
KARLOVESKÉ NOVINY www.karlovaves.sk

Ročník VI. • číslo 3 •  MAREC 2021Oficiálny mesačník mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Ulice Karlovej Vsi už o pár 
týždňov potešia obyvateľov 
novými kvetinovými záhon-

mi. K snahe Karlovej Vsi o zelenšie 
prostredie sa pripojil aj magistrát, 
ktorý ešte na jeseň vysadil niekoľko 
tisíc cibuľovín.

Približne 50-tisíc kusov cibuliek 
rôznych druhov zasadil magistrát na 
Karloveskej ulici pri Spojenej škole 
Tilgnerova a na úrovni električ-
kovej zastávky Nám. sv. Františka. 
V širokej škále rastliniek sa nachá-
dza napríklad okrasný cesnak, cesnak 
zlatožltý, modravka žiarivá, ružové 
tulipány alebo narcisy.

-ab-; Foto: ilustračné (internet)

Na zrekonštruovanej trati premávajú linky 4 a 9

Na jar 
rozkvitnú 
v Karlovej Vsi 
desaťtisíce 
nových kvetov

Karloveskí anjeli

Opatrovateľky
sa stávajú
takmer  
členom rodiny. 
Viac na s. 10.

Sčítanie obyvateľov

Karlovešťania
rozhodujú
o rozvoji svojej
mestskej časti.
Viac na s. 3.

Celoplošné testovanie

Vo februári  
sa otestovali
desaťtisíce  
záujemcov.
Viac na s. 2.

Karlovešťania, ktorí dovŕšili a presiahli vek 70 rokov  
dostanú 2 ks ochranných rúšok FFP2 bezplatne do svojich schránok.  
Nie je potrebné o ne žiadať, získajú ich automaticky. 
Miestny úrad pripravuje pre rovnakú skupinu  
aj bezplatné prevzatie vitamínu D3.

UPOZORNENIE 

V Karlovej Vsi na jar rozkvitnú  
napríklad aj tulipány a narcisy.
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Vo februári sa otestovali
desaťtisíce záujemcov

vaní, trávili víkendy na odberových 
mies tach. No a v neposlednom rade 
Karlovešťanom za pokoj, trpezli-
vosť a disciplínu, ktoré nám pomohli 
úspešne zvládnuť všetky tieto pro-
cesy,“ vyjadrila svoju vďaku starostka 
Dana Čahojová a dodala: „Nesmierne 
nás teší aj množstvo ohlasov k víken-
dovým testovaniam, ktoré nám posie-
lajú obyvatelia Karlovej Vsi cez so-
ciálne siete, e-maily či poštou. Chápu, 
že testovanie ani nás neteší. Oceňujú, 
že tým, ktorí ho nevyhnutne potrebujú, 
sme vytvorili podmienky.“

Výsledky víkendových testov sú 
len jedným z podkladov pri ďalších 
rozhodnutiach karloveskej samo-
správy. „Prihliadame na tieto výsled-
ky, ale zároveň berieme do úvahy zá-
very pandemickej komisie, krízového 
štábu kraja a mestskej časti, či 
odporúčania kraj ského hygienika. 
Svoje kroky koordinujeme aj s ostat-
nými mestskými časťami a hlavným 

mestom,“ povedal vicestarosta Brani-
slav Záhradník.

Testovanie v Karlovej Vsi po-
mohli postupne zlepšiť počas februára 
aj novozriadené mobilné odberové  
miesta (MOM), ktoré zriadili súkrom-
né subjekty na viacerých miestach. 
Nové MOM umožnili obyvateľom 
Karlovej Vsi dať sa bezplatne otes-
tovať aj počas týždňa bez potreby ob-
jednania.

Marec 2021

V Českej republike pôsobí mladá 
úspešná popová kapela Mirai. V pre-
klade z japončiny znamená jej názov 
Budúcnosť. V jednom texte s Benom 
Cristovaom spievajú: „Máme svobodu, 
tak můžeš si jet klidně na konec světa. Ty 
můžeš, co tě baví, Karibik, Tokio, Abu 
Dhabí, ale mě můžeš mít teď a tady.“ 
Pieseň vznikla v roku 2019. Cítiť z nej, 
akú slobodu sme mali. Dnes je naša 
sloboda okresaná, možno až s nády-
chom výkonu trestu. Je pravda, že väzni 
nemajú možnosť ísť do obchodu nakúpiť 
si potraviny, lieky a ísť von do prírody. 

Vytvárať sociálne väzby, napríklad 
v podobe posedenia pri káve, ísť na 
rodinnú oslavu, na pivo s priateľmi, 
na dovolenku k moru, alebo v prípade 
starších stretnutia s rovesníkmi, je 
momentálne niečo nemožné. Dokon-
ca aj veta z piesne „mě můžeš mít teď  
a tady“ nadobudla ďalší rozmer. Nie kto-
rí sa v dôsledku nevídane dlhodobého 
spoločného pobytu v domácnosti utvrdi-
li v tom, že ich vzťah je bez perspektívy. 
V niektorých vzťahoch sa naplno pre-
javila neschopnosť kompromisu, ochoty 
pomáhať jeden druhému, či dokonca 
fyzické a psychické násilie.

Šťastnejších pandémia posilnila, 
obohatila a utvrdila, že niet väčšieho 
bohatstva ako nájsť pomyslenú druhú 
polovicu svojho srdca. Krutá je však 
súčasná doba k mnohým ľuďom, ktorí 
sú osamelí. Nemám na mysli len ľudí 
v dôchodkovom veku, ale aj mnohých 
mladých ľudí. Život „osamote“ môže byť 
v „dobrých časoch“ dokonca príjemný, 
no v súčasnosti priam dramatický. Azda 
najhorším životným údelom je úmrtie 
životného partnera v čase aktuálnej so-
ciálnej izolácie. Rany sa v spomalenom 
svete bez podnetov hoja oveľa dlhšie. 
Buďme ohľaduplní najmä k osamelým 
starším susedom. Niekedy totiž nepo-
trebujú pomôcť s nákupom potravín, 
ale potrebujú počuť ľudský hlas, cítiť 
záujem, vedieť, že nie sú úplne sami, 
obzvlášť v období, ktoré dáva našej psy-
chike poriadne zabrať. Môžeme dúfať, 
že doba temna je z väčšej časti za nami. 
Keďže som úvahu veršom z piesne začal, 
veršom aj skončím. „I k nám přiletěla 
moc zlá doba. I když to není fér, teď 
jsme na to oba. Ukaž mi ten úsměv,  
bejby no tak, mysli na to, kam se poletí.“ 
Či už poletí, alebo čokoľvek iné, nádej 
nám dodávajú epidemiológovia, ktorí 
predpovedajú, že s prichádzajúcim sln-
kom bude choroba na ústupe. Kalendár 
naznačuje, že ideme do dobrých časov. 
Bude viac slnka, zelene, kvetov, jarný 
vzduch, aj nádej, verme, že bude dobre.

Branislav Heldes, šéfredaktor

Spomedzi 43 077 tých, ktorí 
počas víkendov od 22. 1. 2021 
do 21. 2. 2021 využili možnosť 

nechať sa otestovať antigénovým 
testom na niektorom z odberových 
miest, ktoré zriadila karloveská sa-
mospráva, zaznamenali pozitívny 
výsledok v 300 prípadoch. To pred-
stavuje 0,7 percenta zo všetkých 
otestovaných. 

Karlova Ves zriadila vlastné od-
berové miesta, aby boli čo najviac 
dostupné pre všetkých, ktorí sa po-
trebujú testovať. Veľký záujem bol  
o drive-in odberové miesta pod 
Mostom Lafranconi, kde sa obyvate-
lia hlavného mesta mohli dať otestovať 
z auta. Testovalo sa zväčša plynule.

„Ďakujem desiatkam dobro-
voľníkov najmä zdravotníkom, bez 
ktorých by sme len ťažko mohli za-
bezpečiť testovanie. Veľká úcta 
patrí aj kolegom, ktorí okrem svojej 
bežnej práce a organizovania testo-

CELKOVÉ VÝSLEDKY  
TESTOVANIA  
V KARLOVEJ VSI 

22. 1. – 26. 1. 2021
Počet testovaných: 14 843
Počet pozitívnych: 97
Percentuálne:  0,65 %

30. a 31. 1. 2021
Počet testovaných: 4 372
Počet pozitívnych: 58
Percentuálne:  1,33 %

6. a 7. 2. 2021
Počet testovaných: 9 432
Počet pozitívnych: 68
Percentuálne: 0,72 %

13. a 14. 2. 2021
Počet otestovaných: 8 094
Počet pozitívnych: 48
Percentuálne: 0,59 %

20. a 21. 2. 2021
Počet otestovaných: 6 336
Počet pozitívnych: 29
Percentuálne:  0,46 %

Pozn. Výsledky zohľadňujú  
odberové miesta, ktoré boli 
prevádzkované mestskou časťou 
Bratislava-Karlova Ves. Vo 
výsledku nie sú zahrnuté výsled-
ky pracovísk, ktoré prevádzkujú 
súkromné subjekty na základe  
povolenia z ministerstva zdravot-
níctva (tzv. MOM) ani výsledky 
testovaných v súkromných labo-
ratóriách.

Mobilné odberové miesta v Karlovej Vsi k 22. 2. 2021
Poskytujú bezplatné antigénové testovanie, v čase uzávierky novín aj bez potreby objednať sa vopred.

Majerníkova 62;  
pondelok – sobota: 
9:00 – 13:30;  
14:00 – 17:30 h

Botanická 2;  
za čerpacou 
stanicou OMV, 
pondelok – nedeľa: 
8:00 – 12:00 h;
13:00 – 17:00 h

KCK;  
pondelok – nedeľa:  
9:00 – 13:00;  
14:00 – 18:00 h

Karloveská poliklinika;  
pondelok – piatok: 11:00 – 17:30 h

Kúpalisko  
Rosnička;  
pondelok – nedeľa:  
9:00 – 13:00; 
14:00 – 18:00 h

Parkovisko pred 
internátmi  
v Mlynskej doline;  
pondelok – nedeľa:  
10:00 – 14:00;  
14:30 – 18:30 h

Ilkovičova 6;  
parkovisko pred 
budovou prírodo-
vedeckej fakulty  
pondelok – sobota:  
8:00 – 12:00;  
12:30 – 16:30 h
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Informujeme

Karlovešťania 
rozhodujú  
o svojej budúcnosti

Do konca marca majú mož
nosť Karlovešťania ele ktro
nicky rozhodnúť o rozvoji 

mestskej časti na najbližších 10 
rokov. V polovici februára sa totiž 
začalo sčítanie obyvateľov. Čím 
viac Karlovešťanov sa sčíta, tým 
viac finančných prostriedkov získa 
Karlova Ves na svoj rozvoj na dl-
hých desať rokov.

Po prvýkrát sa sčítanie uskutoční  
z pohodlia domova, elektronic-
kou formou, čo zjednoduší priebeh  
a v ča se pandémie aj bezpečnosť oby-
vateľov. Koná sa po desiatich rokoch. 
Povinnosť sčítať sa vyplýva zo zákona 
všetkým štátnym občanom Sloven-
skej republiky (SR) s  trvalým alebo 
prechodným pobytom na území SR, 
občanom Európskej únie s obvyklým 
bydliskom na území SR, štátnym 
príslušníkom tretej krajiny s trvalým, 
prechodným alebo tolerovaným po-
bytom na území SR.

Ide to aj cez mobil
Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám 

cez stránku scitanie.sk vyplnením 
sčítacieho formulára pomocou po-
čítača, tabletu, notebooku alebo mo-
bilného zariadenia. V prípade, ak sa 
obyvateľ nemôže alebo nechce takto 
sčítať, môže navštíviť v prevádz-
kových hodinách kontaktné miesto 
zriadené mestskou časťou pre účel 
sčítania, kde ho sčíta asistent alebo 
mu umožní použiť počítač, aby sa sám 

sčítal. 
Nemáte mobil ani počítač?
K dispozícii bude služba mobilného 

asistenta. Môže vás navštíviť doma na 
nevyhnutný čas. Asistované sčítanie 
sa v zmysle novely zákona o sčítaní 
obyvateľov, domov a bytov začne 
od 1. apríla 2021 a potrvá najneskôr 
do 31. októbra 2021. Vzhľadom na 
pretrvávajúcu pandemickú situáciu  
a v záujme ochrany zdravia oby-
vateľov vláda dodatočne schválila 
návrh novely zákona, ktorý posúva 
termín asistovaného sčítania oby-
vateľov. Orgány zodpovedné za prie-
beh sčítania apelujú na obyvateľov, 
aby v prípade, že vedia o niekom 
vo svojom okolí, že nedisponuje 
možnosťou samostatného sčítania, 
poskytli takýmto obyvateľom pomoc 
pri vypĺňaní sčítacieho formulára.

Rozhodujúcim  okamihom  sčíta-
nia, na  ktorý sa vzťahujú všetky údaje, 
ktoré obyvateľ vyplní, alebo poskytne, 
je polnoc zo štvrtka  31.  decembra  
2020  na  piatok  1. januára  2021.   
V praxi to znamená, že deti narodené 
po polnoci 1. januára sa nesčítavajú.

Okrem miesta trvalého poby-
tu, rodinného stavu, počtu detí či 
do siahnutého vzdelania obsahuje 
formulár aj informácie o súčasnej 
ekonomickej aktivite, zamestnaní, 
spôsobe dopravy do zamestnania či 
náboženskom vyznaní.

-ab-; Foto: MiÚ

• Kto vie, sčíta sa cez počítač  
alebo mobil do  
31. marca na scitanie.sk.

• Kto potrebuje pomoc, príde v apríli na  
kontaktné miesto v sídle miestneho úradu 
na Nám. sv. Františka 8, alebo v senior klube 
Lipka na Pribišovej 8 (informáciu spresníme 
v aprílových Karloveských novinách).

• Kto nemá počítač, môže na čísle  
02 707 11 181 alebo 182 požiadať úrad 
o asistenta, ktorý príde po zlepšení  
epidemickej situácie k nemu domov.

Vďaka sčítaniu obyvateľov pred desiatimi rokmi 
bolo možné zrekonštruovať z finančných pro

striedkov mestskej časti napríklad školskú plaváreň, 
vybudovať multifunkčné ihrisko v Spojenej škole na 

Tilgnerovej 14 či kompletne zrekonštruovať  
z rozpočtu mesta cestu na Karloveskej ulici.
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Starostka Dana Čahojová a vicestarosta Branislav Záhradník informovali, že ochranné respirátory  
pre najstarších Karlovešťanov bude miestny úrad zasielať poštou.

Marec 2021

Sociálna výdajňa začne 
Karlovešťanom pomáhať  
na jeseň

Karlova Ves zakúpila pre 
svojich najstarších oby-
vateľov 10tisíc kusov  

och ra nných respirátorov FFP2.  
S ich bezplatnou distribúciou zača-
la koncom februára. O respiráto-
ry nie je potrebné žiadať, poštou 
ich dostane každý, kto dovŕšil  
a prekročil vek 70 rokov. Po dva kusy 
respiráto rov dostanú karloveskí se-
niori do schránok bezplatne. 

„Distribúcia môže trvať nejaký 
čas, keďže medzi nami žije niekoľko 
tisíc starších ľudí, ktorí potrebujú túto 
pomoc. Epidémia ešte nepovedala 
posledné slovo. Dúfame, že aj takto 
prispejeme k jej zdolaniu,“ informo-
vala starostka Dana Čahojová.

Respirátory sa podarilo zakúpiť za 
veľmi výhodnú cenu. „Prioritou pre 
nás je ochrana zdravia našich naj-
zraniteľnejších spoluobčanov. Od-
porúčame starším Karlovešťanom, 
aby ochranný respirátor používali 
najmä na miestach, kde sa zdržiava 
väčší počet ľudí, napríklad v obchode 
s potravinami,“ odporúča vicestarosta 
Karlovej Vsi Branislav Záhradník.

-mš-; Foto: MiÚ

Rodiny s deťmi v čase hmot-
nej núdze, nízkopríjmoví 
osamelí dôchodcovia, oby-

vatelia so zdravotným postihnutím, 
ľudia bez domova či odchovanci 
detských domovov počas prvých 
dvoch rokov po odchode z detského 
domova. Tým všetkým by mohla 
pomôcť preklenúť nepriaznivé 
životné podmienky sociálna výdaj
ňa, ktorú plánuje zriadiť Karlova 
Ves pravdepodobne od októbra. 

„Ťažkosti ľudí, ktorí sa ocit-
li v núdzi, často bez vlastného za-
vinenia, nám naozaj ležia na srdci. 
Nemáme veľa možností, ale toto by 
mohla byť jedna z ciest ako účinne 
a adresne pomáhať,“ myslí si starost-
ka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

„Karlova Ves hľadá pre svo-
jich obyvateľov, ktorí sa z rôznych 
dôvodov ocitli v nepriaznivej sociál-

nej situácii aj v dôsledku pandemickej 
situácie nové formy sociálnej pomoci. 
Tá by mala mať formu nefinančnej  
a adresnej pomoci ľuďom, ktorí prišli 
o prácu a ocitli sa v hmotnej núdzi. 
Sociálna výdajňa bude získavať tovar 
prostredníctvom Potravinovej banky  
Slovenska z prebytočných potravín. 
Prispejeme tým k ich využitiu tými, 
ktorí to najviac potrebujú,“ vysvetľu-
je vedúca oddelenia sociálnych vecí 
miestneho úradu Erika Antaličová. 

„Sortimentom výdajne budú zatiaľ 
len výrobky trvanlivého charakteru 
a drogistický tovar. Neskôr výdajňu 
podľa potrieb a záujmu obyvateľov 
môžeme rozšíriť aj o potraviny, ktoré 
je potrebné skladovať v chlade. Ne-
spotrebovaný tovar odovzdáme nezis-
kovým organizáciám,“ dopĺňa Erika 
Antaličová.

Na zriadenie sociálnej výdajne 

vynaloží Karlova Ves náklady vo 
výške 15-tisíc eur, ktoré poslúžia 
najmä na jej vybavenie. Personálne 
zabezpečí chod výdajne sociálne od-
delenie úradu zamestnancami z vlast-
ných radov, ktorí budú vydávať po-
traviny dvakrát do týždňa vo svojom 

pracovnom čase.
V Bratislave prevádzkujú sociálnu 

výdajňu už štyri mestské časti, a to 
Petržalka, Staré Mesto, Nové Mesto 
a Vrakuňa.

-mš-; Foto: ilustračné  
(Bratislava-Nové Mesto)

Karlova Ves bude v pomoci pre seniorov pokračovať. Pre najstarších Karlovešťanov pripravuje
balenia vitamínu D3, ktorý zlepšuje imunitu a znižuje zápalové procesy v organizme.
Dôchodcovia najskôr dostanú poštou poukaz. Na základe tohto poukazu im vydajú  

vitamín D3 vo vybratých karloveských lekárňach.

Vo výdajni budú bezplatne nakupovať tovar tí obyvatelia, ktorí budú spĺňať 
schválené kritériá, aby sa zabránilo prípadnému zneužitiu tejto pomoci.

Respirátory pre najzraniteľnejších
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Diskusia poslancov

Branislav  
Záhradník 

(nezávislý)

Vnímam, že sa stupňuje tlak de-
veloperov na výstavbu vo viacerých 
lokalitách Karlovej Vsi. Povoľovanie 
novej výstavby sa riadi zákonnými pro-
cesmi, kde kľúčovú úlohu plní územný 
plán mesta. Úlohou orgánov mesta 
a mestskej časti je v každej etape po-
voľovacieho procesu chrániť verejný 
záujem, dôsledne posudzovať všetky 
regulatívy, podmienky a limity najmä 
funkčného využitia územia, zastava-
nosti, podlažnosti a podobne. Myslím 
si, že sa to v posledných rokoch darí 
a nevznikli žiadne škandalózne stavby. 
Vážne riziko vidím v avizovanej novele 
stavebného zákona, ktorá by podľa jeho 
navrhovateľov mala „urýchliť a zjed-
nodušiť“ stavebné konanie. Obávam sa, 
že to bude len v prospech developerov 
a zníži sa možnosť ochrany, ktoré majú 
samosprávy pred necitlivými staveb-
nými zásahmi do územia.

Petra Hudáková 
(Spolu - občianska 

demokracia)

Pokiaľ dané územie, kde chce de-
veloper svoj zámer realizovať, počí-
ta podľa územného plánu s výstav-

bou, a jeho zámer spĺňa regulatívy  
a normy územno-plánovacej doku-
mentácie pre dané územie, orgány sa-
mosprávy nemajú ako výstavbe zabrániť. 
Verím preto, že stavebný úrad, ktorý 
ma v tomto smere najdôležitejšie slovo, 
dôkladne posúdi všetky oblasti pláno-
vaného zámeru. Efektívnym nástrojom 
obce/mestskej časti v regulácii výstav-
by je jedine schválenie územného plánu 
zóny na danom území, ktorým sa výstav-
ba na danom území môže prísnejšie 
zregulovať.

Matej Kotal  
(nezávislý)

Tlak developerov v Karlovej Vsi je 
neustály a v podstate pochopiteľný. Sú si 
dobre vedomí, že záujemcov o bývanie 
láka tunajšia dobrá dopravná dostupnosť, 
blízkosť krásnej prírody, v rámci mesta 
kvalitné ovzdušie či pokojný charakter 
lokality. Lenže už vôbec nedbajú na to, 
aby boli tieto výdobytky zachované, a to 
pre všetkých obyvateľov MČ. Nie som 
proti stavebnému rozvoju, ale je nevyh-
nutné brať ohľad na aktuálnu zastava-
nosť, dopravnú situáciu vrátane parko-
vania i na samotný charakter výnosnej 
vs. žiadúcej výstavby (rodinné domy či 
objekty pre obchod a služby, napr. nové 
škôlky namiesto apartmánov).

Ako vnímate tlak súkromníkov na ďalšiu výstavbu v Karlovej Vsi?

Budúce rozhodnutia samosprávy

Výstavba je naplánovaná na 
ulici Kuklovská, v blízkosti 
konečnej zastávky trolej

busov v svahovitom teréne. Hlavné 
mesto už vydalo záväzné stano-
visko k výstavbe bytových a ad-
ministratívnych budov. Zdá sa, že 
doručenie potrebných dokumentov 
na karloveský stavebný úrad je len 
otázkou času.

Dve obytné budovy a jedna budo-
va určená pre kancelárske priesto-
ry. Taký je zámer developera, ktorý 
má vo vrecku záväzné stanovisko 
magi strátu k investičnej činnosti. 
Predmetná oblasť netrpí kritickou 
hustotou výstavby ako niektoré iné 
časti Dlhých dielov. Práve naopak, ide  
o jednu z mála zelených plôch, ktoré 
lemujú Kuklovskú. 

Vyvstáva však otázka, či stavebná 
činnosť prospeje okoliu alebo naštrbí 
jeho doterajší charakter. Developer 

Bývať v bytovom dome v jed-
nej z najkrajších častí Kar-
lovej Vsi, v tesnom dotyku 

s lesným masívom Sitina a so zacho
vaným prírodným prostredím. 
Komu by sa nepáčila takáto pred-
stava? Developerské sny chce na 
realitu premeniť stavebník, ktorý 
kúpil pozemok na Ulici Líščie údo-
lie pri vstupe do Parku SNP. Proti 
jeho zámeru sa ohlásili majitelia 
okolitých rodinných domov. Jasnú 
nevôľu vyjadrila aj mestská časť 
Karlova Ves.

„Ide jednoznačne o stabilizované 
územie s existujúcou zástavbou rodin-
ných domov. Sme presvedčení, že 

v tejto lokalite by potenciálne nová 
výstavba mala mať charakter zástav-
by rodinných domov,“ vysvetľuje 
pohľad Karlovej Vsi na tento projekt 
vedúci referátu územného rozvoja  
miestneho úradu Peter Vaškovič. 

Majitelia pozemku, kde stál 
donedávna starý dom, chceli 
na pozemku postaviť najskôr poly-
funkčný bytový dom s komerčným 
nahrávacím štúdiom. Na základe 
nesúhlasného stanoviska mestskej 
časti projekt upravili. No aj ten nový 
ráta s polyfunkčným bytovým do-
mom, pre zmenu s fitnes štúdiom. Ani 
s týmto projektom sa Karlova Ves 
nestotožňuje.

Projekt v zverejnenej podobe 
nezískal súhlasné stanovisko Karlovej 
Vsi. Majitelia pozemkov nepožiadali 
ani o vydanie územného rozhodnutia. 

Pre projekt nemohlo byť vydané ani 
stavebné povolenie.

-mš-; Foto: MiÚ

vidí v zelenej ploche nevyužitý po-
tenciál, pomerne atraktívny pre po-
tenciálnych záujemcov. Prívlastky 
„uprostred zelene, v pešej dostupnos-
ti do lesa, MHD a občianska vyba-
venosť“ znejú ako veľké lákadlo pre 
potenciálnych kupcov bytov.

Druhá strana mince odhaľuje 
dnešnú realitu Dlhých dielov, ktorú 
vidia denne ich obyvatelia. Napriek 
tomu, že Kuklovská ulica leží na peri-
férii sídliska, ďalšie zahustenie prav-
depodobne narazí na odpor väčšiny 
obyvateľov. 

Úplne nezanedbateľný je aj pohľad 
na dopravnú situáciu na tejto ulici. In-
vestor deklaruje pre 29 bytov a dvoj-
podlažnú administratívnu budovu 
umiestnenie 51 parkovacích miest. 
Tento pomer v rámci statickej dopra-
vy na prvý pohľad nevyzerá najhoršie. 
Problémom je to, že na cestnú komu-
nikáciu by mali pribudnúť ďalšie autá, 

ktoré budú na úzkej ceste s maxi-
málne povolenou rýchlosťou 30 km/h 
meniť smer k bytovým domom. Takto 
budú zároveň križovať chodník pre 
chodcov.

Karloveský stavebný úrad ešte ne-

dostal žiadosť o vydanie územného 
rozhodnutia. Po získaní záväzného 
stanoviska hlavného mesta však už je 
možné očakávať ďalšie kroky investo-
ra aj týmto smerom.

-ab-; Foto: MiÚ

Karlova Ves má ťažkosti 
s ďalším zahusťovaním Dlhých 
dielov

Podporu mestskej časti nemá ani výstavba 
bytového domu v Líščom údolí
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Informujeme

Nadchody 
nad traťou aj 
výťahy mesto 
dokončí na jar

Marec 2021

Na dokončenie nadcho-
dov ponad električkovou 
radiálou na zastávkach 

Kútiky, Nad lúčkami a Botanická 
si cestujúci budú musieť počkať do 
apríla. V máji sa očakáva spuste-
nie výťahov, aby mali jednoduchý 
presun hendikepovaní cestujúci či 
rodičia s kočíkmi.

Na lávke na Botanickej je potreb-
né ešte dokončiť sanáciu nosných 
konštrukcií sanačnou maltou a do-
tiahnuť detaily spojené s výťahovými 
šachtami. Výťahy na nadchodoch 
čakajú na ukončenie verejného ob-
starávania zmluvného servisu. „Pre 
dosiahnutie čo najnižšej sadzby za 
servis na jeden výťah sme spojili 
verej né obstarávanie servisu výťahov 
na dúbravsko-karloveskej magis-
trále s inými výťahmi, ako napr. pri 
Moste Apollo. Aj preto tento proces 

trvá dlhšie, ako sme predpokladali. 
Po ukončení verejného obstarávania  
a zazmluvnení dodávateľa budú výťa-
hy spustené do prevádzky,“ informuje 
hovorkyňa Bratislavy Katarína Raj-
čanová.

Dopravné značenie na jar 
Niektorým úsekom komunikácií 

popri električkovej trati, najmä na 

Botanickej ulici, tiež ešte chýba do-
pravné vodorovné značenie. Ako 
vysvetľuje Katarína Rajčanová, mo-
mentálne nie je možné ho dokončiť, 
keďže vodiace čiary sa tu realizujú 
pomocou technológie studeného plas-
tu. Ten sa nesmie robiť pri teplotách 
klesajúcich pod 10 stupňov a okrem 
toho si vyžaduje suché počasie bez 

dažďa, snehu, prípadne hmly. „Práce 
na vodorovnom dopravnom značení 
sú závislé od počasia. Dokončené 
by mali byť v apríli, keď bude možné 
opäť klásť na vozovku studený plast,“ 
uzatvára svoju informáciu hovorkyňa 
hlavného mesta.

-mš-; Foto: MiÚ

Každá pomoc prírode sa počíta
Niekto žije naozaj udržateľným spôsobom, preto-
že je to jeho životný štýl. Niekto sa snaží žiť viac 
ohľaduplne k prírode, pretože mu nie je ľahostajné 
to, v akom prostredí budú o niekoľko rokov žiť jeho 
deti. Niekto to robí preto, že chce vyvážiť svoje časté 
lety do zahraničia, iný zas preto, že tak žijú susedia 
naokolo a niekto to robí preto, lebo zelené témy sú 
skrátka in. V podstate je úplne jedno, z akého dôvodu 
sa správame zodpovednejšie, pretože každá pomoc 
prírode sa počíta. 

Možností je veľa, stačí iba začať
Niekedy si to možno ani neuvedomujeme, ale mnohé 
veci, ktoré počas dňa robíme akosi automaticky a sú 
pre nás každodennou rutinou, pozitívne prispievajú 
k ochrane životného prostredia. Veľký zmysel má 
už len to, že mnohí sme do značnej miery prešli na 
elektronický spôsob komunikácie, nastavili sme si 
zasielanie bankových výpisov či faktúr za telekomuni-

kačné služby e-mailom a platíme naše účty prevodom 
namiesto papierových poštových poukážok. Aj využí-
vanie hromadnej dopravy (autobus, vlak, električka) 
výrazne pomáha prírode, ktorú šetríme aj vtedy, ak sa 
snažíme vyhýbať plastovým obalom a radšej si do ob-
chodu zoberieme svoje vlastné vrecúška na potraviny 
a nákupnú tašku. Veľmi populárne a cenovo výhodné 
sú aj nákupy v bezobalových obchodoch, ktoré nájdete 
v mnohých okresných mestách. Ak k tomu pridáme 
ešte aj vlastnú fľašu na vodu, ušetríme tým kopec 
zbytočného plastu. Rovnako aj triedenie odpadu, 
kompostovanie či neplytvanie potravinami pomáha 
k zlepšeniu kvality prostredia, v ktorom žijeme.

Zelený tip pre vás 
Veľa ľudí by chcelo využívať v domácnosti aj elektrinu 
z obnoviteľných zdrojov, ale toto bolo až donedávna 
možné len pri rodinných domoch, ktoré si zakúpili 
fotovoltické riešenie, alebo majú tepelné čerpadlo. 
Teraz však môže mať elektrinu z obnoviteľných zdro-
jov úplne každý, vďaka službe Zelená elektrina od 
ZSE, ktorá funguje formou záruk pôvodu elektriny 
z obnoviteľných zdrojov. V objeme zákazníkovej ročnej 
spotreby ZSE nakúpi záruky pôvodu elektriny a pri-
radí ich priamo k zákazníkovej domácnosti. Zelenú 
elektrinu si teraz môžete objednať na www.zse.sk 
za zvýhodnenú cenu. 

Dajte vašej domácnosti zelenú 
Asi každého z nás sa v bežnom živote 
do určitej miery dotýkajú zelené 
témy a ochrana životného prostredia. 
Veľa sa o tom hovorí v médiách či na 
sociálnych sieťach, ale aj na školách či 
v zamestnaní. Každá pomoc prírode

sa počíta

Zoberte si  
Zelenú elektrinu aj vy

www.zse.sk

M� hal Sabo
ekoaktiv� ta, gr nfluencer

Karloveske noviny_204x134mm_04.03.2021.indd   1Karloveske noviny_204x134mm_04.03.2021.indd   1 19.02.21   14:3519.02.21   14:35

Inzercia

Výťahy na električkovej trati spustia, keď bude známa firma, ktorá zabezpečí ich servis.
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ninčen
Na obnovení Jurigovho ná-

mestia sa pracuje. Architek-
tonická súťaž priblíži tento 

frekventovaný bod k novej podobe. 
Malo by sa tak stať už počas jari. 
Architekti navrhnú revitalizáciu 
Jurigovho námestia od Adámiho po 
Karloveskú ulicu. Postupná moder
nizácia čaká všetky štyri úrovne 
námestia, aj pešiu lávku ponad 
dopravný koridor. Hlavné mesto 
zohľadní aj požiadavky obyvateľov, 
ktoré vzniesli na nedávnych stret-
nutiach.

„Cieľom komplexnej rekonštrukcie 
je naplniť potenciál tohto kľúčového 
verejného priestoru v rámci mestskej 
štvrte. Návrh by mal oživiť prázdne 
priestory. Vytvorí novú pobytovú 
kvalitu priestoru vytvorením kul-
tivovaného, fungujúceho a dobre 
prístupného verejného priesto-
ru. Námestie by malo byť plynulo  
a bezbariérovo napojené na hlavnú 
kompozičnú os, na zastávky verej-
nej dopravy, na jeho širšie okolie,“ 

priblížila plány magistrátu hovorkyňa 
Katarína Rajčanová.

Pri rekonštrukčných prácach by 
sa mal klásť dôraz aj na zmiernenie 
dopadu klimatických zmien, čím by 
sa vytvorila prijateľná mikroklíma. 
Dopomôcť tomu má inštalácia vod-
ných prvkov, vodozádržných opat-
rení, vegetácie a skvalitnenie povr-

chovej úpravy pochôdznych plôch.
Mesto opravuje nebezpečné  

miesta
„Začiatok rekonštrukčných prác 

a ich zadefinovanie vzíde zo súťaže. 
Ťažko ho teda odhadovať. Kým dôj-
de ku komplexnej úprave námestia, 
hlavné mesto a Metropolitný inštitút 
Bratislavy urobia na Jurigovom 

námestí úpravy na miestach, ktoré sú 
najväčšmi havarijné. Prednedávnom 
sa vymenilo zábradlie, rekonštruujú 
sa odtokové žľaby a keď to počasie 
dovolí, nahradíme poškodenú dlaž-
bu a povrchy, ktoré sú v najhoršom 
stave,“ povedala Katarína Rajčanová.

-ab-; Vizualizácia: arch real, 
s.r.o., Dipl. Ing. arch. Rút Venge

BURGRE
REBRÁDENNÉ MENU

www.nasehospoda-karloveska.sk | nasehospoda.karloveska@gmail.com

02 / 2079 4094
KARLOVESKÁ
Segnerova 3, Karlova Ves, 841 02 Bratislava
Pondelok až piatok, 11:00 - 20:00 hod.

PIZZA
DENNÉ MENUSLOVENSKÁ KUCHYŇA

www.ostravarna.sk  |  ostravarna.amelia@gmail.com

0904 571 419
RESTAURANT
Silvánska, Karlova Ves, 841 04 Bratislava
Pondelok až nedeľa, 11:00 - 20:00 hod.

Jedlo a pitie si môžete objednať cez donáškové služby:

Inzercia

V roku 2019 prebiehal proces zapojenia verejnosti do plánovania verejného priestoru v rámci projektu DELIVER. 
Výstupom je pripravená projektová dokumentácia zelenej revitalizácie časti námestia, ktorá bude zahrnutá  

do pripravovanej štúdie komplexnej obnovy zo strany magistrátu.

Jurigovo námestie čaká 
architektonická súťaž
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Z ulíc Karlovej Vsi zmizlo 
vlani 36 vrakov áut

Budúcu cyklotrasu k Mostu
Lafranconi už riešia geodeti

Stalo sa tak na základe výz-
vy majiteľom dlhodobo 
odstavených vozidiel či už 

s evidenčným číslom (EČV) alebo 
bez neho. Miestny úrad v minulom 
roku vyzval 50 majiteľov takýchto 
vozidiel na ich odstránenie. Z nich 
36 už odstránili majitelia alebo 
odťahová služba. Ďalším vozidlám 
plynie 60dňová lehota na ich 
odstránenie.

Takéto „ležiaky“ sa podľa Haliny 
Trubínyiovej z referátu dopravy  
miestneho úradu objavujú sporadicky 
na rôznych miestach Karlovej Vsi. 
Avšak častým miestom na tzv. odlo-
ženie vozidla je napríklad ulica Nad 
lúčkami či Mokrohájska. „Spravid-
la riešime dva typy takýchto vozidiel 
– tie, ktoré majú EČV, a bez neho.  
V obo ch prípadoch dňom vyvesenia 
výzvy na vozidle plynie majiteľovi 
vozidla 60-dňová lehota na odstráne-
nie jeho auta. Keď vozidlo ostane aj po 
uplynutí tejto lehoty na svojom mieste, 
pristupujeme k jeho odtiahnutiu,“ oz-
rejmuje zákonný postup pri odstraňo-
vaní vrakov Halina Trubínyiová. 

Pri odstraňovaní vozidiel musí 
miestny úrad postupovať striktne  
v zmysle zákona o odpadoch. Dô-

Cyklisti a chodci v Kar-
loveskej zátoke sa možno 
predsalen dočkajú vybudo-

vania novej cyklocesty. Geodetické 
zameranie dáva cyklistom nádej, 
že Karloveské rameno od Marka 
Twaina dostane kultivované prepo-
jenie s Mostom Lafranconi.

Už sa zdalo, že počiatočné prieťa-
hy medzi magistrátom a Uni-
verzitou Komenského o zámenu 
pozemkov pošlú ideu vybudovania 
cesty pre cyklistov do zásuvky večne 
odložených projektov. Situácia sa 
ku koncu roka zlepšila a najnovšie  
informácie prinášajú miernu dávku 
optimizmu. 

„Momentálne sa pripravujeme na 
geodetické zameranie, ktoré bude 
realizovať mestská organizácia GIB.  
Po jeho uskutočnení predložíme ma-
teriál o trasovaní tejto cyklotrasy 

na mestské zastupiteľstvo. K výmene 
pozemkov dôjde až po jeho schválení, 
ako je predrokované s univerzitou. 
Súbežne s tým sa spustí príprava 
stavebného projektu, aby sme mohli 
čo najskôr začať stavať,“ približuje 
hovorkyňa hlavného mesta Katarína 
Rajčanová.

Cyklistická verejnosť sa ani z tohto 
vyjadrenia nedozvedela približný 
možný termín začiatku prác. Ne-
malým pozitívom je informácia, že 
mesto má predrokovanú zámenu 
pozemkov s univerzitou. Tento ne-
zanedbateľný problém predstavoval 
jeden z hlavných kameňov úrazu ply-
nulého uskutočnenia tohto projektu.

Akokoľvek optimistický scenár 
však nenaznačuje, že karloveskí 
cyklisti zažijú eufóriu z jazdy po no-
vom asfalte v Karloveskom ramene 
ešte tento rok. Úsek môžu obísť aj cez 

Botanickú ulicu, kde ich čaká slalom 
pomedzi betónové stĺpy a autobusovú 
zastávku. 

Pripomeňme, že ľady sa v tejto 
téme pohli po tom, čo na chýbajú-
cu cyklotrasu upozornila vlani pred 
letom starostka Dana Čahojová. Za 

jeden stôl pozvala zástupcov Univer-
zity Komenského v Bratislave, ktorá 
vlastní pozemky v zátoke, a mesta, 
ktoré by mohlo tieto pozemky získať 
do svojho vlastníctva a vybudovať 
tam novú cestu pre cyklistov a chod-
cov.                           -ab-; Foto: MiÚ

vodom na odstránenie nemôže byť 
chýbajúce EČV alebo neplatnosť 
technickej (TK) alebo emisnej kon-
troly (EK). Musí ísť o vozidlo, ktoré 
poškodzuje alebo ohrozuje životné 
prostredie alebo narušuje estetický 
vzhľad obce. Platnosť EK či TK rieši 
okresný úrad.

Podnety na odstránenie dlhodo-
bo stojacich vozidiel je možné 
nahlasovať na e-mailovej adrese:  
halina.trubinyiova@karlovaves.
sk Nezabudnite pripojiť fotku auto-
vraku aj s presnou lokalizáciou, teda 
na akej ulici je odstavené. Ako upo-
zorňuje Halina Trubinyiová, nie 
každé takto nahlásené vozidlo bude 
odstránené i keď je dlhodobo odpar-
kované na jednom mieste. Dôležité 
je, že musí spĺňať zákonom stanovené 
kritériá. Tie pri terénnej obhliadke 
skontrolujú zamestnanci miestneho 
úradu a pokiaľ ich spĺňa, postupujú 
ďalej vyššie spomenutým postupom. 
Netreba zabúdať ani na to, že vlastní-
kom odstaveného automobilu môže 
byť napríklad dlhodobo chorý človek, 
ktorému aktuálny zdravotný stav neu-
možňuje vozidlo využívať.

-mš-; Foto: MiÚ

V prípade dažďa sa cyklisti musia zatiaľ 
pripraviť na blatistý terén.

V najbližšom období by mali parkovacie miesta uvoľniť aj tieto vraky na Ulici 
Sumbalovej (hore) a Nad lúčkami (dole).
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Predajné 
stánky budú 
pomaly 
ubúdať

Mobilnú aplikáciu Karlovej 
Vsi využíva viac ako 3700 
užívateľov

Predajné stánky, z ktorých 
väčšina zažila vrchol slávy 
v 90. rokoch sa budú po

stupne strácať. Verejný priestor, 
ktorý niektoré stánky zaberajú, 
plánuje Karlova Ves využiť efek-
tívnejšie. 

Rýchle tempo budovania sídlisk 
v minulosti prinieslo aj dopyt po to-
varoch a službách, ktoré našli svoje 
mies to v predajných stánkoch. Po-
stupným budovaním kamenných ob-
chodov sa ich počet znížil. V súčas-
nosti ich je 13. Nachádzajú sa na 
pozemkoch v správe alebo vlastníctve 
mestskej časti. Ďalšie sú na mestských 
alebo súkromných pozemkoch.

Majitelia predajných stánkov sa 
musia pripraviť na skutočnosť, že  
v budúcnosti bude Karlova Ves pre-
najímať pozemky pod stánkami len na 
základe vlastného určenia charakteru 
využitia. Z druhovo doteraz nevy-
skúšaných obchodných prevádzok 
či sortimentov by sa mala povo-
liť činnosť iba takým prevádzkam, 

ktoré nemajú alternatívne zastúpenie  
v tesnej blízkosti predajných stánkov.

Chcete kúpiť stánok? Informujte 
sa vopred na miestnom úrade

Neraz sa stalo, že neúspešný pod-
nikateľ stánok predal a nový mal záu-
jem podnikať na jeho mieste. Svoj 
zámer kúpy stánku nekonzultoval 
s miestnym úradom, a to bola chyba. 
V prípade, že miestne zastupiteľstvo  
a úrad nesúhlasil s prenájmom 
pozemku pre stánok, dotknutý pod-
nikateľ cítil nespravodlivosť a naliehal 
na uzatvorenie nájomnej zmluvy. 

Z pohľadu funkčnosti prevádzok 

a ponuky ich služieb vidí miestny 
úrad zmysel zachovať stánky zele-
niny a zmrzliny na Lackovej aj stá-
nok s predajom ovocia a zeleniny na 
Matejkovej. Seniori využívajú stánok 
s predajom tlače na Segnerovej a oso-
bitnú pozornosť si udržiava obľúbená 
forma predaja zmrzliny zo stánku.  

Za neefektívne možno považovať 
využívanie stánkov na skladovanie 
materiálu, kde by pozemok mohol byť 
využívaný ako kontajnerové stojis-
ko alebo približne pre tri parkovacie  
miesta. 

Osobitným prípadom je tzv. malý 

trh na Pribišovej. Súčasné usporia-
danie je dôsledkom rozhodnutia podľa 
stavu spred 30 rokov, keď bola roz-
sahom a skladbou neporovnateľne 
menšia ponuka obchodov a prevádzok 
služieb v parteroch obytných domov. 
Charakterizuje ho osem predajných 
stánkov. Stav z 90. rokov už dáv-
no pominul. Uvoľnené plochy by sa 
postupne mohli využiť na osadenie 
mobilnej zelene, ktorou by sa aspoň  
čiastočne eliminovali negatívne 
účinky prehrievania veľkej spevnenej 
plochy.

-ab-; Foto: MiÚ

Mobilná aplikácia Karlova 
Ves informuje obyvateľov 
o všetkom novom a pod-

statnom. Do svojich mobilných 
zariadení si ju stiahlo už 3711 uží-
vateľov. Na dennej báze ju používa 
2921 ľudí. Majú prístup k dôležitým 
informáciám o dianí v Karlovej Vsi. 
Aplikácia koncentruje do seba ko-
munikačné prostriedky, ktoré Kar-
lova Ves používa v komunikácii 
s jej obyvateľmi.

„Za posledný rok bol medzi uží-
vateľmi aplikácie najväčší záujem 
o aktuality, kde sme zaznamenali 
vyše 19-tisíc zobrazení. Nasledujú 
správy s takmer 9-tisíc zobrazeniami 
a archív Karloveských novín, ktoré 
si touto cestou pozrelo vyše 4-tisíc 
užívateľov. Video správy videli tak-
mer 2-tisícky ľudí. Možnosť napísať 

pracovníkom úradu využilo vyše tisíc 
užívateľov,“ informuje projektový 
manažér spoločnosti Perry Soft, ktorá 
aplikáciu vyvinula, Branislav Papp. 

Pomocou aplikácie, ktorú Karlova 
Ves spustila v apríli 2019, je možné 
zistiť telefonický alebo e-mailový kon-
takt na pracoviská miestneho úradu, 
alebo získať informácie o kultúrnych 
a iných podujatiach organizovaných 
Karlovou Vsou. Aplikácia poskytuje 
užívateľom aj prístup k cestovným 
poriadkom spojov mestskej hromad-
nej dopravy. Jej prostredníctvom 
môžu zodpovedným predstaviteľom 
karloveskej samosprávy poslať správu 
s konkrétnym podnetom alebo pri-
pomienkou, ku ktorým je možné pri-
pojiť aj fotografiu či krátky text.

Správy o aktuálnom dianí v Kar-
lovej Vsi sa užívateľom aplikácie 

zobrazujú v mobilnom telefóne vo 
forme notifikácie. Po jej otvorení 
sa dozvedia podrobnosti v pripo-
jenom texte, alebo si môžu pozrieť 
video či fotografiu. Informácie sa 
zoraďujú podľa dátumu a času odo-

slania. Pro stredníctvom aplikácie si 
môžu prečítať aj aktuálne číslo Kar-
loveských novín a k dispozícii je aj 
ich kompletný archív. 

-mš-; vizualizácia Perry Soft

Nevzhľadné stánky na Pribišovej by 
mohla postupne nahradiť zeleň.
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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

RozhovorMarec 2021

Súčasná pandémia zasiah-
la takmer všetky vrstvy 
spoločnosti. Jednou z najviac 

postihnutých skupín sú najstarší 
Karlovešťania. Mnohí sú odkázaní 
na pomoc rodín, známych alebo 
susedov. Karlova Ves poskytuje 
seniorom alebo osamelo žijúcim 
pomoc v podobe opatrovateľskej 
služby. Ako sa ju darí zabezpečovať 
v neľahkej dobe? Čo najviac trá-
pi našich starších Karlovešťanov? 
Spýtali sme sa vedúceho referátu 
posudkovej činnosti a opatro-
vateľskej služby miestneho úradu 
Maroša Vasiľa.

Ako prežívajú opatrovateľky so 
svojimi klientmi ročnú izoláciu?

Pandémia spôsobila, že viacerí 
starší ľudia sa izolovali, obmedzili 
sociálne kontakty nielen s druhými 
ľuďmi ale aj s rodinnými príslušníkmi. 
Mnohí z nich sú aj klientmi, ktorým 
i v tomto mimoriadne ťažkom období 
poskytujeme domácu opatrovateľskú 
službu v plnom rozsahu, aj keď za 
sprísnených hygienicko-epidemiolo-
gických opatrení. Som rád, že kolektív 
našich opatrovateliek veľmi ochotne  
a zodpovedne pristupuje k práci so 
svojimi  klientmi. Okrem poskyto-
vanej starostlivosti opatrovateľky 
citlivo a ľudsky reagujú na ich ďalšie 
potreby. Snažia sa ich vypočuť, zažar-
tovať s nimi, a hlavne ich povzbudiť, 
aby nemali pocit strachu a neistoty. 
To si vyžaduje veľkú dávku empatie  
a ľudskosti. V individuálnych prípa-
doch zabezpečujeme seniorom len 
nevyhnutné úkony, pri ktorých sú 
seniori odkázaní na našu pomoc. 
Je to vždy po dohode s rodinnými 
príslušníkmi klientov a v záujme 
toho, aby sme eliminovali riziká 
možnej nákazy. Ostatné činnosti 
ako napr. základné sociálne aktivity 
a starostlivosť o domácnosť dokážu 
v takýchto prípadoch zabezpečiť aj 
rodinní príslušníci.

V akom režime funguje opatro-
vateľská služba počas pandémie?

Naďalej poskytujeme domácu opa-
trovateľskú službu nepretržite v štan-
dardnom režime. Zabezpečujeme 
všetky dohodnuté úkony, ktoré se-
niori potrebujú. Opatrovateľky majú 
zabezpečené všetky potrebné osobné 
ochranné pomôcky, teda rúška, dezin-
fekciu a rukavice. Zároveň často ko-

munikujeme s rodinnými príslušník-
mi opatrovaných.

Koľko opatrovateliek pomáha star
ším spoluobčanom?

Momentálne poskytujeme opatro-
vateľskú službu pre 94 klientov pro-
stredníctvom 34 opatrovateliek a 1 
opatrovateľa. Boli by sme radi, keby 
sme opatrovateľov - mužov  mali viac.

O koľko klientov sa stará jedna 
opatrovateľka?

Máme opatrovateľky, ktoré sa 
starajú o minimálne dvoch klientov 
ako aj opatrovateľku, ktorá má aj päť 
klientov. Je to individuálne a závisí 
to od toho, aké úkony podľa stupňa 
odkázanosti a na základe zdravotného 
stavu klient potrebuje a tie sú potom 
dohodnuté v zmluve o poskytovaní 
sociálnej služby.  

Sú naše opatrovateľky testované 
a bezpečné pre starších ľudí?

Samozrejme, keďže sa prísne ria-
dime nariadeniami vlády, Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva 
v Bratislave ako aj usmerneniami 
Ministerstva práce sociálnych vecí 
a rodiny SR, sú naše opatrovateľky 
každých sedem dní testované. Testo-
vané sú aj  pri príznakoch infekčného 
ochorenia, pri návrate na pracovisko 
po PN, OČR, po ukončenej karanténe 
a podobne. Okrem toho majú možnosť 
dať sa zaočkovať. To momentálne 
využila asi polovica z nich.  Takis-
to apelujeme aj na klientov ako aj 
ich rodinných príslušníkov, aby 
dodržiavali protiepidemické opatre-
nia, v prípade potreby sa dali testovať, 
prípadne očkovať a tým sa chránili 
pred ochorením. 

Ako trávia čas klienti, keď sa 
nemôžu stretávať s rovesníkmi 
v denných centrách či na stretnu
tiach s jubilantmi a nemôžu ísť ani 
na rôzne kurzy, ktoré organizuje 
Karlova Ves pre seniorov? Čo naj
viac chýba starším ľuďom?

Najviac asi sociálne kontakty  
s rovesníkmi, príbuznými, keďže sú 
izolovaní a ich pohyb je obmedzený. 
Naše opatrovateľky sa aj napriek mo-
mentálnej situácii snažia počas služby 
svojim klientom maximálne venovať. 
V rámci možnosti absolvujú s nimi 
prechádzky na čerstvom vzduchu, 
nákupy potravín, liekov, návštevy 

u lekára, veľa s nimi komunikujú  
a primerane mobilizujú ich schopnos-
ti. Stávajú sa takmer členmi rodiny, 
prežívajú so svojimi klientmi radostné 
aj menej dobré chvíle, psychicky ich 
podporujú a dávajú im pocit istoty.

Čo opatrovateľky odporúčajú 
klientom, keď im je ťažko?  

Pokiaľ nie sú opatrovateľky pri 
svojich klientoch, odporúčajú im 
v takomto prípade, aby ich telefo-
nicky kontaktovali. To sa aj často 
stáva, hlavne pri osamelo žijúcich 
senioroch. Takisto aj my apelujeme 
na príbuzných, priateľov, známych 
a susedov, aby ich častejšie kontak-
tovali, zaujímali sa o nich, vypočuli 
ich a pomohli im napr. nakúpiť, ale-
bo s niečím poradiť. Tak predídeme 
stavom úzkosti, depresie a našim 

seniorom pomôžeme prekonať tie-
to náročne dní v relatívne dobrom 
stave. Navyše máme zriadenú tele-
fonickú linku pomoci pre seniorov na 
čísle 0940 634 198. Sú na nej k dis-
pozícii naši sociálni pracovníci, ktorí 
v prípade potreby veľmi radi poskytnú 
ďalšie informácie, poradia a pomôžu.

Aké máte osobné skúsenosti z tejto 
neľahkej doby?

Počas pandémie máme možnosť 
vidieť, akí sme zraniteľní a odkázaní 
jeden na druhého. Preto by som rád 
poprosil všetkých obyvateľov, aby  
v tomto ťažkom období nezabúdali na 
tých, ktorí sú odkázaní na našu po-
moc. Buďme k nim všímaví, pretože 
viac ako v minulosti nastal čas pre 
spolupatričnosť, solidárnosť a ohľadu-
plnosť.    -mš-; Foto: MiÚ

Opatrovateľky sa stávajú takmer členmi rodiny

Opatrovateľky sprevádzajú klientov aj na prechádzkach 
na čerstvom vzduchu.

Maroš Vasiľ
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Informujeme

PRED VSTUPOM 
DO VÝŤAHU A PO 
VYSTÚPENÍ Z VÝŤAHU 
SI DEZINFIKUJTE 
RUKY.

PRI ČAKANÍ NA 
VÝŤAH DODRŽUJTE 
ROZOSTUPY.

DO VÝŤAHU MÔŽU 
NASTÚPIŤ IBA 
ČLENOVIA JEDNEJ 
DOMÁCNOSTI. 

VO VÝŤAHU 
SA NEOPIERAJTE 
O STENU. 

AK MÔŽETE 
POUŽITE RADŠEJ 
SCHODY. 

RÚŠKO SI ZLOŽTE 
AŽ PRI VSTUPE DO 
VÁŠHO BYTU.

2m

DOMA SI AKO 
PRVÉ UMYTE 
RUKY.

NESKLADAJTE 
SI RÚŠKO PRI VSTUPE DO 
BYTOVÉHO DOMU

KARLOVA
VES



12

www.karlovaves.sk KARLOVESKÉ NOVINY 

júl – august 2020 ŠkolstvoMarec 2021

Presne rok uplynie 13. mar-
ca, odkedy prešli sl ovenské 
školy na novú formu výuky. 

Reč je o dištančnej forme vyučo-
vania alebo o vyučovaní na diaľku. 
Bola to pre všetkých rýchla  
a náročná zmena, tak pre žiakov 
ako aj učiteľov. Školy začali hľadať 
možnosti ako fungovať, učiť a po
stupne i zlepšovať výuku vo virtuál-
nom priestore, ktorý sa pre žiakov 
i učiteľov stal triedou, chodbou  
i kabinetom. Žiaci prvého stupňa 
základných škôl (ZŠ) sa už takmer 
šesť mesiacov učia a stretávajú so 
svojimi učiteľmi iba prostredníc
tvom internetu a u žiakov druhého 
stupňa a študentov stredných škôl 
trvá tento stav už takmer deväť me-
siacov. Ako si naň zvykli? S akými 
problémami sa stretli? Je možné 
nájsť i v tejto neobvyklej a ťažkej 
situácii niečo pozitívne?

„V školskom roku 2020/2021 sme 
prešli na dištančné vzdelávanie ply-
nulo, keďže skúsenosti sme nazbierali 
už v prvej vlne koronakrízy. Od sep-
tembra 2020 sme predpokladali na 
základe informácií z médií opätovný 
prechod na dištančné vzdelávanie, 
preto sme zabezpečili pre každého 
pedagóga notebook, pre žiakov pra-
covné učebnice, pracovné zošity  
a cvičebnice pre všetkých žiakov ško-
ly,“ informuje riaditeľ ZŠ Alexandra 
Dubčeka na Majerníkovej 62 Pavol 
Bernáth.

Riaditelia všetkých troch základ-
ných škôl, ktorých zriaďovateľom je 
Karlova Ves, sa v zásade zhodujú 
v tom, že jedným z hlavných pro-
blémov dištančného vzdelávania bolo 
najmä zo začiatku slabšie technické 
vybavenie domácností žiakov. Týka 
sa to predovšetkým internetového 
pripojenia, jeho rýchlosti a kvality, 
pamäťovej kapacity počítačov, ich 
softvérového vybavenia a pod. Pro-
blémom pre túto formu výuky môže 
byť aj pripojenie viacerých žiakov na 
jeden počítač resp. notebook v domác-
nosti súčasne i s rodičmi, z ktorých 
mnohí teraz pracujú z domu. 

Dištančné vzdelávanie prináša aj 
bolesti hlavy a chrbtice

Prechod na úplne novú formu 
vzdelávania nebol jednoduchý ani pre 

učiteľov, žiakov a študentov Spojenej 
školy (SŠ) Tilgnerova 14. „Muse-
li sme urobiť nový rozvrh pre on-
line vyučovanie. Niektorým kolegom  
a kolegyniam sme zapožičali note-
booky zo školy a ostatní učia so svojimi 
vlastnými notebookmi a počítačmi, 
používajú svoje vlastné dáta,“ infor-
muje riaditeľka školy Dana Ihnaťová. 
Aj ona považuje za najväčší problém 
absenciu priamych sociálnych kon-
taktov medzi učiteľom a žiakmi či 
medzi žiakmi navzájom. „Deti ale 
aj učitelia trávia pri počítačoch nie-
koľkonásobne viac času ako počas 
tradičnej výuky, čo má nepochybne 
negatívne dôsledky na zdravie ako sú 
bolesti chrbtice, hlavy, únava či bolesť 
očí,“ upozorňuje Dana Ihnaťová.

„Sociálne kontakty chýbajú deťom 
k ich zdravému psychickému vývinu. 
Odzrkadlilo sa to aj v posledných 
štúdiách Výskumného ústavu detskej 
psychológia a patopsychológie,“ upo-
zorňuje riaditeľka ZŠ Karloveská 61 
Eva Horníková.

Riaditelia karloveských škôl sa 
zhodujú v tom, že z uhla pohľa-
du učiteľa je to omnoho náročnejší 
spôsob výuky, keď žiakov necítia  
v triede, nevidia ich mimovoľné 
reakcie a mnohokrát ani ich tváre na 
monitore, pretože softvér ich počítača 
to neumožňuje. Preto si učitelia 
častokrát delia žiakov po povinných 
hodinách na ešte menšie skupiny, za-
dávajú podporné úlohy, stretávajú sa 
virtuálne aj individuálne.

V prípade návrhov na zlepšenie, 
nejasností, či ťažkostí s pripojením sa 
rodičia aj žiaci môžu obrátiť priamo 
na triednych učiteľov. Spätná väz-
ba môže pomôcť k skva litneniu tejto 
formy vzdelávania.

Dajú sa v tejto forme výuky nájsť 
aj nejaké výhody? Eva Horníková 
si myslí, že áno: „Ak uvažujem 
o výhodách, jednoznačne je to zdoko-
nalenie v používaní rôznych inter-
netových platforiem na vzdelávanie. 
Otvorili sa možnosti sebavzdeláva-
nia na rôznych webinároch, výmeny 
skúseností pedagógov a pocitu spolu-
patričnosti. Sme v tom spoločne.“

Početné rodiny majú problém
Jedným z veľkých problémov je 

technické vybavenie žiakov a rodín. 
„Aby mohla fungovať dištančná for-

ma vzdelávania, potrebovali sme  
a stále potrebujeme dennú spoluprá-
cu s rodičmi. Veď oni sú tí, ktorí za-
bezpečili doma počítače a prístup na 
internet.  Prerábali sme rozvrh hodín 
podľa odporúčaného metodického 
pokynu ministerstva školstva, kde 
je stanovený pre jednotlivé ročníky 
počet hodín týždenne aj preferované 
predmety. Možno sa niekomu zdá 15 
hodín týždenne málo, no je potrebné 
myslieť na početnejšie rodiny, kde sa 
pri jednom počítači musí vystriedať aj 
päť ľudí,“ vysvetľuje riaditeľka Eva 
Horníková. 

Zaviedli aj relaxačné hodiny
Pre zdravotne znevýhodnených 

žiakov 2. stupňa poskytoval odborný 
tím do konca decembra prezenčnú 
formu vzdelávania. „Momentálne 
naši špecialisti pomáhajú rodinám  
i zamestnancom online linkou pod-
pory, relaxačnými hodinami a iný-
mi podpornými metódami, aby sme 
prežili toto náročné obdobie v zdraví 
tak na tele, ako aj na duši,“ dodáva 
Eva Horníková.

„Učitelia pristupujú k svojim žia-
kom a ich rodičom individuálne. 
Snažia sa žiakom vyjsť maximálne  
v ústrety. Rodičia aj žiaci majú 
možnosť kontaktovať svojich učiteľov, 
nielen počas LIVE vyučovacích 
hodín, ale podľa potreby aj e-mailom, 
prostredníctvom aplikácie Edupage  
a individuálnych živých konzultácií. 
V prípade problémov s technickým 
vybavením domácností si niektorí  
žiaci majú možnosť nájsť pracovné 
listy a pracovné texty na vrátnici ško-
ly,“ informuje o spôsobe zabezpeče-
nia výuky Pavol Bernáth. 

„Žiaci, ktorí sa nezapojili do 
dištančného vzdelávania, či už pre-
to že nemali prístup k počítaču ale-
bo preto že sa im nechcelo, majú 
predĺženú klasifikáciu. Rodičom sme 
telefonicky oznámili, že žiaci majú 
v škole pripravené pracovné listy, 
ktoré si chodia vyzdvihnúť do školy  
a po vypracovaní ich prinesú naspäť,“ 
dopĺňa Dana Ihnaťová informáciu 
riaditeľov o spôsobe zabezpečenia 
výuky žiakov, ktorí sa nezúčastňu-
jú dištančného vzdelávania, alebo 
len v obmedzenej miere a dodáva:  
,,Dokonca aj najmenší zvládajú on-
line vyučovanie. Ďakujeme všetkým 
rodičom, s ktorými spolupracujeme 
na tom, aby vzdelávanie naďalej 
pokračovalo čo najlepšie, ako sa len 
dá.“ A ako príklad toho, že i v týchto 
podmienkach sa dá nájsť spôsob, ako 
sa dá popasovať so situáciou, uvádza 
žiakov z 2.B ,,Na prvouke sme sa učili 
o ľudskom tele, urobili sme si online 
nástenku a vyhodnotili, čo kto urobil,“ 
hovorí triedna učiteľka Dana Švecová 
a odovzdáva symbolický odkaz svo-
jich druhákov: „Učíme sa online, hoci 
sme len akože drobci, ale možno z nás 
raz budú vedci či lekári a vynájdeme 
lieky na všetky choroby.“ 

     -mš-; Foto: © Samphotostock.cz

Dištančná výuka prináša predovšetkým 
stratu sociálnych kontaktov 

Eva Horníková,
riaditeľka, 

ZŠ Karloveská 61

Pavol Bernáth, 
riaditeľ, 

 ZŠ Alexandra Dubčeka, 
 Majerníkova 62

Dana Ihnaťová, 
riaditeľka, 

SŠ Tilgnerova 14
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Knižný kuriér

každú stredu
14.00 - 16.00 h

knižný
kuriér

KARLOVA
VES

Objednávky na:
kniznica@karlovaves.sk 

alebo 02 707 11 500

služba je

zriadená pre

seniorov
a ťzp

s prekvapením
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Príprava detí na vstup do 
základnej školy trvá toľko 
rokov, koľko dieťa navštevuje 

materskú školu. Je vhodné, aby ab-
solvovalo všetky tri roky dochádzky 
v materskej škole (MŠ). Každý rok 
predstavuje jednu fázu prípravy: 
adaptačnú, hraciu a predškolskú. 
Každá fáza je špecifická a umožňu-
je dieťaťu nadviazať na to, čo sa 
naučilo v predchádzajúcom období.

„Charakteristickou črtou prvého, 
adaptačného roka dochádzky je, že 
deti prichádzajú priamo z matkinho 
náručia. Pomaly si zvykajú na to, že  
v náručí pani učiteliek je tiež dobre, že 
netreba plakať každý deň. V tomto ob-
dobí sa kladie dôraz na samoobslužné 
návyky, zvládnutie výtvarných a pra-
covných činností, ako aj na potrebu 
prechodu od individuálnej hry k hre 
s iným dieťaťom. Deti sa učia počúvať 
druhých, rozvíjajú jazykovú kultúru, 
mechanickú pamäť či základné po-
hyby z miesta na miesto,“ vysvetľuje 
riaditeľka MŠ Suchohradská 3 Oľga 
Mitrová.

Druhý rok dochádzky je podľa 
nej rokom, keď sa u dieťaťa prelomí 
bariéra individualizmu v hrách. Vy-
tvárajú sa priateľské putá. V tom-

to čase sa dá nadviazať na návyky, 
ktoré získali v prvej triede. Je to rok 
spokojnej návštevy MŠ, kde deti 
cvičia, kreslia, strihajú, lepia, počú-
vajú, rozprávajú, chápu a dodržia-
vajú pravidlá. Spoznávajú tajomstvá 
ukryté v knihách, objavujú poznatky, 
ktoré im učiteľka nepredkladá hotové, 
ale im ich sprístupňuje v hre ako ich 
spoluhráč, čo má pre deti veľký výz-
nam.

V predškolskom roku dochádz-
ky sa u dieťaťa prehlbujú vedomosti, 

zlepšujú zručnosti, rozvíja sa jeho 
predčitateľská gramotnosť, zlepšuje sa 
grafomotorika (pohyb, ktorý sprevá-
dza písanie a kreslenie - pozn. red.),  
ako aj výtvarné a pracovné zručnosti. 
Zlepšuje sa schopnosť zotrvať pri čin-
nosti, schopnosť hodnotiť, rozvíjajú 
sa bádateľské záujmy detí či schop-
nosť spolupracovať v skupine. Deti 
si zdokonaľujú pohybové zručnosti 
a schopnosť byť spoluhráčom pri špor-
tovej činnosti.

„Vzdelávaciu činnosť pripravujeme 

podľa vlastného vzdelávacieho pro-
gramu, ktorý je vypracovaný podľa 
platného Štátneho vzdelávacieho 
programu. Náš školský vzdelávací 
program sa volá Svetom okolo nás. 
Sprevádza deti počas 3 až 4 rokov 
strávených v MŠ. Jeho cieľom je, aby 
sa dieťa celostne rozvíjalo a dobre 
pripravilo na veľkú školu,“ uzatvára 
Oľga Mitrová.

-mš-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Materská škola 
chýba najmä 
predškolákom

Tilgnerova 14 namiesto Kar-
loveskej 61. Školopovinné 
deti zo Starých gruntov 

ušetria zmenou školského obvodu 
čas na cestovanie do školy. Zmena 
školského obvodu čiastočne navráti 
stav, ktorý platil pred rokom 2018. 
Vtedajšiemu schváleniu všeobecne 
záväzného nariadenia (VZN) pred-
chádzal návrh ZŠ Karloveská 61 
o rozšírenie existujúceho školského 
obvodu, čím sa odbremenila SŠ Til-
gnerova pre nedostatočnú kapacitu 
školy.

Čerstvo prijaté VZN vracia nie-
ktoré ulice a rodinné domy späť do 
obvodu Tilgnerovej. Ide o ulice ale-
bo rodinné domy, ktoré sa zväčša 
nachádzajú v pešej dostupnosti ško-

ly na Tilgnerovej. Konkrétne ide  
o ulice Bedľová, Belániková, Hlivová, 
Rýdziková, Dubáková, Na Sitine, Pod 
lesom, Pôvabnicová, Vretenová, Zla-
tohríbová a Staré grunty čísla 130 
až 138, 142, 148 až 244, 260, 262, 
264, 324 (A, B, C, D), 326 (A, B), 
328, 330, 332. Samotná zmena by 
sa v školskom roku 2021/2022 mala 
predbežne týkať 17 detí. Na zápis do 
prvého ročníka na SŠ Tilgnerova by 
tak malo prísť 90 detí. 

Pri zmene obvodov sa miestne 
zastupiteľstvo opieralo o podnety 
obyvateľov a celkový počet budúcich 
prvákov z uvedených ulíc, či štatistík 
zo zápisov do 1. ročníka základných 
škôl.      

 -ab-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Prváci zo Starých gruntov budú chodiť  
do školy na Tilgnerovej

Súčasných žiakov zo Starých gruntov sa zmena školy nedotkne.
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Školstvo

Sneh, ktorý potešil najmenších 
Karlovešťanov, nie je jedi
ným materiálom, z ktorého 

sa dajú vytvoriť snehuliaci. V MŠ 
Pod Rovnicami sa rodičia s deťmi 
pustili do ich tvorby z odpadového 
materiálu.

Často si neuvedomujeme, čo všet-
ko z množstva vyprodukovaného 
odpadu je pri troche kreativity ďalej 
využiteľné. Nad touto otázkou sa 
zamýšľali aj v MŠ Pod Rovnicami po 
zapojení sa do súťaže Vyrobme sne-
huliaka z odpadového materiálu.

„Všetci naši snehuliaci vznikli 
pričinením rodičov a našich detí. Ne-
bol k tomu potrebný ani sneh. Fantá-
zia a tvorivosť je deťom veľmi blízka,“ 
pochvaľovala si ich tvorivú aktivitu 

riaditeľka Jana Čechová.
Podobné súťaže motivujú deti nie-

len k samotnej tvorivej činnosti, ale 
aj zamysleniu sa nad tým, aké pekné 
veci sa dajú vyrobiť z vecí, ktoré 

bežne končia v smetnom koši. Aj tak-
to môže vyzerať výchova detí v oblas-
ti nakladania s odpadom.

-ab-; Foto: MŠ Pod Rovnicami

Výstavba nového multi-
funkčného ihriska v Spo-
jenej škole na Tilgnerovej 

14 zostáva v pláne investícií Kar-
lovej Vsi. Mestská časť si ho necha-
la medzi prioritami napriek zložitej 
finančnej situácii, v ktorej sa ocit
li mestá a obce. Po rekonštrukcii 
starého mantinelového ihriska 
na ihrisko s umelou trávou tak 
pribudne v tejto škole ďalšia moder
ná plocha pre športovanie detí  
a mládeže. 

Projekt športoviska v školskom 
areáli potrebuje v ďalšom kroku získať 
stavebné povolenie. Malo by sa tak 
stať v priebehu jarných mesiacov. 
Na ploche ihriska, ktoré bude situo-

vané v podúrovňovej časti školského 
dvora, bude položený umelý poly-
uretánový povrch. Ide o vodopriepust-
ný viacúčelový umelý povrch s finál-
nou vrstvou z farebného a čierneho 

granulátu.
Konštrukcia ihriska bude vhodná 

na široké spektrum loptových hier. 
Osadené koše poslúžia na streetball, 
po natiahnutí sietí bude možné ihris-

ko rozložiť na dve plochy pre volej-
bal. Hádzanárske bránky sa (okrem 
hádzanej) využijú aj pri hraní malého 
futbalu. 

-ab-; Foto: MiÚ

Zima priala 
netradičným 
snehuliakom

Ihrisko na 
Tilgnerovej 
poslúži na 
loptové hry

Inzerujte a dajte o sebe vedieť  
v našom mesačníku

Riadková inzercia 
(max. 300 znakov vrátane medzier):  

Občianska inzercia: 1  / 50 znakov (aj začatých) 
Podnikatelia, SZČO a právnické osoby: 5  / 50 znakov (aj začatých)

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

CENNÍK INZERCIE – základné ceny
Plošná inzercia 

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

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

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

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

Na tejto ploche vznikne nové multifunkčné ihrisko.
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Karlova Ves chce využívať, 
čo príroda poskytuje. Preto 
urobila v hornej a dolnej 

časti parku Kaskády na začiatku 
februára dva prieskumné vrty. 
Ak to bude možné, umiestni tam 
vsakovacie zariadenie. To bude 
najmä počas leta ľuďom z okolia 
spríjemňovať ovzdušie a zároveň 
umožní rozšíriť zeleň v tejto časti 
sídliska Dlhé diely.

Cieľom projektu je nielen zamedziť 
nevhodnému hromadeniu zráž ko-
vej vody, ale aj využiť zachytenú 
vodu v čase sucha na zálievku. Tým 
zároveň spríjemnia mikroklímu a po-
byt obyvateľov či návštevníkov parku 
Kaskády. Celý projekt sa skladá z via-
cerých fáz a je súčasťou klimatického 
akčného plánu pre Karlovu Ves.

V prvej fáze bude zrážková voda 
z horného obytného domu z dvoch 
zvodov zachytená a zvedená do plo-
chej zádržnej nádrže. Tá bude slúžiť 
na zálievku vegetácie v čase sucha.  
Z nej bude voda odtekať cez 
mokraďový vsakovací záhon, tzv. 
dažďovú záhradu. Projekt ráta so 
zachovaním súčasnej výsadby, o kto-
rú sa postarali aj obyvatelia okolitých 
domov. V čase dlhotrvajúceho sucha 
doplnia vodu do zádržnej nádrže s po-
mocou existujúceho rozvodu závla-
hovej vody. 

Kvitnúce lúky v parku Kaskády
„V zatrávnenej časti sme navrhli 

malé terénne preliačiny, ktoré budú 
zachytávať vodu z povrchu. Budú 
vysiate zmesami semien, z ktorých 
vyrastú kvitnúce lúky. Tie budeme 
kosiť v obmedzenom režime, a to 
jeden až dvakrát ročne,“ informuje  
o detailoch projektu Zuzana Hude-
ková z referátu riadenia projektov  
miestneho úradu. Zrážkovú vodu 
plánujú zachytávať aj v prielahu 
(líniový plytký terénny útvar na vsa-
kovanie zrážkovej vody - pozn. re-
dakcie) pod svahom zo strany cesty  
a výsadbou vhodnej vegetácie.

Projekt bude pokračovať druhou 
fázou v dolnej časti parku výstavbou 
podobných prvkov. Aj tu vznikne 
zádržná nádrž, mokraďový záhon, 

prie lahy a malé terénne útvary na 
záchyt a vsiaknutie vody z povrchu 
spolu s vhodnou výsadbou v zatrávne-
nej časti pri dolnom obytnom dome.

Vodné ihrisko pre deti
V tretej fáze projektu, v závislos-

ti od finančných prostriedkov, by 
chce li úplne odpojiť zrážkovú vodu  
z polovice horného bytového domu 
od kanalizácie. Zrážková voda by 
tiekla otvoreným korytom do vsaku  
v dolnej časti, čím by vznikol potôčik. 
Ten by najmä v letnom období sprí-
jemňoval okolitú klímu. „Pre deti 
tu plánujeme vytvoriť vodné ihris-
ko, kde by sme tiež využili zrážkovú 
vodu. S pomocou ručnej pumpy by 
sa deti mohli hrať s vodou v prepo-
jených drevených korytách, kde by 
bolo stavidlo a vodný mlyn,“ opisuje 
ďalšie detaily projektu Zuzana Hude-
ková. O kolobehu vody a celom sys-
téme prvkov na využívanie zrážkovej 
vody plánujú vytvoriť pre obyvateľov 
a návštevníkov tabule s vysvetlením. 
Prvá a druhá fáza projektu by sa mali 
realizovať v roku 2021. 

Špongiové mestá a parky
Detailný zrážkovo-odtokový mo-

del sídliska Dlhé diely, ktorý dal úrad 
vypracovať, poukázal na niektoré kri-
tické miesta, kde sa zrážková voda 
hromadí, alebo k tomu môže dôjsť. 
Jedným z nich je aj park Kaskády. 
Ide o vnútroblokový verejný priestor 

medzi Kresánkovou ulicou a Ulicou 
Hany Meličkovej. Tento priestor síce 
v lete trpí nedostatkom vlahy, ale 
zároveň v čase prívalovej zrážky sa 
v najnižších miestach voda nevhodne 
hromadí. Okrem toho horný obytný  
dom odvádza svoju zrážkovú vodu 
do kanalizácie. Pri stále sa zvyšu-
júcich prívalových zrážkach sa môže 
v budúcnosti stať, že nebude mať do-
statočnú kapacitu na odvedenie zráž-
kovej vody.

Letné horúčavy a dlhé obdobia su-
cha sú problémom už v súčasnosti. 
Tento problém sa bude zvýrazňovať 
v nasledujúcich rokoch. „V zahraničí 
reagujú na túto výzvu aj vytváraním 
projektov, ktoré zachytia, využijú či 

nechajú vsiaknuť všetku zrážkovú 
vodu spadnutú v danom území. Aj 
preto sa takéto koncepty prirovnávajú  
k funkcii špongie, ktorá dokáže 
nasávať vodu a nazývajú ich špon-
giové mestá či parky,“ upriamuje po-
zornosť na význam podobných opat-
rení Zuzana Hudeková.

Projekt sa realizuje vďaka fi-
nančným prostriedkom z Európskej 
komisie v rámci projektov  PERFECT 
a DELIVER: Sídliská ako živé miesta 
odolné voči zmene klímy a Nórskych 
grantov v rámci projektu MIT-
ADAPT: Nízkouhlíková Bratisla-
va-Karlova Ves odolná voči zmene 
klímy – adaptačné a mitigačné opat-
renia.                   -mš-; Foto: MiÚ

V parku 
Kaskády 
využijú 
zrážkovú vodu

Marec 2021
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Takto kvitla predzáhradka na Silvánskej minulú sezónu.

 Životné prostredie

Karlova Ves patrí medzi 
mestské časti, ktoré majú 
bohatstvo stromov. Pre jej 

obyvateľov je to nepochybne výho-
da, no zároveň je spojená aj s povin-
nosťami. O vysadenú zeleň sa treba 
starať. Veľká časť z nej už má svoj 
vek, a na zdravotnom stave drevín 
sa podpisujú aj klimatické zmeny. 
O stromy v predzáhradkách či 
o staré kry, o ktoré sa obyvatelia 
sami nevedia postarať, sa odborne 
starajú zamestnanci miestneho úra-
du s príslušným vzdelaním a skúse-
nosťami. 

Obyvatelia Karlovej Vsi sa čoraz 
viac sami snažia skrášliť si okolie 
svojich domov vrátane vysádzania 
stromov a iných drevín. Tu je však 
vždy dobré poradiť sa s odborníkmi 
z miestneho úradu. Môže sa totiž stať, 
že strom alebo krík, ktorý obyvatelia 
v dobrej viere vysadia pred svojim 
domom, bude po niekoľkých rokoch 
zdrojom problémov.

„Do predzáhradiek odporúčame 
vysádzať len kvety, čiže trvalky, let-

S príchodom jari Karlova Ves 
opäť začne poskytovať bez-
platnú službu pre svojich 

obyvateľov. Pristavené kontajnery 
poslúžia na zbavenie sa objemného 
odpadu z domácností. Ide o službu, 
ktorú mestská časť poskytuje do-
brovoľne, nad rámec zákona.

Kontajnery pristavia v utorok  
a stredu v ranných hodinách. Jedným  
z hlavných cieľov tejto služby, je 
poskytnúť občanom komfortnejšiu 
možnosť ako vypratať svoje domácnos-
ti od zbytočných a nadrozmerných 
vecí. Obsah a množstvo odpadu  
v kontajneroch vysielajú dobrý signál 
pre čistotu okolitej zelene.

Služby tohto typu znižujú pravde-
podobnosť vzniku čiernych skládok 
odpadu, ktoré devastujú zelené a lesné 
plochy.           -ab-

ničky alebo cibuľoviny a kríky, ktoré 
v dospelosti dorastajú do nízkych 
rozmerov. Naopak, neodporúčame 
sadiť do vzdialenosti menej ako päť 
metrov od domu stromy a kríky. Tie do-
rastajú do výšky dvoch a viac metrov. 
Navyše, vždy treba mať na pamäti, že 
s výsadbou stromu, či väčšieho kríku 
musí súhlasiť aj vlastník pozemku, 
čiže väčšinou hlavné mesto alebo 
mestská časť. Pri vysádzaní drevín je 
potrebné si overiť, či na plánovanom 
mieste nie sú vedené pod zemou inži-
nierske siete, aby nedošlo k ich poško-
deniu,“ vysvetľuje pravidlá výsadby 
nových drevín Magdaléna Svoreňová 
z referátu životného prostredia miest-
neho úradu.

Na miestny úrad prichádza veľa 
podnetov, ktoré súvisia so starostli-
vosťou o dreviny. Aby bolo možné 
vykonávať ich údržbu podľa predstáv 
obyvateľov, a zároveň v súlade so 
zákonom o ochrane prírody a krajiny, 
je potrebné, aby každý podnet pre-
veril odborný pracovník na mieste. 
Následne ho zaradí do plánu údržby, 

a to podľa miery nevyhnutnosti rea-
lizácie, náročnosti a podľa agrotech-
nických termínov orezov či výrubov. 
Tú potom vykonáva príspevková 
organizácia Verejnoprospešné služ-
by Karlova Ves alebo certifikovaná 
arboristická firma. „Takýto postup 
môže niekedy trvať aj dlhší čas, a pre-
to prosíme Karlovešťanov o trpezli-
vosť. Nie všetky nahlásené podnety je 
možné zo spomenutých dôvodov vy-

baviť v krátkom čase,“ dodáva Mag-
daléna Svoreňová.

Podnety na údržbu stromov 
a väčších krov, ale aj požiadavku 
na odvoz biologického odpadu po 
orezávaní zelene pred bytovým do-
mom môžu Karlovešťania nahlaso-
vať na zelen@karlovaves.sk alebo na 
telefónne číslo 02/707 11 282 alebo 
02/707 11 275.

-mš-; Foto: MiÚ

Zvažujte, čo si vysadíte do 
predzáhradky bytového domu

Veľkokapacitné kontajnery budú opäť k dispozícii

Kontajnery sú pristavované v 
čase 8.00 – 15.00 h. V prípa de 
naplnenia sú odvezené skôr, 
aby nedochádzalo k hroma-
deniu odpadu v ich okolí. Po 
odvoze ďalší kontajner už ne-
pristavia.
V prípade nepriaznivého 
počasia sa budú termíny 
pristavenia kontajnera meniť. 
Je potrebné sledovať oficiál-
ny profil mestskej časti Kar-
lova Ves v sieti Facebook.

Čo patrí do veľkokapacitných kontajnerov?
Rozložený nábytok, drobný stavebný odpad, WC misa  

alebo umývadlo.
Čo je zakázané umiestniť do kontajnera?

Pneumatiky, farby, oleje, elektroodpad, objemný stavebný odpad 
a suť. Pri kontajneri bude prítomný zamestnanec, ktorý dohliadne 

na vyhodený odpad.

Harmonogram pristavenia kontajnerov  
– Marec 2021

2. 3. 2021
Karloveská  35 - parkovisko

9. 3. 2021
Veternicová 16

10. 3. 2021
Líščie údolie 63 - zozadu

30. 3. 2021
Jamnického 8

 
31. 3. 2021

Nad lúčkami 27  
- roh Ferdiša Kostku

24. 3. 2021
Púpavová 25 - parkovisko

16. 3. 2021
Kresánkova - nad 
Parkom Kaskády

3. 3. 2021
Staré grunty 52/A  

- areál kynológie MsP

17. 3. 2021
Dlhé diely III. - roh 
Komonicova/Nad 

ostrovom

23. 3. 2021
Mokrohájska cesta  
pri bytovom dome
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Ku kvalitnému obytnému 
prostrediu nám stačí len 
zateplenie a vymenené 

okná na našom bytovom dome? 
Bývame v budove, ktorá zvládne aj 
extrémne prejavy počasia a je kli-
maticky odolná? Ako sa dá ušetriť 
pri kúrení alebo chladení budovy? 
Aj toto sú otázky, na ktoré vám 
pomôže nájsť odpoveď pilotné bez-
platné poradenstvo mestskej časti.

Ak chceme zabrániť katastrofickým 
scenárom a dopadom na kvalitu živo-
ta a zdravie obyvateľov, potrebujeme 
vykročiť na cestu radikálneho znižo-
vania emisií skleníkových plynov. 
Významnú úlohu zohrávajú budovy  
a stavebníctvo, ktoré sú zodpoved-
né za takmer 40 percent globálnych 
emisií oxidu uhličitého (CO

2
). 

Hĺbková obnova budov poskytuje 
veľký priestor na znižovanie emisií  
skleníkových plynov.

V roku 2011 malo Slovensko 5,4 
mil. obyvateľov, z ktorých viac ako 2 
mil. bývali v panelových domoch (v 
Bratislave a v Košiciach 60 percent 
obyvateľov). „Úspory a potenciál 
znižovania emisií skleníkových plynov 
na základe realizovanej hĺbkovej ob-
novy panelových domov by význam-
nou mierou napomohli k priblíženiu 
sa k cieľu zníženia emisií CO

2
 do roku 

2030. Na základe štúdie by len v Kar-
lovej Vsi išlo o úsporu energie na spo-
trebe tepla na vykurovanie vo výške 
59 mil. kWh/a, a teda o zníženie emisií 

CO
2
 pri využití plynu len z vykurova-

nia o 16 459,72 ton za rok,“ poukáza-
la Dagmar Mekiňová z referátu riade-
nia projektov karloveského miestneho 
úradu.

Karlova Ves spúšťa bezplatné po-
radenstvo

Spoločenstvá vlastníkov, správ-
covia a súkromní vlastníci sú pri ob-
nove bytových domov postavení pred 
riešenie celého spektra problémov. 
Z týchto dôvodov sa ukazuje ako 
veľmi vhodné, aby boli pri jednot-
livých samosprávach zriadené tímy 
odborníkov. Mohli by efektívne po-
radiť, ale zároveň aj upriamiť pozor-
nosť na viacero aspektov úzko spo-
jených s problematikou udržateľnosti, 
energetickou efektívnosťou a environ-
mentálne priaznivými postupmi pri 
obnove budov.

V rokoch 2021 – 2023 bude miest-
ny úrad ponúkať pilotné bezplatné 
poradenstvo v rámci európskeho pro-
jektu DELIVER: „Sídliská ako živé 
miesta odolné voči zmene klímy“, 
ktorého hlavným cieľom je tvorba 
klimaticky odolných sídlisk (vrátane 
budov) a udržateľný rozvoj.

-ab-; Foto: MiÚ

Chystáte sa zatepľovať? 
Využite bezplatné poradenstvo

Meno a priezvisko zástupcu bytového domu*: .............................................................................................................................................................................................................................................  

Emailový kontakt na zástupcu bytového domu*:  ........................................................................................................................................................................................................................................  

Telefónny kontakt na zástupcu bytového domu: ..........................................................................................................................................................................................................................................  

Adresa bytového domu*: .................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Správca bytového domu: .................................................................................................................................................................................................................................................................................  

*Povinné údaje

Mám záujem o bezplatné poradenstvo v oblasti 1:
1. Zvyšovanie energetickej hospodárnosti pri obnove budov.                                              
2. Stavebné úpravy pri obnove budov, projektová dokumentácia a s ňou súvisiace procesy.     
3. Ochrana biodiverzity.                                                                                                                           
4. Hospodárenie so zrážkovou vodou.                                                                                                
5. Budovanie vegetačných striech, vegetačných stien, zeleň v spoločných priestoroch.              
6. Finančné poradenstvo v rámci zabezpečenia realizácie obnovy. 
........................................................................................................................................................
1 Zakrúžkujte číslo/čísla oblasti/oblastí, o ktorú/ktoré máte záujem.

 PRIHLASOVACÍ FORMULÁR 
 PORADENSTVO PRI UDRŽATEĽNEJ OBNOVE  BYTOVÝCH DOMOV V KARLOVEJ VSII

Poradenstvo je súčasťou projektu DELIVER: DEvelopingresilient, low-carbon and more LIVablEurbanResidentialarea, 
DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy, kód LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER,  ktorý je 
finančne podporený z prostriedkov Európskej komisie, z finančného nástroja pre životné prostredie: program LIFE, z 
podprogramu Ochrana klímy.

Vyplnený formulár pošlite, prosím, emailom s predmetom „poradenstvo” na:  
dagmar.mekinova@karlovaves.sk, alebo poštou na adresu: Referát riadenia projektov, 
Miestny úrad mestskej časti BratislavaKarlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 
Bratislava, najneskôr do 15. 3. 2021.

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok (právneho základu - 
oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktoré vyplývajú z Nariadenia, Zákona o ochrane 
osobných údajov alebo iných osobitných predpisov. Bližšie informácie získate na našom webovom 
sídle https://www.karlovaves.sk/rychle-odkazy/ochrana_osobnych_udajov/ alebo nás kontaktujte 
na e-mail: zodpovednaosoba@ppprotect.sk.

Poradenstvo sa sústredí na:
 zvyšovanie energetickej hospodárnosti pri obnove budov
 stavebné úpravy pri obnove budov, projektovú dokumentáciu
 ochranu biodiverzity
 hospodárenie so zrážkovou vodou
 budovanie vegetačných striech, vegetačných stien, zeleň  

v spoločných priestoroch
 finančné poradenstvo v rámci zabezpečenia realizácie obnovy budov

Poradenstvo chce prispieť k cieľom Európskej komisie (EK), ktorými sú zdvoj-
násobenie miery renovácie v nasledujúcich desiatich rokoch a zabezpečenie, 
aby renovácia viedla k vyššej energetickej efektívnosti a efektívnosti zdrojov. 
Zmeny môžu zvýšiť kvalitu života ľudí žijúcich v budovách a ich užívanie, 
znížiť európske emisie skleníkových plynov a zlepšiť opätovné použitie a re-
cykláciu materiálov. Do roku 2030 by s podporou EK mohlo byť v členských 
krajinách Európske únie zrekonštruovaných spolu 35 miliónov budov. 

Ak máte záujem o bezplatné poradenstvo, prihláste sa vyplnením prihlasova-
cieho formulára.
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Jednou zo základných po trieb 
človeka, ktorá je mimoriad ne 
dôležitá pre život, je kvalita 

vzduchu, ktorý dýchame. Násled-
kom znečisteného vzduchu na 
Slovensku každý rok predčasne 
zomrie viac ako 5tisíc ľudí. Kva
lita ovzdušia nie je všade rovnaká, 
pričom práve Bratislava patrí 
k mies tam na Slovensku, ktoré 
na tom nie sú s kvalitou ovzdušia 
najlepšie. Obyvatelia Karlovej 
Vsi majú šťastie, že bývajú v čas-
ti hlavného mesta, ktorá patrí 
z pohľadu kvality vzduchu medzi 
lepšie.

„Karlova Ves urobila niekoľko 
opatrení, ktoré prispievajú k zlepšeniu 
kvality ovzdušia. Patrí k nim podpora 
výsadby drevín, zazelenenie múrov  
a fasád, vytváranie vegetačných 
striech či zmenený režim kosenia 
trávnikov. Na slovenské pomery je 
unikátne, že mestská časť prijala 
Klimatický akčný plán. Plánované 
zníženie emisií v sektore dopravy, 
obnova verejných a bytových do-
mov prispejú k zníženiu koncentrá-
cie prachových častíc, oxidov dusíka  
a pravdepodobne aj prízemného 
ozónu a benzoapyrénu,“ informuje 
Zuzana Hudeková z referátu riadenia 
projektov miestneho úradu.

Ovzdušie v Bratislave negatívne 
ovplyvňujú najmä emisie z cest-
nej dopravy. Ako uvádza Správa 

o kvalite ovzdušia v SR za rok 2019, 
ktorú vypracoval Slovenský hydro-
meteorologický ústav, najviac áut  
v Bratislave prejde diaľničným ob-
chvatom mesta D1 od Prístavného 
mosta smerom na Žilinu. Na naj-
frekventovanejšom úseku je to denne 
93-tisíc vozidiel. Nasleduje diaľničný 
obchvat D2 za Mostom Lafranconi 
smerom do Rakúska a Maďarska, cez 
ktorý prejde denne 83-tisíc automobi-
lov.

Vzduch bude monitorovať viac 
staníc

Vláda chce zlepšiť informovanie 
verejnosti o kvalite ovzdušia a zvýšiť 
počet meracích zariadení. Zamerať 
sa chce aj na konkrétne opatrenia na 
zníženie emisií z vykurovania a na 
podporu vhodnej regulácie dopra-
vy. „Jedným z nástrojov na podpo-
ru týchto plánov je projekt LIFE IP 
– Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý 
zavedie Ministerstvo životného pro-
stredia SR v spolupráci s ďalšími de-
siatimi partnermi,“ informuje Jana 
Pavlíková zo Slovenskej agentúry 
životného prostredia. 

Chystá sa informačná kampaň
V nasledujúcich ôsmich rokoch 

budú na území Slovenska pôsobiť re-
gionálni manažéri kvality ovzdušia, 
ktorí budú poskytovať odborné po-
radenstvo starostom, úradníkom, ale 
aj občanom. Ich úlohou budú najmä 
informačné, propagačné a o svetové 

kampane. Aby boli informácie  
o ovzduší dostupné a zrozumiteľné 
pre širokú verejnosť, pripravuje sa 
nová webová aplikácia. 

Občania nájdu aktuálne informá-
cie o kvalite ovzdušia vo všetkých 
regiónoch s odporúčaním, akým 
aktivitám sa majú vyvarovať, ak 
sú zvýšené koncentrácie znečisťu-
júcich látok. K dispozícii budú aj 
prípadné výstrahy pri vzniku smogo-
vých situácií. Aktuálne informá-
cie o projekte je možné nájsť na  
www.populair.sk

Zvýšené emisie spôsobujú aj 
domácnosti

„Do atmosféry vypúšťame znečisťu-
júce látky z rôznych zdrojov ako cest-
ná doprava, poľnohospodárstvo, 
elektrárne, priemysel a domácnosti. 
Významnú úlohu zohráva tiež reliéf 
krajiny a prúdenie vzduchu. V po-

sledných rokoch sa na jeho zhoršenej 
kvalite v čoraz väčšej miere podieľajú 
doprava a vykurovanie domácností. 
Veľké priemyselné zdroje musia totiž 
spĺňať prísnejšie normy,“ dopĺňa Jana 
Pavlíková.

Lokality, kde sú prekračované po-
volené limitné hodnoty znečisťujúcich 
látok, sa na Slovensku vyhlasujú za 
oblasti riadenia kvality ovzdušia. 
Jednou z nich je aj aglomerácia 
Bratislavy. Orgány štátnej správy tu 
musia definovať opatrenia na zlepše-
nie nevyhovujúcej kvality ovzdušia. 
Svoju úlohu pri ich realizácii má aj 
samospráva. 

Projekt LIFE IP - Zlepšenie kvality 
ovzdušia (LIFE18 IPE/SK/000010) 
podporila Európska únia v rámci pro-
gramu LIFE. Projekt je spolufinanco-
vaný z prostriedkov štátneho rozpočtu 
SR prostredníctvom MŽP SR. 

Karlova Ves sa zapája do aktivít na zlepšenie kvality ovzdušia

Čo dýchame a aké účinky to má na naše zdravie?

• Prachové častice (PM10 a PM2,5) – sú čiastočky o veľkosti približne 1/10 
hrúbky ľudského vlasu. Spôsobujú ochorenia ako astma, choroby srdcovo-
cievneho systému, rakovinové ochorenia a predčasné úmrtia. Čím sú menšie, 
tým väčšie zdravotné problémy nám môžu spôsobiť. Viažu na seba ďalšie ne-
bezpečné látky, napríklad benzo(a)pyrén. Ten vzniká pri nedokonalom spaľo-
vaní, najmä pri vykurovaní domácností tuhým palivom a v doprave. 

• Oxidy dusíka (NO
x
) – hlavným zdrojom je doprava. Spôsobujú dráždenie 

očí a dýchacích ciest, kašeľ, bolesti hlavy. Majú na svedomí zmeny v zložení 
krvi, alergické reakcie, poruchy imunitného systému. Mimoriadne nebez-
pečné sú pre deti a ľudí s oslabeným zdravím. 

• Ozón (O
3
) – alebo tiež trojatómový kyslík nás v horných vrstvách atmo-

sféry (stratosfére) chráni pred nebezpečným ultrafialovým žiarením. Avšak 
v najnižšej vrstve atmosféry je v skutočnosti významnou znečisťujúcou lát-
kou. Vzniká najmä počas horúcich letných dní v miestach s vysokou koncen-
tráciou výfukových plynov, chemickou reakciou slnečného žiarenia, oxidov 
dusíka a prchavých organických zlúčenín. Je pomerne agresívny, spôsobuje 
rozožieranie materiálov aj živého tkaniva. Organizmus vystavený vysokým 
koncentráciám ozónu sa snaží zabrániť jeho preniknutiu do pľúc. To znižuje 
množstvo kyslíka, ktorý dýchame. Pre ľudí, ktorí trpia srdcovo-cievnymi a 
respiračnými ochoreniami (napríklad astmou) môže mať pôsobenie vysokých 
hodnôt ozónu vysiľujúce a dokonca smrteľné následky.
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Horný koniec Karlovej 
Vsi, na starých mapách 
nazývaný Grefty, bol 

dlho súčasťou susednej dediny 
Dúbravka. Jeho obyvatelia sa však 
považovali za Karlovešťanov.  Svo-
je deti krstili v karloveskom kostole  
a zomrelých pochovávali tiež  
v Karlovej Vsi. Nakupovali v miest
nych obchodoch a  zabávali sa  
v karloveských krčmách. Dú
bravku, kam administratívne 
správ ne patrili, navštevovali zried-
ka, zväčša len v úradných záležitos
tiach. Asi od roku 1953 sa Grefty 
stali súčasťou Karlovej Vsi.

Fotografia je z roku 1957 a bola ex-
ponovaná na svahu za výškovým do-
mom č. 7 na dnešnej Lackovej ulici. 
Uprostred fotografie je vila Vladimíra 
Krekuleho, dokončená v roku 1949. 
Bol ortopéd, pôsobil na ortopedickej 
klinike a v poliklinike na Mýtnej uli-
ci v Bratislave. Stojí dodnes na Per-
neckej ulici, za ihriskami Spojenej 
školy sv. Františka z Assisi, skrytá 
za vysokými smrekmi a obkolesená 
rodin nými a bytovými domami. 

Dymiaci komín patril kotolni, ktorá 

vyrábala teplo potrebné na vyhrie-
vanie skleníkov Záhradníctva Valen-
tová, v tom čase už Záhradníctvo  
a rekreačné služby mesta  Bratislavy. 
Na jeho mieste je dnes Námestie sv. 
Františka. Okrem obytných budov 
tam vybudovali rovnomenný kostol  
a kláštor minoritov.

Severným smerom od záhradníc-
t va (na fotografii vľavo) stáli domy 
Andreja Fronca ml., manželov Kuno-
vých, rodín Olšovských a Gerza-
ničovcov. Dnes tam, pred kláštorom 
minoritov, ústí do Karloveskej  Per-
necká ulica. V susedstve je Spojená 
škola sv. Františka z Assisi, vedľa 
park pred materskou školou, končiaci 
na Borskej ulici, pred obchodným do-
mom Centrum.

Oproti domu Andreja Fronca ml. 
na protiľahlej strane cesty stál dom 
Jána Kadnára s honosným nápisom na 
južnej  fasáde: „JÁN KADNÁR prvá 
výroba lustrov, všetkých lisovaných 
predmetov na Slovensku.“ Poľná ces-
ta pri plote domu viedla k rodinným 
domom v poradí Bernarda Brezinu, 
Jána Jankecha, Alojza a Františka Ša-
faríkovcov. 

Z troch rodinných domov na ľavom 
okraji fotografie, ten s dvomi oknami 
patril Jozefovi Bazaličkovi, vedľajší 
rodine Egidyovcov a dom pod nimi 
Slobodovcom. V tomto mieste sa 

Historický kalendár Karlovej Vsi 2021 – marec
dnes stretajú ulice Borská, Pernecká 
a Púpavová. Na svahu nad nimi dnes 
stojí budova, v ktorej bola pred časom 
reštaurácia Panoráma.

Matúš Šrámek

Alojz Šafarík, autor fotografie 
sa narodil v Karlovej Vsi v roku 
1934. Dom rodiny Šafaríkov-
cov stál v Greftoch – hornej čas-
ti Karlovej Vsi, v mieste dnešnej 
Suchohradskej ulice. Navštevoval 
karloveskú ľudovú školu. Vyučil 
sa jemno-mechanikom, optikom  
a pracoval v bratislavskej Meopte. 
V roku 1948 patril medzi zaklada-
júcich členov oddielu karloveských 
skautov. Nemalou mierou sa v roku 
1999 zaslúžil aj o obnovenie jeho 
činnosti, pod názvom Karloveskí 
oldskauti. Ako brilantný hráč na mandolíne bol dušou skautskej kapely, 
ktorá rozdávala radosť a dobrú náladu nielen  skautom, ale aj širokej kar-
loveskej verejnosti, ako súčasť speváckeho kolektívu Senioranka. Vďaka 
jeho záľube, fotografovaniu, máme dnes možnosť pripomínať si  a obdivo-
vať mnohé zaujímavé miesta zaniknutej dediny Karlova Ves. Táto fotogra-
fia je jednou z nich. S Alojzom Šafaríkom sme sa rozlúčili v roku 2013.

Text, foto: Matúš Šrámek

 

KEDYSI



21

KARLOVESKÉ NOVINY www.karlovaves.sk

História / Krížovka

citosl.                           
ohrade-                         
nia sa

chumáč                                
trávy

skr.                       
súhvezdia                             

Antlia

odmelie  
(kraj.)
kypri                       
pôdu

Sloven-                     
ské                             

elektrárne

Fatimina                            
láska

dlhé                       
putovanie                          
(prenes.)

teba

meno                      
Bene-                      
dikta

pote-                       
šenie,                        
rozkoš

hriadeľ

ATE,                              
AVIS,                                
AXEL

kozmo-                                
nauti

vták,                                        
po                           

latinsky

stučnelo,                               
pribralo

medenka,                              
zelenka-                              
vý povlak

ponad

tal. literát                                    
(Carlo)

tkanina                          
na                                 

podšívky

prav-                  
depo-                 
dobne

Izabelanie                        
nám

naša                  
digitálna                         
televízia

hlas                              
somára

Elektrá-                   
reň                         

Nováky

šport. kód                      
Nového                      
Zelandu

zotrvalo 2
škola                       

umelec.                         
priemyslu

elektrón-                          
volt

KOPF,                                            
LEVI,                                                      

ODYSEA

ovocná                         
záhrada

bohyňa                       
pomsty                                 
a vášne

hlava,                            
po ne-                         
mecky

oersted

jeden                         
z muš-                    
ketierov

utláčalo                           
ma

sloven-                         
ské                                   

mesto

Sloven-                          
ská                           

republika

kód                                      
Lotyšska

topoľ,                                   
po                                     

česky

časť                                         
obleku

EČV                              
Lučenca

patriaca                                  
Tidovi

druh                             
hviezdy i                       
česká TV

3

olympij-                                       
ský rekord

malátne,                                    
slabo

8

choroba                               
HIV

talianska                                  
sopka

franc. ur-                                        
čitý člen

zaplatené,                                   
po angl.

vediem,                               
po                       

česky

ťažko                          
pracuje                                   
(kraj.)

prístroj na                             
faxovanie

4

prínosy

Medzinár.                     
atlet. asoc.

1
korčuliar-                              
sky skok

nepoznáš

Krížovka

Z čoho je odvodený 
názov ulice  

Pod Rovnicami?

Foto: Richard Raymann

DNES
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Cvičenie pamäteMarec 2021

Pamäť je schopnosť organizmu prijímať, uchovávať a znovu si vy-
bavovať predošlé skúsenosti a to aj po odznení vyvolávajúcich pod-
netov. Z klinického hľadiska rozlišujeme väčšinou štyri základné 

zložky pamäti:
1. Schopnosť ukladať pamäťové obsahy.
2. Schopnosť udržať pamäťové obsahy.
3. Schopnosť udržať pamäťové obsahy bez zmeny.
4. Schopnosť vybaviť si pamäťové obsahy.
Informácie  máme v mozgu uložené v pamäťových stopách. Tie sú tvorené 

spojením nervových buniek pomocou výbežkov a rôznych látok, tieto spojenia 
sa nazývajú synapsie.

Každý z nás sa narodí s určitým počtom mozgových buniek. Počas života sa 
časť z nich stráca (asi 10 – 15 percent). Zároveň ubúdajú synapsie a nervové 
bunky sa zmenšujú. Na tieto zmeny nemá veľký vplyv starnutie samo o sebe 
ako skôr iné vplyvy. Podľa niektorých odborníkov sú to najmä niektoré lieky, 
srdcovocievne choroby, depresia, alkohol, sedavý spôsob života, nedostatok 
podnetov, nesprávne stravovanie. 

Nedávno vedci dospeli k poznaniu, že aj nervové bunky, podobne ako iné 
bunky v tele, sa môžu obnovovať. Okrem toho pre pamäť nie je najdôležitejší 
počet nervových buniek, ale ich vzájomné prepojenia, ktoré tvoria pamäťové 
stopy. Vznikajú v mozgu opakovaním daných informácií. Pokiaľ dlhšiu dobu 
tieto informácie neoživujeme, pamäťové stopy  sa oslabujú alebo strácajú. Ten-
to mechanizmus zabúdania je pre fungovanie mozgu taktiež dôležitý. Inak by 

bol náš mozog veľmi skoro informáciami úplne presýtený a nebolo by v ňom 
miesto pre zapamätanie si ďalších informácií.    

Foto: © Samphotostock.cz

V čom spočíva podstata pamäti a zabúdania?

Zdroj:Hirtlová Petra; Telocvičňa pre mozog, Kolín 2012
            Suchá Jitka; Trénujte si paměť, Praha 2010

1. Ku každému z uvedených priestorových telies vymyslite čo 
najviac príkladov, kde ich nájdeme v reálnom živote
guľa – lopta, glóbus atď. .......................................................................
kužeľ –  .................................................................................................
kváder –  ...............................................................................................
kocka –  ................................................................................................
valec –  .................................................................................................
ihlan – ...................................................................................................

2. Rozlúštite nasledujúce rébusy
(riešenie prvého obrázka – správna odpoveď je ples)

1. Priraďte k sebe vždy jedno prídavné meno (označené číslom) 
a jedno podstatné meno (označené písmenom) tak, aby tým bolo 
vytvorené ustálené slovné spojenie.

2. Ktoré číslo doplníte do tabuľky?

3. Prečítajte zašifrované slová. V každom páre písmen je jedno 
prebytočné.
a) PD OÉ KM OA CL – správne riešenie je slovo POMOC
b) VK OU JB YÝ FL AD 
c) GM AU LH IC XN AÚ
d) ČŽ EU RE ER ŠQ ŤŇ AB
e) PT OÁ LZ EO RV AĚ

1. vodné
2. nepriestrelné
3. odfarbená
4. smútočná
5. padajúci
6. štafetový
7. mlynské
8. nylonové
9. cieľová

10. súdne
11. naklonená
12. čestný
13. inžinierske
14. drevokazná
15. riadiaci

A. huba
B. rovina
C. konania
D. siete
E. pančuchy
F. proces
G. hosť
H. alibi
I. list
J. blondína
K. páska
L. kolo
M. kytica
N. športy
O. beh

Úlohy na precvičovanie pravej hemisféry Úlohy na precvičenie ľavej hemisféry, logického 
myslenia a myslenia v súvislostiach

37 47 58
66 87
13 23 34
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Tenisová hala - prenájom  
od 8 € / hod.

0905 109 378

Tenisová škola
Mgr. Michal VAVRO 

0905 240 532

     w w w.miso.ofirme.sk    

ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Dúbravka - Lysáková ulica

Celoročné objednávky:
2019 / 2020  

0905 240532

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 kontaktujte na telefónnom čísle: +421911247433.

Policajný zápisník 
(január – február) 

158158

• Bratislavskí krajskí policajti objasňujú nehodu, ktorej sa dopustil dopo-
siaľ neznámy vodič 4. januára o 12.00 h pri zastávke MHD Borská. 
Neprispôsobil rýchlosť jazdy a vozidlom zn. Subaru zišiel mimo vozovku 
a narazil do zábradlia zastávky. Následne s vozidlom vošiel do koľajiska. 
Pri nehode k zraneniu osôb neprišlo. Neznámy vodič z miesta dopravnej 
nehody odišiel.
• Neznámy páchateľ v čase od 19.44 h dňa 9. januára do 08.30 h 20. ja-
nuára vnikol do podzemnej garáže obytného domu na ulici Staré grunty. 
Rozbil sklenenú vyplň na prednom okne motorového vozidla zn. Ford Ka 
a odcudzil z neho tašku na notebook. V tej sa nachádzala sada nástrojov 
na opravu telefónov, tri USB kľúče, finančná hotovosť 30 eur, čítačka 
bankomatovej karty, zväzok kľúčov. Poškodenému 36-ročnému mužo-
vi spôsobil škodu 233 eur. Následne poškodil ďalšie motorové vozidlo 
zn. Škoda Rapid. Rozbil na ňom zadné okno a odcudzil z neho plecniak, 
v ktorom sa nachádzali propagačné materiály. Poškodenej 24-ročnej žene 
spôsobil škodu 20 eur.
• Neznámy páchateľ v presne nezistenom čase dňa 13. januára do 15.00 
h dňa 17. januára vošiel bez použitia násilia do neuzamknutého nebyto-
vého priestoru na Hlaváčikovej ulici, odkiaľ odcudzil dva horské bicykle. 
Poškodenému 37-ročnému mužovi spôsobil škodu krádežou 1 400 eur. 
• Polícia obvinila z prečinu ublíženia na zdraví 28-ročného muža 
a 18-ročnú ženu, ktorí v ranných hodinách 6. februára v budove na Bor-
skej ulici zaútočili na poškodeného 28-ročného muža. Spôsobili mu po-
mliaždenie hrudníka a zlomeniny rebier s dobou liečenia 4 až 6 týždňov.
• Polícia vzniesla obvinenie voči 40-ročnému mužovi za prečin marenia 
výkonu úradného rozhodnutia. Obvinený v čase o 2.30 h 12. februára 
viedol na Molecovej ulici osobné motorové vozidlo zn. Volkswagen 
Kombi pričom nedal znamenie pri zmene smeru jazdy. Bol zastavený 
hliadkou policajného zboru a vyzvaný na predloženie dokladov potre b-
ných na vedenie a prevádzku motorového vozidla. Následnou lustráciou 
zistili, že obvinený viedol motorové vozidlo i napriek tomu, že mu Okres-
ný súd Bratislava III uložil trest zákazu činnosti vedenia akýchkoľvek 
motorových vozidiel v trvaní 12 mesiacov.

Narodili sa Samkovia, Filipko, 
Michaela, Amália a Kristína

Samko Pavlovič

Samko Parolly

Kristínka

Amália

Filipko

Michaela

Bocian priniesol 5. januára rodičom Monike a Tomášovi Pavlovičovcom 
malého Samka. Zastavil sa aj v rodine Berilovcov, kam  2. februára o 7.42 
ráno priniesol mame Denise a otcovi Marekovi syna Filipka s mierami 2320 
g a 46 cm. V nedeľu 7. februára sa rozrástla rodina Hrubých o ďalšieho člena, 
dcérku Michaelu, ktorá robí radosť mame Lenke, tatinovi Michalovi a brače-
kovi Dominikovi. Do najväčšej snehovej metelice sa 10. februára narodila 
rodičom Andrejovi Badinovi a Andrey Badin Blahovej dcérka Amália. Keďže 
tato je z Oravy, musela ukázať, ako to vyzerá, keď sa Oraváčka narodí do 
Bratislavy. Nový malý Karlovešťan Samuel Parolly s mierami 3600 g a 53 
cm sa narodil 15. februára rodičom Kristíne a Patrikovi. Ivanu a Miroslava 
Mojských zas urobilo šťastnými narodenie dcérky Kristíny, ktorá prišla na svet 
17. februára o 11.36 na Kramároch.

Aj v apríli sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi 
ratolesťami. Stačí nám poslať fotografiu s novonarodeným dieťatkom do 24. 
marca e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk Nezabudnite uviesť svoje 
meno i priezvisko a meno dieťaťa. V najbližšom čísle uvítame do života deti 
narodené vo februári a marci.         -mš-; Foto: osobné archívy rodín

Inzercia

Inzercia

Inzercia

0907 892 165

KAMENÁRSTVO

kamenarstvostupava@gmail .com

Vzorková predajňa: Hlavná 26, Stupava

PRIJMEME UPRATOVAČKY
na upratovanie schodísk v panelákoch  

v Karlovej Vsi a Dlhých Dieloch 

*zamestnáme dôchodcov a študentov
• na dohodu o pracovnej činnosti (len pre dôchodcov)
• na dohodu o brig. práci študentov (len pre študentov)

*mzda závisí od veľkosti upratovaného objektu  
(v prepočte 5€/hod)

*prijmeme aj živnostníkov formou zmluvy o dielo

BLIŽŠIE INFO: 0903 438 834
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júl – august 2020Marec 2021 Sčítanie

UKÁŽTE  
SA AJ  

V KARLOVEJ 
VSI

ONLINE SČÍTANIE  
OBYVATEĽOV 2021
15. FEBRUÁR - 31.  MAREC

Nenechajte si ujsť príležitosť zlepšiť 
svoj život v Bratislave. Ukážte sa aj vy 
na online sčítaní obyvateľov. Stačí vy-
plniť pár riadkov a naše mesto získa 
viac peňazí na pohodlnejšiu verejnú 
dopravu, lepšie cesty, bezpečnejšie 
ulice a krajšiu zeleň. 

Dana Čahojová, starostka Karlovej Vsi

bratislavasarata.sk


