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V druhej fáze sčítania oby-
vateľov sa môžu s pomocou 
asistenta sčítať Karlovešťa-

nia, ktorí nemali možnosť sa sčítať 
sami alebo s pomocou blízkej oso
by. Dôvodom dosčítavania je to, 
že napríklad starší ľudia nemajú 
prístup na internet, alebo nevedia 
pracovať s modernými technológi-
ami. Do termínu uzávierky tohto 
čísla nebol ešte stále známy presný 
termín začiatku dosčítania.

Mestská časť pre potreby asisto
vaného sčítania zriadi dve kontaktné 
miesta, kde môžu zamieriť mobilní 
obyvatelia od pondelka do piatka. 
Kontaktné miesta sa budú nachádzať 
v budove miestneho úradu na Nám. 
sv. Františka 8 a v priestoroch senior 
klubu Lipka na Pribišovej 8.

Imobilní obyvatelia alebo obyvate

lia so zhoršenou pohyblivosťou môžu 
požiadať o službu mobilného asisten
ta sčítania, ktorý príde k žiadateľovi 
priamo do domácnosti. Asistovaná 
forma sčítania sa z dôvodu protiepi
demiologických opatrení presunula 
na neskôr.  Pre informácie o dosčíta
vaní obyvateľov kontaktujte: 0940 
634 112.

Pozor na podvodníkov
Mobilní asistenti sčítania budú 

vykonávať svoju činnosť na základe 
telefonickej dohody so žiadateľom 
a všetci asistenti budú mať špeciálny 
preukaz asistenta sčítania. 

Ako upozorňuje aj polícia, v žiad
nom prípade nevpúšťajte cudzie oso
by do svojich príbytkov, najmä nie 
osoby, ktoré vás navštívili bez vašej 
predošlej požiadavky o asistenciu pri 
sčítaní. Mobilný asistent príde k vám, 

len ak ste oňho požiadali miestny 
úrad. Pri akomkoľvek podozrení na 
podvodné konanie bezodkladne kon

taktujte políciu na telefónnom čísle 
158.                  -ab-; Foto:

© Samphotostock.cz / TTstudio

Na zrekonštruovanej trati premávajú linky 4 a 9

Dosčítanie obyvateľov zabezpečia asistenti

OZNAM PRE PSIČKÁROV
Majitelia psov si môžu v apríli vyzdvihnúť 
bezplatné balenia vreciek na exkrementy. 
Viac na s. 22.

Karloveská knižnica 

Deťom aj 
dospelým nosí 
knihy kuriér. 
Viac na s. 24.

objednávky na: 
kniznica@karlovaves.sk 
alebo 02 70711500

KARLOVA
VES

každý
pondelok

14.00 – 16.00 h

knižný
kuriér

pre deti
s prekvapením

Návrat do škôl

Karloveské 
deti sa vrátili 
do škôl a škôlok.
Viac na s. 4.

Celoplošné testovanie

Pozitivita
testov klesala aj 
v marci.
Viac na s. 2.

Inzercia

ceresne.sk

OSTAŇ DOMA 
A POĎ VON!
Uži si najpestrejšie dvory v meste.

NOVÉ BYTY  
V PONUKE

Linda Lelovská
0905 444 044  I  lelovska@itb.sk

Denisa Kria
0918 111 011  I  kria@itb.sk
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Antigénové testovanie zaznamenalo v marci 
pokles percenta pozitívnych

Apríl 2021

Pozn.: Výsledky zohľadňu-
jú odberové miesta, ktoré boli 
prevádzkované mestskou časťou 
Bratislava-Karlova Ves. Zahr-
nuté nie sú výsledky pracovísk, 
ktoré prevádzkujú súkromné 
subjekty na základe povolenia z 
ministerstva zdravotníctva (tzv. 
MOM) ani výsledky testovaných 
v súkromných laboratóriách.

Odbery zabezpečujú desiatky 
zdravotníkov, dobrovoľníkov,  
vojakov, policajtov aj zamestnan-
cov miestneho úradu.

Výsledky antigénového testovania v Karlovej Vsi

a výsledky PCR testovania. Vieme, 
že to nie sú jediné ukazovatele na 
posúdenie epidemiologickej situácie, 
ale rastie nádej návratu k zvyčaj-
nému spôsobu života,“ vyjadrila sa 
ku klesajúcemu trendu pozitivity 
antigénových testov v Karlovej Vsi 
starostka Dana Čahojová a dodala: 
„Karlova Ves prevádzkuje vlastné 
odberové miesta, aby sme zabezpeči-
li dobrú dostupnosť testovania pre 
všetkých, ktorí sa potrebujú testovať. 
Veľký záujem trvá o drive-in odberové 
miesta pod Mostom Lafranconi. Naj-
mä medzi psičkármi je populárne od-
berové miesto v Líščom údolí.“ Na 

nedostatok záujemcov o testovanie sa 
nemôžu sťažovať ani odberové tímy 
v budove miestneho úradu či ZŠ A. 
Dubčeka na Majerníkovej 62. 

Pred ohláseným nástupom detí 
na prezenčnú výuku na prvom 
stupni základných škôl po Veľkej 
noci a návrate detí do materských 
škôl, vyšla karloveská samospráva 
v ústrety ich rodičom. Keďže pod
mienkou pre nástup detí do škôl je 
negatívny výsledok testu aspoň jed
ného z rodičov a počas Veľkonočných 
sviatkov ostali odberové miesta za
tvorené, zabezpečila Karlova Ves 
mimoriadne antigénové testovanie. 

Vo štvrtok 1. apríla len pre rodičov 
detí a zamestnancov škôl a v utorok 6. 
apríla pre všetkých záujemcov. 

Obyvatelia Karlovej Vsi môžu 
i naďalej využívať služby viacerých 
mobilných odberových miest (tzv. 
MOM), ktoré zriadili súkromné sub
jekty na základe povolenia minister
stva zdravotníctva na viacerých mies
tach v Karlovej Vsi. Tie umožňujú 
dať sa bezplatne otestovať aj počas 
týždňa, v niektorých z nich aj bez po
treby objednania sa vopred.

-mš-; Foto: MiÚ

Počas víkendov od 27. 
februára do 28. marca využi-
lo možnosť nechať sa otes-

tovať antigénovým testom na nie
ktorom z odberových miest, ktoré 
zriadila karloveská samospráva, 
celkovo 36 587 záujemcov. Tímy na 
odberových miestach zaznamenali 
pozitívny výsledok v 98 prípadoch. 
To predstavuje 0,27 percenta zo 
všet kých otestovaných.

„Veľmi nás teší pokles pozitívnych 
výsledkov antigénových testov na 
našich odberových miestach i keď je 
pravda, že tento výsledok nezahŕňa 
čísla z testovania v súkromných MOM 

13. – 14. 3. 2021
Počet testovaných: 7518

Počet pozitívnych: 16
Percentuálne: 0,21 %

27. – 28. 2. 2021
Počet testovaných: 7344
Počet pozitívnych: 29
Percentuálne: 0,35 %

6. – 7. 3. 2021
Počet testovaných: 7826

Počet pozitívnych: 23
Percentuálne: 0,29 %

20. – 21. 3. 2021
Počet testovaných: 7187
Počet pozitívnych: 12
Percentuálne: 0,17 %

27. – 28. 3. 2021
Počet testovaných: 6712 

Počet pozitívnych: 18 
Percentuálne: 0,27 %
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Od 8. marca je obyvateľom 
Karlovej Vsi opäť k dis-
pozícii Centrum služieb 

občanom (CSO). Karlovešťania si 
tu môžu nahlásiť či odhlásiť trvalý 
alebo prechodný pobyt, prípadne 
môžu využiť všetky služby matriky, 
ako je vystavenie sobášneho alebo 
rodného listu.  

„Agenda matriky a ohlasovňa po-
bytov sa vybavovala po telefonic kom 
dohovore aj v čase, keď bol úrad 
zatvorený. Od pondelka 8. marca sa 
sprístupnili aj ostatné služby, ako 
osvedčovanie podpisov a listín pre 

obyvateľov Karlovej Vsi, vydávanie 
rybárskych lístkov, známky pre psov, 
kopírovacie služby, úhrady za služ-
by v platobnom kiosku a integrova-
nom obslužnom mieste občana. Kar-
lovešťania teda vybavia tieto služby 
už aj osobne,“ povedala vedúca CSO 
Martina Chlebová.

Počas zákazu vychádzania posky
tuje tieto úkony výhradne Kar
lovešťanom v pondelok a v stredu v 
čase 8.00 – 12.00 h, v piatok 8.00 – 
13.00 h. Občania musia mať prekryté 
nos i ústa respirátorom FFP2.

-ab-; Foto: MiÚ

Najstarší Karlovešťania, kto
rí nemajú doma počítač, 
alebo nevedia pracovať s 

technológiami, môžu svoj záujem 
o očkovanie nahlásiť miestnemu 
úradu v Karlovej Vsi. Mestská časť 
spustila telefonickú linku, na ktorej 
pracovník miestneho úradu prijme 
telefonát od dôchodcu a po prejave-
ní záujmu o očkovanie zadá jeho 
údaje do štátom spustenej čakárne 
na očkovanie proti Covid19. 

„Čoraz častejšie sa nám ozývali 
starší Karlovešťania, ktorí nás prosi-
li o pomoc. Preto sme sa rozhodli im 
pomôcť s registráciou do čakárne na 
očkovanie. Po ochranných respiráto-
roch FFP2 a vitamíne D3 to vnímame 
ako ďalšiu našu službu, v snahe čo 
najskôr potlačiť pandémiu a vrátiť sa 
k normálnemu životu,“ informovala 
starostka Dana Čahojová. 

-mš-; Foto: © Samphotostock.cz / 
2hotza3dietan

Pre urýchlenie vybavenia si 
pripravte údaje, ktoré sú 
potrebné pre zaevidovanie  
v čakárni na očkovanie:
• meno a priezvisko
• rodné číslo
• zdravotnú poisťovňu
• mobilné číslo
• e-mail

Mobil aj e-mail slúžia na 
oznámenie termínu očkova-
nia a súvisiace informácie.
Môžete poskytnúť kontakt 
blízkej osoby.
• adresu trvalého pobytu 
(ulicu, číslo a PSČ)

0940 634 198  -  Linka  
pre registráciu starších  

Karlovešťanov na  
očkovanie proti Covid-19  

Takmer 5000 karloveských 
seniorov vo veku 70 a viac 
rokov dostalo v marci od 

mestskej časti po dva FFP2 re-
spirátory. Zabezpečujú vyššiu mie-
ru ochrany pred možnosťou naka-
zenia sa koronavírusom Covid19. 
Starší Karlovešťania ich dostali 
priamo do svojich poštových schrá-
nok a v najlepšom čase, keď začala 
platiť povinnosť nosenia ochran-
ných respirátorov.

„Koronavírusová epidémia z hľa-
diska ohrozenia zdravia momentálne 
predstavuje najväčšie nebezpečenstvo 
pre našich najstarších obyvateľov. 
V Karlovej Vsi žije niekoľko tisíc 
dôchodcov, ktorým sme sa rozhod-
li poslať túto ochrannú pomôcku,“ 
vysvetlila starostka Dana Čahojová 
a dodala: „Zároveň by som rada poďa-
kovala všetkým kolegom z mies tneho 
úradu, ktorí pomohli s prípravou 
obálok, a aj s ich prípravou na odo-
slanie. Pri takom vysokom počte zá-

sielok to bol úctyhodný výkon. Je to 
náš spoločný vklad v boji na potlače-
nie tejto choroby v našej populácii.“

„Našťastie, práve v čase výberu 
dodávateľa respirátorov FFP2 pre 
našich seniorov padlo rozhodnutie 
o zrušení DPH na tento typ zdravot-
nej ochrannej pomôcky. V konečnom 
dôsledku nám i to pomohlo zaob-
starať 10 tisíc kusov respirátorov za 
veľmi výhodnú cenu 40 centov za kus. 
Oslovili sme 12 dodávateľov, ktorí 
nám ponúkli široké cenové rozpätie 
od najlacnejšej ponuky 4000 eur po 
najvyššiu vo výške 8300 eur. Pod-
mienkou, samozrejme, bolo, aby išlo 
o certifikované FFP2 respirátory. Na 
ich nákup sme použili finančné pro-
striedky, ktoré sme dostali od štátu za 
antigénové testovanie, takže ich zaob-
staranie nezaťažilo rozpočet Karlovej 
Vsi,“ informoval vicestarosta Bra
nislav Záhradník.               -mš-; Foto: 

Kristína Mayerová

Karlova Ves pomáha 
starším s registráciou 
na očkovanie

Starší Karlovešťania dostali 
od Karlovej Vsi ochranné 
respirátory

Centrum služieb občanom je opäť otvorené
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Karloveské 
deti sa 
postupne 
začali vracať 
do škôl

S prihliadnutím na epidemi-
ologickú situáciu a po do-
hode s riaditeľmi základných 

škôl (ZŠ) sa Karlova Ves v súlade 
s rozhodnutím ministra školstva 
rozhodla obnoviť prezenčné vyučo-
vanie na prvom stupni základných 
škôl od stredy 7. apríla. Minimálne 
jeden zo zákonných zástupcov, 
ktorí žijú v spoločnej domácnosti 
s dieťaťom, musel mať negatívny 
výsledok testu na Covid19 nie 
starší ako sedem dní. 

Najskôr sa vrátili škôlkari
V utorok 23. marca otvorili osem 

z deviatich materských škôl (MŠ). 
Výnimkou bola MŠ na Kolískovej 
ulici, ktorú Karlova Ves hĺbkovo re
konštruuje. Deti zatiaľ navštevovali 
MŠ Majerníkova 11 a MŠ L. Sáru 
3. Deti záchranárov, rovnako deti 
rodičov, ktorých povaha práce ne
umožňuje pracovať z domu, sa tak 
mohli vrátiť do svojich pôvodných 
MŠ a pribudli k nim aj predškoláci. 
Otvorili sa už aj jedálne 

„Nepedagogickí zamestnanci a 
zamestnanci školských jedální pri-
pravili MŠ tak, aby bola zabezpečená 
prevádzka v súlade s epidemiolo-
gickými opatreniami. Približne 
polovica pedagogických zamestnan-
cov MŠ vo februári absolvovala prvú 
dávku očkovania, neskôr aj niektorí 
nepedagogickí zamestnanci, no pre 
nedostupnosť vakcín sa nemohli 
zaočkovať všetci, ktorí sa prihlásili,“ 
informuje vedúca oddelenia školstva 
miestneho úradu Iliana Medviďová. 
Mestská časť zabezpečila na každý 
pracovný deň všetkým zamestnancom 
materských škôl respirátory FFP3. 
Ďalšie respirátory získali materské 
školy od štátu. Okresný úrad posky
tol vo februári a marci materským 
školám 661 respirátorov FFP2 a 441 
jednorazových rúšok.

Rodičov školákov testovali pred-
nostne

„Aby sme v období veľkonočných 
sviatkov uľahčili rodičom prístup 
k testovaniu, rozhodli sme sa zorga-
nizovať testovanie prednostne pre 
tých rodičov, ktorí majú deti na prvom 
stupni základných škôl. Tí sa mohli 
prísť otestovať mimoriadne vo štvrtok 
1. apríla do priestorov ZŠ A. Dubče-
ka na Majerníkovej 62 a do budovy 
miestneho úradu. V utorok 6. apríla 
boli pre verejnosť k dispozícii obvyklé 
odberové miesta,“ povedala starostka 
Dana Čahojová.

Do lavíc sa vrátili aj školáci
Aj do troch základných škôl, 

ktorých zriaďovateľom je Karlova 
Ves, sa začali postupne vracať školá
ci. Najprv deti rodičov, ktorých oba
ja rodičia musia prácu vykonávať na 
pracovisku. 

„Som rád, že sme mohli pristúpiť 
k postupnému otváraniu našich škôl, 
lebo návrat detí do škôl je veľmi po-
trebný. Zároveň musíme zostať op a-
trní a obozretní, dodržiavať opatrenia, 
aby sa nám epidemiologická situácia 
nezhoršila. Ale verím, že už nebudeme 
nútení plošne zatvárať materské alebo 
základné školy," vyjadril nádej vice

starosta Branislav Záhradník.
Školy zisťovali záujem
Samotnému otvoreniu škôl pre prvý 

stupeň predchádzalo zisťovanie zá
ujmu rodičov o nástup detí do školy. 
„Na prvom stupni máme 302 žiakov, 
z toho 29 rodičov prejavilo záujem 
o nástup dieťaťa do školy. Pre tieto 
deti sme zabezpečili prezenčné vyučo-
vanie s prihliadnutím na aktuálne 
personálne možnosti školy. Muse-
li sme zabezpečiť aj pokračovanie 
vzdelávania detí dištančnou formou 
v pôvodnom režime,“ informoval ria
diteľ ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 
62 Pavol Bernáth (informácie ak
tuálne k 31. marcu, pozn. red.). Všetci 
pedagogickí zamestnanci tejto školy 
na prvom stupni, ktorým to zdravotný 
stav umožňoval, sú už zaočkovaní. 

Pred obnovením výuky zisťovali 
záujem rodičov aj na ZŠ Karloveská 
61. Z 32 prihlásených žiakov na
pokon v pondelok 8. marca na stúpilo 
25. Žiaci boli rozdelení do 4 sku
pín, a to podľa ročníkov. Vychová
vateľky prihlasovali každú skupinu 
na dištančné hodiny k ich učiteľke a 
spolužiakom. „Keďže sme v priemere 
na jednu triedu prvého stupňa mali 
prihlásené v tom čase dve deti, zvolili 

sme dištančné vzdelávanie z pries-
torov školy. Veľmi sme sa potešili, že 
prihlasovanie do online priestoru vy-
držala naša sieť,“ približuje okolnosti 
obnovenia výuky riaditeľka školy Eva 
Horníková a dodáva: „Už i pri takom 
nízkom počte žiakov škola ožila a my 
s ňou. Našim žiakom najviac chýbajú 
sociálne kontakty, rovesnícke skupiny 
a podpora zdravého psychického 
vývoja.“ Aj tu sa väčšina pedagógov 
dala zaočkovať. Z 13 na prvom stup
ni je 11 už vakcinovaných, zvyšní tak 
plánujú urobiť v budúcnosti. 

Na Spojenej škole (SŠ) Tilgnerova 
14 majú aspoň prvou dávkou vakcíny 
zaočkovaných 50 z 98 učiteľov. Zá
ujem o prezenčnú výuku svojich detí 
prejavilo 29 rodičov, no nakoniec 
nastúpilo len 19 žiakov. „Deti sme 
rozdelili do dvoch skupín. Každú sku-
pinu mala na starosti vychovávateľka 
resp. vychovávateľ, ktorí pripájali 
deti na online vyučovanie. Zabez-
pečili sme pre nich aj obed v školskej 
jedálni a v popoludňajších hodinách 
záujmovú činnosť a program v škol-
skom klube detí,“ uzatvára informáciu 
riaditeľka SŠ Tilgnerova 14 Dana 
Ihnaťová.  -mš-; Foto: MiÚ

Deti majú veľkú radosť z návratu medzi svojich kamarátov.

Informácie boli aktuálne k 31. marcu, ministerstvo školstva v tomto čase nezverejnilo  
nové rozhodnutie.
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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

Životné prostredie

Jarabina vtáčia, ľaliovník tu-
lipánokvetý či okrasné stĺpo-
vité čerešne. Všetky tieto 

dreviny, ktoré kvitnú krásnymi 
kvetmi, pribudli začiatkom marca 
vo vnútrobloku medzi ulicami Be-
niakova a Nad lúčkami. Vysadilo 
ich tu hlavné mesto v spolupráci 
s referátom životného prostredia 
miestneho úradu. Aj zo začiatku sa 
o novovysadené dreviny bude starať 
magistrát, postupne však starostli-
vosť o ne prevezme Karlova Ves.

„Všetky vysadené dreviny sú trvác-
ne, nenáročné na údržbu, ale naj-
mä krásne kvitnú. Jarabina bielymi 
kvetmi, tulipánovník má kvety slabo 
krémovej farby a čerešňa výrazne 
ružové,“ informuje vedúca referátu 
životného prostredia miestneho úradu 
Lucia Brezovská. 

Jarabina má výrazné plody 
oranžovočervenej farby, listy sú 
sivo strieborné, valcovitého tvaru. 

Doplnia pôvodnú výsadbu zelenej 
farby. Ľaliovník je zaujímavý lista
mi, ktoré sú veľké a výrazne zelené. 
Bude sa vynímať medzi dvomi pôvod
nými borovicami. Neskôr zabezpečí 
i čiastočný tieň pre lúku. Čerešňa je 
výrazná stĺpovitým vzrastom, jej štíh
la koruna zaberie najviac 1,5 m. 

„Z kríkov sme navrhli krásnu, 
veľkými bielymi guľami výrazne kvit-
núcu a silno voňavú kalinu, ktorá je 
medonosná. V kvete sa okolo tohto 
kríka rojí veľa hmyzu. Kalina nara-
stie do výšky 4 – 5 metrov, a bude 
prevísať cez pôvodné zábradlie nad 
spevneným múrom. Popri múre je 
po celej dĺžke vysadený jazmín, ktorý 
kvitne v zimnom období a zabezpečí 
zakrytie betónového múru. V popredí 
múru, popod jazmín, je vysadená 
rovnako výrazne kvitnúca tavoľa, 
ktorá je zaujímavá aj svojou výraznou 
bordovovínovou farbou po celý rok,“ 
pokračuje Lucia Brezovská. 

Popri schodisku vedľa garáže 
je vysadená v stromoradí jarabina 
vtáčia a na voľných plochách vedľa 
garážového domu vysadili tiež bor
dovovínovú tavoľu. Na opačnej strane 
pri schodisku, na miernom svahu, nad 
malinou, pribudol stálozelený krík 
skalníka vo výrazne sivej farbe s čer
venooranžovými plodmi.

„Prosíme obyvateľov, aby dali po-
zor na novovysadené dreviny, aby 
sme z nich mali radosť všetci a aby 
sme spoločnými silami zabránili ich 
poškodeniu. Budeme veľmi radi, ak 
sa v okolitých domoch nájdu ochot-

ní Karlovešťania, ktorí nám najmä 
v horúcich letných dňoch pomôžu po-
starať sa o nové stromy a kríky. Tie sú 
najmä zo začiatku citlivé na nedosta-
tok vlahy a preto budeme radi, ak ich 
občas polejú,“ obracia sa so žiadosťou 
o pomoc na obyvateľov okolitých do
mov Lucia Brezovská.

Nové dreviny mali byť pôvodne 
vysadené na streche garážového 
domu po jej oprave. K tej ale zatiaľ 
neprišlo a preto bolo prijaté rozhod
nutie o výsadbe vo vzrastlom teréne 
nad garážovým domom.

-mš-; Foto: MiÚ

Vo vnútrobloku
Beniakova-Nad lúčkami 
pribudli nové kríky a stromy 

Vysadené stromy potešia obyvateľov oko-
litých domov rôznofarebnými kvetmi.
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Samosprávy sa pre pan-
démiu ocitli v zložitej fi-
nančnej situácii. Napriek 

tomu podporuje Karlova Ves 
občianske združenia, ktoré pôso-
bia na jej území. Mestská časť 
sa rozhodla pokračovať v pod-
pore voľnočasových a nezisko
vých organizácií. Až 44 z nich si 
rozdelí celkovú sumu 65 tisíc eur. 
O dôležitej podpore lokálnych ko-
munít rozhodlo miestne zastupi-
teľstvo.

„Napriek náročnej situácii sme aj 
tento rok vyčlenili v rozpočte 65 tisíc 
eur. Chceme podporiť pestrý komunit-
ný život v našej mestskej časti, ktorý 
by sa nemal zastaviť ani v čase pan-
démie. Našu pomoc dostanú rodin né 
centrá, mládežnícke športové kluby, 
spoločenstvá ľudí so zdravotným 
postihnutím, seniorské združenia 
a mnoho ďalších. Podporujeme kon-
krétne projekty a dbáme na efektivitu 
a transparentnosť použitia verejných 
financií,“ informoval vicestarosta 
Karlovej Vsi Branislav Záhradník.

Jedným z hlavných dôvodov pod
pory žiadateľov bolo zachovanie kon
tinuity fungovania mimovládnych 
neziskových organizácií, ktoré rozví

jajú aktivity v prospech obyvateľov 
Karlovej Vsi. S ohľadom na mimo
riadnu situáciu zastupiteľstvo schváli
lo aj možnosť využiť dotáciu v prípade 

nevyhnutného odkladu termínu akti
vity, na ktorú bola dotácia poskytnutá.

-ab-; Foto: Milan Krupčík

Dotácie sú pomocnou rukou v zložitom období

Do poštových schránok 
takmer 4500 najstarších 
Karlovešťanov vo veku 70 

a viac rokov dorazili počas marca 
poštové obálky od mestskej časti 
s poukážkami na bezplatné prevza-
tie vitamínu D3. Ten im vydajú 
v niektorej zo štyroch zmluvných 
lekárni v Karlovej Vsi. 

„Je všeobecne známe, že schopnosť 
pokožky syntetizovať vitamín D s ve-
kom klesá, pričom najväčší deficit je 
zaznamenaný u ľudí vo veku od 50 do 
80 rokov. Na druhej strane má tento 
vitamín veľký význam pre posilnenie 
imunity, čo je práve dnes také dôležité. 
Preto sme sa rozhodli poskyt núť ho 
našim starším obyvateľom,“ vysvetľu
je starostka Dana Čahojová. 

„Uvažovali sme, ako doručiť vi-
tamíny čo najjednoduchším spô so-
bom. Napokon sme oslovili lekárne, 
ktoré sa nachádzajú na území našej 

mestskej časti s otázkou, by či by boli 
ochotné a schopné podieľať sa na 
takejto forme distribúcie vitamínu D3. 
Následne sme ich požiadali o pred-
loženie cenovej ponuky. Pri konečnom 
výbere štyroch z nich sme sa rozho-
dovali nielen na základe ceny, ale aj 
polohy lekární tak, aby boli rozmiest-
nené po celej mestskej časti. Poukážky 
na bezplatné prevzatie vitamínu D3 
boli hradené z rozpočtu mestskej čas-
ti,“ informuje vicestarosta Branislav 
Záhradník.

Vitamíny posilňujú imunitu
Aj v čase končiacej druhej vlny 

pandémie siaha po vitamínoch a iných 
výživových doplnkoch na posilnenie 
imunitného systému viacero ľudí. 
„Ide predovšetkým o najznámejší vi-
tamín C, taktiež zinok, ale nemali by 
sme zabúdať ani na vitamín D3, ktorý 
zohráva dôležitú úlohu budiča imunit-
ného systému. Musíme si byť vedomí, 

že samotné užívanie vitamínu D3 nás 
síce pred Covid-19 neochráni, ale 
posilní našu imunitu tak, aby dokáza-
la s vírusom bojovať a aby sme jeho 
pôsobenie minimalizovali. Začiatkom 
roka sme pociťovali výpadky vita-
mínu D3 z dôvodu enormného záuj-
mu veľkých firiem zabezpečiť ho pre 
svojich zamestnancov. Situácia s jeho 

dostupnosťou sa začiatkom marca 
stabilizovala. Preto môžem ubez-
pečiť obyvateľov Karlovej Vsi nielen 
o dostatku tohto vitamínu, ale aj os-
tatných prípravkov na podporu imu-
nity,“ informuje o účinku a zásobách 
výživových doplnkov magistra Anna 
Pjatáková.                

-mš-; Foto: MiÚ

Karlova Ves darovala 
najstarším Karlovešťanom 
vitamín D3

Anna Pjatáková

Karlova Ves podporí dotáciou aj činnosť FS Čečinka.
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Budúce rozhodnutia samosprávy / Správy z mestskej časti

V poslaneckom zbore nahra
dil Líviu Poláchovú, ktorá 
sa koncom roka 2020 vzda-

la poslaneckého mandátu. Naďalej 
zastupuje Karlovu Ves v po s la nec
kom zbore Bratislavského samo-
správneho kraja.

Napriek tomu, že sa aktuálne 
volebné obdobie prehuplo už do svo
jej druhej polovice, cíti nový poslanec 
záväzok voči svojim voličom. „Teším 
sa, že môžem nastúpiť do tohto dobre 
´rozbehnutého vlaku´ a môžem aspoň 
sčasti svoj mandát poslanca zúročiť 
v prospech všetkých Karlovešťa nov. 
Je to stále záväzok, voči všetkým 
tým, ktorí mi v komunálnych voľbách 
2018 vyjadrili podporu. Keďže ako 
poslanec budem pôsobiť v sociál-

no-zdravotnej komisii, na túto oblasť 
by som sa chcel prioritne zamerať.  
V našej mestskej časti sú tieto oblasti 
určite silnou témou, vzhľadom na ve-
kovú štruktúru obyvateľov. Na jednej 
strane veľa ľudí v dôchodkovom veku 
a na strane druhej množstvo začína-
júcich mladých rodín. Myslím si, že 
toto sú práve skupiny, ktoré potrebujú 
podporiť o niečo viac. Už dnes sa dá 
povedať, že v našej mestskej časti je 
tento trend dobre nastavený. Za všet-
ky spomeniem príspevok pri narodení 
dieťaťa, čo nie je samozrejmosť, ale 
tiež pripravovanú sociálnu výdajňu,“ 
predstavil svoje priority v poslaneckej 
činnosti Jozef Marek. 

-ab-; Foto: osobný archív  
Jozefa Mareka

Jozef Marek je novým poslancom 
miestneho zastupiteľstva

Nový výťah v pavilóne pre deti dokončia čoskoro

Detský pavilón v Karloveskej 
poliklinike sa konečne dočká 
výťahu a bezbariérového 

prístupu na druhé poschodie. Nový 
výťah bude pre rodičov s kočík-
mi nápomocný v lepšom prístupe 
k jednotlivým ambulanciám. 

„Práce na stavbe výťahu v celkovej 
hodnote takmer 100 tisíc eur zahŕňali 
výstavbu výťahovej šachty a montáž 
samotnej technológie výťahu,“ infor
muje hovorkyňa Bratislavského sa

mosprávneho kraja Lucia Forman.
„Rekonštrukciu polikliniky pod-

porujeme, lebo ide o dôležitý 
zdravotnícky objekt, ktorý slúži 
našim obyvateľom. Oceňujeme sna-
hu Bratislavského samosprávneho 
kraja zlepšovať kvalitu prostredia 
polikliniky. Záleží nám však aj na 
medicínskej stránke fungovania po-
likliniky, aby tam pôsobili ambulan-
cie širokého spektra lekárov rôznych 
špecializácií,“ upozornil vicestarosta 

Branislav Záhradník.
Poliklinika má dve budovy, pričom 

v detskom pavilóne, ktorý má nové 
označenie B, výťah doteraz chýbal. 
V tomto pavilóne sa pritom nachádza 
niekoľko ambulancií, ktoré využívajú 
predovšetkým detskí pacienti. 

Okrem kardiológa pre deti a dorast 
sa tam nachádza aj klinická logopédia 
pre deti a dospelých či ambulancia 
praktického lekára pre deti a dorast. 
Poliklinika poskytuje v tomto pa

vilóne aj služby ďalších odborných 
ambulancií pre dospelých. Nachádza
jú sa tam stomatologické ambulancie, 
čeľustná ortopédia, zubná technika, 
gastroenterologická, kožná i gyneko
logická ambulancia. Nájdete tam aj 
očné optiky so samostatnými vchod
mi.

Rekonštrukcia polikliniky bude 
pokračovať 

Plánovaná je výmena zastaralých 
výťahov v hlavnom pavilóne v pred
pokladanej hodnote 100 tisíc eur. 
Bratislavský samosprávny kraj ju 
chce realizovať na prelome leta a 
jesene. Okrem toho je plánovaná 
aj výmena dlažieb a vymaľovanie 
chodieb detského pavilónu v pred
pokladanej hodnote 68 tisíc eur. Tieto 
práce by sa mali realizovať v druhom 
štvrťroku tohto roka.

„V rámci rekonštrukcie vnútorných 
priestorov Polikliniky Karlova Ves 
sa v súčasnosti realizuje kompletná 
rekonštrukcia sociálnych zariadení, 
ktorá by mala byť ukončená v naj-
bližších mesiacoch. V rámci samotnej 
rekonštrukcie ide o výmenu všetkých 
povrchov, mobiliára, vzduchotech-
niky, rozvodov vody, kanalizácie, 
elektroinštalácie a takisto aj osvetle-
nia vo všetkých sociálnych zariade-
niach polikliniky. Celková hodnota 
týchto prác je takmer 452 tisíc eur,“ 
doplnila Lucia Forman.

-mš-; Foto: MiÚ
Stavebné práce na novom výťahu by mali ukončiť v apríli.
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Zápis do základnej školy vybavíte z domu

Zápis do 1. ročníka základných škôl 
bude v termíne od 7. do 17. apríla. 
Uskutoční sa bez osobnej prítomnos

ti dieťaťa, elektronickou formou prostred-
níctvom online prihlášky. Tú zverejní každý 
riaditeľ školy na webovom sídle školy. V pa-
pierovej forme bude prístupná vo vestibule 
školy alebo na sekretariáte školy. 

Zákonný zástupca je povinný zapísať do 
školského roka 2021/2022 dieťa, ktoré do 
31. augusta dovŕši šiesty rok veku a dosiah
lo školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca pri 
zápise predkladá rodný list dieťaťa a občiansky 
preukaz. O prijatí dieťaťa  rozhodne riaditeľ ško
ly do 15. júna.

Žiak plní povinnú školskú dochádz
ku v škole v príslušnom školskom obvode. Zá
pis žiaka v inom školskom obvode je možný 
v prípade, ak má škola dostatočné kapacitné 
možnosti. Riaditeľ spádovej školy je povinný 
prednostne prijať na plnenie povinnej školskej 
dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého 
pobytu v školskom obvode spádovej školy. 

-ab-; Foto: ilustračné  
(MiÚ)

Od septembra sa začne po-
vinná príprava na školu 
pre predškolákov. Rozhod-

la o tom novela školského zákona. 
Táto povinnosť sa týka detí, ktoré 
dosiahnu päť rokov veku do 31. au-
gusta 2021. Rodičia predškoláka sú 
povinní ho  zapísať do spádovej ma-
terskej školy podľa miesta trvalého 
bydliska. Prednostne prijmú deti s 
trvalým pobytom v Karlovej Vsi.

Zápis detí do materskej školy (MŠ) 
na školský rok 2021/2022, vrátane 
povinného predškolského vzdeláva
nia, sa uskutoční od 1. do 31.  mája. 
Presný termín zverejní Karlova Ves 
na svojej webovej stránke, rovnako 
tak urobia jednotlivé materské školy. 

Dieťa, ktoré už navštevuje MŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti BratislavaKarlova Ves a do 31. 
augusta dovŕši 5 rokov, sa plynulo 
stane dieťaťom, ktoré plní povinné 
predškolské vzdelávanie. Jeho rodičia 
už nemusia podávať novú žiadosť 
o prijatie. Ak rodič požiada o pri
jatie dieťaťa na povinné predškolské 
vzdelávanie i keď nedovŕšilo piaty 
rok veku, je povinný k žiadosti pred
ložiť súhlasné vyjadrenie zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie, 
tiež aj súhlasné vyjadrenie lekára pre 
deti a dorast.

„Povinné predprimárne vzde-
lávanie (PPV) bude trvať jeden 
školský rok. Ak po jeho absolvovaní 
dieťa nedosiahne školskú spôsobilosť, 
rozhodne riaditeľka MŠ so súhlasom 
zákonného zástupcu o jeho pokračo-
vaní. Potrebný je tiež písomný súhlas 
príslušného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie i všeo-
becného lekára pre deti a dorast. I keď 
je rodič povinný zapísať svoje dieťa do 

1. ročníka ZŠ, riaditeľ základnej ško-
ly v takomto prípade nebude rozho-
dovať o odklade povinnej školskej 
dochádzky. Ak dieťa ani po pokračo-
vaní predškolského vzdelávania nedo-
siahne školskú spôsobilosť, začne naj-
neskôr 1. septembra, ktorý nasleduje 
po dni, v ktorom dovŕšilo siedmy rok 
veku, plniť povinnú školskú dochádz-
ku v ZŠ,“ informuje vedúca oddelenia 
školstva miestneho úradu Iliana Med

viďová.
Zriaďovateľ, ktorým je v tomto 

prípade mestská časť BratislavaKar
lova Ves, určí spádovosť materských 
škôl tak, ako je to aj pri základných 
školách. Tým sa zabezpečí, aby každé 
dieťa malo vytvorené podmienky na 
plnenie PPV podľa jeho trvalého po
bytu.   

-mš-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Pre päťročné deti bude predškolské vzdelávanie povinné

Účelom povinného predškolského vzdelávania je pripraviť deti 
na plynulý prechod do základnej školy.
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Alex Oleš
absolvent Spojenej 
školy na Tilgnerovej 14

Alžbeta Turčanová
absolventka Spojenej 
školy na Tilgnerovej 14

Artur Vydarený
absolvent Základnej š 
koly na Karloveskej 61

Adriana Motúzová
absolvent Základnej  
školy na Karloveskej 61

Školstvo

1. V čom vidíte plusy školy, ktorú ste 
úspešne absolvovali?
Kolektív učiteľov je tam  ako veľká ro
dina, ktorá vám chce len dobre. Plusom 

1. V čom vidíte plusy školy, ktorú ste 
absolvovali? 
V učiteľoch, ktorí ma vedeli pripraviť na 

1. V čom vidíte plusy školy, ktorú ste 
úspešne absolvovali?

1. V čom vidíte plusy základnej školy, 
ktorú ste úspešne absolvovali?
Najviac sa mi páčil individuálny prístup 
učiteľov ku kolektívom tried. Počas kon
čia cich ročníkov sa nám učitelia venova
li v príprave na strednú školu, čo spätne 

sú nove čisté lavice a stoličky, každý štu
dent ma vlastnú skrinku na svoje veci. 
Výborná je aj vybavenosť každej učebne, 
je tam veľký priestranný dvor a ihriská.  
2. Aké predmety ste obľubovali? 
Matematiku, informatiku, dejepis, geo
grafiu a chémiu. 
3. Aké krúžky ste navštevovali?  
Futbal, aj keď som tam nevydržal 

požiadavky strednej školy a úspešne sa im 
to podarilo. Držali nado mnou pevnú ruku 
a hlavne to boli veľmi dobrí ľudia.
2. Aké predmety ste obľubovali? 
Výtvarnú výchovu, etickú výchovu a 
veľmi ma bavila aj občianska výchova a 
slovenský jazyk. 

Najväčšie plusy v škole som videl v 
rozširovaní osobných schopností a 
rozšírení mojich znalostí v predmetoch, 
ktoré ma zaujímajú.
2. Aké predmety ste obľubovali?
Najviac som obľuboval matematiku, deje

vnímam ako najväčšie plus. 
2. Aké predmety ste obľubovali? 
Najviac som sa tešila vždy na dejepis, 
matematiku a telesnú výchovu. 
3. Aké krúžky ste navštevovali?
Zapojila som sa do projektu CHIPS, vďaka 
ktorému sme pomáhali spolužiakom, ktorí 
potrebovali „psychologickú“ pomoc od 
niekoho iného ako od rodiča alebo učiteľa. 
Školu som reprezentovala aj v prednese 

dlho. Potom som navštevoval ro
boticky krúžok,  kde sme programovali 
lego robotov. A potom aj krúžok an
glického jazyka.
4. V čom boli tieto krúžky dobré? 
Krúžok angličtiny mi pomohol 
rozšíriť znalosti anglického jazyka, 
bola to dobrá príprava na pobyt v An
glicku, ktorý organizovala škola.  

3. Aké krúžky ste navštevovali? 
Môj kreatívny duch sa našiel v tvorivých 
dielňach a na dramatickom krúžku.
4. V čom boli tieto krúžky dobré? 
Pani učiteľka vytvárala výbornú atmosfé
ru. Tešila som sa na nacvičovanie scénok 
na dramatickom krúžku.

pis a slovenský jazyk.
3. Aké krúžky ste navštevovali? V čom 
boli tieto krúžky dobré? 
Krúžky som v škole nenavštevoval, keďže 
naplno športujem v klube.
5. Na ktorého pedagóga radi spomínate?

poézie a prózy.
4. V čom boli tieto krúžky dobré? 
Spolužiaci mi najviac hovorili o skve
lom chemickom krúžku, ktorý ich veľmi 
bavil. Tiež anglický krúžok mi pomohol 
v  štúdiu.
5. Na ktorého pedagóga radi spomínate? 
Pani riaditeľka Horníková ma podporo
vala a umožnila mi reprezentovať školu v 
školskej rade a na mnohých podujatiach. 

5.  Na ktorého pedagóga radi spomínate? 
Na pani učiteľku Paluškovú, moju 
slovenčinárku. Aj keď som bol úplný an
titalent na jazyk, mala trpezlivosť a vy
držala to so mnou. Potom si rád spomínam 
na moju triednu, pani učiteľku Budaiovú. 
Vďaka nej patrila nemčina medzi pred
mety, na ktoré som chodieval veľmi rád.

5. Na ktorého pedagóga radi spomínate? 
Najradšej by som spomenula moju tried
nu učiteľku pani Gogorovú. Trápila sa s 
našimi zasadacími poriadkami celý rok. 
S úsmevom spomínam na pána učiteľa 
Kunštára. Veľmi som sa tešila na hodiny 
fyziky. Aj keď sme sa s ním počas hodín 
zasmiali, mala som pred ním rešpekt.

Rád si spomínam na dve pani učiteľky. Na 
pani učiteľku Kubovčíkovú a pani učiteľku 
Šomorjai. Spomínam na ne rád preto, lebo 
boli viacej ľudské, mali lepší štýl učenia a 
vedeli pomôcť vo všetkých smeroch.

Vždy si rada spomeniem na moje triedne 
pani učiteľky Bublovú a Lučeničovú, ktoré 
ma podporovali v štúdiu, reprezentácii 
školy v prednese, ale boli mi aj oporou 
v bežnom živote. Veľmi rada spomínam 
na pani učiteľku Vilčekovú, s ktorou boli 
hodiny dejepisu nezabudnuteľné. Bolo to 
akoby nám rozprávala rozprávku, vždy to 
bolo zaujímavé. 

Absolventi predstavujú 
svoje školy 

Už tento mesiac čakajú budúcich prvákov zápisy do základných škôl. Ktorá je výnimočná? 
Kde sú najlepší pedagógovia? Ktorá škola je čím špecifická? Ako vnímajú s niekoľkome-
sačným odstupom svoje bývalé základné školy ich absolventi? Tieto otázky sme položili dnes 
už súčasným stredoškolákom.

Aneta Zubová
absolventka ZŠ  
A. Dubčeka na  
Majerníkovej 62

1. V čom vidíte plusy školy, ktorú ste 
úspešne absolvovali?
Učitelia ma kvalitne pripravili na moje 
ďalšie štúdium na gymnáziu. Okrem toho 

mi táto škola poskytla na prvom stupni 
hodiny plávania a výučbu cudzích jazykov. 
2. Aké predmety ste obľubovali?
Predovšetkým matematiku, angličtinu, 
chémiu a telesnú výchovu.
 3. Aké krúžky ste navštevovali?
Fit lopty, vybíjanej, prípravy na monitor 
pre 9. ročníky z matematiky a slovenského 

jazyka. 
4. V čom boli tieto krúžky dobré?
Cvičenie s fit loptami malo pozitívny 
vplyv na správne držanie môjho tela. Vy
bíjaná mi napomáhala rozvíjať postreh 
a zručnosti pri hre s loptou. Prípravy na 
monitor z matematiky a slovenského ja
zyka utvrdzovali moje vedomosti počas 

štúdia.
5. Na ktorého pedagóga radi spomínate?
Predovšetkým na moju pani triednu 
učiteľku, ktorá ma zároveň učila aj an
gličtinu, Danielu Vámošovú. Chodi
la s nami na výlety a pomáhala nám 
s riešením študijných problémov.

Jean Pierre Tsim-
bazafy, absolvent ZŠ  
A. Dubčeka na  
Majerníkovej 62

1. V čom vidíte plusy školy, ktorú ste 
úspešne absolvovali?
Základná škola ma sformovala z hravého 
dieťaťa na mladého človeka, ktorý dokáže 
prevziať zodpovednosť za svoje povinnos
ti, a to nielen v škole. 

2. Aké predmety ste obľubovali?
Informatiku a angličtinu.
3. Aké krúžky ste navštevovali?
Chodil som na krúžok francúzskeho jazy
ka, keďže moje korene siahajú na Mada
gaskar. Keďže som športovo založený 
chalan, chodil som aj na krúžky basketbalu 
a florbalu. Po zriadení klubovne pre žia
kov 2. stupňa sme tam popoludní strávi

li celé hodiny, užili si veľa zábavy pri 
spoločenských a športových hrách a často 
sa nám nechcelo ísť domov.
4. V čom boli tieto krúžky dobré?
Krúžky ma naučili vytrvalosti v tom, čomu 
som sa venoval vo voľnom čase.
5. Na ktorého pedagóga radi spomínate?
Na moju triednu pani učiteľku Danielu 
Vámošovú, ktorá ma mala na anglič

tine, pani zástupkyňu Helenu Kačurovú, 
slovenčinárku a na 1. stupni aj na moju 
triednu pani učiteľku Mariku Chowa
niecovú, matematikárku. Dodávali mi 
sebadôveru a podporovali ma. Venovali 
mi svoj voľný čas a látku ma doučili. Pani 
Vámošová a Kačurová sa ku mne správali 
ako k vlastnému synovi, často nahrádzali 
aj mamu, za čo som im vďačný.

-ab-; Foto: osobné archívy absolventov
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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

ŠkolstvoApríl 2021

Pri príležitosti Dňa učiteľov 
ocenila starostka Dana 
Čahojová zamestnancov 

škôl, ktorí pôsobia v materských 
a základných školách v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Karlovej Vsi. 
Pre epidemiologické opatrenia sa 
tento rok neuskutočnilo slávnost-
né odovzdávanie ocenení osobným 
stretnutím vedenia mestskej časti 
s učiteľmi, ale ocenení dostanú ďa-
kovný list, finančné ohodnotenie a 
malú pozornosť.

„Vždy som cítila obdiv k neľahkej 
práci pedagogických a odborných 
zamestnancov škôl. Aj napriek často 
nedostatočnému oceneniu ich práce 
zo strany spoločnosti či rodičov svo-
jich žiakov, dávajú zo seba to naj-
lepšie, aby pomohli vyformovať z 
našich detí nové osobnosti a pripraviť 
ich do života. Toto ich poslanie je 

však v tejto náročnej dobe o to ťažšie, 
že svoje vedomosti musia uplatňovať 
takpovediac na diaľku, prostredníc-
tvom on-line vyučovania. O to viac 
si ich prácu vážim. I keď nemôžem 
oceniť všetkých, prostredníctvom 
ocenených by som chcela vyjadriť 
svoje poďakovanie všetkým našim 
učiteľkám a učiteľom,“ povedala sta
rostka Dana Čahojová.

„Tradícia každoročného oceňova-
nia najlepších karloveských učiteľov 
je prejavom našej vďaky, uznania a 
rešpektu, ktoré k učiteľskému povo-
laniu máme. Záleží nám na tom, aby 
sme v Karlovej Vsi mali kvalitné školy 
a to sa bez výborných učiteľov nedá 
dosiahnuť," poznamenal vicestarosta 
Branislav Záhradník.

Ocenenia udelila starostka Kar
lovej Vsi na základe návrhov z jed
notlivých škôl a vyjadrenia komisie, 

okrem iného za dlhoročný podiel na 
rozvoji školstva v oblasti výchovy a 
vzdelávania, za humánny a tvorivý 
prístup vo výchovnovzdelávacom 
procese. Ocenila aj celoživotnú prácu 
a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo 

výchove a vzdelávaní, ako aj výsled
ky regionálneho a celoslovenského 
významu a tiež za dlhoročný význa m
ný podiel na rozvoji školstva v oblasti 
výchovy.                 -mš-; Foto: MiÚ a 

osobné archívy ocenených

Starostka ocenila 12 pedagogických zamestnancov

Pri pohľade na zatvorené ma-
terské školy mali hlavu v 
smútku deti, ich rodičia aj 

pedagogičky. Práve tie sa snažili 
udržiavať kontakt s deťmi. 

Napriek sťaženým podmienkam sa 
v MŠ L. Sáru pustili do spolupráce na 
diaľku. Učiteľky posielali rodičom a 
deťom námety na aktivity, pracovné 
listy, básne aj piesne. 

Keďže termín otvorenia mater
ských škôl bol ešte pred niekoľkými 
dňami diskutabilný, škôlka sa chopi
la myšlienky revitalizácie vonkajších 
a vnútorných priestorov. „Školník sa 
pustil do maľovania interiéru. Prvé sl-
nečné lúče nás priviedli aj k myšlien-

ke stretnúť sa a  postarať o školský 
dvor. Spoločnými silami sme vypleli 
záhradky, kríkové porasty, vyzame-
tali dvor a nanovo vymaľovali múriky  
a malé dopravné ihrisko,“ povedala 
riaditeľka škôlky Martina Horvátho
vá.

K skrášleniu dvora prispeli aj deti 
a rodičia, ktorí sa zapojili do výzvy 
školy pod názvom „Veselé kamene“. 
Výzva sa niesla v znamení kontaktu 
s prírodou a následnou kreatívnou 
činnosťou. Deti hľadali počas pobytu 
v prírode pekné kamene. Doma ich 
pomaľovali a po otvorení škôlky nimi 
vyzdobili dvor. 

 -ab-; Foto: MŠ L. Sáru 3

Veselé kamene v neveselom čase

Starostka udelila 12 ďakovných listov pri príležitosti Dňa učiteľov 2021. Ocenené boli:

Silvia Bošková,  
ZŠ A. Dubčeka,  
Majerníkova 62,
vychovávateľka

Scarlett Čižmaričová,  
MŠ Kolískova 14,  

učiteľka MŠ

PhDr. Soňa Medveďová, 
ZŠ A. Dubčeka,  
Majerníkova 62,

učiteľka anglického jazyka

Alena Rollerová, 
MŠ Borská 4, učiteľka MŠ, 

poverená zástupkyňa

Mgr. Eva Hlistová,  
ZŠ Karloveská 61, 

psychologička, členka 
inkluzívneho tímu

Beáta Kováčová, 
MŠ Ľ. Fullu 12, 

učiteľka MŠ

Mgr. Marcela Puškárová, 
ZŠ Karloveská 61, učiteľka 

na 1. stupni

 Jana Polláková  
Bardyová,  

MŠ Majerníkova 11, 
učiteľka MŠ

PaedDr. Anna Butkovská, 
SŠ Tilgnerova 14, učiteľka 

telesnej výchovy

Elena Vachunová,  
MŠ L. Sáru 3, učiteľka MŠ, 

zástupkyňa riaditeľky

Ing. Jana Červeňová,  
SŠ Tilgnerova 14, učiteľka 

anglického jazyka  
a prírodných vied

Mgr. Daniela Králik,  
MŠ Suchohradská 3,  

učiteľka MŠ

Osobné stretnutie s ocenenými pedagogickými zamestnancami sa nekonajú 
už druhý rok. Na fotografii vľavo starostka Dana Čahojová,  

vpravo vicestarosta Branislav Záhradník.

Aj učiteľky z MŠ Ladislava Sáru 3 sa tešia z návratu svojich 
malých zverencov. 
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Životné prostredie / Kultúra

Karlova Ves vyčlenila 
v tohtoročnom rozpočte 
na modernizáciu detských 

ihrísk až 110tisíc eur. Jedným 
z ihrísk, ktoré prejdú procesom 
postupnej modernizácie, je ihrisko 
Márie Jančovej na Adámiho ulici. 
Mestská časť ho plánuje kompletne 
revitalizovať. Obnova sa uskutoční 
vo viacerých etapách, keďže pôjde o 
finančne nákladnú rekonštrukciu.

„Neustále a postupné skvalitňo-
vanie vybavenia a bezpečnosti našich 
detských ihrísk patrí medzi naše 
priority. Všetky opatrenia robíme v 
snahe, aby sa naše deti mohli hrať 
na verejných ihriskách bez obáv o 
bezpečnosť a zdravie,“ poukázal na 

význam výmeny herných prvkov vi
cestarosta Branislav Záhradník.

Výmena starých prvkov za nové 
čaká aj ďalšie ihriská v dolnej aj 
hornej časti Karlovej Vsi. Niektoré 
staré prvky už nespĺňajú prísne bez
pečnostné normy. „Pôvodné herné 
prvky osádzali v 70., 80. a niektoré  
i v 90. rokoch. V tom čase bezpečnost-
né normy pre herné prvky buď neexis-
tovali alebo neboli ani zďaleka také 
prísne, ako sú teraz,“ vysvetľuje Ha
lina Trubínyiová z referátu životného 
prostredia miestneho úradu.

Staré kovové preliezky, šmýkačky, 
prevažovačky, ale tiež zopár starých 
drevených herných prvkov a zostáv, 
ktoré sú už po životnosti postupne 

nahrádzajú nové bezúdržbové herné 
prvky. „Osádzame už iba kovové 
herné prvky a zostavy, ktoré spĺňajú 
najprísnejšie normy a disponujú po-
trebnými certifikátmi. Prednosť dostá-
vajú tie, ktoré sa nám vo verejných 
priestoroch osvedčili najmä z hľadis-

ka ich životnosti a údržby. V prípade 
potreby inštalujeme spolu s hernými 
prvkami či zostavami aj dopadové 
plochy,“ uzatvára informáciu Halina 
Trubínyiová. 

-mš-; Foto: MiÚ

Karlova Ves priebežne 
vymieňa a dopĺňa herné 
prvky na ihriskách

Knižný kuriér je názov novej 
služby, s ktorou v marci 
prišla Karloveská knižni-

ca v spolupráci s Karloveským 
centrom kultúry. Každú stredu 
medzi 14.00 a 16.00 h nosí knižný 
kuriér objednané knihy starším a 
zdravotne znevýhodneným Kar-
lovešťanom priamo domov. Pre 
čitateľov je okrem objednaných 
knižiek pripravené aj krátke hudob-
né vystúpenie. Cieľom projektu, 
ktorý vznikol na podnet seniorky z 
Karlovej Vsi, je okrem služby pre 
seniorov a zdravotne znevýhod-
nených aj pomoc umeleckej scéne.

„Niektoré sociálne skupiny če-
lia dlhodobej izolovanosti, ktorá sa 
prejavuje na ich psychickom zdraví. 
Karlova Ves myslí aj na najslabších 
a najzraniteľnejších. Drobné radosti 
a pocit, že na nich myslíme aj v tých-

to neľahkých časoch, vytvára pocit 
spolupatričnosti. V neistej dobe je 
dôležité hľadať spôsoby a upriamovať 
pozornosť na to, čo nás spája. Naším 
malým, no o to viac srdečnejším pro-
jektom dávame priestor aj umelcom 
na ceste k divákovi,“ povedala vedú
ca oddelenia kultúry miestneho úradu 
Adriána Majka a dodala: „Teší nás 
úžasná spätná reakcia od seniorov na 
novú službu“.

„Keď ste písali o prekvapení, mysle-
la som si, že ku knihám bude priložený 
respirátor. Ale 'živý' hudobník, huslis-
ta, mi priam vyrazil dych. Bol to záži-
tok, ktorý si budem ešte dlho pamätať. 
Ďakujem veľmi pekne za skvelý nápad, 
ako potešiť karloveských seniorov,“ 
napísala Ľubica Sústriková a doplnil 
ju Juraj Gál: „Ďakujem za výborne 
vybrané knihy, aj za prekvapujúci 
spôsob ich dodania. Veľmi ľutujem, že 

vzhľadom na karanténu som nemohol 
kuriéra a saxofonistu pozvať ani len 
na kávu. Preto vás poprosím, aby ste 
im tlmočili moje poďakovanie. Bol to 
pre mňa nezabudnuteľný zážitok.“

Kuriér nosí knihy aj deťom
Aj vďaka dobrým ohlasom na za

vedenie novej služby od čitateľov 
sa organizátori rozhodli rozšíriť ju  

v druhej polovici marca aj o ponuku 
pre deti. Knižný kuriér začal voziť 
vždy v pondelok medzi 14.00 a 16.00 
h vybrané knihy detským čitateľom. 
I tento roznos je spojený s krátkym 
vystúpením, ktoré je prispôsobené 
deťom. 

-mš-; Foto: MiÚ

Knižný kuriér nosí knihy 
starším, hendikepovaným 
a deťom aj s prekvapením

Prvý rozvoz detských kníh zabezpečili nezbedný psík  
a mačička z CirKus-Kus.

Mestská časť plánuje kompletne revitalizovať aj najväčšie karloveské detské 
ihrisko Márie Jančovej na Adámiho ul.

Objednávky je možné poslať e-mailom na: kniznica@karlovaves.sk  
alebo telefonicky na čísle 02 707 11 500.
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Je členkou tímu zamestnancov 
miestneho úradu, ktorí zabez-
pečujú víkendové antigénové 

testovania. Dáva dokopy odberové 
tímy, pričom pracuje s databázou 
dobrovoľníkov, ktorí zabezpečujú 
chod odberových miest. Fascinu-
je ju, s akými rôznorodými ľuďmi 
a príbehmi sa pri tom stretáva. Je 
presvedčená, že i táto ťažká doba 
môže mať svoju lepšiu, ľudskú 
tvár. Vedúca oddelenia športových 
zariadení miestneho úradu, Kar-
lovešťanka, Anna Paučová.

Celoplošné testovanie je vždy veľká 
akcia. Ako to zvládate po toľkých 
víkendoch?

Najhoršie sú pre mňa rána v deň tes
tovania. Tŕpnem, či sú všetci dobro
voľníci zdraví. Ešte  pred otvorením 
odberových miest sa totiž každé ráno 
testujú. Stalo sa nám už, že sme ich 
museli počas dňa vymeniť, pretože im 
prišlo nevoľno a podobne. 

Je organizovanie náročné?
Okrem materiálneho zabezpečenia 

a komunikácie s príslušnými úradmi 
musíme pokryť všetky pozície admi
nistratívnych pracovníkov a zdravot
níkov. Náročné je to v tom, že je to 
práca s ľuďmi, ktorí inak chodia počas 
týždňa do svojho zamestnania. Do
brovoľníci nám pomáhajú v rámci 
svojho voľného času, za čo im patrí 
vďaka. 

Stretli ste sa počas testovaní s ne-
jakými zaujímavými ľuďmi? 

V odberných tímoch sú spolu ľudia 
denne 12 hodín. Mnohé tímy sú už 
preto zohraté a sú radi, keď môžu robiť 
v tejto zostave aj nasledujúci víkend. 
Z viacerých sa stali kamaráti, ktorí sú 
v kontakte aj mimo odberových miest. 

Kto všetko nám už pomáhal?
Bol medzi nimi pán s priezviskom 

Pápež  automechanik, publicistka 
Natália Jabůrková, máme tu aj ses
tričky, ktoré pracujú v prvej línii, štu
dentov medicíny, ktorí aj takto chcú 
pomôcť. Napríklad zdravotník Ma
roš Boďa je mladý chalan z Karlovej 
Vsi, ktorý nám už pomáha asi ôsmy 
týždeň. Ďalší zo zdravotníkov, ktorý 
je v odberovom mieste na miestnom 
úrade, je laborantom na patológii. 
Zdravotníčka Veronika Serátor je 
bývalá kajakárka z Karloveskej 
zátoky. Z dvoch zdravotníčok sa 
stali nerozlučné kamarátky. Medzi 
dobrovoľníkmi máme tiež páry, ako 
napríklad na ZŠ A. Dubčeka, kde on 
je zdravotník a ona administrátor
ka.  Chodia k nám pomáhať aj vojaci 
a policajti, pričom niektorí boli z vo
jenského orchestra, z prezidentskej 
stráže či dokonca policajti z oddelenia 
vrážd. 

Pri zabezpečení testovania hrajú 
významnú úlohu aj zamestnanci 
miestneho úradu.

Viac ako 20 zamestnancov úradu 
pomáha priamo na odberových mies
t ach pri administratívnych prácach. 
Ďalších viac ako 30 zamestnancov 
úradu a veľká časť zamestnancov 
verej noprospešných služieb pomáha 
pri iných činnostiach. Zahŕňa to sa
motnú prípravu odberových miest, 
komunikáciu s ostatnými, logistiku 
na odberových miestach, dezinfek
ciu priestorov, ale aj poskytovanie 
informácií z odberových miest, 
napríklad o dĺžke čakania. 

Neobávate sa infekcie, keď ste pria-
mo v teréne?

Niektorí kolegovia už ochorenie 
prekonali, iní skončili už párkrát v 
karanténe. 

Čo vám počas tejto práce najviac 
utkvelo v pamäti?

Asi najväčší šok, ktorý som mala, 
bol z prvotného množstva pri
hlásených dobrovoľníkov ešte pred 
prvým plošným testovaním na jeseň 
minulého roka. Za 24 hodín sa nám 
ich prihlásilo 475. Najlepší pocit 

mám, keď sa mi donesie, že ľudia mali 
príjemný dojem z priebehu a zabez
pečenia testovania, že dlho nestáli v 
rade, že pracovní boli milí, zdravotní
ci trpezliví. 

Čo vám najviac chýba z toho, čo ste 
robili pred koronou?

Museli sme aj my zapojiť veľa 
fantázie, ako si naše aktivity nahradiť, 
keďže väčšina športovísk je zatvorená. 
Otvárajú sa síce nepoznané možnos
ti, ale jednou zo stránok športu je aj 
spoločenské vyžitie, ktoré aktuálne 
asi všetkým veľmi chýba. 

Čo vám táto doba dala? 
Otvorili sa iné možnosti, kde sa 

vieme uplatniť. V čo najväčšej možnej 
miere sme sa zapojili do testovania v 
odberových miestach. Naša práca 
v oblasti správy športovísk sa však 
úplne nezastavila. Športoviská treba 
udržiavať aj keď sú zatvorené. Pustili 
sme sa do väčších projektov. Veríme,  
že sa prejavia najmä v zlepšení kvali
ty jednotlivých športovísk.

Na čo sa najviac tešíte, keď sa pan-
démia skončí?

Na to, keď otvoríme športoviská 
a opäť uvidíme deti aj dospelých 
športovať. Verím, že si mnohí už 
teraz uvedomujú, že šport nie je len 
víkendová zábava. Je to životný štýl, 
ktorý posilňuje imunitu a odolnosť 
organizmu, ale aj samostatnosť, vy
trvalosť a v neposlednom rade silné 
spoločenské kontakty na celý život. 
No a ja osobne sa asi najviac teším na 
to, že si spolu s kamarátmi sadneme 
na terasu na pivo (smiech).

-mš-; Foto: MiÚ, osobné archívy 
dobrovoľníkov

Anna Paučová:  
„Ľudí, ktorí chcú pomôcť  
a nielen sa sťažovať, 
je stále dosť“

Andrea Barbušinová sprevádza priateľa Lukáša Kučeru 
aj pri testovaniach v ZŠ A. Dubčeka.

Anna Paučová

Katarína Andhelyi (vľavo) a Jana Konýčková sa spoznali 
pri testovaní a stali sa z nich nerozlučné kamarátky.
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Žltý lístok z pošty so zaškrt-
nutým políčkom „adresát 
nezastihnutý“, pôsobí na 

niektorých obyvateľov ako červené 
súkno na býka. Napriek tomu, 
že ľudia ostávajú doma, musia si 
poštové zásielky vyzdvihnúť priamo 
na pobočkách Slovenskej pošty. 

V čase, keď vláda nariaďuje 
občanom, aby ostávali v čo možno 
najvyššej miere vo svojich domácnos
tiach, upravilo ministerstvo dopravy 
spôsob doručovania zásielok. Oso
bitný režim sa dotkol doporučených 
zásielok bez služby ako dobierka, 
doručenka alebo do vlastných rúk, 
ktoré sú doručované vhadzovaním 
zásielok do domových listových 
schránok bez potvrdenia prevzatia. 

Poštárka nemusí priniesť zásiel
ku ku dverám

„Poštový doručovateľ nie je povin-
ný doručovať zásielku ku dverám bytu 

v bytovom dome. Kontaktuje adresáta 
len zazvonením na zvonček pri vcho-
de do bytového domu. Zásielky, ktoré 
nie je možné doručiť vhodením do 
schránky, doručuje doručovateľ pred 
bytový alebo rodinný dom. Adresát 
musí byt' vybavený ochranným rúš-
kom na prekrytie nosa a úst, vlast-
ným perom, nesmie byt' v karanténe 
a musí dodržiavať primeraný odstup 
od doručovateľa,“ vysvetľuje ďalšie 
pravidlá hovorkyňa Slovenskej pošty 
Iveta Dorčáková.

Osobitný režim v dodávaní zásielok 
do domovej listovej schránky znižuje 
aj počet zákazníkov na poštách. Za 
normálnych okolností by totiž adresát 
musel ísť na poštu a vyzdvihnúť si 
zásielku tam. Skupina zákazníkov, 
ktorá prichádza na poštu, sa preto má 
zúžiť len na tých, ktorým zásielky ne
bolo možné doručiť bezkontaktným 
spôsobom a zároveň neboli ani zastih

nutí na adrese doručenia. 
Žlté lístky majú presné pravidlá
Obyčajné a doporučené zásielky 

dostanú adresáti priamo do schrá
nok, úradné zásielky si prevezmú na 
verejnom priestranstve. „Ak adresá-
ti nebudú zastihnutí na adrese, do-

stanú do poštovej schránky oznáme-
nie o uložení tejto úradnej zásielky. 
Rovnaký postup platí aj v prípade, že 
sa zásielka nedá kvôli veľkosti vhodiť 
do poštovej schránky,“ uvádza v sta
novisku  Iveta Dorčáková. 

-ab-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Boli ste doma a našli ste si v schránke žltý lístok?

LISTÁREŇ Dobrý deň! Volám sa Ivan a bývam na ulici Líščie údolie. Mám pri poštovej schránke zvonček a tabuľku pre poštára so 
šípkou, ktorá ukazuje, kde je zvonček. Od decembra som kvôli lockdownu doma. Napriek tomu stále dostávam žlté lístky 
s poznámkou: „adresát nezastihnutý“. Pán poštár alebo pani poštárka nikdy nezavolá a stále hádže žlté lístky do schránky. 
Volal som na viaceré poštové linky, nikto to nedvíhal. Čo treba urobiť, aby poštári zvonili na zvonček a nemusel som chodiť 
na poštu a čakať v rade? Na pošte je stále rad ľudí a zväčšuje sa tak riziko prenosu ochorenia Covid-19.

Ako môžem JA prispieť k zdravšej planéte?
Možností je veľmi veľa a čo je najlepšie, niektoré nás 
nestoja ani cent. Vyžadujú si len náš čas a ochotu 
meniť veci k lepšiemu. Stále sa však medzi nami 
nájdu ľudia, ktorí obhajujú svoju nečinnosť v otázke 
ochrany prírody argumentom, že oni samy na tom 
aj tak nič nezmenia. Pravdou však je, že každá po-
moc prírode sa počíta. Veľký zmysel má už len to, že 
mnohí sme do značnej miery prešli na elektronický 
spôsob komunikácie, nastavili sme si zasielanie ban-
kových výpisov či faktúr za telekomunikačné služby 
e-mailom a platíme naše účty prevodom namiesto 
papierových poštových poukážok. Aktívne prispieť 
k ochrane životného prostredia môžeme aj tak, že 
budeme triediť odpad, aspoň z času na čas vymeníme 
auto za cestovanie bicyklom či hromadnou dopravou 
(vlak, autobus, električka), nebudeme zbytočne plytvať 
energiami a potravinami a obmedzíme používanie 
plastov napríklad tým, že si do obchodu zoberieme 
vlastné vrecká a nákupné tašky na potraviny. Možno 
ste netušili, ale na Slovensku máme takmer v každom 
väčšom meste bezobalové obchody, v ktorých na-

kúpite výhodnejšie a ešte aj zodpovednejšie k prírode, 
keďže obaly na potraviny alebo drogériu, ktoré tam 
nakúpite, si prinesiete z domu. 

30 000 zákazníkov ZSE prispieva k ochrane 
prírody 
Zrejme ste už počuli o Zelenej elektrine, s ktorou môže-
te podporovať zelené elektrárne (napr. slnečné, vodné, 
veterné) aj na Slovensku. Zelenú elektrinu od ZSE už 
využíva viac ako 30 000 zákazníkov z radov domácností. 
Pri podieli uhlia ako zdroja elektriny v energetickom 
mixe ZSE na úrovni 13,8 % to znamená, že týchto 
30 000 zákazníkov ročne ušetrí 15 131 286 kg uhlia a za-
bráni vzniku až 15 100 800 kg CO

2 
zo spáleného uhlia. 

Čím viac zákazníkov sa rozhodne aktívne podporovať 
zelené elektrárne, tým viac ich bude pribúdať, ich 
výrobné procesy sa budú zefektívňovať a to sa odrazí 

aj na postupnom znižovaní cien elektriny vyrobenej 
z obnoviteľných zdrojov. ZSE v roku 2020 nakúpilo 
záruky pôvodu elektriny od viac ako 760 malých fo-
tovoltických elektrární po celom Slovensku. 

Ako funguje Zelená elektrina od ZSE?
So Zelenou elektrinou od ZSE funguje každá do-
mácnosť bez problémov kedykoľvek počas dňa či 
noci, iba s tým rozdielom, že spotreba elektriny 
je 100 % krytá zárukami pôvodu elektriny z ob-
noviteľných zdrojov energie. Zelená elektrina sa 
od čiernej nedá fyzicky oddeliť, to znamená, že ZSE 
vám nebude meniť elektrické káble, ale v objeme 
vašej ročnej spotreby nakúpi záruky pôvodu elektriny 
z obnoviteľných zdrojov a priradí ich priamo k vašej 
domácnosti. A vôbec pri tom nezáleží, či bývate 
v byte alebo v rodinnom dome. 

O zelené témy sa Slováci aktívne zaujímajú
Koncom minulého roka realizoval Sociologický 
ústav Slovenskej akadémie vied prieskum 
na vzorke 1 021 respondentov. Z jeho výsledkov 
vyplynulo, že až 70 % opýtaných Slovákov má 
obavy o životné prostredie. O tom, že nám nie 
sú ľahostajné dôsledky klimatickej krízy, svedčí 
viac ako 120 000 podpisov v rámci petície 
Klíma ťa potrebuje, ktorá bola odovzdaná 
do parlamentu na prerokovanie. 

Každá pomoc prírode
sa počíta

Zoberte si  
Zelenú elektrinu aj vy

www.zse.sk

M� hal Sabo
ekoaktiv� ta, gr nfluencer
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Starostlivosť o dreviny, to 
nie je len výsadba nových 
stromov. Dôležitá je aj sta-

rostlivosť o existujúce dreviny. 
Tá spočíva v ich pravidelných 
rezoch a v nevyhnutnom prípade 
aj vypílení chorých, poškodených 
a inváznych drevín. Obyvatelia 
vnímajú výruby stromov mimo-
riadne citlivo. S pribúdajúcimi 
prípadmi sa výruby stali výraznou 
témou najmä na sociálnych sieťach. 

Ak niektorá z odstránených drevín 
vyzerá zdravo navonok, neznamená 
to, že je zdravá aj vo svojom vnútri. 
Porušenia statiky drevín nevidieť. 
Napriek tomu, že diagnostika je 
nákladná, je potrebná. Preto Karlova 
Ves pokračuje v inventarizácii stro
mov. Tá prináša informácie o tom, 
aké stromy sú na území mestskej 
časti, v akom zdravotnom stave sa na
chádzajú a čo s nimi treba urobiť.

Obhliadky sa dejú počas celého 
roka

Bezpečnostnými rezmi prechádzajú 
dreviny v jarných a jesenných mesia
coch. „Priebežne sa realizuje aj den-
drologický prieskum, ktorým zisťu-
jeme stav drevín, prioritne v areáloch 
materských a základných škôl. Prie-
skum robia odborne spôsobilí zamest-
nanci referátu životného prostredia,“ 
vysvetľuje vedúca tohto referátu úra
du Lucia Brezovská. 

Karlova Ves disponuje množ
stvom stromov. Padnutie aj desiatok  
z nich pod vplyvom poveternostných 
podmienok počas roka, nie je ničím 
výnimočným. Dobre mierený poryv 
vetra môže vyvaliť každý strom. „Je 
jedno, či je to buk, dub alebo breza,  
a či je zdravý, alebo nie. Pri dnešných 
víchriciach sa tomu jednoducho 
nedá vyhnúť. Situácia môže vzniknúť 
zhodou viacerých faktorov, akými 
sú rozmočená pôda, silný nárazový 
vietor a často aj obmedzený životný 
priestor stromov v rámci zastavaného 
územia,“ ozrejmuje Lucia Brezovská.

Referenti zo životného prostre
dia, ktorí sú za zeleň zodpovední, 
nepovažujú zdravotný stav drevín 
za dobrý. Zdravie drevín zodpovedá 
prevládajúcim podmienkam, v rámci 
ktorých strom rastie. Stromom nepro
spieva stresujúce mestské prostredie, 
ktoré je suché, horúce a znečistené. 

takéto miesto, posúdia ho, spíšu zá
znam a riešia v ďalších krokoch. 

Statiku stromov ohrozuje imelo
Najčastejšie majú stromy v mestách 

problém s kmeňom. Znakom zlého 
stavu sú praskliny kmeňa či zlomené 
konáre. Prvý príznak, že so stabilitou 
niečo nie je v poriadku, sú praskliny 
v zemi, ktoré nie sú z horúčav. Sta
tiku konárov na drevinách ohrozuje 
aj imelo. Môže vážiť aj niekoľko kíl 
a šíri sa veľmi rýchlo. Malo by sa 
z drevín odstraňovať. Sústavná ob
hliadka sa vyžaduje aj pri tlakových 
vidliciach, hlavne na mieste medzi 
kmeňom a korunou.

Zdravotný stav stromov sa zhoršuje 
vplyvom klimatických zmien, nedo
statku vody, výskytu škodcov, ktoré 
zhoršujú ich kondíciu. Napríklad 
zvýšenie teploty v mestských pod
mienkach a veľké rozdiely medzi 
vlh kým a suchým obdobím vytvárajú 
vhodné podmienky pre poloparazi
tické imelo. Problémom začína byť 

Problémom je aj stále zahusťovanie 
výstavby, ktoré so sebou prináša 
nárast spevnených plôch, a tým aj 
výrazné vysychanie pôdy. K tomu 
treba pripočítať aj vandalizmus a 
poškodzovanie nových výsadieb. 
Pokiaľ ide o vek drevín, stromy v Kar
lovej Vsi sú pomerne prestarnuté. V 
karloveských podmienkach sa aj dl
hoveké dreviny dožívajú v priemere 
stredného či krátkeho veku.

Väčšina drevín je vo veľmi zlom 
stave

Podľa odborníkov patria medzi 
naj častejšie príčiny úhynu stromov 
v mestských stromoradiach choroby 
so stracheomykóznymi príznakmi. 
Trachemykózy vyvolávajú mikrosko
pické huby, ktoré upchávajú cievy 
stromov, čo vedie k vädnutiu a neskôr 
k úhynu stromu. Aby sa nákaza nešíri
la, je nevyhnutné sa o stromy starať. 
Je potrebné ich zalievať, okopávať, 
zabrániť poškodzovaniu stromov vy
tváraním rán na kmeni, odstraňovať 
suché a odumierajúce vetvy. 

Príčinou zlého stavu drevín je aj 
ich nekvalitné ošetrovanie. Stromy sú 
kontrolované striedavo v oliste nom 
a neolistenom stave. V olistenom 
stave je viditeľná vitalita a fyziológia, 
v neolistenom štrukturálne defekty. 
Dreviny sa kontrolujú vizuálne a zo 
zeme. Ak je strom poškodený pár 
metrov nad zemou, kde je strom osla
bený alebo zhnitý, tak sa to dá zistiť 
len v neolistenom stave, keď sa na 
strome nenachádzajú listy. Ak zistia 

aj cudzopasník imelovec, ktorý na 
stromoch nie je až taký zreteľný, ale 
poškodzuje ich. V poslednom období 
je viditeľnejší aj príliv ďalších škod
cov, akými sú napríklad červce na
padajúce orgovány či vrtivka orecho
vá. Tieto všetky faktory prispievajú k 
zhoršovaniu zdravia stromov. 

Posledným výrazným viditeľným 
javom je aj rakovina kôry javora. 
Vytvára na kmeňoch tmavé povlaky, 
ktoré sú tvorené hubami, plodnicami, 
ktoré produkujú spóry. Rakovina sa 
prejavuje škodlivo na kmeňoch a vet
vách. Ochorenie stromov spôsobuje 
táto huba najmä po suchých letných 
obdobiach. Huba napáda drevenú časť 
kmeňa a spätne preniká na povrch 
kmeňa. Čierne pláty sa vytvárajú pod 
kôrou. Huba napáda hlavne javor 
horský, menej lipu a pagaštan.

Veľa stromov je starých
Nízku vitalitu v súčasnosti po

zorujú u druhov pagaštan konský, 
katalpa, moruša, smrek, breza pre

Karlova Ves odstraňuje len 
choré a invázne dreviny

Prasklina pozdĺž kmeňa                         Prasklina v korune                            Tlaková vidlica

Rovnako k posledným výrazným viditeľným javom je aj rakovina kôry javora. Vytvára na kmeňoch 

tmavé povlaky, ktoré sú tvorené hubami, plodnicami, ktoré produkujú spóry. Rakovina sa prejavuje 

škodlivo na kmeňoch a vetvách. Ochorenie stromov spôsobuje táto huba najmä po suchých letných 

obdobiach. Huba napáda drevenú časť kmeňa a spätne preniká na povrch kmeňa. Čierne pláty sa 

vytvárajú pod kôrou. Huba napáda hlavne javor horský, menej lipu a pagaštan.

Odborný referát životného prostredia vedie Lucia Brezovská.

Stromy v areáloch materských škôl majú pridelené inventarizačné čísla.

Prasklina v korune stromu  
v areáli MŠ Suchohradská.

Tlaková vidlica na strome v areáli  
MŠ Kolískova.

Prasklina pozdĺž kmeňa stromu  
v areáli MŠ Kolískova.
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visnutá, topoľ čierny, topoľ kanadský, 
topoľ biely, topoľ sivý či javorovec 
jaseňolistý. Stromy tohto druhu, ktoré 
kedysi tvorili kostru systému stromov 
v Karlovej Vsi, už sú na odchode, sú 
lámavé, najmä keď ich napadnú huby. 
„Je to však prirodzený kolobeh života. 
Staré stromy dávno prekročili svoju 
životnosť, predstavujú bezpečnostné 
riziko, a preto musia byť nahradené 
novými. Bezpečnosť a ochrana ľud-
ských životov je na prvom mieste,“ 
zdôrazňuje Lucia Brezovská. 

Pro blémom sú aj siete 
Obmena drevín je síce nevyhnutná, 

ale často až príliš komplikovaná. Stá
va sa, že strom musí ísť dole, ale na 
jeho miesto sa nemôže vysadiť nový. 
Ako ochranári, tak aj odborníci upo
zorňujú, že ich obmedzujú v zemi 
zakopané potrubia či káble. Vhod
nosť lokalít na výsadbu stromov je 
vo veľkej miere obmedzená hustotou 
existujúcich inžinierskych sietí. Pri 
výsadbe stromov je samospráva po

vinná dodržiavať ochranné pásma 
inžinierskych sietí v zmysle platnej 
legi slatívy, na čo neustále kompetent
ní občanov upozorňujú.

Problémom je, že kedysi sadili 
stromy aj na inžinierske siete. Keď po 
vyrúbanom strome chce mestská časť 
na rovnaké miesto zasadiť ďalší, obja
via sa námietky, že na predmetnom 
mieste sa sadiť nemôže, lebo je tam 
vedenie. Na vytýčenie inžinierskych 
sietí, ktoré by určili skutočný stav, 
však nie sú peniaze, a to má vplyv aj 
na výsadbu stromov.

Invázne dreviny je potrebné 
odstraňovať

V mestskej časti sa v početnom 
množstve nachádza aj americký 
brestovec západný, ktorý sa Európ
ska komisia chystá pridať na zoznam 
neželaných, invazívnych stromov. 
„Nariadenie je záväzné pre krajiny 
únie, mestská časť preto bude musieť 
brestovce vyrúbať a vymeniť. Do 
zoznamu invazívnych drevín sú už 

zaradené javorovec jaseňolistý a pa-
jaseň žliazkatý, ktoré tvoria značnú 
časť drevín v Karlovej Vsi. Invazívne 
stromy sa šíria voľne do krajiny z  
miest a vytláčajú pôvodné dreviny. Je 
na mieste upozorniť, že výrubmi, ktoré 
robíme, nevytvárame priestor novým 
budovám či garážam, ale sú preven-
ciou pred katastrofou, či dôsledkom 
nariadení únie. Ľudia však často 
nevedia pochopiť, prečo sa strom iba 
vyrúbe a nelieči,“ vysvetľuje Lucia 
Brezovská.

O stromy sa musia starať majite-
lia pozemkov

Ak by došlo ku škode na zdraví, 
poškodený by mohol žiadať od vlast
níka pozemku tzv. bolestné a náhradu 
za sťaženie spoločenského uplatne
nia. Výšku nárokov a spôsob výpočtu 
upra vuje zákon a rozhoduje sa o nej na 
základe posudku lekára. Každý ma
jiteľ pozemku je preto povinný starať 
sa o stromy, ktoré na jeho pozemku 
rastú, aby neohrozovali život, zdravie 
alebo majetok iných ľudí.

O karloveskú zeleň sa starajú 
odborníci

Na stromy aj kríky dohliadajú 
svojím odborným okom pracovní
ci referátu životného prostredia, aj 
zamestnanci verejnoprospešných slu
žieb. Rezy zabezpečuje arboristická 
firma. „O zeleň sa zamestnanci mies-
tneho úradu starajú zodpovedne a 
snažia sa ju zveľaďovať. Robia sériu 
opatrení, ktoré zabezpečujú odborné 
ošetrenie a následnú obnovu drevín. 
Dreviny určené na výrub sa snažia 
dopredu označovať, aby obyvatelia 
vedeli, že daný strom ukončil svoju 
etapu života, či už zo zdravotných, 
alebo bezpečnostných dôvodov. Za 
každý odstránený strom alebo ker, 
na základe výrubového povolenia, 
je určená nová náhradná výsadba, 
ktorú realizujeme na rôznych mies-
tach v mestskej časti,“ dodáva Lucia 
Brezovská. 

Stromy môžu poliať aj ľudia
Pri mladých stromoch pomôže po

lievanie. Nerozvinuté korene ťažšie 
znášajú horúčavy, obyvatelia im preto 
najviac pomôžu, keď ich občas polejú 
vodou.  

-red-; Foto: MiÚMirabela vo vnútrobloku Mirabela vo vnútrobloku 
Brodská – Levárska.Brodská – Levárska.

Hnilobu stromu nie je zvyčajne vidno zvonka.  
Až po zrezaní stromu sa prejaví zmenou farby alebo štruktúry pňa.

Vŕba cintorínska vo vnútrobloku na Zohorskej.Vŕba cintorínska vo vnútrobloku na Zohorskej.

Topoľ čierny na Púpavovej.
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Nepriaznivá epidemiolo gic
ká situácia ani tentoraz 
nepraje kolektívnemu upra

tovaniu v Karlovej Vsi. Obľúbené 
jarné upratovanie sa však po ročnej 
prestávke uskutoční. Záujemcovia 
nesmú zabúdať na dodržiavanie na-
riadení vlády a nezhromažďovať sa 
v skupinách.

Jarné upratovanie patrí u aktívnych 
Karlovešťanov k zvykom, ktorými 
takpovediac vítajú jar a prvé teplé 
dni. Minulý rok vystavil tejto aktivi
te stopku, ale vynechať dva ročníky 
v rade by bolo na škodu. Miestny úrad 
sa preto rozhodol poskytnúť záujem
com o upratovanie aspoň odvoz na
zbieraného odpadu.

Odpad so škodlivými látkami budú môcť 
odovzdať fyzické osoby (nepodnikate-
lia) v sobotu 10. apríla od 8.00 do 10.00 

hod. na parkovisku na ulici Kempelenova. Na 
mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú 
pracovníci spoločnosti Arguss preberať staré 
náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, 
oleje a tuky. Tekuté odpady musia byť uzavreté v 
pevných obaloch, z ktorých sa odpad neuvoľňuje. 
Limit na jednu osobu je stanovený na 5 kg.

„Na mieste sa budú dať odovzdať batérie a aku-
mulátory, žiarivky a iný odpad, ktorý obsahuje ortuť, 

chladničky, mrazničky, počítače, televízory, monito-
ry, žehličky, práčky či mixéry,“ informovala Halina 
Trubínyiová z referátu životného prostredia miest
neho úradu v Karlovej Vsi. 

Komunálny odpad z domácností s obsahom 
škodli vých látok je možné priniesť aj na zberný dvor 
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu na Starej 
Ivánskej ceste 2, v pracovných dňoch a v sobotu od 
8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného 
voľna.

-ab-; Foto: ilustračné (internet)

Poľovníci urobia odlov di
viačej zvery na nepoľovných 
plochách v blízkosti lesa na 

Púpavovej, Veternicovej, Hlaváči
kovej, Starých gruntoch, Kuk-
lovskej a v Líščom údolí.  Vyko-
naním lovu poveril okresný úrad 
užívateľa poľovného revíru Le-
sopark, Mestské lesy v Bratislave. 

„Odlov je plánovaný priebežne až 
do konca roka. Okrem bezpečnos-
ti dbáme aj na komfort rekreá-
cie návštevníkov lesov, aby neboli 
vyrušovaní pri behaní, prechádzkach 
či cyklistike. Jeho cieľom nie je samot-
ný lov zveri, ale redukcia nadmerného 
počtu diviakov, ktoré spôsobujú ško-
dy najmä majiteľom nehnuteľností a 

Ako bude prebiehať jarné upra-
tovanie? 

Záujemcovia môžu kontaktovať 
mies tny úrad elektronicky do 16. 
apríla do 12. hodiny na adrese halina.
trubinyiova@karlovaves.sk a nahlásiť 
miesto odvozu odpadu. Termín upra
tovania je stanovený na víkend 17. – 
18. apríla.

Pri zbere odpadu je dôležité aj jeho 
triedenie. Bioodpad, ako orezané 
konáre, kry či rastliny, je potrebné 
sústrediť na kopu a nevhadzovať ho do 
plastového vreca. Takýto odpad sa dá  
následne bezproblémovo zlikvidovať. 
Iné druhy odpadu z čistenia okolia je 
možné dať do vriec a zavia zať.

  -ab-; Foto: MiÚ 

záhrad. Okrem toho sa týmto snažíme 
zabrániť ich prenikaniu na sídlis-
ko. Odlov zabezpečuje náš skúsený 
zamestnanec,“ vysvetľuje zástupca 
riaditeľa Mestských lesov v Bratislave 
Marek Páva.

Dostatok potravy a absencia 
prirodzeného predátora, napr. vlka 
spôsobili, že na území Malých 
Karpát je diviakov výrazne viac ako 
je prirodzený stav. V dôsledku toho 
dostávajú mestské lesy i karloveská 
samospráva značné množstvo pod
netov od občanov na spôsobené ško
dy v záhradách, vo vinohradoch a na 
prenikanie diviakov do mesta. 

-mš-; Foto: ilustračné (internet)

Jarné upratovanie 
bude, tentoraz však 
individuálne

Zbavte sa škodlivého odpadu

Okresný úrad povolil 
mimoriadny odlov diviakov 

Apríl 2021

Odporúčanie pri strete so zverou:  
• Psa držte na vôdzke • Nechytajte a neberte mláďatá aj keď vyzerajú 

opustene. Ich matka je nablízku • Chorú či uhynutú zver môžete nahlásiť 
na linku mestskej polície 159 • Ak stretnete diviaka či inú voľne žijúcu 

zver v lese, nie je potrebné to ďalej riešiť • Ak stretnete diviaka vo vnútri  
mesta, môžete to nahlásiť  na linku mestskej polície 159.

Jarné upratovanie v tejto podobe sa uskutočnilo naposledy 
pred dvomi rokmi.
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Príchod jari a slnečného poča-
sia priam vyzýva ľudí k tomu, 
aby sa začali viac venovať 

údržbe svojich záhrad, dvorov a 
okolia domov po uplynulej zime. 
V našich podmienkach je táto údrž-
ba často spojená s vypaľovaním 
porastov bylín, kríkov i stromov. 
Môže sa však skončiť požiarom a 
zásahom hasičov. 

„Obdobie sucha a teplého poča-
sia je kritické a je považované za čas 
zvýšeného nebezpečenstva vzniku 

požiarov. V mikroklimatických pod-
mienkach Bratislavy možno za toto 
obdobie považovať mesiace marec 
až august. Podľa dlhodobého sledo-
vania požiarovosti, práve v týchto 
mesia coch vzniká na území Bratislavy 
množstvo požiarov v prírodnom pro-
stredí, ktoré sa neraz rozšíria aj na 
lesný porast,“ upozorňuje Monika 
Mastišová z Hasičského a záchran
ného útvaru Hlavného mesta SR 
Bratislavy.

-mš-; Foto: ilustračné (internet)

Pri jarnej starostlivosti 
o záhradu myslite aj na 
nebezpečenstvo vzniku 
požiaru

Pri spaľovaní a vypaľovaní 
dbajte na ochranu lesov pred 

požiarmi!

ZAKÁZANÉ JE ODPORÚČANÉ JE
Vypaľovanie suchých poras-

tov, bylín, tráv, buriny alebo 
kríkov, ktoré ešte rastú na kore-
ni. Po ich zapálení sa oheň voľne 

šíri po ploche.

Spaľovanie horľavých látok 
na voľnom priestranstve, napr. 

zvyškov konárov stromov a 
kríkov, ktoré sa získavajú napr. 

rezom ovocných stromov a 
kríkov v záhradách alebo ťažbou 
dreva. Zvyšky sa naukladajú na 

hromadu a pália sa na bez-
pečnom mieste.

Slovenská inšpekcia životného 
prostredia (SIŽP) preveru-
je výrub drevín a krovín na 

Ulici Hany Meličkovej. Informáciu 
o neoprávnenom výrube zverejnil  
vo videu na sociálnej sieti šéf SIŽP 
Ján Jenčo. 

Inšpektori dostali občiansky podnet 
na možný nezákonný výrub drevín 
a kontaktovali konateľa spoločnosti, 
ktorý výrub objednal. Pokiaľ by výrub 
na tomto mieste pokračoval, bol by v 
rozpore so zákonom o ochrane príro
dy a krajiny. Ten síce nezakazuje 
výrub porastov do desať štvorcových 
metrov, no v tomto prípade ide podľa 
SIŽP o verejne dostupnú zónu, kde 
sa táto výnimka v zmysle minu
loročnej novely zákona neuplatňuje. 
Navyše k výrubu došlo napriek tomu, 
že výrubové konanie ešte nebolo 

ukončené. Okrem toho výrubové po
volenie je len jedným z podkladov 
pre vydanie územného rozhodnutia 
a je vykonateľné až po nadobudnutí 
právoplatného stavebného povolenia.

Vlastníkom pozemkov je spo

ločnosť Karolia a.s., ktorá požiadala 
o výrub drevín na tomto pozemku 
ešte vo februári 2019. Mestská časť 
s výrubom drevín na súkromných 
pozemkoch súhlasila, na čo sa ale 
odvolalo občianske združenie. Okres

ný úrad v odvolacom konaní zamietol 
rozhodnutie vydané mestskou časťou 
a vrátil celú vec v decembri minulého 
roku na nové prerokovanie.  

  -mš-; Foto: MiÚ

Inšpekcia 
preveruje 
výrub drevín 
na Hany 
Meličkovej

V prípade, že výrub bol prevedený v rozpore so zákonom, hrozí páchateľovi pokuta do výšky 33 tisíc eur.

Za porušenie zákazu hrozí fyzickej osobe pokuta do výšky 331 eur 
a právnickej osobe, fyzickej osobe  

– podnikateľovi do výšky 16 596 eur.
Ak by ste boli svedkami požiaru, čo najskôr zavolajte hasičov na 

linke 150 a opustite priestory lesa alebo lúky.
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Ako sa volal jediný 
spolok Karlovešťanov 

v časoch rakúsko-
uhorskej monarchie, 
ktorý vznikol v roku 

1897?

Krížovka

Nájomca sa o budovu, ktorá 
sa nachádza vedľa predaj
ne Billa, nestaral a preto 

dlhodobo chátrala. Karloveská sa-
mospráva, ktorej budova patrí, sa 
rozhodla ukončiť prenájom a zre-
konštruovať ju. Dobrou správou 
je, že na jej mieste sa nič nové 
stavať nebude, samospráva ju bude 
využívať pre svoje potreby.

„Na jeseň sme zrekonštruovali a 
zateplili fasádu, vymenili okná, brány 
a vonkajšie dvere, opravili bleskoz-
vod. Na budove sú nové klampiarske 
konštrukcie na odvedenie dažďovej 
vody zo strechy,“ informuje vedúci 
referátu investícií miestneho úra
du Allan Bánik. Pripravenú už majú 
projektovú dokumentáciu aj na re
konštrukciu vnútorných priestorov. 
V jej rámci vymenia vnútorné roz

vody vody, kanalizácie, namontujú 
novú elektroinštaláciu a vykurovanie. 
Nasledovať bude oprava podláh, stien, 
stropov a vymaľovanie.

Pôvodne bola budova využívaná 
ako predajňa potravín, neskôr 

bola prenajímaná. V súčasnosti je 
nevyužívaná. Dlhšie obdobie bola 
v zlom technickom stave, ktorý ne
umožňoval jej efektívne využívanie. 
Boli poškodené obvodové stavebné 
konštrukcie. V niektorých častiach 

budovy sa prejavovalo zavlhnutie. Na 
celom objekte bola opadaná omietka, 
rozbité okná. Technické rozvody, mo
biliár aj elektroinštalácia boli v hava
rijnom stave. 

-mš-; Foto: MiÚ

Zanedbaná budova na 
Segnerovej sa dočkala 
postupnej obnovy



19

KARLOVESKÉ NOVINY www.karlovaves.sk

História

Prvý vodovod pre vtedaj
ší Prešporok spustili do 
prevádzky 4. februára 1886. 

Karloveská vodáreň dodáva-
la mimoriadne kvalitnú vodu zo 
studní na riečnom ostrove Sihoť. 
Tie boli jediným zdrojom vody 
pre Bratislavu až do roku 1967. 
V čase spustenia vodovodu do 
prevádzky bola k nemu pripojená 
tretina obyvateľov mesta. Ako 
čas plynul a mesto rástlo, rástli aj 
požiadavky na zásobovanie mesta 
pitnou vodou. Priestory čerpacej 
stanice v Karlovej Vsi presta-
li v 60. rokoch minulého storočia 
využívať na účely zásobovania 
vodou a premenili ich na repre
zentatívne pries tory Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti (BVS).  
V roku 1986 budovu čerpacej sta
nice vyhlásili za národnú pamiatku. 
Dnes sa v jej historickom areáli na-
chádza Vodárenské múzeum BVS, 
ktoré vzniklo 1. novembra 2007 pri 
príležitosti 120. výročia založenia 
prvej bratislavskej vodárne. 

História vzniku prvého vý
tlačného vodovodu pre Bratislavu 

Počas druhej polovice 19. storočia 
nastal v Európe veľký rozvoj vodáren
stva. Všetky väčšie mestá začali 
stavať svoje vodovody. Aby mohol 
vzniknúť vodovod aj pre Bratislavu, 
bolo najprv potrebné nájsť kvalitný 
a udržateľný zdroj pitnej vody a vy
brať spoločnosť, ktorá by navrhla, 
postavila a sprevádzkovala vodovod 
na vlastné náklady, pretože počia
točná investícia prevyšovala vtedajšie 
možnosti mesta. Zmluvu o výstavbe 
a prevádzkovaní mestského vodovo
du podpísali 22. septembra 1881. 
Rakúska vodárenská spoločnosť 
získala koncesiu na prevádzkovanie 
bratislavského vodovodu na dobu 
50 rokov a mesto Bratislava získa
lo predkupné právo na vodárenskú 
spoločnosť aj s jej zariadením. Keďže 
vodáreň veľmi dobre prosperovala, 
rozhodla sa bratislavská mestská rada 
odkúpiť všetko vodárenské zaria
denie. To sa stalo 1. februára 1894. 
Odvtedy bola vodáreň vo vlastníctve 
Bratislavy. 

Výber zdroja vody
Zalesnené žulové a vápencové sva

hy na severe a západe mesta neposky
tovali dostatočné množstvo výdat
ných prameňov. Z toho dôvodu bolo 

treba hľadať podzemné zdroje pitnej 
vody. V roku 1882 urobili niekoľko 
pokusných vrtov v rôznych častiach 
Bratislavy a jedným z nich bol aj vrt 
na ostrove Sihoť, ktorý je vzdialený 
5,2 km od centra mesta. Pod ostro
vom sa tiahlo štrkové lôžko prepojené 
na koryto Dunaja, ktoré bolo bohaté 
na podzemnú vodu. Bolo schop
né zásobovať mesto dostatočným 
množstvom kvalitnej, prírodne pre
filtrovanej vody. Ostrov Sihoť na
pokon vybrali za zdroj vody pre nový 
vodovod.

Práce na stavbe prvého mestského 
vodovodu sa začali 25. augusta 1884 
a ukončili ich o rok neskôr, keď celú 
vodovodnú sieť odovzdali do testo
vacej prevádzky. Do plnej prevádz
ky spustili vodovod 4. februára 
1886. Tento rok si pripomíname už 
135. výročie tejto udalosti. Vodáreň 
dodávala denne mestu vodu v objeme 
3000 m3. V čase spustenia vodovodu 
do prevádzky bolo k nemu pripo
jených 17 500 obyvateľov, čo pred
stavovalo takmer tretinu z vtedajšieho 
počtu 50 000 obyvateľov mesta.

Technické zariadenie vodovodu
Vodu pre verejné zásobovanie 

dodávali v tom čase z jedinej studne 
na ostrove Sihoť. Studňa mala svetlý 
priemer 2,5 metra. Jej maximálna vý
datnosť bola 210 m3 vody za hodinu. 
Z nej dopravovali vodu do zbernej 
studne čerpacej stanice v Karlovej 
Vsi. Tá mala svetlý priemer 3 met
re a rovnako ako studňa na Sihoti 
bola vyhotovená z tehlového muriva 
a malty z portlandského cementu. 
Voda zo zbernej studne bola parnými 
čerpadlami pumpovaná ďalej do mes
ta potrubím popri dunajskom nábreží. 
Potrubie s priemerom 350 mm a dĺž
kou 3460 m sa rozdvojovalo pri Ryb
nom námestí – jedna časť smerovala 
priamo do vodojemu s objemom 3000 
m3, ktorý postavili na hradnom vrchu 
(dnešný vodojem na Mudroňovej 
ulici) a druhá časť potrubia tvorila 
mestský okružný zásobovací systém. 
Vodovodnú sieť v roku 1886 tvo
rili potrubia s dĺžkou 37 316 metrov, 
291 hydrantov a 156 posúvačov. Do 
dnešného dňa sa zachovali všetky 
súčasti pôvodného zariadenia vodárne 
a niektoré z nich sú stále v prevádzke.

Rozširovanie vodovodu
K prvému rozšíreniu bratislavskej 

vodárne prišlo v roku 1906, keď 

bolo potrebné pre stúpajúcu spotre
bu vody a nárast počtu obyvateľov 
postaviť druhú studňu na ostrove 
Sihoť. Celkové denné množstvo 
dodávanej vody vzrástlo na 5781 m3, 
čo pri 70 tisícovom obyvateľstve mes
ta predstavovalo dennú spotrebu 83 
litrov vody na obyvateľa. K ďalšiemu 
rozšíreniu došlo vo viacerých etapách 
medzi rokmi 1910 až 1921 a bolo spo
jené najmä s elektrifikáciou vodárne. 

Prvá elektrická čerpacia stanica 
v Bratislave vznikla tiež na Sihoti 
v roku 1912 

Budovu čerpacej stanice postavili 
v secesnom štýle a okolo jej základov 
vystavali návršie zo žulového 
kameňa, ktoré ju chránilo pred za

topením pri vysokom stave Dunaja. 
Zo strojovne čerpacej stanice vy
chádzali dve výtlačné potrubia. Boli 
uložené v betónovom tuneli, ktorý 
postavili pod korytom Karloveského 
ramena. Tieto zariadenia sú dnes tiež 
súčasťou Vodárenského múzea.

Studne na ostrove Sihoť boli až do 
roku 1967 jedinými zdrojmi pitnej 
vody pre celú Bratislavu. V súvislosti 
s rozsiahlou výstavbou mesta a ras
tom počtu obyvateľov, prestali stačiť 
a pribudli zdroje pitnej vody v iných 
častiach mesta. I naďalej však zásobu
jú najkvalitnejšou pitnou vodou celú 
západnú časť Bratislavy vrátane Kar
lovej Vsi.

-mš- (Zdroj a foto: BVS)

Čerpacia stanica v Karlovej 
Vsi (1924).

Prečerpávanie vody do mestského vodovodu 
zabezpečovali parné stroje (1924).

Pred 135 rokmi začala tiecť  
voda z ostrova Sihoť do Bratislavy

Prvá elektrická čerpacia
stanica na Sihoti (1912).
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Na Patrónke vznikne nový multifunkčný areál

Rozsiahly a z časti zanedbaný 
priestor v lokalite bývalej 
továrne na Patrónke čaká 

výrazná zmena. Bratislavský sa-
mosprávny kraj (BSK) plánuje 
nevyužité územie revitalizovať. 
Vzniknúť tu má viacúčelový areál 
s priestormi pre školstvo, kultú-
ru, umenie, športové podujatia, či 
voľnočasové aktivity. Vynovený 
priestor bude určený pre širokú 
verejnosť i pre Domov sociálnych 
služieb Rosa, ktorý sa v areáli na-
chádza. 

Má tu vzniknúť aj nová škola a 
kultúrnokreatívne centrum pre ľudí 
z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. 
Projekt počíta aj s novými cyklotrasa
mi prepájajúcimi bratislavskú ZOO so 
Železnou studienkou. Kraj uvažuje aj 

s revitalizáciou nábrežia pôvodného 
vodného toku Vydrice s dôrazom na 
zachovanie existujúcej zelene. Zámer 
získal v decembri podporu poslancov 
BSK.

„Vybudovanie multifunkčného 
areálu na Patrónke je bez preháňania 
unikátny a ambiciózny projekt, ktorý 
oživí túto lokalitu a prinesie pre oby-
vateľov množstvo atraktívnych fun-
kcií. Naším zámerom je, aby v areáli 
vznikol priestor pre školstvo, kultúru, 
umenie, či šport. Dôležitou súčasťou 
priestoru má byť aj pamätník reflek-
tujúci smutnú históriu židovskej ko-
munity, ktorá sa viaže k tejto lokalite. 
Projekt má nielen lokálny, ale i nad-
mestský význam,“ priblížil Juraj Dro
ba, predseda BSK.

Projekt počíta so zachovaním hi

storických stavieb, či už väčších ale
bo viacerých menších objektov, ktoré 
majú svoju hodnotu a spoločne tvoria 
celkový kontext prostredia. Pôvodné, 
revitalizované objekty budú doplnené 
novými.

„V súčasnosti je areál vo vlast-
níctve Bratislavského samosprávneho 
kraja a jednotlivé budovy sú čiastočne 
prenajímané menším podnikom. 
Väčšinovým správcom je zariadenie 
sociálnych služieb Rosa, pričom sa tu 
okrem iného nachádza špeciálna ško-
la, odborné učilište, internát, školský 
klub i rehabilitačné stredisko. Areál 
je v súčasnosti oplotený, dishar-
monický a nesúrodý, bez adekvátnej 
údržby a jednotlivé objekty postupne 
upadajú. Napriek svojmu potenciá-
lu pôsobí ako uzavretý opustený os-

trov,“ ozrejmil Tomáš Liška, projek
tový manažér BSK. 

História
K pozemku na Patrónke sa viaže 

bohatá história. Názov vznikol na 
začiatku 20. storočia a bol hovorovým 
označením pre Rothovu továreň na 
patróny. Nachádzala sa tu aj Kühma
yerova továreň remeselníka Františka 
Kühmayera, kde po 2. svetovej vojne 
Slovenské závody technického skla 
vyrábali vianočné ozdoby. Dominan
tou tohto územia však bola továreň 
na výrobu nábojov, ktorú postavil 
viedenský podnikateľ Juraj Roth a 
v ktorej našlo zamestnanie aj veľa 
obyvateľov vtedajšej Karlovej Vsi. V 
roku 1918 ju prevzal Československý 
štát a z bezpečnostných dôvodov 
bola v rokoch 1935 – 1938 postupne 
likvidovaná, čo urýchlila aj tragická 
udalosť v roku 1930, keď pri výbuchu 
náplne do patrónov zhorelo sedem ro
botníkov.

Transport do Osvienčimu
Územie je poznačené aj smutnou 

históriou. Počas slovenského štátu v 
roku 1942 tu bolo zriadené koncen
tračné stredisko pre Židov, odkiaľ boli 
transportovaní do Osvienčimu. Z kon
centračného tábora BratislavaPatrón
ka bolo prevezených do nemeckých 
vyhladzovacích táborov v Poľsku 
tak mer 8000 židovských obyvateľov. 
Župa plánuje na tomto mieste vybu
dovať pietne miesto, a to pamätník re
flektujúci na túto etapu histórie.

-mš-; foto: Monika Kováčová  
a archív Bratislavského samo-

správneho kraja

Pavel Derkay  
Predseda Futbalového  

klubu mládeže Karlova Ves

Ihrisko na Patrónke je pre nás z hľadis
ka tréningového procesu veľmi 
dôležité a strategické. Využívame 
ho na tréningy družstiev mládeže pár 
rokov spolu s ihriskom na Molecovej 
ulici.

O zámere BSK vieme a veríme, že 
aj po revitalizácii a vybudovaní multi
funkčného areálu budeme môcť naďalej 
ihrisko využívať na účely tréningo
vého procesu našich mládežníckych 
družstiev.

Názor futbalistov
Súčasný stav areálu.

Na pozemku, kde vznikne nový multifunkčný areál, stála kedysi známa Rothova 
továreň na patróny.
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História

 

Autor historickej 
fotografie: Fran-
tišek  Silavecký, 
Kar lovešťan a bra
ti slavský fotograf.

Narodil sa 7. 
apríla 1905 v Bor
skom Svätom Petri. 
Dnes  je súčasťou 
Borského Mikuláša v senickom okrese. 
V Karlovej Vsi žil od roku  1945 až do 
svojej smrti  v roku 1975. Bol žiakom 
známeho bratislavského fotografa Jose
fa Hofera. Po skončení základnej vojen
skej služby v roku  1929 sa zamestnal vo 
Vedeckých ústavoch mesta Bratislavy. 
Po ich zrušení ostal pracovať na Národ
nom výbore mesta Bratislavy. Neskôr v 
Odbore kultúry ÚNV v Bratislave, ako  
reprodukčný, štatistický a reportážny 
fotograf, bol poverený  aj vedením fo
toarchívu.

Na svojich fotografiách zachytil 
mnohé sugestívne, ale dnes už neexis
tujúce miesta Bratislavy v rokoch 1936 
– 1951. Významnú dokumentačnú 
hodnotu majú jeho snímky zaznamená
vajúce premenu západnej časti mesta, 
výstavbu novej cesty a trasy električiek 
do Karlovej Vsi a Slovanskej cesty.

Obyvatelia Karlovej Vsi mali 
možnosť obdivovať fotografie F. Sila
veckého na dvoch výstavách. V roku 
2012 vo Vodárenskom múzeu a v roku 
2018 v priestoroch karloveského mies t
neho úradu. Po jeho fotografiách siaha
jú aj autori článkov a obrazových pub
likácií o Bratislave.

Matúš Šrámek, foto: Archív mesta 
Bratislavy a MiÚ

KEDYSI

DNES

Prvý sakrálny objekt v Kar-
lovej Vsi, Kaplnku sv. Jána 
Nepomuckého, postavili v 

roku 1860.  Výstavbu inicioval 
a financoval Karlovešťan Matúš 
Lučanič. V roku 1935 kaplnku 
prestavali.  Väčší, modernejší kostol 
s murovanou vežičkou zasvätili 26. 
júna 1936 sv. Michalovi Archan-
jelovi.

Prestavbu kaplnky riadil a za
bezpečoval Spolok sv. Michala, na 
čele s Ferdišom Jurigom, ktorý už 
vtedy trvalo žil vo svojom karloves

kom dome. On s najväčšou pravde
podobnosťou navrhol aj meno svätca, 
ktorému nový kostol zasvätili. Na 
jeho slávnostnej vysviacke sa zúčast
nili takmer všetci obyvatelia dediny 
a mnoho hostí, na čele s dekanom a 
farárom mesta Bratislavy Ľudovítom 
Okánikom. Pozornosť jej venovala aj 
súdobá tlač.

Fotografia Kostola sv. Michala, 
Karlovešťana Františka Silaveckého 
z roku 1950 svedčí o tom, že bol do
minantou na vtedajšej, ešte nepome
novanej hlavnej ulici obce. Cesta, 

ktorú vidíme vedľa parku, viedla na 
karloveský cintorín. Drevený ob
jekt hneď vedľa kostola slúžil ako 
prístrešok dozorkyne na tamojšom 
detskom ihrisku.

Záber zo súčasnosti dokumentuje, 
že okolie kostola sa oproti minulos
ti veľmi zmenilo. Park pred kosto
lom vhodne doplnila nová fontána 
s lavičkami. No na druhej strane, v 
jeho bezprostrednej blízkosti vybu
dovali parkovisko a frekventovanú 
hlavnú dopravnú tepnu. V okolitej 
vysokej zástavbe kostol prišiel o svo

ju niekdaj šiu dominanciu. Ani tieto 
skutočnosti však neznižujú  úroveň 
architektonického riešenia Obytného 
súboru Karlova Ves, autorov Stanisla
va Talaša, Jozefa Fabiánka a Karola 
Ružeka, podľa ktorého sa výstavba v 
Karlovej Vsi v rokoch 1964 – 1969 
realizovala. V roku 1972 zaň získali 
Cenu Dušana Jurkoviča za architek
tonickú tvorbu.

Pre nás, súčasných Karlovešťanov, 
bolo ich riešenie významné tým, že 
v ňom našli spôsob, ktorý umožnil 
vyhnúť sa asanácii kostola sv. Micha
la. Musíme si vážiť ich odvahu s akou 
návrh obhajovali v procese schvaľo
vania, a to nielen na odborných, ale 
hlavne na  politických miestach. 
Zaslúžili sa tak o zachovanie Kostola 
sv. Michala aj pre budúce generácie.

Historický kalendár Karlovej Vsi 2021 – apríl
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Maľovanie, stierkovanie, benátsky štuk – Radoslav Osuský 0911 128 116

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

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

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

Rodinné fotenia pri západe slnka. www.tyella.sk

Vodoinštalatér 0904 307 824.

Policajný zápisník 
(február – marec) 

158158
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže voči neznámemu 
pá chateľovi. V čase od 18.00 h dňa 23. februára do  7.30 h dňa 24. februá
ra vošiel bez použitia násilia do spoločných priestorov bytového domu na 
Matej kovej ulici. Z druhého poschodia odcudzil bicykel upevnený o zá
bradlie. Poškodenému 41ročnému mužovi spôsobil škodu 700 eur. Následne 
prešiel do priestorov garáže. Z parkovacieho miesta odcudzil bicykel, ktorý 
bol upevnený reťazou o potrubie. Poškodenej 38ročnej žene spôsobil škodu 
1200 eur. 
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže voči neznámemu pá
chateľovi. V čase od 20.00 h dňa 4. marca do 21.15 h dňa 5. marca odcudzil 
zo spoločných podzemných garáží na ulici Staré grunty motocykel a dva 
elektrobicykle. Poškodenému 38ročnému mužovi spôsobil škodu 7999,95 
eur.
• Polícia začala trestné stíhanie voči neznámemu páchateľovi vo veci preči
nu poškodenia cudzej veci. Doposiaľ nezistený páchateľ v čase od 7.15 h do 
12.13 h dňa 8. marca spôsobil na Matejkovej ulici požiar na zaparkovanom 
motorovom vozidle, čím poškodenému 68ročnému mužovi spôsobil škodu 
7000 eur.
• Materské školy na Kolískovej a Ľ. Fullu sa stali terčom zlodejov. Tí v oboch 
prípadoch po vlámaní sa do objektov odcudzili elektroniku, čím škôlkam 
spôsobili škodu vo výške niekoľko tisíc eur. Zlodeji si odniesli projektory, 
televízory, WiFi routery, bezdotykové teplomery a audio prehrávač. Pácha
telia vnikli do budov škôlok cez okná, ktoré vypáčili. Incidenty sa odohrali 
v polovici februára a začiatkom marca. Práve MŠ Ľ. Fullu v tom čase nav
števovali deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, ako sú lekári, 
vojaci či záchranári. Že nešlo o náhodu svedčí aj pokus dostať sa do priesto
rov materských škôl na Ulici Ladislava Sáru a pravdepodobne i do materskej 
školy na Borskej. 

Medzi Karlovešťanmi sme 
privítali Lucku a Soňu

Lucia

Ešte pred koncom minulého roka priniesol bocian prírastok do rodiny Mat
kulčíkovcov.  Mamine Bibiáne a ocinovi Petrovi sa 19. decembra o 10.43 h 
v nemocnici na Antolskej narodila dcéra Lucka s mierami 3020 g a 47 cm. 

Šťastní rodičia Martina a Ondrej Schwarczovci nás požiadali, aby sme 
zverejnili informáciu o narodení dcéry Soni, ktorá 1. marca o 10:18 h pribud
la k synovi Benjamínovi. Radi tak robíme a obidvom novým malým Kar
lovešťankám prajeme život plný zdravia, šťastia a lásky.

Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi ra
tolesťami. Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným dieťatkom do 
16. apríla emailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Nezabudnite uviesť 
svoje meno i priezvisko a meno dieťaťa.       

 -mš-; Foto: osobné archívy rodín

Inzercia

Soňa

6. 4. 2021
Janotova - horné parko-

visko, roh chodníka

7. 4. 2021
Beniakova 5 

- parkovisko zozadu

20. 4. 2021
Pod Rovnicami 29  

- zozadu na parkovisku

14. 4. 2021
Ľ. Fullu - oproti 38

21. 4. 2021
Pribišova 2  

- roh Majerníkova

27. 4. 2021
Karloveská 3028. 4. 2021

Silvánska/Suchohradská 
- roh v zeleni

13. 4. 2021
Sološnická - zastávka 

autobusu

Kontajnery sú 
pristavované v čase 
8.00 – 15.00 h. V 
prípa de naplnenia 
sú odvezené skôr, 
aby nedochádzalo 
k hroma deniu odpa-
du v ich okolí. Po 
odvoze ďalší kontaj-
ner už nepristavia.
V prípade nepriaz  -
nivého počasia 
sa budú termíny 
pristavenia kon-
tajnera meniť. Je 
potrebné sledo-
vať oficiálny pro-
fil mestskej časti 
Karlova Ves v sieti 
Facebook.

Z dôvodu platných protiepidemiologických opa-
trení si termín vyzdvihnutia vreciek dohodnite 
vopred na telefónnom čísle 0940 634 119 alebo  

na adrese michaela.hruba@karlovaves.sk
Majitelia psov, ktorí uhradili daň za psa, obdržia  
v Centre služieb občanom 600 kusov vreciek na 

psie exkrementy, v balení po 200 kusov.

Karlova Ves opäť poskytne 
vrecká na psie exkrementy
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Šport

Nepriaznivá situácia pre 
mládežnícky šport zasiahla 
aj karloveských basketba

listov. Domovská telocvičňa zíva 
momentálne prázdnotou a tréneri 
museli pohľadať pre hráčov 
dočasný azyl.

Tréning sa presunul k hráčom 
domov. Provizórne východisko zo 
zúfalej situácie má ďaleko od ideá
lu. Hráči sa stretli naposledy na 
spoločnom tréningu v decembri. 
Odvtedy dostávajú inštrukcie online. 
„Nie sme z toho nadšení, naposle-
dy sme boli v telocvični ešte pred 
Vianocami. Tímové tréningy sme 
museli presunúť do online priestoru 

Odchovanec MBK Karlov-
ka Marek Doležaj patrí ku 
kľúčovým hráčom Syracuse 

Orange. Aj vďaka jeho výkonom sa 
univerzitný tím prebojoval medzi 
najlepšiu 16ku vo vyraďovacej čas-
ti vysokoškolskej NCCA.

Vo víťaznom ťažení zastavil 
Doležajov tím až Houston, ktorý 
zvíťazil v súboji na jeden víťazný 
duel 62:46. Doležaj zakončil sezónu 
s priemerom vyše deväť bodov pri 33 
odohraných minútach na zápas.

Mladý Karlovešťan sa vo svo
jej štvrtej sezóne zaradil k výraz
ným oporám „oranžového“ celku 
zo Syracuse. Ako sa sám vyjadril 
po poslednej výhre vo vyraďovacej 
fáze, táto sezóna bola pre neho za
tiaľ najnáročnejšia. Univerzitná liga 
je v USA populárnou súťažou a patrí 
k tradičnému odrazovému mostíku do 
najprestížnejšej basketbalovej súťaže 
na svete NBA. 

-ab-; Foto: facebook.com/Cuse

a prispôsobiť ich prostrediu v domác-
nosti. Hráči dostávajú individuálne 
úlohy, ktoré plnia v prírode, ako 
napríklad turistika, beh,“ opisuje ak
tuálnu situáciu tréner Peter Ivanovič.

Domáci tréning znie na prvé 

počutie trochu zvláštne. Asi málokto 
v bytovom dome by chcel nad sebou 
počuť loptový dribling. „Pracujeme 
na zdokonaľovaní techniky, vykoná-
vame cvičenia na spevnenie tela, na 
správne držanie tela a posilňovacie 

cvičenia s vlastnou váhou. Snažíme 
sa, aby jednotlivé cvičenia kopírova-
li pohyb hráča s loptou na ihrisku,“ 
vysvetľuje Peter Ivanovič.

-ab-; Foto: MBK Karlovka 

Basketbalisti 
sa presunuli 
z palubovky  
do obývačky

Z Karlovky oporou tímu 
v Amerike

Karloveskí vodáci myslia už 
na novú sezónu. Už teraz 
sa pripravujú na jarné výc-

viky, s ktorými začnú hneď, ako to 
dovolí epidemiologická situácia.

„Karlovešťanov naučíme ovládať 
loď, techniku pádlovania, jazdu v prú-
diacej vode a bezpečnosť pohybu na 
vode. Nacvičia si základy záchrany 
prevrátenej lode a jej posádky. Účast-
níkom výcviku vieme poskytnúť aj 
potrebné vybavenie,“ informuje Juraj 
Pucher z Karloveskej lodenice.

Kurzy pripravujú zvlášť pre deti 
a dospelých. Začínajú na Karloves
kom ramene, ale keďže hlavnou 
náplňou Karloveskej lodenice je 

klubová činnosť zameraná na vod
nú turistiku, po absolvovaní kurzu 
majú účastníci výcviku možnosť zažiť 
splavy v  riečnej prírode. Či už na 
pokojnej vode, aj s celými rodinami, 
alebo športové pádlovanie na Dunaji 
prípadne na divokej vode. „Členstvo 
v Karloveskej lodenici otvára ďalšie 
možnosti, ako aktívne tráviť voľný čas 
s ľuďmi, ktorí sa upísali vodáckemu 
športu uprostred krásnej prírody,“ 
dodáva Juraj Pucher. 

Aktuálne informácie o kurzoch sle
dujte na stránkach:

www.karloveskalodenica.sk 
www.lodenicakvs.sk 

-red-; Foto: Juraj Pucher

Karloveskí vodáci pripravujú 
jarné výcviky 

Tréning v tejto podobe nezažili mladí 
basketbalisti už niekoľko mesiacov.



24

www.karlovaves.sk KARLOVESKÉ NOVINY 

júl – august 2020Apríl 2021 Knižný kuriér

objednávky na: 
kniznica@karlovaves.sk 
alebo 02 70711500

KARLOVA
VES

každý
pondelok

14.00 – 16.00 h
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kuriér

pre deti
s prekvapením


