších Karlovešťanov do 
spoločenskej izolácie, čo má  
negatívny vplyv  
aj na ich fyzickú kondíciu.“

Február 2021
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Rozhovor

Podarilo sa vám zásadným spôso
bom zlepšiť vzťahy Karlovej Vsi  
s mestom. O Matúšovi Vallovi hovo
ríte ako o dobrom primátorovi. 
Predpokladám, že stav Jurigovho 
námestia, ktoré je najmä majetkom 
mesta, je tiež predmetom vašich 
rozhovorov. Narovinu: prisľúbil 
vám primátor, že Jurigovo námes
tie sa bude riešiť koncepčne alebo 
len kozmeticky?

Nekonštruktívny vzťah medzi 
mestom a mestskou časťou nemôže 
ani jednej strane prospievať. Som 
svedkom dvojročného pôsobenia 
súčasného primátora a vnímam pod-
statnú zmenu. Prístup primátora je 
partnerský ku každému starostovi bez 
ohľadu na politické alebo nepolitické 
zafarbenie. Myslím si, že zanedbané 
a problematické miesta primátora sku-
točne trápia a nehrá to na nás. Je toho 
však v Bratislave až príliš veľa a po
stupné odstraňovanie nahromadených 
problémov potrvá nejaký čas. Týka sa 
to nielen Jurigovho námestia, ale aj 
okolia obchodného domu Centrum. 
Niektoré veci už neznesú odklad 
a treba ich odstraňovať hneď. Súčasne 
treba pracovať s víziou, ku ktorej si 
želáme dospieť.

Máte informáciu, kedy mesto 
pristúpi k reálnej obnove Jurigov
ho námestia a areálu OD Centrum?

Na Jurigovom námestí sa čiastkové 
práce už začali. Pri Centrume je na 
ťahu hlavné mesto. V oboch prípa-
doch však hľadáme spoločne cestu 
ako konečne vyjsť ľuďom v ústrety  
a aby sa odstránili aspoň najkrikľavej
šie závady.

Pri OD Centrum je lávka vyše roka 
ohradená. Čo bude s týmto pries
torom? 

Väčšina ľudí si nevie predstaviť 
aké neprehľadné sú majetkové vzťa-
hy. Budovy sú v súkromnom vlast-
níctve, niektoré prevádzky pod tera-
sou a garáže tiež, terasy sú pochôdzne 
a verejné, pozemky majú rôznych ma-
jiteľov a chodníky sú stavbou často na 
cudzom pozemku. K problematickým 
miestam sa zrazu nikto nehlási. Toto 
všetko treba najprv doriešiť. Bez toho 
ani mesto ani mestská časť nesmú 
konať. 

Ste známa svojím negatívnym pos
tojom k developerom, v Karlovej 
Vsi je za posledné roky priškrtená 
výstavba, napriek tomu pod 
pokrievkou „bublú“ viaceré pro

jekty. Developeri by radi stavali 
v oblasti Nad lúčkami, na Starých 
gruntoch či Nad Sihoťou. Je v roku 
2021 reálna nejaká výstavba v Kar
lovej Vsi?

Konštatovanie, že mám negatívny 
vzťah k developerom, nie je správne. 
Nemám k nim žiaden vzťah. Vzťah 
mám k obyvateľom Karlovej Vsi, 
ktorým by som chcela svojim pôso-
bením zabezpečiť pokojný a slušný 
život v peknom prostredí. Priaznivé 
životné prostredie je nespochyb-
niteľným verejným záujmom. Kvôli 
tomu musím trvať na niektorých svo-
jich stanoviskách, ktoré sú prekáž
kou pri realizácii viacerých develo
perských projektov. Úplne zastaviť 
výstavbu však nie je možné, ale ani 
rozumné. 

Tam smeruje aj moja ďalšia otáz
ka. Časť obyvateľov je síce proti 
výstavbe, no druhá hovorí, že bývať 
potrebujú aj noví ľudia i rodiny, 
a že vývoj v bytovej zástavbe by sa 
nemal zastavovať. Kde je teda prav
da?

V slušnej spoločnosti majú platiť 
slušné pravidlá a majú sa dodržiavať. 
Nejaké pravidlá v podobe zákonov sú 
dané. Nie sú dokonalé, ale majú za-
bezpečiť rovnováhu vzťahov a chrániť 
či verejnosť alebo podnikateľov pred 
špekulantmi akéhokoľvek druhu. 
Mojou úlohou je chrániť verejný záu-
jem v hraniciach daných zákonom 
a zároveň plniť svoje povinnosti na 
úseku preneseného výkonu štátnej 
správy.

Veľa Karlovešťanov by radšej 

privítalo budovanie oddychových 
zón, parkov či ihrísk. Pribudnú 
niekde v roku 2021?

V tomto roku sa síce budeme 
pasovať s dôsledkami koronakrízy, 
ale popritom chceme pokračovať vo 
svojej práci. Jej zmyslom je vytvárať 
pre všetkých podmienky pre kvalit-
nejší život. Neodmysliteľne k tomu 
patrí aj budovanie alebo vylepšovanie 
zón oddychu. V tomto roku máme 
v úmysle venovať sa viac vnútroblo-
kom a špecializovať ich pre rôzne ve-
kové a záujmové skupiny obyvateľov. 
Blok od bloku je iný, každý inak zau-
jímavý. Ihrísk, ktoré sú tiež na pro-
grame, máme tiež  niekoľko desiatok. 
Sú poznačené zubom času a podlieha-
jú rôznym druhom vandalizmu.

Nezanedbateľnou skupinou v Kar
lovej Vsi sú majitelia psov. Viacerí 
sa sťažujú na to, že je minimum 
možností, kde sa dá ísť prejsť so 
psom. Chýbajú tu oficiálne plochy 
na prechádzky so psami. 

Spolužitie psičkárov a nepsičkárov 
nikdy nebolo bezproblémové. Našou 
úlohou je vytvárať atmosféru domo-
va pre jedných aj druhých. Vzorovú 
plochu pre psíčkarov sme chceli vy-
budovať už v minulom roku, nestretlo 
sa to však s pochopením. Myslíme si, 
že takýto krok si vyžaduje konsenzus 
širšieho okolia a aj prekonanie vzá-
jomných predsudkov. Chce to čas  
a vysokú informovanosť obyvateľov 
o konkrétnych projektoch.

Čo všetko by ste chceli urobiť v roku 
2021? 

Poznáte to, človek mieni... Mo-

jim vrúcnym želaním je, aby sme 
sa čo najskôr vymanili z korony, 
ponaprávali škody, prehodnotili to, 
čo korona ukázala, že prehodnotiť 
treba a vrátili sa k pokojnému pred-
vídateľnému spôsobu života. Púšťame 
sa do hĺbkovej rekonštrukcie dvoch 
školských budov, pokúsime sa získať 
zdroje na modernú novú kuchyňu pre 
tisíc stravníkov, spustia sa stavebné 
práce na nových chodníkoch, hokej
balisti sa konečne dočkajú nového 
ihriska, ak sa podarí, posunieme dom 
kultúry do ďalšej etapy rekonštrukcie, 
začne sa so vzorovou nadstavbou par-
koviska na Dlhých dieloch a tak ďalej. 
Plány sú veľké, projekty pripravené. 

Máte za sebou polovicu druhého 
volebného obdobia. Budete kandi
dovať opäť na pozíciu starostky?

Zdá sa mi, ako by to bolo včera, čo 
som prvýkrát vkročila s bázňou do 
kancelárie starostu. Čas, ktorý mám 
k dispozícii, je presne vymeraný. Za 
dva roky sa môže veľa vecí zmeniť. 
Nepredbiehajme. 

O vás sa hovorilo v minulých ko
munálnych voľbách ako o možnej 
kandidátke na primátorku Bratislavy. 
Nakoniec ste nekandidovali. Zmení sa 
to v komunálnych voľbách 2022?

V blízkej budúcnosti mám 
v úmysle, rovnako ako doteraz, 
venovať svoju pozornosť a sily po-
slaniu starostky obyvateľov Karlovej 
Vsi. Táto práca ma napĺňa. Do ďalších 
komunálnych volieb ešte Dunajom 
pretečie veľmi veľa vody. 

bh; Foto: MiÚ
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Projekt tzv. bezplatných obe
dov pre deti sa skončí v júli 
tohto roka. Iniciatíva z dielne 

bývalej vlády síce znela ľúbivo, no 
samosprávam spôsobila množstvo 
administratívnych aj technických 
problémov. O zrušení tzv. obedov 
zadarmo rozhodla Národná rada 
SR. 

Tzv. obedy zadarmo, čiže dotácia 
na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa, na ktoré mali nárok 
deti v poslednom ročníku materskej 
školy a všetci žiaci základných škôl, 
sa skončia k 31. júlu 2021. Vyplýva 
to z novely zákona o dotáciách, ktorú 
schválila NR SR na svojom zasadnutí 
v decembri 2020. To znamená, že deti 
v materskej škole nebudú mať nárok 
na obedy zadarmo už od augusta 2021 
a žiaci základných škôl od začiatku 
školského roka 2021/2022.

Karlova Ves v januári prom
ptne reagovala na zmenu 
situácie v školstve. Pre deti 

rodičov pracujúcich v kritickej in
fraštruktúre, teda lekárov, zdravot
níkov, hasičov či vojakov, otvorila 
materskú školu na Ulici Ľudovíta 
Fullu 12. Navštevovať ju mohli deti 
zo všetkých deviatich materských 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Karlovej Vsi. O týždeň neskôr sa 
do materskej školy vrátili aj deti 
rodičov pracujúcich v obchodných 
prevádzkach, ktorí nemohli vyko
návať prácu z domu. 

Podobný postup zvolila Karlova 
Ves aj pre žiakov prvého stupňa troch 
základných škôl v Karlovej Vsi, pre 
ktorých bol otvorený školský klub 
detí v Spojenej škole na Tilgnerovej 
14. Ďalší postup pri otváraní škôl, ale-
bo nástupu detí do škôl a škôlok nebol 
k termínu uzávierky novín známy. 
Mestská časť pozorne sleduje všetky 
relevantné informačné zdroje týka-
júce sa školstva, vývoja epidemiolo
gickej situácie, testovania v školách 

Ide o vládny návrh zákona z dielne 
Ministerstva práce, sociálnych vecí  
a rodiny SR, ktorý prezidentka Zuzana 
Čaputová vrátila na opätovné prero-
kovanie Národnej rade SR. Preziden
tka argumentovala, že o dotáciu 
príde aj takmer 47tisíc detí z rodín 
nachádzajúcich sa v riziku chudoby. 
Národná rada veto prezidentky pre-
lomila a zákon následne v decembri 
definitívne schválila. Poslanci ako 
protihodnotu zrušenej dotácie chcú 
rodičom bez nároku na dotáciu zdvo j
násobiť daňový bonus na dieťa.

Na obedy zadarmo budú mať 
nárok už len deti, ktoré navštevujú 
akýkoľvek ročník materskej školy 
alebo základnú školu a žijú v domác-
nosti, ktorej sa poskytuje pomoc  
v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem 
je najviac vo výške životného mini-
ma. Výška dotácie na jeden obed bude 

či celoplošného testovania a na kon
krétne pokyny je pripravená flexibilne 
reagovať.

ab; Foto: MiÚ

O 60 detí rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, sa starajú  
v materskej škole na Ulici Ľudovíta Fullu.

od augusta 1,30 eura oproti doterajšej 
dotácii 1,20 eura.

Rodičia detí dostanú potrebné in-
formácie prostredníctvom školy, 
alebo školskej jedálne, ktorá im určí 
výšku mesačnej platby ako aj spôsob 

platby za stravu v školskej jedálni. Tí 
rodičia, ktorí sú poberateľmi vyššie 
spomenutých dávok, musia o obedy 
zadarmo požiadať školu.

ab; Foto: ilustračné (MiÚ)

Štát zrušil obedy 
zadarmo v materských
a základných školách

Návrat detí
do škôl sa blíži 
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S jeho obnovou bola riadna ro
bota, keďže ten pôvodný ničil 
veľký koreň stromu. Bolo tre

ba spod zeme vybrať jeho hrubé 
korene. Deti sa už môžu pohybovať 
po dvore bez toho, aby im hrozilo 
potknutie a pád na poškodenom 
chodníku.

V tesnej blízkosti chodníka v areáli 
školy rástol topoľ. Jeho mohutný ko-
reňový systém rástol pod chodníkom, 
zdvíhal ho a preto bol chodník poško-
dený. Okrem toho odborníci z miest-
neho úradu zistili, že strom je chorý. 

Udalosti okolo nás jasne uka
zujú, že lekári, farmaceuti, 
vedci a výskumníci v príro

dovednej oblasti sú dôležití ako soľ. 
Predmety ako biológia či chémia 
opäť ukázali svoje dôležité miesto 
vo vzdelávaní. Bez kvalitného vy
bavenia to však nejde. Uvedomuje 
si to aj Spojená škola na Tilgnerovej 
ulici, ktorá pre svojich žiakov vybu
dovala kvalitnú chemickú učebňu.

Modernizované priestory nad
chnú nielen chemických nadšen-
cov. Postupne v učebni namontovali 
laboratórne stoly, akými disponujú 
aj univerzitné laboratóriá, klasické 
stoly na výučbu, digestor, skriňu na 
pomôcky, nové dvere, umývadlo a ar-
matúry. „Chemickú učebňu doplníme 
špičkovými  počítačmi  z  francúzskej 
centrály  známej  spoločnosti.  Dostali 
sme  ich  ako  sponzorský  dar.  Musím 
pochváliť ukončených, ale aj terajších 
študentov, ktorí nám prišli pomôcť aj 
cez  prázdniny,“ prezradila učiteľka 
chémie Iveta Piršelová. Doplnila, že 

Vzhľadom na jeho zdravotný stav 
a kvôli predchádzaniu vzniku úrazu 

mnohí študenti chémie sú po štúdiu 
na Tilgnerke prijatí na medicínu či 
farmáciu.

Modernizácia učebne chémie 
na SŠ Tilgnerova je sponzorovaná  
z eurofondov v rámci projektu Zvyšo-
vanie kvality vzdelávania, do ktorého 
sa zapojili niekoľkí učitelia školy 

s rôznymi cieľmi, ako napr. moder
nizácia učebne biológie, informatiky 
či školského rádia. „Keďže  z  týchto 
financií  z  EÚ  sa  nedala  zaplatiť  re-
konštrukcia elektriny a dlažby, pomo-
hol  nám  pri  financovaní  karloveský 
miestny  úrad.  V  rámci  prerábky 
elektriny  zaplatil  rekonštrukciu  elek-

trických  rozvodov  či  internetového 
prepojenia.  Škola  zafinancovala  za
sa  položenie  dlažby  a  vymaľovanie 
pries torov,“ povedala riaditeľka školy 
Dana Ihnaťová.
Text: Natália Lohyňová, Oktáva B; 
Foto: MiÚ a súkromný archív Ivety 

Piršelovej

detí na poškodenom chodníku, muse-
li zamestnanci verejnoprospešných 

služieb strom vyrúbať.  Nahradí ho 
nová výsadba.    mš; Foto: MiÚ

Deti z MŠ 
Kolískova 
majú  
vynovený 
chodník

Tilgnerka 
má modernú 
chemickú 
učebňu

Iveta Piršelová
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Obedy sú chutné, kvalitné 
a ešte aj hygienicky bez
pečne balené. Tak hodnotia 

nového externého dodávateľa stra
vy seniori z Karlovej Vsi. Mestská 
časť ho vybrala prostredníctvom 
verejného obstarávania. Karlova 
Ves sa takto stará o svojich naj
starších obyvateľov, ktorí majú 
nepriaznivý zdravotný stav či ťažké 
zdravotné postihnutie. 
„Poberateľovi  dôchodku,  ktorý 

má  zlý  zdravotný  stav  alebo  ťažké 
zdravotné  postihnutie,  pomôžu  naši 
zamestnanci    zabezpečiť  stravovanie 
formou donášky stravy do domácností 
s čiastočným príspevkom od mestskej 
časti,“  informuje vedúca oddele
nia sociálnych vecí miestneho úradu  
Erika Antaličová.

Presne 1306 škatúľ od topá
nok plných darčekov vyz
bierali dobrovoľníci vďa

ka tým Karlovešťanom, ktorí 
reagovali na výzvu a rozhodli sa pred  
Vianocami venovať trochu svojej 
lásky osamelým starším ľuďom 
a seniorom v domovoch dôchod
cov. Darcami boli ľudia prevažne 
v produktívnom veku, jednotlivci 
aj páry, mamičky na materskej, 
učiteľky zo škôl so žiakmi, ktorí 
zapojili aj svojich rodičov, no 
darčekmi prispeli aj dôchodcovia či 
zamestnanci miestneho úradu. 

„Do  tohto  projektu  sme  sa  zapoji-
li  s  nesmelými  obavami,  ako  to  celé 
dopadne.  Nevedeli  sme  odhadnúť 
reakcie  ľudí,  ale  tak  ako  už  neraz 
nás veľmi milo prekvapili. Hoci  tieto 
Vianoce  boli  iné  a  skromnejšie  ako 
kedykoľvek  predtým,  boli  bohaté  na 
vzájomnú  láskavosť,  čo  sa  ukázalo 
aj nevídaným počtom darcov. Som si 
istá, že darované dobro sa nikdy ne
stratí  a  darcom  sa  v  nejakej  podobe 
raz určite vráti,“ uisťuje Dana Čaho-
jová, starostka Karlovej Vsi.

K žiadosti o zabezpečenie donášky 
obedov je potrebné pripojiť potvrde-
nie o príjme, výške dôchodku a type 
dôchodku či vyhlásenie o majet-
kových pomeroch. Ak žiadateľ nie je 
dôchodca a o donášku žiada z dôvodu 
nepriaznivého zdravotného stavu, je 
potrebné pridať aj vyjadrenie lekára  
o potrebe donášky obeda. 

Žiadosť adresujte buď písomne na 
Oddelenie sociálnych vecí miest-
neho úradu MČ BratislavaKarlova 
Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 
Bratislava, alebo ju podajte v po-
dateľni miestneho úradu (v čase záka-
zu vychádzania len do schránky, ktorá 
je umiestnená pri vstupe do úradu). 
Formulár žiadosti nájdete na webovej 
stránke Karlovej Vsi v sekcii sociálne 
veci, alebo po ukončení zákazu vy-

„Pôvodne sme mali v pláne vyzbie
rať  328  škatúľ,  74  pánskych  a  254 
dámskych,  ale  výsledné  množstvo 
nás  veľmi  milo  prekvapilo,“ ho
vorí koordinátorka akcie Dominika 
Ďatelinková z oddelenia sociálnych 
vecí miestneho úradu a dodáva:  
„V  škatuliach  sme  nachádzali 
krížovky,  čaje,  kávu,  sladkosti,  slané 
pochutiny ale aj rukavice, šály, šatky, 
ponožky, čiapky či rôzne vianočné aj 
ručne  robené  ozdoby.  Samozrejme, 
nechýbala  ani  kozmetika,  knihy  či 
dokonca pohľadnice s milým prianím 
od  rodiny,  ktorá  škatuľu  darovala. 
Niektorí v nej nechali aj spätnú adre-
su, ak by si obdarovaný senior chcel 
s nimi dopisovať.“

Škatule zbierali dva týždne v Kar-

loveskom centre kultúry a prvé dni 
pribudlo len malé množstvo. No druhý 
týždeň ich zbierania sa s takýmito 
darčekmi roztrhlo vrece. Prichádzalo, 
telefonovalo a písalo veľké množstvo 
ľudí, ktorí sa o akcii dozvedeli zväčša 
z oficiálneho profilu Karlovej Vsi na 
sociálnej sieti.
„Bola  som  veľmi  milo  prekva

pená  tou  obrovskou  solidaritou  
a  štedrosťou,  ľudia  akoby  sa  zomkli 
pre  dobrú  vec. Boli  šťastní,  že môžu 
darovať a potešiť seniorov v zariade-
niach. Niektoré škatuľky boli tak nád-
herne  zabalené,  precízne  a  s  citom 
naplnené, bolo vidieť, že si ľudia dali 
záležať. Na pohľadniciach boli kresby 
detí s láskavým a milým textom, ktorý 
chytil  za  srdce,  ba  priam  až  dojal,“ 

opísala svoje dojmy z priebehu akcie 
Dominika Ďatelinková.

Najviac škatúľ dostali osamelí se-
niori v Nemocnici v Komárne, v Do-
move tretieho veku v Petržalke na 
Poloreckého 2 či v Dome seniorov 
v Lamači na Barine 5. Mnoho sa ich 
dostalo k osamelým starkým v Kar-
lovej Vsi, v Lamači, v petržalskom 
zariadení Náruč Junior a Senior na 
Fedákovej 5, ale putovali napríklad 
aj do Dúbravskej oázy pokoja a oddy-
chu na Plachého 1D. A aká bola reak-
cia obdarovaných? „Boli  ohromení  
a dojatí, ba niektorí dokonca povedali, 
že si to ani nezaslúžia,“ opisuje svoje 
skúsenosti Dominika Ďatelinková. 

mš; Foto: MiÚ

chádzania na vrátnici miestneho úra-
du či v Centre služieb občanom.

Informácie o donáške stra-
vy do do  mácnosti vám poskyt-
nú na telefónnom čísle 0940 637 

100, alebo svoje otázky či požia-
davky napíšte emailom na adresu:  
donaskastravy@karlovaves.sk 

mš; Foto: Marcel Kavický

Dôchodcovia si pochvaľujú 
nového dodávateľa stravy

Karlovešťania
pred Vianocami 
milo prekvapili

Február 2021

S prípravou krabíc plných darčekov pomáhali zamestnanci miestneho úradu a dobrovoľníci.
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Vpredošlom zimnom dvoj
čísle Karloveských novín 
sme si vysvetlili, ktoré sú 

hlavné časti mozgu a ako môžeme 
udržiavať a pozitívne ovplyvňovať 
jeho činnosť a jeho funkcie. Aby 
sme správne porozumeli ako fun
guje naša pamäť, v tomto čísle sa 
pozrieme hlbšie na sídlo pamäti, 
ktorým je veľký mozog.

Náš mozog sa skladá z pravej 
a ľavej hemisféry. Každá z nich sa delí 
na laloky – čelový, temenný, záhlavný 
a spánkový. Čelový lalok obidvoch 
hemisfér zodpovedá za rozhodo-
vanie, myslenie a tiež za hybnosť. 
Temenný lalok zaobstaráva vnímanie 
citlivosti a u pravákov umožňuje čí
tanie, počítanie a schopnosť naučiť sa 
rôzne úkony. Záhlavný lalok zaisťu-
je najmä vnímanie zrakových pod-
netov. Spánkový lalok, u pravákov 
vľavo, umožňuje porozumieť reči, 
obojstranne tiež umožňuje vnímanie 
sluchových a čuchových podnetov. 
Ďalej sú vo veľkom mozgu uložené 
tzv. bazálne gangliá, ktoré okrem 

vytvárania a riadenia pohybu majú 
veľký význam pre pamäť a najmä pre 
pohybovú pamäť, tiež tzv. amygdala, 
ktorá má význam pre zapamätávanie 
informácií spojených s emóciami. 
Uľahčuje tiež ukladanie týchto in-
formácií do mozgovej kôry, pričom 
informácie spojené s kladnými emó-
ciami ukladá do ľavej hemisféry 
a so zápornými emóciami do pravej 
hemisféry. Ďalej je vo veľkom mozgu 
uložený tzv. hipokampus zodpovedný 
za priestorovú pamäť a orientáciu.

Ľavá hemisféra je zodpovedná za 
tzv. rozumovú zložku, ukladá naj
rôznejšie fakty, poznatky, umožňuje 
logické myslenie. Pravá hemisféra 
je sídlom kreativity, emócií, vytvára 
asociácie, ukladá rôzne obrazy a hud-
bu, zodpovedá za orientáciu v pries
tore a autobiografickú pamäť.

Pre optimálne fungovanie mozgu je 
najlepšie, keď sú hemisféry čo najviac 
vyvážené a čo najviac spolupracujú. 
V bežnej populácii však väčšinou 
ľavá hemisféra výrazne dominuje. 
Trochu iná situácia je u ľavákov, 

ktorí majú napríklad centrum reči, 
porozumenie, čítanie a ďalšie kvality 
uložené v pravej hemisfére. To síce 
neznamená, že by ľaváci boli viac 
kreatívni alebo emotívni, ale hemi

sféry sú v dôsledku takéhoto uloženia 
nútené viac spolupracovať, čo je pre 
mozog ako celok ideálne.

dď; Foto: ilustračné (internet)

Ako si precvičiť pravú 
hemisféru mozgu?

Zdroj: SUCHÁ Jitka, Trénujte si paměť, Portál, Praha 2010

Úlohy na precvičovanie pravej hemisféry
1. Skúste vymyslieť nový obsah k týmto skratkám:
MHD - napr. miznúci hrad duchov
SAV ........................................................................................................
FTVŠ .....................................................................................................
SHMÚ ....................................................................................................
ZŠ ..........................................................................................................
SAD .......................................................................................................
PVC .......................................................................................................
SR..........................................................................................................
RTVS .....................................................................................................
IČO ........................................................................................................
2. Slovný futbal
Doplňte chýbajúce slová v poradí za sebou nadväzujúcich slov. 
Dopĺňané slovo by malo vždy začínať na posledné písmeno slova 
predchádzajúceho a končiť prvým písmenom slova nasledujúceho. 
Prvé slovo sme doplnili ako príklad.

alobal - ....lovec......- cement - ..............................- kolík –................
..................- lievance - ..............................- fragment - .....................
...........- šál -....................................- altruizmus -.............................- 
mobiliár -...............................- veno - ............................. - tikanie - ..
...............................- aby - ................................- nevzdelanec - ........
.......................- raž - ..............................- nábeh - .............................. 
stretnutie - ..............................- apel -  ...........................- pasažier 
-...........................- duch - .........................- nákyp - .......................

3. Hľadanie rýmov 
K zadaným slovám vymyslite slová, ktoré sa s nimi rýmujú.
Napríklad: vlasy – klasy, časy, rasy, masy atď. 

4. Vytváranie prívlastkov k podmetom 
Pokúste sa vymyslieť k zadaným podstatným menám čo najviac  
prívlastkov.
Príklad: hrobové, neznesiteľné, liečivé, tajomné atď. ...... ticho
.............................................................................................rok
.............................................................................................sneh
.............................................................................................prípad
.............................................................................................choroba
.............................................................................................človek
.............................................................................................správa
.............................................................................................farby
.............................................................................................prekvapenie
.............................................................................................chvíle
.............................................................................................prostredie

viera - .........................................
chuť -  .........................................
čelo -  ..........................................
tieň - ...........................................
nota - ..........................................
láska -  ........................................
znamenie -  .................................

havran -  .....................................
dosť -  .........................................
voda - .........................................
špička -  ......................................
muška -  ......................................
dres -  .........................................
meter -  .......................................

Precvičovanie pravej hemisféry:
• Pokúste sa robiť maximum denných činností svojou nedominantnou rukou 

(praváci ľavou, ľaváci pravou).
• Dočasne pozmeňte rozmiestnenie rôznych vecí v domácnosti (napr. odpad-

kový kôš, kľúče, telefón, TV ovládač). Tým sa vyhnete rutine a budete viac 
premýšľať o tom, čo inokedy robíte úplne automaticky.

• Pokúste sa popísať v postupných krokoch nejakú bežnú činnosť, ktorú 
robíte úplne automaticky, bez premýšľania (napr. fotografovanie, umývanie 
okien, postup hry Človeče nehnevaj sa).

• Skladajte puzzle.
• Zapojte do procesu zapamätávania viac zmyslov, nielen zrak a sluch, ale 

taktiež hmat, čuch a chuť.
• Skúste vymyslieť nový spôsob využitia niektorých predmetov bežnej 

dennej potreby.
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Pozerať sa v noci na oblohu 
plnú hviezd môže byť pre nie
koho romantické, no v pro

stredí mesta poriadne nebezpečné. 
Najmä ak sa po západe slnka pono
ria veľké sídliská, cesty a chodníky 
do tmy. Svoje o tom vedia hovoriť 
obyvatelia Karlovej Vsi. Mestská 
časť upozorňuje spoločnosť Siemens 
na množstvo nefungujúcich lámp. 
Tá zabezpečuje osvetlenie pre celú 
Bratislavu.

Spoločnosť Siemens zapína osvet
lenie neskoro večer a vypína skoro 
ráno, keď je ešte všade tma. Starostka 
Dana Čahojová požiadala o zapínanie 
osvetlenia o pol hodinu skôr a ranné 
vypínanie o pol hodinu neskôr. 
„Kvalitné  a  fungujúce  verejné 

osvetlenie  považujeme  za  obzvlášť 
dôležité  najmä  v  tomto  zimnom  ob-
dobí,  keď  v  dôsledku  zvýšenej  vlhko-
sti, námrazy či snehu hrozí pri slabej 
viditeľnosti  vyššia  miera  ohrozenia 
najmä  starších  chodcov.  Spoločnosť 

Siemens  sme  upozornili  aj  na množ
s tvo  nefungujúcich  lámp.  Nesvietia 
celé časti ulíc a tma je na cestách aj 
chodníkoch,“ upozornila starostka 
Dana Čahojová.

O verejné osvetlenie v Bratislave 
sa stará hlavné mesto prostredníc
tvom zmluvného partnera, ktorým je 
v súčasnosti spoločnosť Siemens. Tá 
vysvetľuje, že verejné osvetlenie bolo 
v Karlovej Vsi vybudované v rokoch 
1970 – 1980. Tomu vraj zodpovedá aj 
stav káblových rozvodov a stožiarov 
verejného osvetlenia. 
„Nedávno  sa  uskutočnila  aj 

veľká  investičná  akcia  na  Karloves-
kodúbravskej  radiále,  ktorá  spôso-
bila  počas  výstavby  častejšie  výpad-
ky  verejného  osvetlenia  v  priľahlých 
lokalitách,“  informuje komunikačná 
a marketingová manažérka spoločnos
ti Siemens Daniela Černá. Takmer na 
dennej báze prijímajú podnety nielen 
od občanov, ale aj vlastnej inšpekčnej 
služby. Po identifikácii poruchy 

odstraňujú.
Problém s osvetlením sa vlečie 

ešte od čias pôsobenia primátora Iva 
Nesrovnala, keď vypršal 20ročný 
kontrakt Bratislavy so spoločnosťou 
Siemens. Keďže je verejné osvetle-
nie službou, ktorá musí fungovať 
nepretržite, mesto vtedy uzatvorilo 
ďalšie zmluvy so Siemensom. Boli 
uzavreté na preklenutie obdobia, 
pokým nebude pripravená súťaž na 

nového dodávateľa verejného osvetle-
nia, ktorý bude poskytovať služby na 
úrovni 21. storočia. 

Poruchy verejného osvetlenia môžu 
obyvatelia hlásiť priamo na webstrán-
ke spoločnosti  SIEMENS prostred-
níctvom online formulára, alebo 
telefonicky na čísle 02 6381 0151. 
Vopred si pripravte číslo stĺpa, ktoré je 
nalepené priamo na stožiari. 

mš; Foto: MiÚ

Ste rodič a vaše dieťa čaká 
nástup na povinnú školskú 
dochádzku? Prípadne ste 

odkázaní na individuálnu pre
pravu? Vedzte, že Karlova Ves 
začala od januára poskytovať nové 
príspevky, ktoré môžu pomôcť 
práve týmto Karlovešťanom. 
Naj mä rodičom môže príspevok 
pomôcť pri nákupe školskej tašky 
či písacích potrieb, invalidom zase 
v ich neľahkej finančnej situácií pri 
odvoze k lekárovi.
„Sme  si  vedomí  toho,  že  dopady 

koronakrízy  sú  najciteľnejšie  u  naj
zraniteľnejších  skupín  obyvateľstva. 
Sme  radi,  že  sa nám podarilo  v  roz-
počte  nájsť  prostriedky  na  podpo-
ru  rodín  s  prváčikmi.  September  je 
pre  rodičov  z  hľadiska  financovania 
neraz  najťažším  mesiacom  v  roku,“ 
vysvetlila dôvody poskytovania 
príspevku starostka Dana Čahojová.

O príspevok pre prvákov vo výške 
30 eur môžu požiadať rodičia na 
základe rozhodnutia riaditeľa školy 
o prijatí ich dieťaťa do základnej ško-

ly. Žiadosť o poskytnutie príspevku je 
potrebné vyplniť pri nástupe dieťaťa na 
povinnú školskú dochádzku a podať  
v období od začiatku školského 
roka do konca kalendárneho roka, 
v ktorom dieťa nastúpi na povinnú 
školskú dochádzku.

Pomoc aj invalidom
„Účelom  poskytovania  príspev

ku  na  individuálnu  prepravu  je 
znížiť  finančné  zaťaženie  seniorov 
a  poberateľov  invalidného  dôchod-
ku  pri  zabezpečovaní  prepravy  do 
alebo  zo  zdravotníckeho  zariade-
nia,  a  v  prípade  osôb  odkázaných 
na  individuálnu  prepravu  pri  za-
bezpečovaní  prepravy  aj  na  jej 
vzdelávacie,  spoločenské  a  kultúrne 
aktivity,“ vysvetľuje vedúca oddele-
nia sociálnych vecí miestneho úradu 
Erika Antaličová.

Príspevok sa poskytuje na jednu 
jazdu a jeho výška je stanovená na 
2,50 eura, pričom maximálna výška 
čerpania v jednom štvrťroku je 25 eur 
na osobu. V prípade osôb odkázaných 
na individuálnu prepravu špeciálne 

upraveným vozidlom na tieto účely,  
je výška príspevku stanovená na 5 eur 
za jednu jazdu a výška čerpania v jed-
nom štvrťroku je stanovená na 30 eur 
na osobu. Pripomeňme, že Karlova 

Ves poskytuje okrem nových príspev
kov aj jednorazovú finančnú pomoc 
v čase hmotnej núdze, náhlej núdze 
a jednorazové  príspevky pri dožití 
životného jubilea.      mš; Foto: MiÚ

Karloveské ulice aj chodníky 
by mali byť osvetlené lepšie

Karlova Ves rozšírila podporu 
rodičov školopovinných detí 

V prípade otázok týkajúcich sa jednorazových finančných  
príspevkov kontaktujte oddelenie sociálnych vecí miestneho  

úradu na telefónnom čísle 02 707 11 291,
 alebo emailom na adrese: socialne@karlovaves.sk 

Nástup prvákov do školy je spojený nielen s novými  
zážitkami ale aj výdavkami.

Hlavné mesto pripravuje verejné obstarávanie 
na nového dodávateľa verejného osvetlenia.
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Viac ako 50 kanalizačných 
vpustí na ulici Líščie údolie 
počas decembra kompletne 

a  hĺbkovo prečistili. Vysokotlakové 
sacie vozidlo začalo s ich prečis
tením a vystriekaním pri Iuvente 
a pokračovalo cez Park SNP, po
stupne dole ulicou Líščie údolie až 
po Botanickú ulicu. Vpuste boli 
spriechodnené krtkovaním, vrá
tane prepojení do hlavných zbe
račov. 

Keďže na hĺbkovú údržbu kanali-
začných vpustí je potrebné špeciálne 
technické vybavenie, túto službu za-
bezpečil vysúťažený externý dodá-
vateľ. Vďaka rezerve v zmluvnej 
cene vyčistil aj niekoľko vpustí na 
Hlaváčikovej ulici, kde sa dlhodo-
bo tvorili mláky a voda neodtekala. 
V čistení vpustí bude Karlova Ves 
pokračovať na jar v závislosti od 
po veternostných podmienok a fi-
nančných možností. 

Využívajú ho pri svojej ceste 
do neďalekej Spojenej ško
ly internátnej pre žiakov so 

zrakovým postihnutím, ktorá sídli 
na konci Svrčej ulice. K bezpečnej 
chôdzi im pomôže nielen rovný 
povrch, ale aj to, že je stavebne 
oddelený od cesty. Pomôckou je aj 
oporný múrik, ktorý chodcov vedie 
a ku ktorému v minulosti nema
li prístup. Doteraz bol zarastený 
kríkmi a chodník pri ňom bol hr
boľatý.
„Stav  na  Svrčej  bol  dlhodobo 

neúnosný.  Rodičia  detí  aj  samotná 
škola  nás  už  celé  roky  upozorňovali 
na nedostatočné zabezpečenie ochra-
ny detí aj zamestnancov školy so zra-
kovým  postihnutím  pri  ceste  do  ško-
ly.  Rekonštrukcia  chodníka  plynule 
nadviazala  na  výmenu  povrchu  vo-
zovky  a  novovybudovaný  chodník  na 
Botanickej.  Odľahlo  nám,  že  prístup 

detí do školy z tejto strany je konečne 
upravený tak, ako má byť,“ vysvetli-
la dôvody rozhodnutia o výstavbe 
nového chodníka starostka Karlovej 
Vsi Dana Čahojová.
„Ďakujeme, že karloveské zastupi-

teľstvo  schválilo finančné prostriedky 
na  túto  investíciu,“  doplnil vicesta-
rosta Branislav Záhradník.

V čase stavby chodníka sa na 
menšinových alternatívnych profiloch 
sociálnej siete objavili tvrdenia o tom, 
že chodník sa stavia najmä v záujme 
súkromného investora stavebného 
projektu na Svrčej ulici. Objavili sa 
dokonca aj tvrdenia o „šafárení de-
velopera a radnice“. Stavebný pro-
jekt však získal územné rozhodnutie  
v časoch pôsobenia starostky Ivety 
Hanulíkovej a navyše sa mal stavať  
v inej časti ulice. 

mš; Foto: MiÚ

K čisteniu kanalizačných vpus-
tí prispejú aj zamestnanci verejno-
prospešných služieb (VPS), ktorí 
budú priebežne čistiť kalové koše, 
ktoré sa nachádzajú v kanalizačných 
vpustoch. Opadané lístie, nečistoty 
či posypový materiál často počas 
zimy koše upchá a voda tak nemá 
kam odtekať. Ich čistenie je prácne  
a musí sa robiť manuálne, preto za-
berie pomerne veľa času. Zamestnan-
ci VPS sa ich čisteniu budú venovať 
vždy, keď nebudú zamestnaní inými 
prácami pri údržbe karloveských 
verejných priestorov.

Karlova Ves zabezpečuje čistenie 
kanalizačných vpustí na tých ko-
munikáciách, ktoré sú v jej správe. 
O vpuste na komunikáciách 1. a 2. 
triedy sa stará hlavné mesto. Ide 
spravidla o tie komunikácie, kde jazdí 
mestská hromadná doprava.

mš; Foto: MiÚ

Karlova Ves hĺbkovo prečistila 
vpuste v Líščom údolí

Nový chodník  
na Svrčej je určený  
najmä pre nevidiace 
a slabozraké deti 

V decembri hĺbkovo prečistili všetky kanalizačné vpusty 
na Ulici Líščie údolie.

Klietky pre chov prepelíc, pasce na líšky a kuny, liahne na va-Klietky pre chov prepelíc, pasce na líšky a kuny, liahne na va-
jíčka, odchovne pre kuriatka, krmítka a napájačky, výstavné jíčka, odchovne pre kuriatka, krmítka a napájačky, výstavné 

klietky pre chovateľov, výbehy pre psíkov a hydinu , šklbačky, klietky pre chovateľov, výbehy pre psíkov a hydinu , šklbačky, 
dojenie pre kravy, ovce a kozy, dojenie pre kravy, ovce a kozy, 

robíme rozvoz po celom Slovensku, 
viac na www.123nakup.eu, tel.: 0907 181 800

Inzercia
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Kŕmte v zime vtáky na sídliskách

Zimné obdobie je pre voľne 
žijúce vtáky spojené s dl
hými týždňami bez potra

vy. V zime si na sídlisku nevedia 
nájsť takmer žiadnu potravu, pre
tože na kosených a vyhrabaných 
plochách nezostávajú steblá rastlín 
so semenami. Vďaka ich zimnému 
prikrmovaniu sa môžeme tešiť z ich 
spoločnosti po celý rok.

Čisté a upravené sídliská sa síce 
páčia ľuďom, ale pre vtáky je tu pus-
to. Preto je potrebné zimujúce vtáctvo 
prikrmovať, a to najmä olejnatými se-
menami – slnečnicou, prosom, obilím 
ale aj lojovými guľôčkami. Lepšie sú 
doma vyrobené, lebo zo supermar-
ketov nie vždy vtákom chutia. Čas 
od času je dobré pridať aj prekrojené 
jablko, hlavne vtedy, keď je zima 
suchá, bez snehu. Vtedy sa vtáky 
nemajú kde napiť a takto si doplnia 
tekutiny. Na pokusnej ploche v areá-
li ZŠ A. Dubčeka, ktorá vlani zostala 
nepokosená až do jari, sa každý deň 
kŕmil kŕdeľ asi 20 vrabcov. Takých 
plôch však na mestských sídliskách 
nie je veľa.

Ak si vtáky (napríklad vrabce, 
sýkorky, stehlíky, červienky a pinky) 
nedokážu nájsť dostatok potravy v 
zime na sídlisku, odletia inde, napr. 
na dedinu alebo na okraje lesov. Ani 
tam však nenájdu dostatok potravy. 
Na dedinách sa už veľmi nechovajú 
sliepky, ktorým by vrabce vyzobávali 
zrno. Preto zima ich počty drasticky 
redukuje.

Vtáky kŕmte pravidelne
Ak sa rozhodnete prikrmovať vtáky 

na sídlisku, robte to pravidelne a ne-

nechajte kŕmidlo prázdne dlhšie ako 
dva dni. Vtáky, ktoré si zvykli na 
nejaký prísun potravy sa uprostred 
zimy ťažko prispôsobia výpadku tohto 
zdroja potravy. Odmenia sa vám za to 
najmä svojím spevom.

Niektoré spevavé vtáky hniezdia 
iba v dutinách. Dutiny vznikajú 
v starých stromoch, v skalách, ale-
bo aj v starých domoch, povalách či 
humnách. Toto všetko však na síd-
liskách chýba, keďže skoro všetky 
paneláky sú zateplené. 

Ľudia na dedinách i vo veľkých 
usad lostiach oddávna zhotovova-
li vtáčie búdky a pribíjali ich na 
steny budov alebo na drevené kolíky 
v záhrade. Takto si nielen oživovali 
svoje príbytky ale robili to aj preto, 
lebo vedeli, že vtáky počas leta vychy-
tajú množstvo hmyzu, ktorý by inak 
mohol poškodiť alebo úplne zožrať 
pes tovanú úrodu ovocia alebo zeleni
ny. I keď sa na sídliskách nič vo veľ-
kom nepestuje, nie je dôvod prečo by 
sme nemali byť rovnako rozumnými 
ako ľudia v minulosti a nevytvoriť 
priestor pre život aj vtákom. 

Ako vybrať búdku pre spevavce 
Existuje množstvo hotových búdok 

ale aj návodov ako zhotoviť vlast-
nú búdku. Pri výbere typu búdky je 
potrebné sa riadiť tým, pre aký druh 
vtáka bude búdka určená. Búdky pre 
sýkorky veľké majú mať vletové otvo-
ry väčšie ako pre sýkorky belasé. Ešte 
väčší otvor potrebuje škorec. Žlto
chvost domový a červienky preferu-
jú skôr veľké vletové otvory až na 
šírku búdky – tzv. polobúdky. Vrabce 
zahniezdia v búdkach aj polobúdkach, 

ak nemajú inú možnosť. Detaily ako 
hrúbka steny, materiál či tvar strechy 
je možné nájsť aj na internete. Nie je 
treba vyrábať žiadne bydielko pod 
vletový otvor, vtáky to nepotrebujú 
a zbytočne to priláka mačky a iných 
predátorov. 

Umiestnenie búdky
Hlavným kritériom by mala byť 

nedostupnosť búdky pre predátora. 
Mala by byť umiestnená na takom 
mieste na strome, aby sa k nej mač-
ka nevyšplhala. Najlepšie na rovnom 
kmeni bez konárov alebo s konármi 
ďaleko od seba a v rôznej výške. 
Búdka by nemala byť umiestnená na 
konári, lebo mačka alebo lasica sa na 
konár ľahko dostane. 

Nie je dôležitá ani orientácia na 
svetové strany. Vtáky, ktoré nema-
jú iné možnosti hniezdiť na sídlisku, 
obsadia búdku bez ohľadu na svetové 
strany. Ak chceme urobiť vtákom 
život v lete znesiteľnejší, nevešaj
me búdky na južnú stranu, aby sa 
zbytočne ne prehrievalo vnútro búd-
ky a tiež nie na tú stranu, na ktorú 
smerujú prevládajúce chladné vetry. 
Odborníci radia upevniť búdku na 
kmeň z tej strany, ku ktorej sa strom 
nachyľuje. Otvor tak smeruje trochu 
nadol a málokedy doň naprší. Búdka 
zavesená na strome by mala byť na
klonená mierne dopredu, aby dažďová 
voda nestekala do otvoru. Najbez-
pečnejšie je však umies tniť búdku 
na stenu domu, a to minimálne dva 
metre nad zemou. Po stene sa totiž 
nevyšplhá žiadny predátor. 

Uchytenie búdky
Búdky by mali mať zo zadnej stra-

ny pribitú dosku dlhšiu ako zadná 
strana búdky. Túto dosku je potrebné 
prichytiť o strom, a to skrutkami či 

klincami pribitými do kôry stromu, 
okami upevnenými o konáre alebo 
páskami okolo celého kmeňa. My
slime na to, že strom rastie a  poma
ly pohlcuje všetko, čo je na ňom 
upevnené. Drôtené oko strom dusí, 
klince a skrutky sa vnárajú čoraz hlb
šie a tým vytláčajú búdku od seba. 
Preto je potrebné uchytenie búdky 
pravidelne kontrolovať a obnovovať. 
Závesy treba obnoviť každých 4 – 5 
rokov. Klince nepribíjame nikdy na 
doraz, ale nechávame vždy niekoľko 
centimetrov trčať. Ak chceme ušetriť 
strom od klincov, môžeme závesnú 
dosku pritiahnuť ku kmeňu stromu 
napr. aj zaizolovanými pevnými 
drôtmi. Nesmieme ale zabudnúť pri 
každoročnej kontrole búdky drôtenú 
obruč dostatočne uvoľniť. 

Počet búdok
Každý druh operenca má iné teri-

toriálne nároky. Búdky pre sýkorky 
by mali byť vo vzdialenosti niekoľko 
desiatok metrov od seba. Vrabce ale-
bo škorce môžu obsadiť aj tri búd-
ky na jednom strome. V prípade, že 
umiestnite viac búdok v okolí ako je 
znesiteľné pre vtáky, nebudú všetky 
naraz obsadené. Vtáky si s tým pora-
dia a nejako sa podelia. 

Čas vešania búdok 
Odporúčaný čas vešania búdok 

je zima alebo skorá jar, aby si búd-
ky vtáky začali obzerať ešte pred 
hniezdnou sezónou. Ako sme už 
spomenuli, na sídliskách je nedosta-
tok hniezdnych možností. Takže keď 
umiestnite búdku na správnom mies
te, nasledujúcu hniezdnu sezónu ju 
určite nejaký párik spevavcov nájde. 

Bratislavské regionálne 
ochranárske združenie;

Foto: ilustračné (internet)
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Druhá etapa rekonštruk
cie Karloveskej knižnice 
priniesla rozsiahle zmeny 

v interiéri a predovšetkým v ex
teriéri. Dominantným prvkom re
konštrukcie sú nové hliníkové okná. 
Po demontáži starého zasklenia sa 
pristúpilo k montáži nových trámov 
a osadeniu nových hliníkových  
okien s trojsklom. Opravu rea
lizovali z rozpočtu mesta vďaka 
prioritám mestských poslancov 
za Karlovu Ves Dane Čahojovej, 
Branislavovi Záhradníkovi a Petro
vi Lenčovi.

Nové sklenené opláštenie sľubuje 
kvalitnejšie tepelnoizolačné vlast-

nosti vrátane zmiernenia slnečného 
žiarenia. Mohutné okná disponujú  
otváracím systémom, čo zlepší vetra-
cie možnosti priestoru knižnice.

Kompletnou rekonštrukciou prešli 
aj priestory zádveria, vrátane podlahy 
a dverí. V ďalšej etape rekonštrukcie 
prídu na rad obklady stien, zateplenie 

obvodového plášťa a finálna úprava 
fasády, na ktorú pribudne bridlicový 
obklad.     ab; Foto: MiÚ

Folklórny súbor (FS) Dolina, 
ktorý pôsobí pri Základnej 
umeleckej škole J. Kresánka, 

získal v súťaži Senior Friendly čest
né uznanie za mimoriadne aktivity 
pre seniorov. Ocenenie prevzala 
umelecká vedúca súboru Nadež
da Čermáková pred Vianocami 
v pries toroch Zichyho paláca z rúk 
predsedu Občianskeho združe
nia (OZ) Bagar Miloša Nemečka.  
V rámci odovzdania ocenenia na
krútili členovia súboru aj krátky 
folklórny program pre seniorov.
„Ocenenie si veľmi vážime, vníma-

me ho ako uznanie našich dlhodobých 
aktivít  pre  seniorov  a  účasti  na 
rôznych  kultúrnych  podujatiach, 
ktoré  sú  pre  nich  organizované. 
Každoročne sa zúčastňujeme Koncer-
tov  porozumenia  pre  Slovensko  bez 
bariér a Striebornej reťaze priateľstva 
medzi generáciami v oblasti folklóru. 
V  spolupráci  s  tanečnou  skupinou 
Tanečnice z Lúčnice – seniorky orga-
nizujeme  programy  v  domovoch  pre 
seniorov  v  čase  Vianoc,  Veľkej  noci 
a  fašiangov.  Aktívne  sa  zapájame  aj 
do  programov  pre  jubilantov,  ktoré 
organizuje  Karlova  Ves,“  informuje 
Nadežda Čermáková. 

V rámci medzigeneračného folkló-
ru reprezentoval súbor s Tanečnicami 

z Lúčnice – seniorkami slovenský 
folklór na medzinárodnom senior-
skom festivale v USA. V roku 2019 
pripravili kultúrny program pre Kon-
ferenciu EÚ seniorov v Bratislave. 
Svojím programom tanečníci a spe-
váci zo súboru spríjemňujú seniorom 
chvíle oddychu, prinášajú radosť a op-
timizmus do ich života.
„V minulom roku, napriek nepriaz-

nivej  pandemickej  situácii,  sa  členo-
via nášho súboru zúčastnili krátkeho 

kultúrneho  programu  pre  seniorov. 
Za  účasti  známych  umelcov  a  osob-
ností folklórneho hnutia si klienti Cen-
tra Memory  na Mlynarovičovej  ulici 
v  záhrade  zariadenia  zaspievali  spo-
lu  s  účinkujúcimi  známe  vianočné 
koledy.  Bol  to  neuveriteľne  krásny 
zážitok  a  dobrý  pocit  aj  pre  nás   
účinkujúcich,  že  sme  dokázali  sprí-
jemniť seniorom čas Adventu v tomto 
náročnom období,“ pokračuje v opise 
aktivít pre seniorov vedúca FS Dolina 

a dodáva: „Pokiaľ nám to pandemická 
situácia dovolí,  budeme  sa  i  v  tomto 
roku  naďalej  venovať  aktivitám  pre 
seniorov.“

Súťaž Senior Friendly organizu-
je Klub Luna Senior Friendly a OZ 
Bagar. V minulom roku sa uskutočnil 
už piaty ročník súťaže. Prihlásiť sa do 
súťaže môžu organizácie, ktoré sa rôz
nymi aktivitami venujú seniorom.

mš; foto: Ján Dubravčák

Karloveská 
knižnica má 
nové okná

Folkloristi z Doliny získali ocenenie v súťaži 
Senior Friendly

Knižnicu čaká ešte obklad 
stien a zateplenie

obvodového plášťa.
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Najkrajšie dni v roku neosta
li Karlovešťanom nič dlžné 
ani v oblasti kultúry. Hoci 

formát podujatí sa musel prispôso
biť vládnym opatreniam. 

Tradičné stretnutie s Mikulášom sa 
tentoraz neuskutočnilo v Karloves-
kom centre kultúry. Mikuláš v sprie
vode anjelov a čertov si to namieril 
priamo do materských škôl, kde deti 
odmenil za poslušnosť.

Presne na Mikuláša obehla 
obľúbená kapela Funny Fellows Kar-
lovu Ves s nádielkou najkrajších ko-
lied. Priestormi pred Kostolom sv. 
Michala, Pribišovou, Vodárenskou 
záhradou a Nám. sv. Františka sa 
ozývali vianočné piesne v štýlovom 
prevedení.

Dospelých Karlovešťanov poteši-
lo online podujatie Susedský advent. 
Rôzne štýly rómskej hudby z celého 
sveta predviedlo spojenie Berky 
Mrenica Gypsy Jazz SK. Divákov 
potešili aj diela majstrov klasiky  
v podaní pedagógov a žiakov Základ-
nej umeleckej školy Jozefa Kresánka, 
ktorá sídli v Karlovej Vsi.

Folklórny súbor Dolina priblížil 
atmosféru predvianočných dní  
v pásme Prišli sme k vám na kole-
du. Karlovešťanka Lýdia Ondrušová 
čítala rozprávku z knihy Hany La-
sicovej Pupo a Fazuľka. Lektori  
z Tanečnej školy BSwing predvied-
li úryvky dobových choreografií  
a naučili divákov základné kroky tan-
ca charleston.

ab; Foto: koscik.photos a MiÚ

Vianoce ostali 
Vianocami 
aj počas 
pandémie

Troch čitateľov, ktorí vylúštili krížovku v minulom čísle, odmeníme historickým kalendárom Karlovej Vsi na 

rok 2021. Správna odpoveď na otázku, ako sa volá prvý významný predstaviteľ Karlovej Vsi, ktorého meno 

sa uvádza v daňovom registri z roku 1824, znela Richtár Johann Holzer. Spomedzi tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vyžrebovali 

Helenu Ralbovskú, Elenu Kožehubovú a Jozefa Benčurika.

Vo vianočnej súťaži Karloveských novín sme sa pýtali na tri významné roky vo vývoji električkovej dopravy v Karlovej Vsi. Správna 

kombinácia rokov bola schovaná pod možnosťou a) 1929, 1955, 1975. Spomedzi tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vyžrebovali 

štyroch výhercov, ktorí od redakcie Karloveských novín získajú knihu so zbierkou receptov zákuskov, koláčov, tort a múčnych jedál  

s makom. Sú to Ján Marko, Iveta Kučerová, Mária Majerčáková a Viera Šramková.

Všetkých výhercov budeme kontaktovať telefonicky a svoje výhry si budú môcť prísť prevziať k nám do redakcie Karloveských novín po 

ukončení zákazu vychádzania.

SÚŤAŽ
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RIADKOVÁ INZERCIA

VKarloveských novinách 
vám postupne predstavu
jeme zaujímavé miesta 

zachytené v historickom kalendári 
Karlovej Vsi na rok 2021 aj s ich 
súčasnou podobou.

Na februárovej strane kalendára je 
zobrazená zimná idyla v Líščom údolí 
v roku 1966. Autorom starej fotogra-
fie je Karlovešťan Ladislav Franken-
dorfer. Prvý dom zľava patril do roku 
1945 rodine Salayovcov. Či v lete, či 
v zime pútal pozornosť okoloidúcich 
v jeho predzahrádke stojaci, takmer 
meter vysoký, pestro vymaľovaný 
záhradný trpaslík, v karloveskom 
nárečí nazývaný cvergl. 

Budova vedľa je hostinec, ktorý 
od roku 1908 vlastnil František Bo-
hunský. Bol pravdepodobne naj
starším hostincom v Karlovej Vsi 
a vôbec prvou budovou v Líščom 
údolí, postavenou okolo roku 1860. 
Nazývali ho aj hostincom U Anto-
na alebo U Pištu, vždy podľa mena 
jeho majiteľa. Sálu hostinca používa-
li aj na organizovanie spoločenských  
a kultúrnych akcií a tiež ako 
telocvičňu.  V roku 1926, keď re-
konštruovali prvú karloveskú školu, 
poslúžila aj ako dočasná učebňa. Od 
roku 1960 bola v bývalom hostin-
ci viecha JRD Karlova VesDevín. 
Navštevovalo ju veľa štamgastov, naj

mä pre chutné originálne karloveské 
zabíjačkové špeciality, vynikajúce 
karloveské víno a známy devínsky 
ríbezlák.

V pozadí je dom rodiny Šimo
novcov. V tom čase v ňom bývali 
ich dcéry, Terézia vydatá Holbeinová  
a Štefánia vydatá Ptačinová s rodi-
nami. Objekt vpravo pod vysokým 
smrekom je pivnica, ktorá patrila 
k hostincu. Napriek tomu, že bola 
zapísaná v návrhu technických pamia
tok mesta Bratislavy, v roku 2014 ju 
zbúrali. Zanikla tak posledná pamiat-
ka na rozvinuté vinohradníctvo nielen  
v Karlovej Vsi, ale v celom regióne na 
západ od Bratislavy.

Fotografia vpravo z 13. januára 
2021, bola exponovaná z rovnakého 
miesta. Dokumentuje zásadnú zmenu 
zástavby v tejto časti Líščieho údo-
lia. Dominuje jej budova poisťovne 
AllianzSlovenská poisťovňa a v po
zadí Poliklinika Karlova Ves. Časť 
fasády novej budovy vpravo svojím 
stvárnením pripomína historickú 
zbúranú pivnicu a je na nej umiest-
nená tabuľka s textom: Na  tomto  
mieste  bola  postavená  Karloveská 
viecha – vínna pivnica z roku 1860.

Text a fotografia vpravo: 
Matúš Šrámek

Historický kalendár Karlovej Vsi 2021 - február
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DNES

So zármutkom 
oznamujeme všetkým 
priateľom a známym, 
že dňa 19. januára 2021 
vo veku nedožitých 80 
rokov navždy dotĺklo 
srdce majstra kuchára 
Ondreja Antovszkého.

Inzercia

ČALÚNNICTVO. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov. Doprava zabez-
pečená, tel. 0915 832 186

OPRAVY v domácnosti, servis plastových okien, vŕtanie, montáž svetiel, 
montáž nábytku, výmena a osadenie vod. batérií. Tel: 0948 727 605

Servis a opravy PC 0915 720 730 www.aatuh.sk

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

Muž v strednom veku s obmedzenou pohyblivosťou hľadá zodpovedného 
muža alebo ženu nad 18 rokov na pomoc v domácnosti a pri premiestňovaní. 
Hodinová odmena: 4,18 € brutto. Pracovný čas: dohodou. Miesto: Bratislava, 
Dlhé diely. V prípade záujmu kontaktuje na telefónnom čísle: +421911247433.

Valentínske fotenie v prírode, voľné termíny a info na 0918 267 228.

KEDYSI

TENISOVÁ HALA
2018 / 2019 
od 8 € / hod.

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. Michal VAVRO 

0905 240532

     w w w.miso.ofirme.sk    

Celoročné  
objednávky:  
0905 240532

Hodinové  
objednávky:  
0905 109378

ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Dúbravka - Lysáková ulica

Autor fotografie z roku 1966 Ladislav Frankendorfer sa v mladosti venoval fotografovaniu. Mnohé z jeho fotografií zaujímavých  miest v 
starej Karlovej Vsi sú jedinečné, vrátane tej, na ktorej zachytil nezabudnuteľnú atmosféru zimy v Líščom údolí. Ladislava Frankendorfera 

sme podrobnejšie predstavili v rozhovore, ktorý bol uverejnený v predchádzajúcom zimnom dvojčísle Karloveských novín. 
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Krížovka

Aká významná udalosť 
vstúpi tento rok do 

záverečnej, najdôležitejšej 
fázy a ovplyvní ďalší rozvoj 

Karlovej Vsi?

Rukami mu prešli reprezen
tanti ako Peter Dubovský, 
Marek Hamšík alebo 

Róbert Vittek. Pri príležitosti život
ného jubilea 60 rokov si športový 
riaditeľ Futbalového klubu mládeže 
(FKM)  Karlova Ves Anton Valovič 
prevzal ocenenie Slovenského fut
balového zväzu (SFZ).

V Bratislave sa snáď nenájde človek 
z futbalového prostredia, ktorý by 
Antona Valoviča nepoznal. Dlhé roky 
zasvätil práci s mládežou v Slovane  
a Interi Bratislave, z ktorých pravi-
delne zásobil talentmi mládežnícke 
reprezentácie. Na lavičke mlá
dežníckych výberov Slovenska si 

odkrútil takmer 280 zápasov proti 
súperom z 52 krajín. 

Jeho medzinárodné úspechy sa da-
tujú už od roku 1993. Českoslo venský 
výber do 17 rokov doviedol pri jeho 
poslednom vystúpení na medzi
národnej scéne k skvelému 5. mies

tu. Šesťkrát sa mu podarilo doviesť 
mládežnícke výbery na majstrovstvá 
Európy, odkiaľ sa mu v roku 1993 po-
darilo získať bronzové medaily.

Posledných sedem rokov pôsobí 
Anton Valovič v štruktúrach FKM 
Karlova Ves. Od januára 2013 

pracuje ako športový riaditeľ s kar-
loveskou futbalovou mládežou. Za 
dlhoročnú prácu v mládežníckom fut-
bale na domácich a medzinárodných 
ihriskách ho Bratislavský futbalový 
zväz nominoval na ocenenie zlatého 
odznaku SFZ.           ab; Foto: MiÚ

Anton Valovič 
získal Zlatý 
odznak 
futbalistov

Šport / Krížovka

K oceneniu zablahoželali Antonovi Valovičovi (v strede) aj starostka Dana Čahojová  
a vicestarosta Branislav Záhradník.


