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Do školských lavíc sa vráti-
li už všetky karloveské 
deti. Stalo sa tak v ponde-

lok 26. apríla, keď do základných 
škôl nastú pili piataci, šiestaci aj 
siedmaci, vrátane žiakov prímy až 
kvarty osemročného gymnázia na 
Tilgnerovej ul. Ešte skôr, po Veľkej 
noci, sa do lavíc vrátili žiaci prvého 
stupňa základných škôl, ôsmaci 
a deviataci. Umožnilo to vytúžené 
zlepšenie epidemiologickej situá-
cie, ktoré bolo nevyhnutným pred-
pokladom pre návrat detí do škôl. 
Školské jedálne a školské kluby 

detí fungujú v obmedze nom režime. 
V dištančnej výuke pokračujú za-
tiaľ stredoškoláci.

„Návrat žiakov bol u nás bezprob-
lémový. Pri otázkach rodičov sme 
sa snažili vyčerpávajúco odpovedať, 
najmä v otázke nevyhnutnosti ich 
opakovaného testovania. Výchov-
no-vzdelávací proces prebieha podľa 
bežného rozvrhu hodín, ktorý bol 
zostavený ešte v decembri 2020 pred 
nástupom na dištančné vzdelávanie. 
Keďže dodržiavame protiepidemio-
logické nariadenia, nemôžeme rea-
lizovať niektoré činnosti v rámci 

telesnej a hudobnej výchovy,“ infor-
movala riaditeľka ZŠ Karloveská 61 
Eva Horníková.

„Rodičia našich žiakov boli vopred 
informovaní triednymi učiteľkami 
ohľadom podmienok nástupu detí do 
školy. Väčšina našich rodičov využi-
la možnosť otestovať sa u nás priamo  
v škole. Vyučovací proces je štan-
dardný podľa rozvrhu s dodržaním 
protiepidemiologických opatrení. Do 
školy nám z prvého stupňa nastúpilo 
takmer 90 percent žiakov,“ pokračuje 
riaditeľ ZŠ A. Dubčeka na Majerní
kovej 62 Pavol Bernáth.

„Prechod z dištančnej výuky na 
prezenčnú bol plynulý, aj vďaka tomu, 
že počas dištančnej výuky boli učitelia 
v kontakte s rodičmi. Výuka je zabez-
pečovaná podľa rozvrhu, s obmedze-
niami, ktoré vyplývajú z rozhodnutí 
a usmernení ministra školstva. Deti, 
ktoré nenastúpili do školy, boli v kon-
takte s triednymi učiteľkami a tie im 
posielali domáce úlohy a pracovné 
listy,“ dopĺňa informáciu riaditeľka 
Spojenej školy Tilgnerova 14 Dana 
Ihnaťová.

-mš-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Na zrekonštruovanej trati premávajú linky 4 a 9

Školské lavice a triedy sa opäť zaplnili karloveskými deťmi

Majáles 2021

Náhradou za  
tradičný Majáles  
budú Karloveské
jednohubky. 
Viac na s. 14 – 15.

Zmeny v rozpočte

Nové investície  
pôjdu do zelene
aj oblasti dopravy.
Viac na s. 3.

Celoplošné testovanie

Percento 
pozitívnych je 
rekordne nízke.
Viac na s. 2.

Koncom apríla sa 
obnovila výučba  

v základných školách.
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Percento pozitívnych v apríli bolo rekordne nízke
Máj 2021

Výsledky 
antigénového 
testovania 
v Karlovej Vsi

v 15 prípadoch, čo predstavuje hi
storicky najnižšie číslo  0,09 per-
centa zo všetkých otestovaných.

Aj v apríli bol najväčší záujem o 
drivein odberové miesta pod Mostom 
Lafranconi. Predovšetkým psičkári 
obľubujú odberové miesto v Líščom 

údolí. Karlovešťania však majú zá
ujem aj o ostatné odberové miesta, 
najmä ak testovanie na nich prebieha 
bez dlhého čakania. Karlova Ves však 
bude musieť počet odberových miest 
redukovať, vzhľadom na očakávanú 
zmenu štátnej testovacej stratégie.

Obyvatelia Karlovej Vsi i naďalej 
využívajú mimo víkendových dní 
služby mobilných odberových miest 
(tzv. MOM), ktoré zriadili súkromné 
subjekty na základe povolenia mi
nisterstva zdravotníctva na viacerých 
miestach v Karlovej Vsi.      -mš-

Od 6. do 25. apríla využilo 
možnosť otestovať sa an-
tigénovým testom na nie

ktorom z odberových miest, ktoré 
zriadila karloveská samospráva, 
celkovo 16 716 záujemcov. Pozitívny 
výsledok testu zaznamenali už len 
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Mesto 
dokončovalo 
práce na 
električkovej 
trati

Napriek tomu, že električka 
po zmodernizovanej trati 
premáva už niekoľko mesia

cov, na niektoré dorábky si museli 
obyvatelia počkať do konca apríla. 
Týkali sa nadchodov a výťahov, 
ktoré neboli odovzdané do prevádz-
ky spolu s rekonštruovanou traťou 
na Dúbravskokarloveskej radiále. 
K zdržaniu dokončovacích prác 
prispeli aj zimné mesiace, ktoré 
nevytvárali vhodné podmienky pre 
niektoré technologické postupy.  

„Nadchod na Botanickej je už  
k dispozícii pre verejnosť, práce pre-
biehajú ešte na sanovaní spodnej stav-

by. Lávka pri zastávke Nad lúčkami je 
už tiež sčasti k dispozícii obyvateľom. 
Rampa na jej konci bude zabetóno-
vaná čoskoro, následne po vytvrdnutí 
betónu bude odstránené debnenie. Na 

výťahoch na zastávke Kútiky sa vyko-
náva technická ob hliadka. Po skon-
trolovaní dokumentácie správcom 
očakávame ich spustenie,“ infor-
movala o stave prác v čase finalizá-

cie tohto čísla (21. apríla, pozn. red.) 
hovorkyňa hlavného mesta Katarína 
Rajčanová. 

-mš-; Foto: MiÚ

Koncom apríla mesto končilo s rekonštrukciou rampy nadchodu pri zastávke Nad lúčkami.
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Správy z mestskej časti / Budúce rozhodnutia samosprávy

Prvé plne elektronické sčítanie 
obyvateľov má úspešne za se-
bou 87,54 % Karlovešťanov. 

Výsledok elektronickej časti sčíta-
nia prekročil pôvodné očakáva-
nia. Napriek tomu doposiaľ vyše 
4 000 nesčítaných obyvateľov môže 
mestskú časť ukrátiť o potrebné fi-
nančné prostriedky pri prerozdeľo-
vaní podielových daní.

Samostatne alebo s pomocou 
rodiny alebo známych sa dokázalo 
v Karlovej Vsi sčítať cez 32tisíc oby-
vateľov. Na prvý pohľad nepôsobí toto 
číslo opticky zle. Avšak druhá strana 
mince ukazuje, že v anonymite ostalo 
ešte vyše 4tisíc Karlovešťanov. Le
gi s latíva počítala s tým, že nie každý 
má k dispozícii internet, vhodné 
elektronické zariadenia alebo samot-
nú zručnosť s ich narábaním. Otázne 
však je, koľko percent ľudí zo zatiaľ 
nesčítaných obyvateľov predstavu-
je skupinu elektronicky vylúčených 
obyvateľov.

Práve pre ľudí s nižšou elektro
nickou zručnosťou je určené dosčí
tanie obyvateľov s pomocou asisten-

tov sčítania. Ak teda obyvateľ nebol 
schopný vyplniť elektronický sčítací 
formulár sám, bude môcť počas šies-
tich týždňov navštíviť jedno z dvoch 
kontaktných miest v mestskej časti 
a sčítať sa asistovanou formou. Táto 
forma dosčítania sa začala 3. mája. 

Sčítajú vás doma
Imobilní obyvatelia alebo oby-

vatelia so sťaženým pohybom môžu 
požiadať o výjazd mobilného asisten-
ta sčítania, ktorý príde k žiadateľovi 
domov, na čísle 0940 637 110  
alebo elektronicky na adrese  
mobilnyasistent@karlovaves.sk.

Ako sa mestská časť po uzavretí 
dosčítania vysporiada s obyvateľmi, 
ktorí sa do sčítania obyvateľov 
odmiet li zapojiť? Hlavnému mestu, 
a teda aj mestským častiam uniknú, 
pre ignoráciu sčítania zopár percent 
obyvateľmi Bratislavy, nemalé fi-
nančné prostriedky. Zákon umožňu-
je uložiť nesčítanému obyvateľovi  
san kciu vo výške od 50 do 250 eur. 

-ab-; Foto: Richard Raymann

V Karlovej Vsi sa zatiaľ sčítalo 
32 786 obyvateľov

Rozvoj Karlovej Vsi bude pokračovať

 

Viac peňazí do zlepšenia 
stavu chodníkov, zelene, 
verejných objektov, ďalšia 

etapa modernizácie Karloveskej 
knižnice, ešte lepšia starostlivosť 
o verejné priestranstvá a čistejšie 
ulice. Karlova Ves získala od štátu 
na svoj rozvoj ďalšie zdroje. Po-
trebné úpravy v rozpočte schválili 
karloveskí poslanci koncom apríla. 

„Vzhľadom na priaznivý vývoj hos-
podárenia bolo možné schváliť viace-
ro investícií, ktoré sa do pôvodného 
návrhu rozpočtu schvaľovaného na 
konci minulého roku už nedostali,“ 
informoval vicestarosta Karlovej Vsi 
Branislav Záhradník. Mestská časť 
môže vďaka dobrej finančnej kondícii 
zvýšiť príspevok pre podnik verejno-
prospešných služieb o 38 tisíc eur na 
údržbu verejnej zelene a zlepšenie 
čistoty verejných priestranstiev. Viac 
peňazí pôjde aj do opravy schodísk. 
Na zakladanie novej zelene sa zvýši-
li výdavky o 15 tisíc eur. Na správu 

a údržbu chodníkov pôjde o 25 tisíc 
eur viac. 

„Schválená bola aj revitalizácia 
ihriska v areáli základnej školy na 
Karloveskej 61, kde by sme chceli 
vybudovať moderné detské dopravné 
ihrisko. Toto je len časť investícií, 
ktoré bude mestská časť realizovať 
tento rok. Verím, že nás kompliká-
cie spojené s pandémiou nebudú vý-
znamne obmedzovať a budeme môcť 
realizovať plánované výstavby nových 
chodníkov, modernizáciu detských 
a športových ihrísk a ďalších in-
vestícií, ktoré sú v štádiu prípravy,“ 
pokračoval Branislav Záhradník.

Pôvodné investičné zámery mohli 
karloveskí poslanci rozšíriť po 
navýšení bežných príjmov mestskej 
časti. Tie sa zvýšili o takmer 700 
tisíc eur zásluhou štátnych transferov, 
ktoré súvisia s pandémiou, najmä s 
celoplošným testovaním.

Kapitálové príjmy narástli o ďalších 
takmer 800 tisíc eur vďaka transferu 

finančných zdrojov z magistrátu. Tie
to prostriedky sú určené do parko-
vacej politiky a obnovy karloveskej 
knižnice. Na prípravu rozšírenia 

rezidentského parkovania a elektro
nizáciu vyhradeného parkovania po-
slanci schválili 40 tisíc eur. 

-ab-; Foto: MiÚ

Kde môžete využiť službu 
sčítacích asistentov?

• Miestny úrad Karlova Ves,
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, 

v kancelárii číslo 151 alebo  
v Centre služieb občanom vedľa úradu 

• Senior klub Lipka, Pribišova 8, 841 05 Bratislava

Kedy sa môžete sčítať?
pondelok, utorok a vo štvrtok 8.00 – 14.00 h
streda 11.00 – 17.00; piatok 8.00 – 13.00 h

Podobné ihrisko, ako má Vrakuňa, by v budúcnosti mohli mať aj deti  
v ZŠ Karloveská 61.
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Viaceré cesty a chodníky opravia

Kosba sa začala tento rok neskôr

V najbližšom období sa kar-
loveský miestny úrad zame-
ria nielen na bežné opravy 

výtlkov na cestách a chodníkoch, 
ale aj na komplexnejšie opravy. 
Opraví tiež dopravné značenie a 
vymení poškodené značky. Všetky 
práce by chcel úrad stihnúť do za
čiatku leta.

„Počas najbližších mesiacov na 
niektorých miestach vymeníme as-

Môže za to chladnejší 
charakter počasia v aprí-
li, ktorý mal vplyv na 

pomalší rast trávy a burín. Pokiaľ 
intenzívne prší a je aj teplo, tráva 
rastie rýchlejšie, ale dážď zároveň 
obmedzí koscov v ich práci. Časť 
zelených plôch bude opäť udržia-
vaná v režime obmedzeného kose-
nia.

„Jeden cyklus kosenia zaberie 
zvyčajne 3 až 5 týždňov. Počas dažďa 
a ani po daždi nemôžeme kosiť. 
S mokrou trávou majú kosačky prob-
lém a navyše v kopcovitom teréne, 
o ktorý nie je v Karlovej Vsi núdza, 
by sa mohli naše mechanizmy šmyk-
núť. Aj tento rok budeme odvážať 
pokosenú trávu vo vlastnej réžii. Kosiť 
nebudeme počas soboty a nedele, aby 
sme obyvateľov Karlovej Vsi neruši-
li,“ informuje o postupe prác riaditeľ 
Verejnoprospešných služieb Karlova 
Ves (VPS) Anton Horínek.

Ak bude opäť horúce a suché leto, 
kosiť budú menej. Okrem iného tým 

faltový povrch, vymeníme alebo do-
plníme chýbajúce obrubníky, pričom 
budeme myslieť aj na bezbariérové 
úpravy. Súčasťou prác budú aj opravy 
schodísk, ktoré má mestská časť zve-
rené do správy,“ informuje vedúca 
oddelenia dopravy miestneho úradu 
Jana Španková.

Významnou súčasťou opráv kar-
loveských komunikácií je aj obno-
va priechodov pre chodcov. „V sú-

časnos ti máme zmapovaný ich stav, 
v prvej fáze sú vybraté tie, ktoré 
si vyžadujú len obnovu značenia.  
V druhej fáze tie, kde okrem obnovy 
plánujeme bezbariérové úpravy chod-
níkov,“ pokračuje Jana Španková. Pre 
zabezpečenie týchto prác pripravujú 
zoznam komunikácií, ktorým sa budú 
venovať. Podarilo sa už aj vysúťažiť 
dodávateľa prác.

-mš-; Foto: MiÚ

VPS vychádza v ústrety požiadavke 
Karlovešťanov, ktorí sa vyjadri-
li v prospech obmedzenia kosenia 
v minuloročnej ankete. Kosenie bude 
šetrnejšie, ale pre nerovný a kop-
covitý terén, ktorý je pre Karlovu 
Ves typický, sa nedá zaručiť, že trá-
va nebude na niektorých miestach 
pokosená nižšie. 

„Najčastejšie sa to stáva vo svaho-
vitom teréne, kde nie je možné použiť 
mechanizmy a musí sa kosiť ručne 
s vyžínačmi. Pri letných horúčavách 
je spravidla vyschnutá tráva i zospo-
du a kosenie jej neubližuje. Akonáh-
le prídu intenzívnejšie zrážky, tráva 
má schopnosť sa rýchlo spamätať 
a zno vu zazelenať,“ vysvetľuje Anton 
Horínek.

Keď uvidíte trávnik pokosený 
cikcak

Nie je to preto, že by sa kosec hral, 
alebo vypol kosačku, lebo sa mu 
skončil pracovný čas, ale ide o pre-
myslený krok. V Karlovej Vsi je totiž 
niekoľko vytipovaných plôch, kde sa 

kosí mozaikovo. Na týchto plochách 
sa kosí striedavo, s ponechaním ne-
kosených pásov alebo kruhov. Takéto 
nepokosené plochy môžu byť počas 
horúceho leta až o 20 stupňov chlad-

nejšie ako bežne kosený trávnik, 
navyše zadržiavajú vlahu a posky-
tujú útočisko včelám, čmeliakom 
a motýľom. 

-mš-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Jozef Griač
 (nezávislý)

Postupné odstraňovanie staveb-

ných a architektonických bariér 

vnímam nielen ako poslanec, ale naj

mä ako človek s ťažkým fyzickým 

hendikepom. Pre mňa sú to výraz-

né aktivity smerujúce k napĺňaniu 

vybraných častí Dohovoru OSN  

o právach osôb so zdravotným 

postihnutím a Opčného protokolu  

k Dohovoru OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím. Eliminácia 

bariér či úpravy chodníkov priamo 

súvisia so slobodou pohybu, prístupu 

do práce, k štúdiu, úradom a vyba

venosti.  Každý z nás má rovnaké 

ľudské práva a to platí nielen pre oso

by so zdravotným postihnutím, pre 

mamičky s kočiarmi a pre mnohých 

seniorov, priamo je to pre všetkých 

nás, všetkých občanov Karlovej Vsi.

Názor zástupcu zdravotne 
znevýhodnených

Nový povrch dostane aj prístupový chodník k spojenej 
škole, na ktorom sa po daždi vytvárajú mláky.
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Diskusia poslancov

Lívia Poláchová 
(nezávislá)

Kroky BSK ako aj magistrátu veľmi 
vítam. Efektívna ekologická regulácia 
populácie komárov je v našom priestore 
potrebná. Na jednej strane sú komáre 
v ekosystéme dôležitou súčasťou, 
na strane druhej nám znepríjemňujú  
život, práce v záhrade a pobyt v 
prírode. Našťastie, komáre na Slo
vensku neprinášajú hrozbu ohroze-
nia zdravia alebo života. Donedáv-
na však práve spôsob ich likvidácie 
cypermetrínom ničil ostatný hmyz, 
opeľovače, negatívne ovplyvňoval 
zdravie ľudí. Projekt plne podporujem.

Peter Buzáš 
(nezávislý)

Premnoženie komárov vnímame 
u nás v Karlovej Vsi veľmi citlivo. 
Blízkosť Dunaja má z tohto pohľadu 
negatívny dopad, lebo mračná vy-
liahnutých komárov nám všetkým 
znepríjemňujú život. Biologická re
gulácia komárov je pre nás vítaným 

riešením a v porovnaní z doteraz 
používanými chemickými preparátmi 
má minimálne zdravotné ohrozenie 
pre obyvateľov a neničí ostatnú faunu 
a flóru. Moderné ekologické správanie 
BSK v tejto oblasti považujem za uve-
domelé a vyspelé. 

Jaromír Šíbl  
(nezávislý)

Biologická regulácia komárov s po
u žitím BTI zohľadňuje požiadavky na 
ochranu obyvateľov pri kalamitnom 
premnožení komárov, pri súčasnom 
dodržiavaní vysokých štandardov 
ochrany prírody a životného prostre-
dia. Tento spôsob regulácie predstavu-
je v súčasnosti najlepšiu dostupnú 
technológiu, je však odborne aj orga-
nizačne pomerne náročný. Oceňujem, 
že BSK prevzal na seba odborné za-
bezpečenie aj celkovú koordináciu v 
úzkej spolupráci s dotknutými mesta
mi a obcami. Náš kraj má tak šancu 
dostať sa aj v tejto oblasti na úroveň 
vyspelých krajín. Príkladom nám 
môžu byť napríklad aj naši susedia v 
rakúskom národnom parku Donau
Auen.

Životné prostredie

Jar je v plnom prúde a už 
o mesiac sa začne kalendárne 
leto. To nie je spojené len 

s dlhými večermi, neskorým zápa-
dom slnka, pohodou, oddychom či 
dovolenkami, ale neodmysliteľne 
k nemu patria aj komáre. Vlani 
ich počet spôsobil kalamitu. Vstu-
pom do medzinárodného projektu 
chce Bratislavský samosprávny 
kraj (BSK) pomôcť obciam pri 
znižovaní populácie komárov pri 
kalamitných stavoch po záplavách. 
Liahniská komárov plánuje moni-
torovať pomocou vlastnej mobilnej 
aplikácie.

Kraj sa koncom minulého roku 
rozhodol pripojiť k projektu Mosqui-
to Bioregulation, ktorý si kladie za 
cieľ znížiť populáciu komárov v po-
vodí riek Morava a Dunaj. Aktivity 
chce koordinovať s rakúskou stranou, 
ktorá je iniciátorom. „Aj keď je boj s 
komármi prioritne kompetencia obcí 
a mestských častí, chceme pomôcť 
starostom a ľudom v dotknutých úze-
miach pri premnožení komárov for-
mou monitoringu liahnísk aj priamou 
aplikáciou biologickej látky. Snažíme 
sa byť nápomocní a zdieľať svoje 
skúsenosti,“ vysvetľuje motiváciu 
BSK pri vstupe do projektu hovor
kyňa Lucia Forman. Medzi projek-
tových partnerov sa postupne pripoji-
la Prírodovedecká fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave a Trnavský 
samosprávny kraj. Okrem odborníkov 
spolupracuje BSK aj so sieťou do-
brovoľníkov, ktorí sú pri používaní 
biologickej kontroly dôležití, pretože 
monitorujú liahniská komárov.

V boji proti komárom sa už dva 
roky využíva biologická látka BTI, 
ktorá nemá negatívny vplyv na oko-
litú prírodu. BSK aplikuje látku  

v liah niskách komárov. „BTI 
neúčinkuje na žiadny iný hmyz ani 
na iné vodné živočíchy. Aplikuje sa 
tam, kde je potvrdený výskyt lariev 
komárov. Donedávna sa používa-
la plošne chemická látka cyperme-
thrín, ktorá zahubila všetok hmyz, 
aj chránené druhy hmyzu ako napr. 
vážky či včely. Známe sú aj jej 
negatívne účinky na hormonálnu 
sústavu človeka,“ upozornila Lucia 
Forman. Cypermethrín je zároveň aj 
pre človeka potenciálny karcinogén. 
Látka sa nemôže dostať do vodného 
prostredia, keďže je prudko toxická 
pre všetky vodné organizmy a oboj
živelníky.

Spôsob pravidelného monitorova-
nia liahnísk komárov má zjednodušiť 
mobilná aplikácia, ktorú BSK vyvinul 
minulý rok. Na rozsiahlom území 
chce monitorovať početnosť populácií 
lariev a rýchlosť ich vývinu. Následne 
kraj môže načasovať aplikáciu bio-
logického prostriedku v ťažko do
stupných lokalitách. 

Počas projektu dôjde aj k preško-
leniu dobrovoľníkov, ktorí sa budú 
aktívne zapájať do aplikácie BTI na 
menej dostupných miestach. V rámci 
projektu boli vytipované aj  najprob-
lematickejšie územia. 

„Naším cieľom je zníženie populá-
cie komárov pri kalamitných stavoch 
po záplavách, čiže pokúsime sa udržať 
populáciu komárov v danom území na 
prirodzenej úrovni a nenarúšať eko-
logické väzby a vzťahy v prírode. Od 
projektu očakávame posilnenie 
biologickej regulácie komárov  
v prihraničnom regióne Slovenska  
a Rakúska,“ pripomenula hovorkyňa 
BSK Lucia Forman.

-ab-; Foto: ilustračné (internet)

Bratislavský kraj chce prispieť k regulácii výskytu komárov

Inzercia

BÝVAJTE IHNEĎ

KOLAUDAČNÁ 
ZĽAVA

PRÉMIOVÝ 
priestor pre život 
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Budúce rozhodnutia samosprávy 

Jozef Griač
(poslanec MČ  

Bratislava-Karlova Ves)

Každý z rodičov vie presne, čo 
dokáže jeho dieťa. Niektoré hracie 
prvky ihriska sú pre nich výzvou, aj 
keby v prvých pokusoch niektoré úkony 
nezvládli. Všetky deti sú si rovné svo-
jimi predstavami a cieľmi, čo by chceli 
vyskúšať. Určite je veľmi dôležité dostať 
na ihrisko okrem bežných hojdačiek aj 
hojdačku väčšieho rozmeru s nájazdom 
s vozíkom. Aj keď sedíme na vozíku, 
je skvelou zábavou hojdačka, kde sa 
zmestí vozík s asistentom. Vhodné sú 
aj preliezky s nižším umiestnením, aby 
ich vedeli skúsiť aj bez pomoci rodičov. 
Odporúčam aj hrazdy, ako sú v Petržal-
ke na Tyršovom nábreží. Sú vhodné pre 
posilňovanie nielen detí so znevýhod-
nením, ale aj mladých ľudí a, samozrej
me, ľudí bez hendikepu. Odporúčam 
aj lezeckú stenu, či už betónovú ale-
bo špeciálne plastovú do výšky 180 
cm s mäkkou podložkou. Privítal by 
som aj šmykľavky, ktoré si zdravotne 
znevýhodnení s najťažším postihom ve-
dia skvelo užiť. Som rád, že sa Karlova 
Ves vybrala týmto smerom.

Máj 2021

Ihrisko na Adámiho ulici čaká 
komplexná modernizácia. Pre 
finančnú aj stavebnú náročnosť 

bude rozdelená na viacero etáp. 
Karloveská samospráva sa rozhod-
la pre tento postup aj preto, aby 
nevyradila z prevádzky naraz celé 
ihrisko, keďže ho navštevuje veľa 
rodičov s deťmi. Súčasťou moder
nizácie budú nielen hracie prvky. 
Zmení sa aj jeho usporiadanie 
a bude mať prístupové a dopadové 
povrchy z nových materiálov. Po 
prvýkrát bude vytvorený priestor 
aj pre zdravotne znevýhodnené 
deti.

Počas zimných mesiacov prebehlo 
verejné obstarávanie dodávateľa pro-
jektu modernizácie ihriska. „Záleží 
nám na tom, aby naše deti mohli 
využívať nielen bezpečné ale i moder-
né ihriská s vybavením, ktoré zod-
povedá súčasným trendom. Rozhodli 
sme sa pre pilotný projekt inkluzívne-
ho ihriska, kde by našli možnosti na 
hranie aj deti so zdravotným hendike-
pom a zároveň by sa mohli začleniť 
medzi ostatné deti,“ vysvetľuje zámer 
modernizácie starostka Karlovej Vsi 
Dana Čahojová.

„Budeme radi, ak nám svoj názor 
na vytvorenie inkluzívneho ihriska 
s prvkami pre telesne znevýhodnené 
deti povedia tí, ktorých sa to najviac 
týka. Preto uvítame názor rodičov 
znevýhodnených detí na začlenenie 
takýchto hracích prvkov do projek-
tu. Vyhodnotíme ich spolu s projek-
tantom a budeme na ne prihliadať 

pri spracovaní výsledného projektu 
mode rnizácie,“ informuje vicestaros-
ta Branislav Záhradník.

Ihrisko bude členené podľa veku 
dieťaťa

Plocha zmodernizovaného ihriska 
by mala byť usporiadaná do zón, ktoré 
budú môcť navštevovať rôzne vekové 
kategórie detí a mládeže bez toho, 
aby sa pritom vzájomne obmedzova-
li. Časť plochy bude určená pre naj
menšie deti, ďalšia pre väčšie deti 
a časť ihriska by mala obsahovať aj 
špeciálne hracie prvky pre znevýhod-
nené deti. K dispozícii bude i street 
workoutová zostava, ktorá bude 
slúžiť najmä tínedžerom na cvičenie.

Ako upozorňuje Martin Malast, 

spoluzakladateľ spoločnosti Octago 
pracujúcej na modernizácii, každá 
z týchto skupín má iné požiadavky 
na hracie či cvičebné prvky a súvi
siaci priestor. „Naše skúsenosti 
hovoria, a potvrdzujú to i súčasné 
trendy návrhov detských ihrísk, že pre 
cieľovú skupinu detí starších ako štyri 
roky sú najvhodnejšie také prvky, 
ktoré umožňujú deťom tzv. kreatívny 
pohyb. Ten rozvíja ich balančno-
lezec ké zručnosti a motoriku. Deťom 
zároveň vytvárajú priestor pre ich 
vlastnú predstavivosť a voľnosť pohy-
bu,“ vysvetľuje Martin Malast.

-mš-; Foto: MiÚ, vizualizácia: 
octago.sk

V Karlovej Vsi vznikne prvé 
ihrisko aj pre znevýhodnené deti

Názor zástupcu zdravotne 
znevýhodnených

Anonymná anketa pre rodičov zdravotne znevýhodnených detí

1. hojdačka pre užívateľa  
na invalidnom vozíku

3. hojdačka pre  
užívateľov s epilepsiou

Akým zdravotným znevýhodnením trpí vaše dieťa? ...............................................................................

................................................................................................................................................................
Aký je jeho vek? .....................................................................................................................................

Na akej ulici (bez uvedenia čísla) bývate? .............................................................................................
................................................................................................................................................................

Aký hrací prvok by ste privítali na budúcom ihrisku na Adámiho ulici? (zakrúžkujte)
1. hojdačka pre užívateľa na invalidnom vozíku
2. kolotoč aj pre užívateľa na invalidnom vozíku
3. hojdačka pre užívateľov s epilepsiou

Svoj názor môžete vyjadriť do 10. mája prostredníctvom elektro nickej ankety, ktorú nájdete na 
webstránke www.karlovaves.sk, alebo vystrihnite tento kupón a pošlite ho do 7. mája na adre-
su Karloveské noviny, Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 
Bratislava.

2. kolotoč aj pre užívateľa na 
invalidnom vozíku

Zmodernizované ihrisko poskytne priestor pre rôzne vekové skupiny detí.
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Vnútroblok na Púpavovej by 
mohol výrazne ožiť

Dažďové záhony, kvitnúce 
trvalky, okrasné trávy aj 
nové stromy. Pripravený 

projekt revitalizácie parku je 
špeciálne zameraný na udržateľné 
hospodárenie so zrážkovou vodou. 
Primárnym cieľom je zachovanie 
vody v prostredí, a to najmä 
z dôvodu vytvorenia príjemnejšej 
mikroklímy počas horúceho leta.      

Projekt doplní výsadba domácich 
druhov medonosných kríkov, trva-
liek a tráv. Podporí sa tým druhová 
rozmanitosť, nehovoriac aj o peknom 
vizuálnom skrášlení parku, ktorí majú 
obyvatelia Púpavovej 10 – 30 radi. 
Revitalizácia sa bude uskutočňovať po 
etapách. Pri výbere lokality sa zohľad-
nili problémy so stekajúcou vodou zo 
svahovitých chodníkov. Práve táto 
skutočnosť trápi aj obyvateľov na 
Púpavovej. 

„Voda, ktorá steká po chodníku, je 
odvedená do kanalizácie a na priľahlú 
komunikáciu. Aby sme dažďovú vodu 
dostali do podložia a z chodníkov, 
navrhli sme popri chodníkoch výkopy 
20 až 30 cm, ktoré budú zasypané 
makadamom. To umožní aj prejazd 
motorových vozidiel priľahlých obyt-
ných domov. Touto formou riešenia 
chceme stekajúcu vodu využiť pre 
podložie, blízke okrasné záhony s 
výsadbou kvetín, ale rovnako chceme 
predísť vyjazdeným koľajovým pásom 
v trávniku popri chodníku pri vstupe 
do parku, k priľahlému domu a o stat-
ným priestorom,“ približuje ideu pro-
jektu vedúca referátu životného pro
stredia Lucia Brezovská.

Návrat k prírode
S územným rozvojom sa zvyšuje 

podiel nepriepustných plôch (betón, 
asfalt) a voda odteká do kanalizácie. 

Tým sa zhoršuje kvalita prostredia, 
v ktorom človek žije. Stavebná čin-
nosť zvyčajne pečatí zemský povrch, 
limituje vstrebanie dažďovej vody do 
pôdy a následný výpar. Zvyšuje sa 
tým riziko povodní. 

„Postupne vykopeme záhon vo 
viacerých úrovniach, aby sme za-
bezpečili udržanie dažďovej vody 
v  záhone. Záhony máme rozdelené 
na dva celky. Jeden je v prednej 
časti parku Púpavová a druhý je na 
Púpavovej ulici 26 – 28,“ povedala 
Lucia Brezovská.

V parku vysadia záhony
Dažďový záhon osadia trvalkami a 

trávami určenými pre prípadné zavod-
nenie územia. Ostatné záhony oboha-
tia trvalky, kríky, okrasné trávy, ale 
aj nové stromy. Zamulčia ich kôrou, 
čím sa zníži strata vlahy z pôdy. Zo
stane vlhká pre potreby vegetácie. 
„Do okolia by sme chceli prilákať čo 
najviac medonosného hmyzu, ktorý sa 
postupne z týchto trávnatých častí bez 
kvetov vytráca. Vyparená a zachytená 
dažďová voda v parkových úpravách 
zmierňuje teplotu v priemere asi o 
2 °C. Aby sme prispeli k ochladeniu 
a pritieneniu vybraného priestoru, 
navrhujeme aj výsadbu okrasných 
drevín,“ naznačuje hlavné úpravy Lu-
cia Brezovská.

Šachové stoly aj búdky pre vtáky
Výsadbu doplnia aj drevené móla, 

ktoré prepoja chodník s trávnatou 
časťou pomedzi okrasnými záhonmi. 
Nad pieskoviskom bude umiestnená 
tieniaca plachta, ktorá zabezpečí 
pritienenie pieskoviska v horúcom 
letnom období. Stromy ukotvia 
drevenými kolmi, aby sa zabezpeči-
la stabilita vo veternom období. Ku 

koreňovým balom zvedú vodu pri po-
lievaní v jarnom, letnom i jesennom 
období. 

V parku sú navrhované štrkové 
plochy, ktoré budú mať za úlohu 
dažďovú vodu zachytiť a odviesť 
do podložia. Štrkové plochy budú 
pritienené navrhovanými drevi
nami, osadené mobiliárom pre  
oddych a skva litnenie priestoru pre 
návštevníkov. Posedenia doplnia aj 
šachové stoly. Chýbať nebudú ani 
vtáčie búdky, pitné nádoby pre vtáky 
aj hmyzie domčeky.

Celková výmera okrasnej výsadby 
predstavuje 920 m2. Výmera záhonov 
zabezpečuje zvýšenie vlhkosti vzdu-
chu na pozemku a v okolí a zároveň 
znižuje teplotu v horúcom letnom 
období. Pozemok je vo vlastníctve 
hlavného mesta a v správe Karlovej 
Vsi. 

Celkový rozpočet projektu je 
20 220 eur. Karlova Ves ho zrea
lizuje vďaka grantu vo výške 12 500 
eur, poskytol ho Bratislavský samo-
správny kraj. Karlova Ves ho spolu-
financuje sumou 7720 eur. 

-ab-; Foto: MiÚ

Ako pomôžu dažďové záhony?
• v parku sa príjemne zníži teplota – vyparená a pozbieraná  

dažďová voda v parkovej úprave zmierni teplotu  
v priemere asi o 2 °C

• zvýši sa vlhkosť vzduchu – na pozemku a v okolí 
sa bude ľuďom lepšie dýchať

• zníži sa prašnosť a výskyt alergénov v ovzduší
• zvýšia sa zásoby podzemných vôd

• do parku sa vrátia voľne žijúce živočíchy, vtáky aj motýle
• dažďová voda sa vráti do malého vodného cyklu

• vytvoria sa podmienky pre vznik unikátneho ekosystému

Vo vnútrobloku pribudnú záhony s novými stromami, kríkmi, okrasnými trávami a trvalkami.



8

www.karlovaves.sk KARLOVESKÉ NOVINY 

máj 2021 Životné prostredieMáj 2021

Na desiatich lokalitách Kar-
lovej Vsi sa v sobotu 17. 
apríla zišli tí Karlovešťa-

nia, ktorí sa rozhodli privítať jar 
uprataním okolia domov. Tradičné 
jarné upratovanie sa po minu-
loročnej prestávke síce uskutočnilo, 
ale v podobe aktivít malých skupi
niek dobrovoľníkov.

„Platné protiepidemiologické  
opa  trenia neumožnili návrat tohto 
tradičného podujatia k masovejšiemu 
zapojeniu obyvateľov. Aj pomoc Kar-

lovej Vsi sa tentokrát obmedzila na 
odvoz vyzbieraného odpadu. Nepo-
chybne i takúto formu pomoci ocenili 
dobrovoľníci, ktorí sa do akcie zapo-
jili,“ povedala Halina Trubínyiová  
z referátu životného prostredia.

-mš-; Foto: osobný archív rodiny

Jarné upratovanie  
bolo komorné

Pokiaľ máte doma nepotrebnú práčku, chladničku alebo zastaraný 
počítač bez monitoru, rádio či DVD prehrávač, neodhadzujte ich len 
tak ku kontajnerom komunálneho odpadu. V sobotu 22. mája Kar-

lova Ves v spolupráci so združením ENVIDOM zabezpečí bezplatný odvoz 
vyradených elektrospotrebičov na ekologickú recykláciu. Zber sa netýka 
starých televízorov a monitorov, tie patria do škodlivého odpadu.

Najneskôr do 19. mája kontaktujte zamestnancov miestneho úradu na 
telefónnych číslach 02 707 11 281 alebo 02 707 11 275 alebo emailom na 
adrese halina.trubinyiova@karlovaves.sk prípadne magdalena.svorenova@
karlovaves.sk. Pri nahlásení treba uviesť druh a počet spotrebičov, meno, priez-
visko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče 
odviezť. Ich odvoz si môžete objednať aj prostredníctvom webovej stránky 
www.zberelektroodpadu.sk

V deň zberu 22. mája do 8.00 h ráno vyložte elektroodpad do vchodu by-
tového domu alebo za bránu rodinného domu. Ak sa nepodarí od vás pre vziať 
nahlásený elektroodpad do 14.00 h, kontaktujte linku zberu na čísle 0907 
434 303.             -mš-

V máji sa môžete zbaviť 
starých elektrospotrebičov 
ekologicky

Do upratovania sa zapojili aj 
malí Karlovešťania z okolia 

Kuklovskej ulice.

Inzercia

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva vyzval obce, 
podnikateľské a právnické 

subjekty a tiež občanov na vyko-
nanie pravidelnej celoplošnej 
jarnej deratizácie. Tá by sa mala 
na území Karlovej Vsi realizovať do 

konca mája.
Podnikatelia deratizujú svoje objek-

ty, rozvody a areály, ktoré sú určené 
na podnikanie a bývanie, vrátane ob-
jektov školských a zdravotníckych 
zariadení, zariadení sociálnych 
služieb, bytových a polyfunkčných 

domov, skladov a skládok odpadov. 
Deratizáciu môžu vykonať len pro
stredníctvom oprávnených firiem.

Občania majú vykonať dera-
tizáciu na pozemkoch a v objektoch 
využívaných na chov hospodárskych 
zvierat a v prípade známok výsky-

tu hlodavcov aj v pivničných  
a prízemných priestoroch v rodin-
ných  domoch a objektoch určených 
na bývanie. Môžu ju urobiť i svojpo-
mocne prípravkami, ktoré sú určené  
a schválené na tento účel.

-mš-

Jarnú deratizáciu treba urobiť do konca mája

Karlova Ves je  
aj na Facebooku
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hmyz využije peľ týchto rastlín ako 
potravu, alergici nemusia mať obavu z 
jeho vyššieho výskytu v ovzduší.

Pôdu pre novú výsadbu prekypri-

li ešte pred zimou. Dosiali aj lúky  
v parku na Kempelenovej, v Parku 
SNP a na Segnerovej.

-mš-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Kvitnúce motýlie lúky by 
mali toto leto pribudnúť na 
Nám. sv. Františka medzi 

kostolom a priechodom pre chod-
cov, na križovatke Veternicová – 
Majerníkova, pri hlavnej ceste od 
Karloveskej po Tilgnerovu na ze-
lenej ploche a na ostrovčeku vedľa 
parkoviska na Čavojského.

„Obyvatelia z okolitých domov sa 
môžu tešiť na bohatú zmes letničiek, 
medzi ktorými nájdu laločnicu, večer-
nicu, pyštek, cíniu, nechtík, rudbekiu, 
černušku či jazylku. Kvitnúť budú od 
júna až do septembra či októbra. Do-
sahujú výšku 15 až 35 cm. Nájdu tu 
ale aj nevädzu, ľan, borák, ostrožku 
či limonku, ktoré kvitnú od júna do 
septembra a rastú do výšky 50 až 60 
cm. Chýbať nebude ani ďatelina pur-
purová, ktorá je tiež vynikajúcou me-
donosnou plodinou. Poskytuje včelám 
nektár i peľ a na jednom mieste vytrvá 
zväčša jeden rok. Kvitne od mája do 
augusta,“ informuje vedúca referátu 
životného prostredia karloveského 
miestneho úradu Lucia Brezovská. 

Vysadené letničky budú prinášať 

nielen estetický zážitok, ale keďže 
ide prevažne o medonosné druhy, 
poslúžia aj ako zdroj potravy pre vče-
ly, motýle či iné opeľovače. Tým, že 

V lete zakvitnú ďalšie motýlie lúky

Inzercia

Barbara Szalaiová
moderná zmrzlinárka

Elektrina pre 
klimatizáciu na rok 

zadarmo

Len za 1 ◊ denne

S klímou od ZSE 
sa budete cítiť 
doma ako doma

Predĺžená záruka 
až 6 rokov

Potrebujete poradiť? Napíšte na klima@zse.sk alebo 
nás navštívte v ZSE Centre Bory Mall. 
www.zse.sk | 0850 111 555

Karloveske noviny_204x134mm_Klima.indd   1Karloveske noviny_204x134mm_Klima.indd   1 23.04.21   5:4423.04.21   5:44
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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

ŠkolstvoMáj 2021

Karlova Ves aj tento rok zjed-
noduší situáciu rodičom 
budúcich škôlkarov. O pri-

jatie dieťaťa do materskej školy 
môžu požiadať z pohodlia domo-
va, priamo cez počítač. Žiadosť 
o prijatie nájdu rodičia detí na we-
bovom sídle materskej školy a na 
webstránke Karlovej Vsi v sekcii 
Školstvo. 

Po odoslaní elektronickej žiados-
ti dostane rodič dieťaťa potvrdzujúci 
email s kópiou žiadosti vo formáte 
pdf. „Žiadosť si rodič vytlačí a nechá 
potvrdiť u všeobecného lekára pre 
deti a dorast. Po jej podpísaní obid-
vomi rodičmi ju osobne doručí do ma-
terskej školy vo vopred dohodnutých 
termínoch,“ informuje vedúca odde

V nedeľu 2. mája to bolo 30 
rokov od otvorenia brán 
tejto materskej školy (MŠ). 

V jej histórii je nespočetné množ
s tvo životných príbehov, udalostí, 
zážitkov a spomienok. Počas trid-
siatich rokov prešlo bránou ma-
terskej školy 5276 detí. Prežili tu 
nezabudnuteľné chvíle svojho det
stva a odniesli si spomienky na časy 
detskej radosti. Mnohí z nich sú 

aj v Centre služieb občanom na Nám. 
sv. Františka 6. 

Potvrdenie od detského lekára o 
zdravotnej spôsobilosti dieťaťa vrá-

lenia školstva miestneho úradu Iliana 
Medviďová. Materská škola overí 
údaje o rodnom čísle a trvalom po-
byte rodičov z rodného listu a občian-
skych preukazov rodičov. Po dohode 
je možné vytlačenú žiadosť zaslať 
aj poštou, či vhodiť do schránky na 
budove materskej školy. Konkrétne 
dni a časy zverejnili škôlky na svojich 
webových sídlach. Riaditeľka mater-
skej školy (MŠ) rozhodne o prijatí 
dieťaťa do 15. júna.

„Ak rodič nemá možnosť vytlačiť si 
elektronicky vyplnenú žiadosť, ktorú 
dostane v spätnom e-maili, môže si 
dohodnúť termín stretnutia s riaditeľ-
kou MŠ a tam mu žiadosť vytlačia,“ 
pokračuje Iliana Medviďová. Tlačivo 
žiadosti si rodičia môžu vyzdvihnúť 

úspešní mladí ľudia a rodičia. 
„Najdôležitejšie, najťažšie, ale i 

najkrajšie bolo poskytovať deťom 
výchovu a vzdelávanie, prejaviť im 
lásku a porozumenie a dať im pevné 
základy primárneho vzdelania pre 
ďalší život v spoločnosti. Vždy sme 
sa spoločne snažili, aby z detí v našej 
´škôlke´ vyrástli nielen osobnosti 
pripravené do budúceho života, ale 
i ľudia s otvorenou mysľou a srdcom. 

Niektoré pani učiteľky u nás pracujú 
úplne od začiatku, od jej vzniku v roku 
1991 a zanechali tu kus svojho života, 
za čo im patrí veľká vďaka,“ povedala 
riaditeľka MŠ Iveta Ryzá.

Napriek tomu, že po tridsiatich 
rokoch je škôlka už zabehnutou in-
štitúciou, aj riaditeľka Iveta Ryzá vidí 
pred sebou nové výzvy. „Želám si, 
aby naším bohatstvom bol aj naďalej 
tím ľudí so zmyslom pre zodpovednosť 

a kreativitu, ktorý sa dokáže vyrovnať 
s novými výzvami. Verím, že naša ško-
la bude aj v budúcnosti vychovávať 
a formovať ďalšie generácie detí, 
dobre pripravených na svoj profe-
sionálny, ale aj osobný život. Mojím 
úprimným želaním je, aby sme zo-
stali v srdciach ďalších generácií detí 
a rodičov aspoň tak ako doteraz,“ za-
končila Iveta Ryzá.    -ab-; Foto: MiÚ

tane údaja o povinnom očkovaní 
môže byť súčasťou žiadosti, alebo ho 
lekár vydá na vlastnom tlačive. 

-mš-; Foto: MiÚ

Zápisy do materských škôl 
budú od 1. do 16. mája

Kolektív zamestnancov 
z MŠ Majerníkova 11, 
vpredu uprostred stojí 
riaditeľka Iveta Ryzá.

Kým niektoré deti čaká ešte len zápis do MŠ, títo predškoláci z MŠ  
Majerníkova 11 ju onedlho opustia.

MŠ Majerníkova 11 
oslavuje tridsiatku
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Rozhovor

Z jeho výkresov vzišli stav-
by v Alžírsku, Bratislave, 
Trenčíne, Žiline, Rožňave, 

vo Vysokých Tatrách, ale aj 
v domácej Karlovej Vsi. Hotely 
Danube a Forum patrili dlhé roky 
k dominantám bratislavského 
Starého Mesta. Aj na nich sa pre-
javil architektonický rukopis Kar-
lovešťana Jána Poláška. 

Túžili ste sa stať architektom od 
mala?

Áno, bola to moja vysnívaná pro-
fesia. Starší brat bol takisto architek-
tom, takže mal som v ňom určitý 
vzor. Pokladám za šťastie, že som sti-
hol študovať na Fakulte architektúry 
a pozemného staviteľstva Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave 
v období, keď mi bolo umožnené čer-
pať zo znalostí skutočných profesorov 
architektov. Bohužiaľ, mnoho z nich 
bolo po roku 1968 zo školy prepus-
tených.

Kam smerovali vaše profesijné kro-
ky po vysokej škole?

Začal som pracovať pre Zdravopro-
jekt, ktorý sa špecializoval na výstav-
bu zdravotníckych zariadení. Na jed-
nej strane to bola práca zaujímavá, 
no pomerne frustrujúca, keďže sa nie
ktoré stavby stavali nekonečne dlho. 
Napríklad, s kolegom Šišolákom sme 
naprojektovali nemocnicu v Rožňave, 
ktorá sa stavala neuveriteľných 10 
rokov. Príčinou bola nedostačujú-
ca pripravenosť realizačných firiem 
a materiálové zázemie stavebnej pro-
dukcie, tiež preferovanie hromadnej 
bytovej výstavby, teda panelákov. 

V porovnaní s vašim zahraničným 
pôsobením mohli takéto problémy 
pôsobiť absurdne.

Tempo práce bolo diametrálne 
odlišné. V Alžírsku realizovali 
výstavbu zahraničné firmy a perfekt
ne zohrané tímy profesionálov. Počas 
troch rokov môjho pôsobenia na se-
vere Afriky sme sa nestačili čudovať, 
ako rýchlo dokážu stavebné práce 
napredovať. Domáci mali enormný 

záujem o výstavbu nových satelitov 
v okolí hlavného mesta a takpove
diac nám brali naše výkresy ešte teplé 
z rúk. Development mali pod palcom 
Francúzi a Španieli, ktorí si najímali 
na konkrétne práce ďalšie špičkové 
zahraničné firmy. Výstavba tunelov 
a diaľnic netrvala ani zďaleka toľko 
ako u nás. Nespájal by som to ani s fi-
nancovaním stavby. Alžírčania síce 
peniaze mali, ale tiež neboli naivní, 
aby niekoho zbytočne preplácali. Jed-
noducho, v porovnaní so Slovenskom 
to fungovalo efektívnejšie.

Nie je v tomto smere u nás skôr by-
rokratický problém, ktorý predlžu-
je a zdražuje stavebnú činnosť?

V Alžírsku boli zodpovedné orgány 
otvorené výstavbe a mali jasno v tom, 
čo chcú. V čase môjho pôsobenia 
malo ich hlavné mesto milión oby-
vateľov. Dnes ich má osem. Bratisla-
va na tom tiež nie je úplne odlišne. 
Z mesta so 160tisíc obyvateľmi, ako 
si ho ešte ja pamätám, je dnes pol 
miliónové. S Bratislavou sa však stále 
vlečie problém, že rástla bez defino-
vanej vízie rozvoja, či urbanistického 
konceptu tvorby mesta.

Minulý režim pri výstavbe príliš 
nerátal s tým, že auto bude takmer 
v každej domácnosti. Existuje vô-
bec riešenie tohto problému?

Problematika dopravnej infraštruk-
túry by sa mala riešiť pred začiat-
kom výstavby sídlisk. Ale nie je to 
iba o dopravných komunikáciách. 
Výstavba sídliska má vychádzať 
z kvalitnej urbanistickej štúdie, ktorá 
zahŕňa viacero aspektov. Ako jeden 
z novších príkladov môže poslúžiť 
sever Viedne, kde vyrástlo sídlis-
ko pre 100tisíc obyvateľov. Všetko 
v dostupnosti komunikačného napoje-
nia na mestskú infraštruktúru, vrátane 
linky metra. Takýto prístup kompe-
tentných, keď sa najprv rozmýšľa ako 
tam ľudí dopraviť a ako bude vyzerať 
ich život na sídlisku, zatiaľ väčšinou 
iba obdivujeme. Karlova Ves má as-
poň to šťastie, že cez ňu vedie elek-
tričková radiála. 

V Karlovej Vsi ste sa architekto
nicky podieľali na výstavbe by-
tových domov na Majerníkovej, 
Sumbalovej, Matejkovej alebo 
Kresánkovej. Ako ich hodnotíte 
s odstupom času?

Keďže ide o Dlhé diely, dôležitým 
aspektom v tejto lokalite je parko-
vanie. Spolu s mojím ateliérovým 
kolegom a spoluautorom architektom 
Borisom Džadoňom, sa nám zakom-
ponovaním podzemných garáží  po-
darilo eliminovať prebytok áut v ex-
teriéri, čo je určite veľkým pozitívom 
pre verejný priestor. Bytový komplex 
Kaskády je vsadený do zelenej plochy, 
čo vytvára príjemné prostredie na 
bývanie. Bytový dom na Matejkovej, 
ktorý je v susedskej blízkosti Kaskád, 
má výborné dispozície jednotlivých 
bytov, ktoré zaiste tešia ich majiteľov. 
Bytový dom na Sumbalovej zasa ob-
sahuje bytovú časť, administratívne 
priestory a vnútorné átrium, určené 
iba pre jeho obyvateľov. Terasové 
domy na Matejkovej  využívajú južnú 
orientáciu s výhľadom na Dunaj.

Takmer každá ďalšia výstavba 
v Karlovej Vsi vzbudzuje vášnivé 
diskusie o zahusťovaní mestskej 
časti. Prihliadali ste pri svojej tvor-
be na situáciu v daných lokalitách 
a vplyv projektov na kvalitu býva-
nia pôvodných obyvateľov?

Áno, aj tento aspekt by mal ar-
chitekt zohľadňovať. Málokedy sa 
stane, že architekt nenarazí na odpor 
obyvateľov. Ľudia vidia v novej 
výstavbe najmä dva problémy – par-
kovanie a zastavanie zelených plôch. 
Väčšina novostavieb rieši parko-

vanie podzemnými garážami. Zelené 
plochy sa dajú primerane suplovať 
výstavbou parku pre verejnosť, alebo 
zelenými strechami.

Z vášho ateliéru vyšli aj hotelové 
dominanty hlavného mesta, ako 
Hotel Danube (dnes Park Inn), tiež 
spoluautorstvo na Hoteli Forum 
(dnes Crowne Plaza) s kolektívom 
z ateliéru v projektovom ústave. 
Najmä prvý menovaný má dnes už 
značne pozmenený vzhľad exterié-
ru. Ako ich vnímate dnes?

Hotel Forum má svojim vzhľadom 
stále čo povedať aj dnes. Bohužiaľ, to 
sa už nedá povedať o pôvodnom hoteli 
Danube, ktorý „vzali do parády“ noví 
investori a spravili z neho nevkusný 
„adventný kalendár“. Niet sa čo čudo-
vať, že nová fasáda vzbudila nevôľu 
u Bratislavčanov. S tým sa však nič 
nedá robiť. Ani mne sa to osobne 
nepáči, ale musel som sa od toho odo-
sobniť. 

Stretli ste sa pri svojej pracovnej 
činnosti Slovensku s nejakými ab-
surdnými situáciami?

Svojho času sme s kolegom vypra-
covali projekt železničnej stanice 
v Petržalke, súčasťou ktorej sú aj 
podzemné parkovanie miesta. Málo
kto o nich vie, ale je ich tam približne 
stovka. Viete si predstaviť, že nie sú 
sprístupnené iba pre to, že železnice 
s ich sprístupnením nesúhlasia? 
Sto parkovacích miest priamo pod 
stanicou, ktorá má priame spojenie 
s Viedňou. Ťažko uveriteľné, absurd-
né, ale je to tak.

-ab-; Foto: MiÚ

Ján Polášek: „Kvalitná  
mestská architektúra  
by mala vychádzať 
z urbanistických štúdií.“

Architekt a Karlovešťan Ján Polášek projektoval aj bytové domy  
na Kresánkovej ulici (v pozadí).
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V mozgu je pre každý zmysel 
vyhradená určitá oblasť. 
Informácia prichádzajúca 

z jednotlivých zmyslových orgá
nov je najprv hodnotená oddelene  
v jednotlivých mozgových oblastiach  
a potom je integrovaná do celkového 
obrazu. Motorická pamäť, ktorá 
nám umožňuje vnímať polohu 
nášho tela a predmetov v priestore, 
dopĺňa a zvyšuje počet informácií 
zachytených piatimi základnými 
zmyslami. Ako môžeme trénovať 
jednotlivé druhy pamäti?

Pamäť zraková
Povystrihujte z niekoľkých časo

pisov 12 rôznych obrázkov. Potom 
ich dve minúty pozorujte rozložené na 
stole. Po dvoch minútach ich prekry-
te niečím nepriehľadným (obrusom, 
novinami) a na papier napíšte čo naj
viac obrázkov, ktoré si dokážete vy-
baviť.

Pamäť sluchová
Požiadajte o pomoc blízkeho člove-

ka. Poproste ho, aby vám prečítal 
dvakrát za sebou 12 rôznych slov, 
najlepšie podstatné mená. Potom sa 
pokúste na papier napísať maximum 
slov, ktoré si vybavíte a následne na 
to spoločne skonzultujte výsledok.

Iná možnosť – pomocník preve-
die osem rôznych zvukov za sebou 
(napr. roztrhnutie papiera, potiahnutie 
stoličky, buchnutie dverí, zatvorenie 

Starší Karlovešťania nad 70 rokov, ktorí si ešte nestihli vyzdvihnúť 
bezplatné balenie vitamínu D3, tak môžu spraviť v štyroch kar-
loveských lekárňach. Stačí predložiť poukážku, ktorú dostali v marci 

do svojej poštovej schránky.
Benefit, ktorý pre starších Karlovešťanov pripravila mestská časť, ešte stále 

nevyužila značná časť seniorov. Ide o ďalšiu formu pomoci zo strany mestskej 
časti pre najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov. Februárová distribúcia 10tisíc 
respirátorov FFP2 pre Karlovešťanov nad 70 rokov sa stretla s pozitívnymi 
reakciami a motivovala mestskú časť k ďalšej materiálnej pomoci.

 -ab-

okna, zvonenie budíka alebo telefónu, 
zakašľanie, cinknutie pohárov atď.). 
Majte po celú dobu zatvorené oči, 
snažte sa bez zrakovej kontroly jed-
notlivé zvuky identifikovať a taktiež si 
ich zapamätať. Potom všetko napíšte 
na papier a skonzultujte správnosť 
s tým, kto vám pomáhal.

Pamäť hmatová
Opäť požiadajte o pomoc niekoho 

blízkeho. Poproste ho, aby vám dal 
do igelitovej tašky desať rôznych vecí 
dennej potreby. Potom sa pokúste len 
hmatom, bez zrakovej kontroly roz-
poznať, o aké predmety ide a zapíšte 
si ich. Časový limit – štyri minúty.

Pamäť čuchová
Poproste blízkeho človeka nech 

vám dá privoňať k piatim druhom rôz
nych korení, vy majte celý čas pri roz-
poznávaní vône zavreté oči. Snažte 
sa čuchom zistiť, aké je to korenie  
a zapamätajte si ho. Po zhruba šty-
roch minútach ovoniavania pomocník 
všet ko schová, vy otvoríte oči a všet-
ko si zapíšte.

Pamäť chuťová
Úloha je založená na podobnom 

princípe ako predchádzajúca. Opäť 
potrebujete nejakého pomocníka, 
ktorý vám bude do úst vkladať po
stupne päť rôznych potravín (napr. 
kúsok ovocia, zeleniny, trošku jogur-
tu, kúsok pečiva) a vy so zatvorenými 
očami rozpoznávate, o ktorú potra-

vinu ide. Po uprataní všetkých testo-
vaných potravín sa pokúste zapísať 
všetkých päť položiek. Časový limit 
– zhruba štyri minúty.

Pamäť motorická
Vytvorte si vlastnú jednoduchú 

cvičebnú zostavu. Skúste napríklad 
na začiatku štyri rôzne cviky v sta-
novenom poradí. Niekoľkokrát ich 
zopakujte. Za dve hodiny si túto zo
stavu opäť zopakujte. Napr. aj tanečné 
kroky, ktoré si doposiaľ pamätáte ešte 
z tancovačiek.

Ak prevediete všetky tieto úkony, 
pravdepodobne zistíte, že najlepšie 
sa vám pamätali informácie, ktoré ste 

mali možnosť kontrolovať zrakom. 
Taktiež ste u zrakovej pamäti zvládli 
najviac položiek (maximálne 12 opro-
ti piatim alebo ôsmim položkám pri 
ďalších úlohách). Je to preto, že zra-
ková (vizuálna pamäť) býva u väčšiny 
ľudí dokonalejšia než ostatné druhy 
pamäti, ale to, samozrejme, nemusí 
byť pravidlom.

-dď-; -red-; Foto: @SAMPHO-
TOSTOCK / Denis Amato

Zdroj: Suchá, Jitka: Trénujte si 
pamäť, Portál, Praha 2010

Pamäť a zmysly sú spojené 
nádoby

Vitamín D3 pre seniorov je 
stále k dispozícii

ANGIOTHERAPY s.r.o.
MUDr. Viliam Slezák CSc, MPH

Cievno-chirurgická ambulancia - vyšetrenia, ambulantné cievnochirurgické zákroky. 
Má za sebou 36 r. klinickú prax v odbore cievna chirurgia a chirurgia. Absolvoval študijné pobyty v New Yorku,  

Prahe, Mayo kl., Viedeň a pôsobil ako primár cievnej chirurgie FNSP Bratislava
lndividuálny prístup k zdravotnému stavu pacienta

Zameranie ambulancie:
• Komplexné riešenie problémov cievneho a lymfatického systému, USG vyšetrenie, diagnostika a liečba

• komplexné chirurgické vyšetrenie s USG vysetrení brucha, štítnej žľazy
• cievne vyšetrenie pacientov s diabetickou nohou - edukácia, osveta pacientov

• cievno - chirurgické ošetrenie chronickych rán, vredov predkolenia, zápalov - trombózy
• sklerotizácia varixov na DK, operácie varixov-mikroflebektomia, RFA, Laser ablácia

• podávanie vazodilatačných, C. vit. inf. roztokov
• liečba ochorení konečníka fisury, hemeroidy

• liečba bolestí v oblasti malej panvy
• poradenstvo pacientov s cievnym ochorením, poradenstvo v oblasti životosprávy, výživy

Poliklinika KV, Líščie údolie 57, Bratislava
Pondelok - Streda: 8.00 - 15.00

Ambulancia nie je v zmluvnom vzťahu spoisťovňami
mail: viliam.slezak@gmail.com, www.angiotherapy.sk, +421 905 269 926

V rámci Vašeho komfortu Vás objednávame presne na čas.
Ordinačné hodiny:

Poliklinika Šamorín, Hlavná ul. 50
Štvrtok, Piatok: 9.00 - 15.00

Inzercia

Spevácky zbor Senioranka hľadá záujemcov z radov 
dôchodcov do 70 rokov do svojho súboru.  

Záujemcovia sa môžu hlásiť na čísle 0903 717 539.

OZNAMPOMOC SENIOROM
Ste v dôchodkovom veku a nemáte možnosť zaregistrovať sa 
na očkovanie cez počítač alebo mobilný telefón? Obráťte sa 

na miestny úrad, pomôžeme vám s registráciou na očkovanie. 
Telefónna linka počas pracovných dní: 0940 634 198

Podľa niektorých odborníkov:
• 10% si pamätáme z toho,  čo počujeme

• 15% si pamätáme z toho, čo vidíme
• 20% si pamätáme z toho, čo súčasne vidíme aj počujeme

• 40% si pamätáme z toho, o čom diskutujeme
• 80% si pamätáme z toho, čo priamo zažijeme a robíme

• 90% si pamätáme z toho, čo sa pokúšame naučiť druhých



13

KARLOVESKÉ NOVINY www.karlovaves.sk

Informujeme

S príchodom teplejšieho 
jarného počasia sa začala 
aj cyklistická sezóna. Ako 

však upozorňuje polícia, spolu 
s častejším používaním bicyklov 
sa zvýšilo aj množstvo ich krádeží 
z karloveských pivníc aj chodieb 
bytových domov. Polícia vyzý-
va majiteľov bicyklov, aby pred-
chádzali krádeži. Bicykel by mali 
uložiť do uzamknutých priestorov.

„Zaznamenali sme zvýšený počet 
krádeží bicyklov vo štvrtom bratislav-
skom okrese. Odcudzenie bicykla je 
pomerne častým javom hlavne počas 
jarných a letných mesiacov, pre-
tože ich zlodeji môžu ľahko speňažiť. 

Hoci sa nezdá byť taká závažná ako 
iná majetková trestná činnosť, treba 
pripomenúť, že ceny horských bicyk-
lov a elektrobicyklov sa pohybujú aj 
v tisícoch eur,“ upozorňuje Martina 
Kočišová z úseku prevencie a styku 
s verejnosťou Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru Bratislava IV.

Polícia preto vyzýva občanov, aby 
venovali v jarnom a letnom období 
zvýšenú pozornosť uloženiu a uzam-
knutiu svojich bicyklov, najmä pokiaľ 
ich majú uložené v spoločných prie-
storoch bytových domov prípadne 
garáži. 

-mš-; Foto: @SAMPHOTOSTOCK 
/ Couperfield

Policajti zaznamenali nárast 
krádeží bicyklov
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Ktorý projekt  
Karlovej Vsi a 

obyvateľov z Ulice  
Hany Meličkovej oslavuje 

2. výročie?

Krížovka

Odporúčania polície: 
• nenechávajte voľne odložené a neuzamknuté bicykle na verejnosti, 
na dvore rodinného domu, v spoločných  priestoroch obytných domov, 

garážach, v pivniciach alebo v kočikárni,
• rovnako si uzamknite bicykel v pivnici, v garáži, v kočikárni, na balkóne,

• zabezpečte si kvalitný kovový uzamykací systém,    
• v prípade akéhokoľvek podozrenia z protiprávnej činnosti podozrivých 

osôb v okolí,  volajte linku 158.  
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Májové jednohubky. Taký 
je názov nového typu 
podujatia, ktoré pri

pravuje Karlova Ves na sobotu 29. 
mája. Vychádza síce z obľúbeného 
májového podujatia Karloveský 
Majáles, ale z dôvodu epidemio-
logických opatrení má zmenený 
formát i charakter. Upriamuje po-
zornosť na karloveské komunity, 
ich podporu a prezentáciu. 

„Hľadáme nové možnosti a nové 
typy podujatí, aby sme podporili 
umeleckú scénu, naplnili očakávania 
divákov a zároveň dodržali aktuálne 
opatrenia. Sme radi, že nám pomôže 
Bratislavské kultúrne a informačné 
stredisko (BKIS). Situácia je zložitá, 
ale aj v nej dokážeme nachádzať 
východiská a nové formy spolupráce," 
informuje vedúca oddelenia kultúry 
karloveského miestneho úradu Adriá-

na Majka.
Komunitné podujatia, ktoré majú 

nahradiť tradičný majáles v Líščom 
údolí, sa uskutočnia na rôznych 
mies tach Karlovej Vsi a v rôznych 
časových intervaloch. Ak bude situá-
cia priaznivá, môžu sa obyvatelia Kar-
lovej Vsi tešiť na kultúrny program 
na Dlhých dieloch na tzv. školskom 
námestí aj na Námestí sv. Františka. 
„I keď sa protiepidemiologické opat-

renia postupne uvoľňujú, momentálne 
ešte naisto nevieme, čo sa z pripravo-
vaných podujatí napokon uskutoční. 
Preto odporúčame obyvateľom Kar-
lovej Vsi sledovať oficiálnu webovú 
stránku a profil mestskej časti na so-
ciálnej sieti Facebook a Instagram,“ 
upozorňuje Adriána Majka.

-mš-; Foto: Klub vodných  
športov Karlova Ves

Karloveský Majáles nahradia Májové jednohubky

 Karloveské rameno  Člnkovanie s vodákmi
Pokojné vody Karloveského ramena a zátišia mohutných stro-
mov lužného lesy vytvárajú oázu pokoja a výborné podmienky 
na rôzne relaxačné aktivity. Okrem bicyklovania, prechádzok, 
návštevy parku, záhrady a múzea tu môžete aj člnkovať. Karloveskí 
vodáci pre vás pripravili rodinné člnkovanie pre rodiny s deťmi. Prihlásiť sa môžete  
v časových intervaloch: 
10.00 – 12.00 h, 12.00 – 14.00 h, 14.00 – 16.00 h. 
Vstup voľný. Počet miest je obmedzený, registrácia je nutná! Pre bližšie informácie 
alebo prihlásenie sa, píšte na email: vodackyden@karlovaves.sk

Karloveská knižnica – Burza kníh, výmena (swap) rastlín
Podujatia sa uskutočnia pred Karloveskou knižnicou, v prípade nepriaznivého počasia 
vo vnútri. Vstup voľný. 
10.00 – 12.00 h  Obľúbená burza kníh. 
Ak máte záujem darovať knihy, napíšte na: kniznica@karlovaves.sk
14.00 – 16.00 h  Swap rastlín 
Prineste si svoje rastlinky a odrezky a odneste si práve to,  
čo vám doma chýba.

Špacírka z Koldorfu do Karlovej Vsi (120 min., 15.00 h)
Karlova Ves má množstvo záhad. Viete, že existovala už v stredoveku a potom na 
storočia zmizla? Čo znamená C v erbe a prečo bola samostatná iba 
päť rokov? Pozrieme si pamiatky spred éry sídliska, nakukneme do 
kostolov i na cintorín a nájdeme tajomnú Suchú Vydricu. Sprevá
dza Ivor Švihran z projektu M_P_ BA. Vstupné 3 eurá. Počet  
miest limitovaný! Nutné prihlásenie na: rezervacie@karlovaves.sk

Galéria na úrade – Vernisáž výstavy Karlova Ves,  
včera a dnes, 14.00 h

Miestny historik a Karlovešťan Matúš Šrámek otvorí výnimočnú 
výstavu fotografií starej a súčasnej Karlovej Vsi a porozpráva, aká 
bola kedysi a aká je dnes. Vstup voľný. Počet miest limitovaný. 

Karloveské centrum kultúry – Základy kaligrafie
Cieľom kurzu je oživiť kúzlo a eleganciu umenia kaligrafie a priblížiť vám krásu 
ručného písania. Zoznámite sa s históriou písma, naučíte sa ho spoznávať, rozlišovať  
v rámci jednotlivých historických období a, samozrejme, aj prakticky písať.
Počas kurzu sa naučíte základy písania zrezaným pierkom. Vyskúšate 
si rôzne kaligrafické nástroje a materiály. Počet miest je limitovaný!  
Nutná registrácia na: kaligrafia@karlovaves.sk 
Workshop 14.00 – 15.30 h     Základná kaligrafia 
Workshop 16.00 – 17.30 h     Populárna kaligrafia
Cena 90minútového kurzu je 12 eur plus 5 eur za pracovný zošit. 
Cena oboch kurzov spolu je 20 eur plus doplatok za pracovné zošity. 

Námestie pred ZŠ A. Dubčeka (tzv. školské námestie)
10.00 h Rozprávka, 45 min
16.00 h Taste of Brass
20.30 h Bubnová show
21.00 h Ohňová/svetelná show

Námestie sv. Františka
10.00 h Rozprávka, 45 min
16.00 h Ľudová hudba Andreja Záhorca
20.30 h Bubnová show
21.00 h Ohňová/svetelná show

Kultúrny program 

Tohtoročnou novinkou bude aj člnkovanie s vodákmi po Karloveskom ramene.
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Kultúra

Karloveské rameno  
Člnkovanie s vodákmi

Májové  jednohubky
29. máj 2021

Karloveské  
centrum kultúry  
Základy kaligrafie
Populárna kaligrafia

Karloveská knižnica  
Burza kníh a swap rastlín

Galéria na úrade  
Vernisáž výstavy 

 Karlova Ves, včera a dnesKultúrny program  
Viac informácií čoskoro 
podľa aktuálnych opatrení 

Špacírka z Koldorfu  
do Karlovej Vsi

Bližšie informácie:  
kck@karlovaves.sk, 0940 634 126
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KEDYSI

Historický kalendár Karlovej Vsi 2021 – máj

O autorovi fotografie 
Viliamovi Klassovi sme 
priniesli informáciu už  

v zimnom dvojčísle  
Karloveských novín.

O
byvateľom prvých kar-
loveských panelákov na 
dnešnej Segnerovej ulici 
sa v roku 1968 ponúkal 

zaujímavý pohľad. Zo svojich by-
tov pozerali na dolnú, najstaršiu časť 
pôvodnej Karlovej Vsi. Dlho sa však 
z tohto privilégia netešili. Aj túto 
časť dediny postupne zlikvidovali. 
Našťastie, Karlovešťanovi Viliamovi 
Klassovi sa podarilo zachovať tento 
pozoruhodný pohľad na svojej fo-
tografii aj pre budúce generácie.

Fotografii dominuje hlavná, 
dlho nepomenovaná, v tom čase 
Vodárenská ulica. Na pravej strane v 
jej dolnej časti stojí  pri vodárni hosti
nec Riviera, vyššie dnešná umelecká 
škola Jozefa Kresánka s ihriskom 
a dielne Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti. Na susednej Komso-
molskej, dnes Molecovej ulici, vid-
no strechu dnešného Karloveského 
centra kultúry a domy dôstojníkov 
roty pohraničnej stráže z roku 1951. 
Predposledným v rade domov nad 
kostolom sv. Michala je kino Fatra. 

Hranatá veža vyššie slúžila ako su
šiareň hadíc v novej hasičskej zbroj
nici. Podlhovastá budova v pravej 
časti je hostinec Teofila Bohunského 
z roku 1924. Kedysi významné 
kultúrnospoločenské centrum de
diny, v čase záberu zdravotné stre-
disko. Pred ním stojí rodinný dom 
dlhoročného karloveského richtára 
a vládneho komisára  Jozefa Bo-
hunskéhoČérného Pepinu.

Od roku 1955 jazdili po Vodáren-
skej ulici električky. O rok neskôr 
dokončili ich kruhové obratisko na 
Ružovej lúke. Bola pomenovaná po 
Jozefovi Ružovi, ktorému patril aj 
hostinec Riviera. Domy na ľavej strane 
Vodárenskej ulice v smere od kostola 
po poschodový dom  karloveského 
horára Emila Olšovského, pri vjazde 
do obratiska, stoja na rovnakých  
miestach ako tie, čo tam postavili pri 
zakladaní dediny Karlsdorf v roku 
1780. Niektoré z nich svoj vonkajší 
vzhľad počas vyše dvojstoročnej exis-
tencie veľmi nezmenili. Väčšina, vrá-
tane budovy prvej karloveskej školy, 

prešla prestavbou a dva z nich pritom 
zvýšili o jedno nadzemné podlažie.

Svetlý pás na ľavom okraji záberu 
naznačuje trasu Karloveského potoka 
zvedeného do veľkorozmernej kana 
lizácie. Viedla popri vtedy rozostava-
nej výškovej budove vodohospodárov 
a po zmene smeru vľavo sa napojila na 
mestskú kanalizačnú sieť.

Dnešní obyvatelia panelových do-
mov na Segnerovej ulici sa pozera-
jú na hlavnú, rušnú dopravnú  tepnu 
mestskej časti, na Karloveskú ulicu.  
Spred roka 1968 sa na nej zachovali 
výšková  budova Slovenského vodo-
hospodárskeho podniku, zrekonštruo-
vaná Riviera, Základná umelecká 
škola Jozefa Kresánka, Karloveské 
centrum kultúry a kostol sv. Michala. 
Všetky domy, vrátane tých, čo tvorili 
najstaršie, historické jadro dediny z 
roku 1780, do jedného zbúrali. 

V mieste obratiska električiek, na 
niekdajšej Ružovej lúke, je dnes, 
pred predajňou BILLA, a za budovou 
Slovenskej pošty, parkovisko. Vľavo 
je Karloveská poliklinika a budova 

AllianzSP.
V dolnej časti, na niekdajšej 

Sláviko vej lúke, pribudli budovy 
obytného súboru Karloveské rameno  
a najnovší objekt, Karloveská lode
nica, ktorú postavil miestny úrad. Na 
mieste, kde stál dom národného bu-
diteľa ThDr. Ferdiša Jurigu je predaj
ňa LIDL s parkoviskom a čerpacia 
stanica.

Pravej strane záberu dominuje 
výškový obytný dom. Vedľa vidno 
nižší objekt, v ktorom je reštaurácia 
Karloveská klubovňa a nedávno vy-
novená Karloveská knižnica.

Matúš Šrámek
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História / Životné prostredie

DNES

Foto: Richard Raymann

S príchodom teplých jarných 
týždňov sa stáva aktuálna aj 
téma holubov na sídliskách. 

Pred pár rokmi sa opticky zdalo, 
že holubia populácia v Karlovej 
Vsi zaznamenala útlm. No bolo to 
len na prvý pohľad. Ako zabrániť 
tomu, aby neznečisťovali váš bytový 
dom alebo priamo balkón?

Holuby si iba ťažko hľadajú svojich 
priaznivcov medzi majiteľmi bytov 
s terasami či balkónmi. Ich výkaly 
obsahujú kyselinu močovú, ktorá ničí 
betónové, vápencové a iné konštruk-
cie stavieb. Hniezda, v ktorých 
privádzajú na svet svoje potomstvo, 
sú semenišťom roztočov a parazitov.

Nevyužívané lodžie zatvorte
Jednou z efektívnych metód, ktoré 

zamedzujú premnoženiu holubov, je 
sťaženie podmienok pre ich hniezde-
nie. Pri rodinných a bytových domoch 
ide predovšetkým o zamedzenie ich 
prístupu na balkóny, lodžie alebo 
povaly. Práve na týchto miestach 
s obľubou stavajú svoje hniezda. 

Pomôžu klincové pásy
Ak spozorujete, že holub si vyberá 

práve váš balkón pre stavbu hniez-
da, situáciu vyrieši len váš okamžitý 
zásah. Holuby patria k rýchlym 
staviteľom hniezd. Postačuje im 
doslova zopár konárov a hniezdo 
majú hotové. Stačí chvíľka a v novom 
hniezde si holuby nakladú vajcia. Pri 
zvýšenej mobilite holubov v okolí 
vášho obydlia sa vyplatí zainvestovať 
aj do elektronických plašičov. Pomôcť 
môžu aj klincové pásy, ktoré upev
níte na parapety okien či po obvode 
balkónov. Kúpiť ich môžete v predaj
niach so záhradníckym sortimentom.

Holuby lákajú aj miesta s prítom-
nosťou ľahko dostupnej potravy. 
Pre ich reguláciu je preto potrebné 
obmedzenie ich prístupu k usklad-
nenému domovému odpadu. Ich 
zámerné prikrmovanie preto pôsobí 
veľmi kontraproduktívne. Miest-
ny úrad eviduje niekoľko sťažností 
na ľudí, ktorí holubov prikrmujú, 
napríklad vyhadzovaním potravy  
z balkónov. 

Holuby sú zdravotné riziko
Samostatnú kategóriu predstavuje 

hygienické hľadisko. Práve to robí 

z holubov nepriateľov obyvateľov síd-
lisk. Holubí trus pôsobí neesteticky 
a má agresívny charakter voči staveb-
ným materiálom. Holuby sú častými 
hostiteľmi vírusov kliešťovej ence-
falitídy a môžu byť nakazené tricho-
monádami a toxoplazmózou. Aj keď 

je na prvý pohľad takmer nemožné 
identifikovať chorých holubích 
jedincov, stále platí, že môžu byť 
prenášačom mikróbov, plesní, para
zitov či alergénov.  

-ab-; Foto: ilustračné 
(internet)

Zvýšený výskyt holubov je redukovateľný
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TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. MICHAL VAVRO

0905 240532

     w w w.dubravskesp or tovecentrum.sk 

DÚBRAVSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUMLysáková ulica 1, Bratislava - Dúbravka

TENISOVÉ DVORCE 
BEACH VOLEJBALOVÉ DVORCE 

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
OBJEDNÁVKY:  

0905 109378

KONDIČNÉ TRÉNINGY • POHYBOVÁ PRÍPRAVA 
ŠPORTOVÉ HRY • FITNESS@WORKOUT 

TRAMPOLÍNY • LETNÉ TÁBORY

Harmonogram pristavenia 
kontajnerov – Máj 2021

19. 5. 2021
Devínska cesta  
– vedľa garáží

26. 5. 2021
H. Meličkovej 19A

2. 6. Roh Vincenta 
Hložníka

1. 6. 2021
Gabčíkova 2

4. 5. 2021
Brodská 6

18. 5. 2021
J. Stanislava 55  

– zozadu

11. 5. 2021
Hlaváčiková 27  

– z prednej časti

12. 5. 2021
Kempelenova

5. 5. 2021
Kuklovská - 

oproti 58

25. 5. 2021
Staré grunty – parkovisko pri 
cintoríne vedľa kvetinárstva

Informujeme Máj 2021
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TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. MICHAL VAVRO

0905 240532

     w w w.dubravskesp or tovecentrum.sk 

DÚBRAVSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Lysáková ulica 1, Bratislava - Dúbravka

TENISOVÉ DVORCE 
BEACH VOLEJBALOVÉ DVORCE 

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
OBJEDNÁVKY:  

0905 109378

KONDIČNÉ TRÉNINGY • POHYBOVÁ PRÍPRAVA 
ŠPORTOVÉ HRY • FITNESS@WORKOUT 

TRAMPOLÍNY • LETNÉ TÁBORY

Policajný zápisník 
(marec – apríl) 

158158

• Polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže voči neznámemu pá
chateľovi, ktorý v čase od 17.00 h dňa 29. marca do 15.00 h dňa 1. apríla 
odcudzil zo slepej ulice za bytovým domom na Majerníkovej ulici zapar-
kované a riadne uzamknuté motorové vozidlo zn. Škoda Octavia combi. 
Tým spôsobil 45ročnému mužovi škodu krádežou vo výške 9900 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže voči neznámemu pá
chateľovi, ktorý v čase od 13.00 h do 16.00 h dňa 6. apríla vošiel do spo-
ločných podzemných garáží na Belánikovej ulici, kde násilím vnikol do 
uzamknutej pivničnej kobky. Odcudzil z nej bicykel, golfovú tašku s de-
siatimi golfovými palicami a lyže, čím spôsobil poškodenému 31ročné-
mu mužovi škodu vo výške 5500 eur. Následne o podlažie nižšie vylomil 
zámok na dverách uzamknutej pivničnej kobky, z ktorej  odcudzil šesť 
fliaš šumivého vína, čím spôsobil 57ročnému mužovi škodu vo výške 
30 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie a súčasne vzniesla obvinenie voči 
46ročnému mužovi za prečin krádeže. Obvinený dňa 10. apríla o 16.50 h 
v predajni potravín na Karloveskej ulici odcudzil tovar v hodnote 3,49 eur 
napriek tomu, že mu bola za podobný čin v predchádzajúcich dvanástich 
mesiacoch uložená bloková pokuta vo výške 30 eur. 
• Polícia začala trestné stíhanie voči 67ročnému a 63ročnému mužovi 
vo veci nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov 
alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Počas kontroly 
motorového vozidla policajnou hliadkou dňa 13. apríla o 17.00 h na 
križovatke ulíc Karloveská a Baníkova sa vypýtali po jednom na potrebu, 
počas ktorej vyhodili do kríkov tri igelitové vrecúška s neznámou hnedou 
práškovou látkou.  Látka bola zaslaná na expertízne skúmanie.

Medzi Karlovešťanmi sme 
privítali Eduarda, Alexa a Elišku 

Alex

Eduard

Nového malého Karlovešťana Eduarda Kompasa doniesol bocian ako 
špeciálny darček k MDŽ mame Dominike. Zo svojho druhého synčeka sa teší 
spolu s otcom Šimonom. 

Veľkú radosť z ďalšieho nového Karlovešťana majú aj rodičia Daniela 
a Aleix, ktorým sa 20. marca narodil synček Alex Castillo Miklaš. Aj šťastní 
rodičia malej Elišky Vrabcovej Katarína a Pavol nám poslali na uverejnenie 
fotografiu svojej dcérky. Na svet prišla 27. marca a svojim rodičom robí ra-
dosť. 

Novým malým Karlovešťanom prajeme život plný zdravia, šťastia a lásky.
Ak sa narodilo dieťa aj vám a chcete, aby sme ho podobným spôsobom 

privítali v júnových Karloveských novinách, pošlite nám fotografiu dieťaťa 
aj s informáciami o ňom a o vás do 17. mája emailom na adresu redakcia@
karlovaves.sk               -mš-; Foto: osobné archívy rodín

Inzercia

Inzercia

Eliška

PRIJMEME UPRATOVAČKY
na upratovanie schodísk v panelákoch  

v Karlovej Vsi a Dlhých Dieloch 

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

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

*prijmeme aj živnostníkov formou zmluvy o dielo

BLIŽŠIE INFO: 0903 438 834

Maľovanie, stierkovanie, benátsky štuk – Radoslav Osuský 0911 128 116

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

Vodoinštalatér 0904 307 824.

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

Čo patrí do veľkokapacit-
ných kontaj nerov?
Rozložený nábytok, drobný 
stavebný odpad, WC misa  
alebo umývadlo.
Čo je zakázané umiestniť 
do kontajnera?
Pneumatiky, farby, oleje, elek-
troodpad, objemný stavebný 
odpad a suť. Pri kontajneri bude 
prítomný zamestnanec, ktorý 
dohliadne na vyhodený odpad.

Kontajnery sú pristavo-
vané v čase 8.00 – 15.00 
h. V prípa de naplnenia sú 
odvezené skôr, aby nedo-
chádzalo k hroma deniu 
odpadu v ich okolí. Po 
odvoze ďalší kontaj ner už 
nepristavia.
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Téma

Čím menej sa potraviny 
prevážajú, tým menej ener-
gie spotrebujú. Táto rovni-

ca začína ovplyvňovať čoraz viac 
spotrebiteľov, ktorí uprednostňujú 
slovenské a lokálne výrobky pred 
dovozom zo zahraničia. Receptov 
na znižovanie uhlíkovej stopy kon-
zumovaných potravín je však via-
cero.

Jedným z nich je obmedzenie kon-
zumácie mäsa. Človek sa nemusí zo 
dňa na deň stať vegetariánom. Medzi 
zvieratami, z ktorých mäso pochá
dza, sú výrazné rozdiely v produkcii 
oxidu dusíka a metánu. V rebríčku 
tvorcov skleníkových plynov vedie 
hovädzí dobytok. O niečo menšiu 
záťaž predstavuje jahňacie mäso. 
Ošípané produkujú v prepočte na ki-

logram mäsa dokonca iba takmer štvr
tinu skleníkových plynov v porov 
naní s hovädzím dobytkom. Údaje 
Organizácie spojených národov pre 
výživu a poľnohospodárstvo z roku 
2013 poukázali, že chov dobytka 
nemá ďaleko od človekom vypro-
dukovaných skleníkových plynov 
cez leteckú, automobilovú a ostatnú 
dopravu dohromady. Z tohto hľadis-
ka teda lokalita nehrá úplne kľúčovú 
úlohu. Aj keď steak zo slovenskej ho
vädziny na vašom tanieri zaťaží život-
né prostredie menej ako ten, ktorý 
doviezli z Argentíny.

S výberom lokálnych potravín 
by na Slovensku nemal byť výrazný 
problém. Žijeme v teplotnom pásme, 
kde dokážeme dopestovať plodiny 
v požadovanom množstve. Napriek 

tomu sa každoročne na Sloven sko 
dovážajú tony ovocia a zeleniny 
dokonca aj v segmente, ktorý je na 
Slovensku dostupný, vrátane jabĺk, 
hrušiek či mrkvy.

Rajčiny zo skleníka
Zvláštnym fenoménom v potra-

vinárskom priemysle sú obrovské 
skleníky, z ktorých putujú do regálov 
supermarketov paradajky, papriky 
či šaláty. Tieto potraviny nevníma 
spotrebiteľ príliš negatívne, pretože 
skleníky patria k bežnej výbave slo
venských záhrad. Britské minister
stvo životného prostredia publikova-
lo správu, ktorá vôbec nevyznieva 
v prospech skleníkov. Rajčiny vypes
tované v skleníku na záhrade totiž 
vyprodukujú trikrát viac oxidu uh-
ličitého ako rajčiny dopestované bez 

skleníka v Španielsku a sú následne 
dovezené na náš stôl.

Kategóriou samou o sebe sú prie-
myselne spracované potraviny. Už len 
samotný názov neznie lákavo. Zväčša 
však ide práve o tie potraviny, ktoré 
sú zabalené v neprehliadnuteľných 
šušťavých a ligotavých obaloch s hoj
nou marketingovou propagáciou. Pre 
niekoho slúžia na občasné potešenie 
chuťových buniek. V horšom prípade 
dokážu dnes tvoriť už aj základ den-
ného jedálnička. Okrem sladkostí, 
keksov, čipsov a rôznych druhov 
polotovarov sem môžeme zaradiť aj 
sladené nápoje. Tie napriek svojmu 
vysokému obsahu cukru a pridaným 
umelým látkam nedodávajú telu tak-
mer žiadnu výživovú hodnotu. 

-ab-; Foto: @SAMPHOTOSTOCK 
/ DLeonis

Kúpou lokálnych potravín podporujete 
udržateľné poľnohospodárstvo
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Mestská Linka 
očkovacej podpory 
Ochoreniu na covid-19 už podľahlo na svete viac ako 3 milióny ľudí, najzraniteľnejšou 
skupinou sú starší ľudia. Očkovanie je najúčinnejší spôsob, ako dokážeme poraziť 
vírus covid-19, chrániť zdravie a životy a postupne sa vrátiť k normálnemu životu
a stretnutiam s našimi blízkymi.

Zriadili sme preto bezplatnú mestskú telefonickú linku, kde vám poradíme
a pomôžeme s registráciou na očkovanie. 

Je čas sa objať. 
Buďme vďaka
očkovaniu opäť spolu.

Linka očkovacej podpory 
v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 h.

0800 222 888 

Linka je určená predovšetkým starším ľudom, ktorí sa nevedia alebo nemôžu samostatne 
zaregistrovať na očkovanie cez internet. Pomôžeme a poradíme vám s registráciou na očkovanie 
do systému tzv. čakárne, ktorý prevádzkuje Národné centrum zdravotníckych informácií. 
O pridelení konkrétneho termínu na očkovanie nerozhodujeme my, ale systém NCZI,
no pre pridelenie termínu je potrebné sa zaregistrovať cez internet.
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