CENTRUM SLUŽIEB OBČANOM
Jeho služby môžete využiť v dňoch:
pondelok 8.00 – 17.00 h; streda 8.00 – 17.00 h; piatok 8.00 – 13.00 h
Obed: v pondelok a stredu 12.00 – 13.00 h

Oficiálny mesačník mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Jurigovo námestie
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Letné škôlky

Mesto spustilo
súťaž na jeho
komplexnú úpravu.
Viac na s. 4.

MDD
Materské školy
budú striedavo
otvorené aj v lete.
Viac na s. 6.

Na Ľ. Fullu pribudnú nové parkovacie miesta

V

odiči z okolia ulice Ľudovíta Fullu si časom vydýchnu.
Karlovej Vsi sa podarilo
získať potrebné peniaze na vybudovanie nadstavby existujúceho
parkoviska. Počet parkovacích
miest sa približne zdvojnásobí
a autá nebudú parkovať na
provizórnych plochách. Hoci by
niektorí obyvatelia privítali ešte
väčší parkovací dom, Karlova Ves
sa rozhodla ísť cestou menšieho
projektu. Ten by nemal vyvolať
obavy obyvateľov zo zahusťovania
ďalšou stavbou.
Vodiči budú mať po dokončení
nadstavby k dispozícii kvalitné nové
parkovisko. Jeho spodná časť bude
zapustená do terénu a vozidlá budú
chránené pred poveternostnými
vplyvmi. Nadstavba súčasného parkoviska na Ulici Ľudovíta Fullu zvýši
počet parkovacích miest zo súčasných
33 na 71. Situovaná bude v severnej
časti súčasného parkoviska. Je to

ideálna plocha na rozšírenie kapacity
parkovacích miest, keďže i v súčasnos
ti je využívaná na tento účel.
„Počet parkovacích miest sa pri
bližne zdvojnásobí a vzniknú nové
parkovacie miesta aj vedľa objektu.
Nové parkovisko prinesie obyvateľom
z okolia kvalitné parkovanie hodné
21. storočia. Súčasťou jeho tech
nického vybavenia bude aj minimálne
jedna elektrická nabíjacia stanica,
parkovací infosystém, nové osvetle
nie či požiarna a vodozádržná nádrž.
Ráta sa aj s výsadbou nových stromov
v okolí,“ informuje starostka Dana
Čahojová.
„Aby zámer takejto výstavby ne
vzbudil negatívne postoje ľudí, ktorí tu
bývajú, a obávajú sa veľkých stavieb,
zvolili sme malé riešenie, ktoré by
ľuďom mohlo ukázať, ako riešiť par
kovanie do budúcna. Podobných
miest je v Karlovej Vsi viac. Ak sa pro
jekt osvedčí, môžu nasledovať ďalšie.
Najväčšou výhodou tohto projektu je,

že parkovacie miesta sa v budúcnos
ti stanú súčasťou rezidentského par
kovania. Zavedením rezidentského
systému parkovania dôjde k tomu, že
budú preferovaní obyvatelia s trvalým
pobytom v Karlovej Vsi, aby mohli
parkovať v blízkosti svojho bydliska.
Parkovacie miesta, ktoré tu vzniknú,
sa nebudú predávať,“ vysvetľuje vi
cestarosta Branislav Záhradník.
Pri budovaní nových parkovacích
miest sa zohľadňujú tri kritériá. Tým
základným je akútna potreba zvýšenia
ich počtu. V prípade ulice Ľudovíta Fullu ide o zónu, kde je problém
zaparkovať najmä večer. Druhým
kritériom je, aby mestská časť vlastnila, alebo aspoň spravovala pozemok
vhodný na parkovanie. Tretím
dôležitým aspektom je, aby takáto
parkovacia stavba nebola príliš rušivá
pre obyvateľov v rámci prostredia,
v ktorom bude vytvorená, a aby sa
obyvatelia, ktorým má táto stavba
slúžiť, nestavali proti nej.

Tento rok sa deti
potešia až na
troch miestach
v Karlovej Vsi.
Viac na s. 20.

Diskusia obyvateľov
Petronela
Zahorcová
Konečne budem mať kde zaparkovať.

Igor Holubec Jr.
Veľmi sa teším. Je to pekné. Keď
sa už začne stavať, prečo nevyužiť
potenciál a nerozšíriť parkovanie
o jedno alebo dve podlažia viac do
zeme?

Martin Bene
-mš-; Vizualizácia: SIMP, s. r. o.
Načase, toto treba v celej Karlovke, aj v lokalite Levárska/Silvánska by sa tiež hodil, ale aspoň
4-podlažný parkovací dom.

Marek Bereš
.
Výborne! Potrebné ako soľ, najmä
po tom, čo sa obyvatelia ubytovne
na Ľ. Fullu rozhodli podnikať s vrakmi áut. Keď si prejdete miesta popri
ubytovni, narazíte na asi 5 nepojazdných áut, ktoré tam dovliekol istý
zahraničný obyvateľ ubytovne.

Peter Nôta

Budúce rozhodnutie Karlovej Vsi uľahčí život tamojším vodičom.
K ARLOVESKÉ NOVINY

Poprosím aj na Veternicovej
a Hlaváčikovej. Priestor pri lese je
na to ideálny.
www.karlovaves.sk
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Správy z mestskej časti

máj
Jún 2021

Karlova Ves sa poďakovala dobrovoľníkom
za pomoc pri testovaní

M

estská časť sa rozhodla
ukončiť víkendové testovania s prihliadnutím
na dobrú epidemiologickú situáciu
v Bratislave a uvoľnené opatrenia.
Posledné víkendové antigénové testovanie sa uskutočnilo v nedeľu 2.
mája. Na odberových pracoviskách
zriadených Karlovou Vsou pod
Mostom Lafranconi, v Líščom údolí
a na miestnom úrade otestovali
v ten deň 2181 osôb a u nikoho z
nich nevyšiel pozitívny výsledok antigénového testu. Nulovú pozitivitu
testov pritom zaznamenali na týchto miestach aj týždeň predtým v sobotu 24. apríla. V nedeľu 25. apríla
vyšiel len jeden pozitívny výsledok.
„Dúfame, že sme už na dobrej ceste
a podobná situácia sa nezopakuje. Je
čas poďakovať sa všetkým, ktorí nám
pomáhali s testovaním od konca ok
tóbra až do začiatku mája. Bolo to
ťažké, vyčerpávajúce a stresujúce, ale
za najsilnejšiu stránku Karlovej Vsi
považujem to, že má medzi svojimi
obyvateľmi veľa skvelých ľudí,“ povedala starostka Dana Čahojová.
Urobili 120 tisíc odberov
Za celé obdobie testovania od
minuloročného októbra do 2. mája
tohto roka bolo na odberových mies
tach, ktoré zriadila Karlova Ves,
otestovaných 119 558 záujemcov.

Karlova Ves vyjadrila vďaku odberovým tímom symbolicky, prostredníctvom svietiaceho srdca.
Testy v 480 prípadoch zaznamenali
pozitívny výsledok. Najväčšiu logistickú operáciu v novodobých dejinách
Karlovej Vsi pomáhalo zabezpečiť
50 zdravotníkov, medzi ktorými boli
lekári, sestry, laboranti i študenti
medicíny. S administratívnym zabezpečením testovania im pomáhalo 94
dobrovoľníkov vrátane 24 zamestnan-

cov miestneho úradu.
Úspešný priebeh testovania by nebol možný ani bez technickej podpory
27 zamestnancov verejnoprospešných
služieb a miestneho úradu. Tí sa starali o to, aby odberové tímy mali k dispozícii všetko potrebné vrátane pro
striedkov na odber a osobnú ochranu,
priestorov, jedla či administratívnych

potrieb. Na počesť všetkých ľudí, ktorí
trávili čas svojho osobného voľna
počas víkendov na odberových mies
tach v prvej línii, osadila Karlova
Ves 10. mája na Nám. sv. Františka
svetelnú dekoráciu v podobe srdca,
ktorú bezplatne zapožičala spoločnosť
Blachere Illumination.
-mš-; Foto: MiÚ

Názor známych Karlovešťanov
Ako hodnotíte prácu odberových tímov?

Prácu odberových tímov si veľmi vážim. Všetci
zdravotníci a dobrovoľníci boli postavení pred veľkú
úlohu, ktorú realizovali s maximálnym pracovným
nasadením. Ich vytrvalosť, profesionalita, skvelá organizácia a vždy pozitívna nálada si zaslúži môj obdiv. Ďakujem za všetku tvrdo odvedenú prácu počas
víkendov.

Anna Pjatáková,

Niektoré udalosti sa slovne ťažko vyjadrujú
a táto situácia patrí k takej. Slová veľká vďaka, úcta, odhodlanie a obdiv vyjadria len časť
z toho, ako by som ich ohodnotila. Mali trpezlivosť
a porozumenie s každým „bežným človekom"
a to dlhodobo.

Iveta Piršelová,

magistra v lekárni

učiteľka

V prvej vlne testovania sme si trocha počkali
v rade, ale odberoví pracovnici boli veľmi milí, slušní
a ústretoví. V ďalšej fáze sme využili možnosť objednania cez SMS a to bolo výborné. Ďakujem celému
tímu pracovníkov MOM aj očkovacieho centra za
ich záslužnú prácu.

Evelin Plešková,
pokladníčka supermarketu

www.karlovaves.sk

Jozef Banáš,

Aj keď som osobne prácu odberných miest
nevyužil, pozorne som ich prácu sledoval, keď
som okolo nich pravidelne behával v Líščom
údolí. Aj vďaka nim sme sa mohli presvedčiť
o tom, že pri preukázanej pozitivite 0,4014 sa
pandémia Karlovej Vsi celkom úspešne vyhla,
žiaľ, našej rodine nie, teraz však máme protilátok
na rozdávanie.

spisovateľ

K ARLOVESKÉ NOVINY

Informujeme
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Výťahy na
električkovej
trati by mali
spustiť v júni

Výťahy na zastávke Kútiky sprevádzkujú po odstránení zistených nedostatkov.

I

nformovalo o tom hlavné mesto
na základe výsledkov ich technickej obhliadky. Na výťahu
na zastávke Kútiky zistili rôzne
nedostatky vrátane korózie na
šachtových a výťahových dverách.
Stavebníka vyzvali na odstránenie
nedostatkov a vyčistenie výťahov.
K ich spusteniu by malo prísť za
čiatkom júna.
V posledný májový týždeň vykonali technickú obhliadku výťahov na
zastávke Botanická. Na základe zistení z obhliadky bol aj v tomto prípade
stavebník vyzvaný na odstránenie nedostatkov. Výťahy by mali spustiť do
prevádzky od polovice júna.
Nadchod na Botanickej je už k dispozícii verejnosti, dokončujú už len
schody, kde v máji opravovali scho-

diskové ramená. Práce na schodoch
mali ukončiť koncom mája.
Aj nadchod na zastávke električky
Nad lúčkami je hotový, ale v máji tu
ešte vykonali časovo náročné deb-

nenie špirály nájazdu na lávku z Tilgnerovej ulice. Betonáž konzol by
sa mala uskutočniť začiatkom júna.
Lávka je už sčasti k dispozícii obyvateľom, v celom rozsahu bude verej

nosti prístupná po vytvrdnutí betónu
a namontovaní zábradlia.
-mš-; Foto: MiÚ

Inzercia

Získajte klimatizáciu len za 1 ◊ denne a hrajte o skvelé výhry v ZSE Centre
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Zatoč kolesom šťastia a vyhraj!
Až do 30. 6. 2021 odmeňujeme v ZSE Centrách všetkých verných zákazníkov ZSE! Navštívte ktorékoľvek
ZSE Centrum, splňte jednoduché podmienky, zatočte
kolesom šťastia a domov si odnesiete skvelý darček.
Zároveň postupujete do žrebovania o hlavnú cenu –
špičkový zmrzlinovač Bosch. Nemusíte si pritom nič
zakúpiť ani objednať. Zapojením sa do súťaže však
pomôžete znížiť spotrebu papiera. My odmeníme
vás a príroda poďakuje nám všetkým.

Zápisník
na chladničku
D

Iba v ZSE Centre. Do 30. júna 2021

Hlavná cena:

8x zmrzlinovač Bosch
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ako 20 farebných dizajnov. Zákazníci vďaka výhodnejšej elektrine môžu využívať klimatizáciu počas leta
naplno a bez výčitiek a zároveň si môžu prispôsobiť
dizajn klimatizácie podľa vlastného bytu. Ponuka našich klimatizácií je dostupná na www.zse.sk/klima,“
dopĺňa Lenka Gergeľová zo ZSE.
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Zatoč a vyhraj!
Vyhráva každý!
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Moderné klimatizácie sú vybavené množstvom praktických funkcií, ktoré vám dokážu spríjemniť nielen
leto, ale využijete ich počas celého roka. Viete nimi
chladiť, vykurovať, ventilovať či odvlhčovať vzduch
v domácnosti. Majú veľmi nízku hlučnosť nielen počas dňa, ale pred spaním si dokonca môžete nastaviť
nočný režim, ktorý sa postará o váš nerušený spánok.
Hlučnosť klimatizácií by sa dala prirovnať k šumu padajúceho lístia (20 – 30 dB). Mnohí ľudia majú strach,
že prúdenie chladného vzduchu zapríčiní prechladnutie, choroby dýchacích ciest, prípadne rozšíri po byte
baktérie a vírusy. Odborníčka zo ZSE však hovorí, že
nie je dôvod na obavy. „V našej ponuke máme špičkové
klimatizácie značiek Daikin a Samsung v úspornej energetickej triede A+, A++ a A+++. Vybrané typy zariadení sú
vybavené technológiou, ktorá dokáže vytvoriť príjemnú
osviežujúcu atmosféru bez pocitu chladného prievanu
v miestnosti. Zároveň máme v ponuke aj klimatizácie
so špeciálnym filtrom, ktorý odstraňuje zo vzduchu prachové častice, pachy, baktérie, vírusy a mikróby,“ tvrdí
Lenka Gergeľová, odborníčka na ZSE Klima.

Čo všetko môžete mať za 1 ◊? Môžete si zaň kúpiť
napríklad kopček zmrzliny, lístok na MHD, kávu
so sebou alebo si môžete dopriať príjemné ochladenie s klimatizáciou u vás doma. V rámci garantovanej
služby ZSE Klima Bezstarosti môžete získať kvalitnú
klimatizáciu len za 1 ◊ denne s možnosťou ovládania cez aplikáciu v smartfóne a s predĺženou zárukou až na 6 rokov. V praxi to znamená, že ak sa vám
počas využívania služby klimatizácia pokazí, ZSE ju
na mieste opraví alebo hneď vymení za novú. Nemusíte si robiť ťažkú hlavu ani so zabezpečovaním
servisnej kontroly, pretože pravidelnú ročnú prehliadku klimatizácie máte v cene. „Ďalším benefitom,
ktorý ponúkame našim zákazníkom, je výhodnejšia
elektrina pre klimatizáciu a možnosť výberu z viac

Bk

Prečo môže byť klimatizácia užitočná aj
pre vašu domácnosť?

Svieže leto s klimatizáciou
len za 1 ◊ denne

US

Letá sú z roka na rok horúcejšie a mnohí z nás
si uvedomujeme, že zvládnuť vysoké teploty
bez klimatizácie je takmer nemožné. Bežne
sa s ňou stretávame v autách, dopravných
prostriedkoch, nákupných centrách alebo
v kanceláriách. No vo väčšine domácností aj
napriek tomu stále chýba. Najčastejšie sa ľudia
obávajú, že klimatizácia im spôsobí zdravotné
ťažkosti, a niektorí ju považujú za zbytočného
žrúta energie. Klimatizácia však môže byť veľmi
užitočná a dokonca aj zdraviu prospešná. Ale
poďme pekne poporiadku.

15 ◊

Navštívte ZSE Centrum Bratislava Bory Mall.
20.05.21
www.karlovaves.sk

14:27
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Budúce rozhodnutia samosprávy

máj
Jún 2021

Mesto spustilo súťaž na
komplexnú úpravu Jurigovho
námestia

C

elkovú technickú opravu,
výmenu povrchov či viac
zelene, oživenie prázdnych
prevádzok v parteri budov či vy
tvorenie kultivovaného, fungujúceho a dobre prístupného verejného
priestoru. To všetko má priniesť
architektonicko-krajinárska súťaž,
ktorú vyhlásil Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s hlavným mestom a mestskou
časťou Karlova Ves. Návrh, ktorý
vzíde zo súťaže, by mal tiež reago
vať na súčasné výzvy klimatických,
spoločenských a demografických
zmien či ponúknuť pestrý mix funkcií, možnosti stretávania sa pre
rôzne generácie a sociálne skupiny
z okolia.
„Jurigovo námestie je vysoko kom
plexné prostredie so silným charak
terom, aktuálne v nevyhovujúcom
stave. Lokalita si vyžaduje novú
spoločnú víziu pre celý systém terás,
schodísk, rámp, lávok, podzemných
a nadzemných stavieb vo svahu a v
úrovni nad Karloveskou ulicou. Pre
miestnych obyvateľov je to miesto pre
život, dôležitá trasa a pobytový prie
stor, pre architektov a výtvarníkov
veľmi podnetná téma na prácu,“
vysvetľuje Peter Lényi riaditeľ Sekcie
súťaží na MIB.
Budú myslieť aj na telesne
znevýhodnených
Cieľom komplexnej rekonštrukcie
námestia bude naplniť potenciál tohto
kľúčového priestoru v rámci sídliska.
Preto by mal návrh vytvoriť prístupné,
priechodné, bezpečné a užívateľsky

príjemné prepojenia jednotlivých
úrovní námestia, ktoré by slúžili aj
ľuďom so zníženou schopnosťou pohybu, seniorom, mladým rodinám
aj deťom. V súčasnosti je tu mnoho
bariér, ktoré znemožňujú plynulý pohyb pre rôzne skupiny obyvateľov.
Priestor obohatia vodné prvky
Zásadným problémom je aj
neprítomnosť zelene a zlé hospodárenie so zrážkami. Návrh
riešenia by mal zmierniť dopady
klimatickej zmeny a vytvoriť prijateľnú mikroklímu využitím vodných prvkov, vodozádržných opatrení
a doplnením vegetácie. Mal by priniesť
aj riešenia proti zatápaniu a zatekaniu
či prípadnému premŕzaniu povrchov
v zime, čo je problém na viacerých
miestach. Súčasťou riešenia je aj nové
osvetlenie. Celková plocha riešeného
územia je 13 500 m2. V rámci prípravy súťaže vypracovali v spolupráci so
Slovenskou technickou univerzitou
v Bratislave stavebno-technický aj
statický posudok. Zdokumentovali
aj aktuálny stav námestia formou 3D
scanu a geodetického zamerania pre
3D model.
Súčasťou priestoru bude aj
umelecké dielo
Malo by byť vhodne umiestnené
a zároveň nápadité. Dielo by malo byť
dôležitou súčasťou priestoru a posilniť
lokálnu identitu. V súčasnosti sa tu
nachádza niekoľko umeleckých diel,
napríklad dodnes funkčná fontána od
Teodora Lugsa, Eugénie Lugsovej
a Jozefa Fabianeka, atypický mezonetový bytový dom, či stĺp Meranie

Zlý stav námestia znižuje pravdepodobnosť,
že na ňom budú ľudia tráviť čas.
času.
Výsledky dvojkolovej anonymnej
súťaže budú známe koncom tohto
roka. Návrh samotnej rekonštrukcie

počíta s jej časovým a priestorovým
rozdelením do etáp, keďže ide o komplexnú opravu a investíciu.
-mš-; Foto: MiÚ

Diskusia poslancov
Dagmar Petrová

Dôležitá je bezbariérovosť námestia.

(nezávislá)

Jurigovo námestie má príležitosť
stať sa krásnym a zeleným miestom
na regeneráciu, oddych i susedské
aktivity. Je to dôležitá spojnica na polikliniku, poštu, do Líščieho údolia.
Na prvé miesto dávam bezpečnosť
a bezbariérovosť. Navrhujem oživiť
roky mŕtve priestory bývalých
prevádzok, nech to nevyzerá ako
mesto duchov.

Martin Vician

(Spolu – občianska
demokracia)

Najdôležitejšia je celková výmena
povrchu a vzhľadom na vytvorenie
príjemného a kultúrneho prostredia,
klimatické zmeny aj výsadba zelene.

Matej Kotal
(nezávislý)

Viacero mojich podnetov bolo
zahrnutých v rámci stavebných
úprav, ktoré prebehli. Ďalšie návr
hy, ako bezbariérové úpravy, opravy peších komunikácií, námestia či
lávky ponad Karloveskú, skvalitnenie osvetlenia, skultivovanie priestorov patriacich mestu, riešenie zatekania do prevádzok pod terasami,
či do podzemných garáží prebehnú,
dúfam, čo najskôr. Nemenej zásadné
je aj vhodné hospodárenie s vodou,
doplnenie zelene či funkcií pre trávenie času, kde by sa riešitelia mali
inšpirovať existujúcim projektom revitalizácie, ktorú pripravila mestská
časť s rámci projektu Deliver.
Inzercia

ĎALŠIE
NOVÉ BYTY

V PONUKE

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

ceresne.sk

www.karlovaves.sk

Linda Lelovská
0905 444 044 l lelovska@itb.sk

Denisa Kria
0918 111 011 l kria@itb.sk
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Právna poradňa sa od
septembra zmení

B

ezplatná právna poradňa
pre Karlovešťanov, ktorá
funguje už viac ako štyri
roky, bude opäť k dispozícii
občanom v stredu 9. júna. V čase od
14.00 do 15.30 h bude otvorená pre
vopred objednaných záujemcov.
Od 15.30 do 17.00 h môžu využiť
právne rady Karlovešťania bez objednania. Vybavení budú podľa poradia, v ktorom prídu.
Počas pandémie koronavírusu bola
činnosť poradne obmedzená a tento
rok bude otvorená po prvý krát. V
letných mesiacoch otvorená nebude.
„Od septembra plánujeme transfor
movať právnu poradňu na Občian
sku poradňu, ktorá bude pomáhať
občanom Karlovej Vsi so širším

spektrom problémov, nielen právne
ho charakteru. K dispozícií budú
odborníci nielen z oblasti práva, ale
aj sociálnych vecí, školstva, dopravy
a podobne,“ informoval vicestarosta
Branislav Záhradník.
Skúsenosti z pôsobenia právnej poradne ukazujú, že mnoho občanov potrebuje pomoc vo viacerých životných
situáciách, ktoré ale nemusia riešiť
len právnici. Zároveň mnohokrát ide
o problémy, ktorým na iných úradoch nevenujú dostatok pozornosti a
mnoho občanov tak zostáva bez účinnej pomoci. „Pokúsime sa vytvoriť
platformu, vďaka ktorej sa budeme
vedieť pozrieť na problém občana
komplexnejšie a pokúsime sa nájsť
riešenie, prípadne odporučiť ďalšie

Vicestarosta Branislav Záhradník informoval, že od jesene bude bezplatná
poradňa pomáhať Karlovešťanom so širším spektrom ich ťažkostí.
kroky. Podrobnejšiu informáciu ako
bude Občianska poradňa fungovať
predstavíme v priebehu leta,“ dodal
vicestarosta Branislav Záhradník.

Obyvatelia sa môžu objednať na
konkrétny čas prostredníctvom e-mailu branislav.zahradnik@karlovaves.
sk		
-mš-; Foto: MiÚ

O poriadok v Karlovej Vsi sa
bude starať viac ľudí

P

odnik karloveských verejnoprospešných služieb (VPS) rozšíril svoje rady. Personálne posilnenie zvýši kvalitu služieb v oblasti zberu
odpadu v mestskej časti. Práve táto činnosť patrí k najdopytovanej
ším aktivitám v Karlovej Vsi.
Zmena rozpočtu, ktorú schválili poslanci miestneho zastupiteľstva, umožní
podniku VPS navýšiť svoje personálne kapacity. Dvaja prijatí zamestnanci
budú primárne zabezpečovať vysypávanie smetných košov. Tým sa zintenzívni
frekvencia vysypávania nádob na odpad a v konečnom dôsledku sa zabráni ich
preplňovaniu.
Schválené finančné prostriedky investujú aj do nákupu posypovej soli pre
ďalšiu zimnú sezónu. Počas ostatnej zimy sa využilo približne o 100 ton posypovej soli viac ako počas suchších zím. Odhadované náklady na doplnenie
zásob posypovej soli sa odhadujú na 15 000 eur.
-ab-; Foto: ilustračné (Ladislav Biznár)

Zomrel Milan Ftáčnik

V

o veku 64 rokov zomrel 14. mája bývalý primátor Bratislavy
Milan Ftáčnik. V komunálnej politike pôsobil ako starosta
mestskej časti Bratislava-Petržalka a jedno volebné obdobie bol
primátorom hlavného mesta (2010-2014).
Milan Ftáčnik sa okrem pedagogickej činnosti na Fakulte matematiky,
fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave angažoval aj
v politike. Ako parlamentný poslanec za stranu SDĽ pôsobil v rokoch 1990 –
1998. Počas vlády Mikuláša Dzurindu v rokoch 1998 až 2002 bol ministrom
školstva. V roku 2006 úspešne kandidoval na post petržalského starostu,
ktorým bol jedno volebné obdobie. Počas jeho štvorročného pôsobenia v Primaciálnom paláci sa v Bratislave rozbehlo viacero významných projektov,
medzi inými aj rekonštrukcia Starého mosta a výstavba električkovej trate do
Petržalky. 		
-ab-; Foto: Facebook Milana Ftáčnika
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Materské školy
počas leta

T

oto leto bude v prevádzke
viac materských škôl (MŠ)
ako po iné roky. Jedným
z dôvodov je, aby triedy neboli pre
pandémiu naplnené na maximum
a zároveň, aby mali rodičia možnosť
prihlásiť dieťa na jeden mesiac do
svojej domovskej MŠ.
V júli budú v prevádzke MŠ
Adámiho 11, L. Sáru 3, Pod Rovnicami 1, Suchohradská 3 a v auguste
MŠ Borská 4, Ľ. Fullu 12 a Majerníkova 11. Z dôvodu rekonštrukcie
bude počas oboch letných mesiacov
mimo prevádzky MŠ Kolískova a
takisto i MŠ Majerníkova 60, ktorá
sídli v budove základnej školy. Deti
z týchto materských škôl majú v auguste možnosť využiť buď MŠ Ľ. Fullu, alebo MŠ Majerníkova 11.
Prevádzka MŠ sa počas letných
prázdnin, v zmysle vyhlášky o materských školách, prerušuje minimálne
na tri týždne. V máji mali rodičia
možnosť nahlásiť záujem o dochádzku

dieťaťa v júli alebo v auguste vo svojej
domovskej MŠ.
Rodičia nahlasujú deti zbytočne
Zo štatistiky dochádzky do MŠ
v Karlovej Vsi za posledné tri roky
vyplýva, že v júli a auguste využilo túto možnosť v priemere len 57
percent z prihlásených detí, pričom
niektoré mesiace to bola menej ako
polovica. Prax ukazuje, že veľká časť

rodičov nahlasuje deti na jeden alebo i oba letné mesiace a potom túto
možnosť vôbec nevyužije. To sťažuje
riaditeľkám plánovanie organizácie
a chodu MŠ a aj školskej jedálne.
„Aj keď rodičia majú nahlásiť svoj
záväzný záujem, skutočné počty detí
v lete ukazujú, že je len predbežný.
V prípade zabezpečenia náhradnej
škôlky musia riaditeľky okrem detí

presúvať aj zamestnancov. To všetko
má samozrejme vplyv aj na prevádz
kové náklady, ktoré sú v takom
prípade vynakladané neefektívne,“
upozorňuje na potrebu reálneho
plánovania dochádzky detí do MŠ
počas leta vedúca oddelenia školstva
miestneho úradu Iliana Medviďová.
-mš-; Foto: ilustračné
(MiÚ)

Tilgnerka získala grant vo
výške 47.500 eur

Z

ískané peniaze použije na
výstavbu fontány na škol
skom pozemku, nahradenie
asfaltu vegetačnými tvárnicami,
inštalovanie košov na separovaný
zber v triedach a na chodbách,
či následnú propagáciu projektu prostredníctvom workshopov
a prednášok študentom.
Najdôležitejšou časťou projektu je
výstavba fontány, ktorá bude využívať
čistiacu metódu založenú na ozóne.
Ten ničí 99,9 percent baktérií a iných
škodcov a je vhodný aj pre alergikov.
Súčasťou projektu je tiež redukcia asfaltových povrchov a ich nahradenie

vegetačnými tvárnicami, ktoré lepšie
využívajú dažďovú vodu a zabraňujú
podmývaniu pôdy.
Všetky aktivity sú súčasťou projektu „Zelená nórska Tilgnerka“, ktorý
sa zaoberá riadením a presadením
mikroklímy, ako aj zachovaním
životného prostredia. Z celkovej
sumy grantu je 85% financovaných
z Nórskych grantov a 15% zo štátneho rozpočtu SR. Projekt je spolufinancovaný sumou 2500 eur Mestskou
časťou Bratislava-Karlova Ves.
-mš- (Zdroj: Oleg Knyazev, 3. Ab);
Foto: SŠ Tilgnerova 14

Inštaláciu odpadkových košov na separovaný zber v
každej triede ako aj na chodbách školy už majú za sebou.

Karlova Ves je aj na Instagrame
karlova_ves_official
www.karlovaves.sk
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Nové
parkovacie
domy môžu
prispieť
k zlepšeniu
parkovania

N

edávny prieskum, ktorý
realizovalo hlavné mesto
v súvislosti s prípravou na
zavedenie celomestskej parkovacej politiky ukázal, že na Dlhých
dieloch chýba asi 20 percent parkovacích miest. Situácia pre ľudí
s trvalým pobytom v Karlovej Vsi
by sa mala po jej zavedení zlepšiť.
Najbližšie parkovacie miesta budú
slúžiť domácim. Vodiči, ktorí vlastnia garáž, no používajú ju ako
sklad, ju zrejme budú opäť používať
na parkovanie, aby sa vyhli pla
teniu poplatku za mestskú parkovaciu kartu. Ani to však úplne
nevyrieši problém s nedostatkom
parkovacích miest nielen na Dlhých
dieloch, ale v celej v Karlovej Vsi.
V čase výstavby spodnej časti Karlovej Vsi a ani sídliska Dlhé diely
projektanti nerátali s takým výrazným nárastom počtu motorových
vozidiel. K prehĺbeniu problémov
s parkovaním nepochybne prispelo aj
intenzívne zahusťovanie výstavby na
Dlhých dieloch koncom 90. rokov.
Jednou z možností, ako aspoň čias
točne riešiť akútny nedostatok parkovacích miest, je výstavba viacpodlažných parkovacích domov. Hoci
sa objavili úvahy o montovaných
garážových konštrukciách, ich ne
výhodou je, že takéto stavby podliehajú zdĺhavým stavebným konaniam,
sú finančne nákladné a náročné na
údržbu.
Receptom sú viacpodlažné parkoviská
Ako vysvetľuje vedúci referátu
územného rozvoja miestneho úradu
Peter Vaškovič, za najväčšiu prednosť
viacpodlažných parkovacích domov
oproti bežným parkoviskám považuje, napriek ich vyššej investičnej
náročnosti,
efektivitu
využitia
územia. Namiesto jedného parkovacieho miesta na parkovisku môže byť
na tej istej ploche umiestnených viac
parkovacích miest nad sebou.
K ARLOVESKÉ NOVINY

Karlova Ves plánovala vybudovať nadstavbu parkoviska aj na Veternicovej ulici, no časť obyvateľov vtedy vyjadrila
svoj nesúhlas formou petície.
„Vhodným riešením problému s
parkovaním je výstavba parkovacích
domov s podzemnými i nadzemnými
podlažiami.
Vyššia
investičná
náročnosť podzemných podlaží môže
byť kompenzovaná menšou investič
nou náročnosťou nadzemných. Dob
rým riešením je aj výstavba viac
podlažných parkovacích domov
v svahovitých územiach, v ktorých
pre prístup do jednotlivých podlaží je
možné využiť výškovú podobu územia
tak, ako to bolo riešené napr. v návrhu
parkovacieho domu na Veternicovej,“
priblížil Peter Vaškovič.
Ich výhodou je aj skutočnosť, že
ako zariadenia dopravnej vybavenosti
pre obsluhu územia môžu byť umiest
ňované na väčšine funkčných plôch
platného Územného plánu Bratislavy,
azda s výnimkou niektorých území
prírodnej a mestskej zelene. Vhodné
sú aj pre záchytné parkoviská na okrajoch miest. Umožňujú lepšie využitie územia a znamenajú menší záber
poľnohospodárskej pôdy.
„Za ideálne považujem podzemné
parkovacie domy. Na ich strechách
môžu byť, okrem ďalších budov, si
tuované aj športoviská, oddychová
či parková zeleň a pod. Nestotožňu
jem sa s názorom, že viacpodlažné
parkovacie domy môžu priťahovať
cieľovú dopravu. Prostredníctvom
vhodných informačných systémov je
možné poskytovať informácie o obsa
denosti kapacít parkovacích domov,
a tým eliminovať pohyb automobi
lov s cieľom nájsť voľné parkovacie

miesto,“ pokračuje Peter Vaškovič.
Parkovanie by sa mohlo zlepšiť aj
na Veternicovej
Karlova Ves si nechala vypracovať
v minulosti tri štúdie parkovacích domov. Všetky sú riešené na plochách,
ktoré sú vo vlastníctve alebo správe
mestskej časti. Na mieste ich prípadnej výstavby buď už teraz parkujú
autá, alebo je plocha využívaná na iný
účel. Pre ich výstavbu je však okrem
dostatku finančných prostriedkov potrebný aj pozitívny postoj obyvateľov
okolitých domov. A ten sa miestami
ukazuje ako najväčší problém. Napriek
tomu, že by obyvatelia privítali nové
parkovacie miesta, nechcú ich mať
vo svojom okolí. To bol prípad parkovacieho domu na Veternicovej. A
na druhej strane, ak nie sú parkovacie
miesta v blízkosti ich obytného domu,
obyvatelia ich nevyužívajú. Na tento
fenomén poukázali aj výsledky prieskumu, ktoré pripravila Karlova Ves
v čase zavedenia pilotných zón rezidentského parkovania.
Dvanásť percent garáží neslúži
svojmu účelu
„Vlastníkov rezidentských kariet
sme sa pýtali na vlastníctvo, resp.
spôsob užívania garáží v parko
vacích zónach. Z celkového počtu
1183 opýtaných 17,5 percent uviedlo,
že vlastní alebo má v užívaní aspoň
jednu garáž. Následne sme sa uží
vateľov a vlastníkov garáží pýtali na
spôsob užívania garáži a získali sme
informáciu, že až 12 percent z nich
garáž vôbec nepoužíva na parko

vanie motorového vozidla a parkuje
výhradne na ulici,“ informuje analytik miestneho úradu Martin Urbaník.
Ďalej zistili, že 39 percent vlastníkov alebo užívateľov garáží občas
parkuje aj na ulici. Zvyšných 49 percent vlastníkov a užívateľov garáží v
rezidentských parkovacích zónach
používa garáž nepretržite na parkovanie. Dá sa predpokladať, že spôsob
užívania garáží na celom území Karlovej Vsi sa môže približovať práve
tejto skúmanej vzorke. „Vyvstáva
teda pred nami otázka, ako by bolo
možné motivovať 39 percent vlast
níkov garáží, aby svojho tátoša
zaparkovali vždy do garáže. Taktiež
si môžeme naďalej lámať hlavu nad
tým, čo by primälo zvyšných 12 per
cent užívateľov a vlastníkov garáží,
aby svoje, tak vzácne nebytové prie
story, využívali na účel, na ktorý boli
postavené a na ktorý si ich zadováži
li,“ kladie si otázku Martin Urbaník.
Každá takáto nevyužívaná garáž
či parkovacie miesto totiž znamená
ďalšie zaparkované auto na ulici. To
znamená ďalšie obsadené parkovacie miesto, ktoré by mohol využiť na
parkovanie niekto iný. Tento prístup
k využívaniu vlastnej garáže by mohol
pomôcť zmeniť poplatok za mestskú
parkovaciu kartu po zavedení celomestskej parkovacej politiky. Ten by
sa netýkal vlastníkov alebo užívateľov
parkovacích miest v parkovacích domoch alebo v garážach.
-mš-; Foto: MiÚ
www.karlovaves.sk
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Petra Nagyová – Džerengová:
„Verím v silu kníh,
že robia človeka
lepším.“

P

ísaniu kníh sa venuje od roku
2005. Vydala knihy pre do
spelých, väčšinou romány,
ale aj knižky pre deti. Na besedách
im hovorí, že spisovateľom sa človek
nestáva, ale rodí. Je presvedčená,
že deti sa najlepšie učia príkladom.
Ak vidia, že dospelí siahnu po knihe namiesto televízneho ovládača,
urobia to aj ony. Karlova Ves je jej
srdcovkou, lebo sa tu dobre žije a
vyrástli tu aj jej deti. Spisovateľka
a Karlovešťanka Petra Nagyová –
Džerengová.

Vydali ste knihy pre dospelých,
väčšinou romány, ale aj knižky pre
deti. Na čom pracujete teraz?
Doteraz som napísala 12 kníh,
začínala som s knihami pre do
spelých, aj keď mojou túžbou bolo
vždy písať pre deti. Pristupovala som
však k tomu s veľkým rešpektom, lebo
napísať dobrú knihu pre deti je podľa
mňa náročnejšie ako pre dospelých.
Mala som veľkú radosť, keď moja
prvá takáto kniha Klára a mátohy
zaujala. Aj po deviatich rokoch stále
vychádza v nových vydaniach, vyšla
aj v Maďarsku či v Čechách. Odvtedy
vyšiel aj druhý a tretí diel a nedávno
som dopísala štvrtý. Kým však vyjde,
pracujem na kuchárskej knihe Recepty z terasky. Je zameraná na zdravú,
jednoduchú, ale zároveň chutnú
kuchyňu.
Žánre obmieňate, jeden rok píšete
pre dospelých, ďalší rok pre deti.
Pre koho tvoríte radšej?
Som rada, že moje knihy majú
úspech u jedných aj u druhých. Rada
chodím na besedy s deťmi, lebo sú to
úprimné čisté duše. Vždy ma nabijú
neskutočnou energiou. Moje obľúbené
témy sú zo života – o vzťahoch, o ro
dinách. Vždy sa snažím, aby tam bol
aj humor a tiež aj trochu napätia, ktoré
núti čitateľa obracať stránky zo zvedavosti, ako pôjde príbeh ďalej.
Aký vplyv má čítanie na deti?
Verím v silu kníh a v to, že robia
K ARLOVESKÉ NOVINY

človeka lepším. Dovoľujú nám prežiť
príbehy iných ľudí, vcítiť sa do nich
a vedieť ich preto pochopiť. Každý
človek má svoj príbeh, ktorý by stál
za knihu a keď budeme k sebe láskavejší, otvorenejší a chápavejší, aj náš
život sa stane lepším a krajším. Knihy
majú v sebe túto silu. Ak knihy robia
lepšími aj deti, potom logicky z dob
rých detí vyrastú dobrí dospelí.
Ako ste k čítaniu viedli svoje deti?
Deti sa najlepšie učia príkladom.
Ak vidia, že dospelí siahnu po knihe
namiesto ovládača na televízor, urobia to aj ony. Samozrejme, že deti sú
občas pohodlné, že ich treba k tomu
občas aj trochu donútiť. Ak môj syn
chcel ísť na počítač, najprv si musel
polhodinu čítať. A nakoniec sa tak
začítal, že na počítač zabudol. Moje
deti sú dnes už veľké, no čaro knihy, ktoré objavili v detstve, ich drží
dodnes a čítajú často.
Pochádzate z Košíc, presťahovali ste sa do Bratislavy, kde ste
boli dokonca viceprimátorkou a
v Karlovej Vsi ste pôsobili ako
miestna poslankyňa. Ktoré miesta
v Bratislave či v Karlovej Vsi vám
prirástli k srdcu?
V Bratislave žijem už viac ako 30
rokov a je to môj domov aj domov
pre moje štyri deti, ktoré sa tu narodili. Mám veľmi rada toto mesto,
lebo si myslím, že sa tu žije výborne
– nie je príliš veľké, máme v blízkosti
úžasnú prírodu a všade je odtiaľ blízko. Milujem Dunaj, jeho nábrežia, po
ktorých roky behávam a bicyklujem,
v ktorom sa tiež otužujem. A Karlova
Ves v sebe toto všetko spája – blízkosť Dunaja, Karloveské rameno,
kde som moje deti učila korčuľovať,
či Líščie údolie, kde sme sa učili bicyklovať. Karlova Ves je mojou srdcovkou, lebo tu sa narodili moje deti
a tu sa naučili chodiť, tu hrávali futbal
a dodnes to tak cítia, aj keď už žijú
a študujú vo svete.
Sledujete dianie v Bratislave a Kar-

lovej Vsi, ako sa, podľa vás, vyvíja
mesto a Karlova Ves? Čo sa vám tu
páči?
Sledujem, a to veľmi pozorne,
keďže som v komunále niekoľko
rokov aj pôsobila. Musím sa priznať,
že veľmi fandím najmä ženám v politike. Za tie roky som zistila, že ženy
sú oveľa efektívnejšie než muži.
Sú schopné robiť viac kompromi
sov a sú náchylné hľadať riešenia čo
najrýchlejšie. Pani starostku som
poznala už ako poslankyňu. Aj vďaka
tomu som bola presvedčená, že bude
dobrou starostkou, lebo všetky tieto
vlastnosti má. A vnímam výsledky jej
práce pozorne. Život v Karlovej Vsi
ide dobrým smerom a zlepšuje sa.
Počas štúdia na vysokej škole ste
pracovali ako letuška, lietali ste
do Mníchova či Zürichu, pritom
ste školu skončili s červeným
diplomom. Neskôr ste pracovali
napríklad v STV či na iných miestach. Máte rada hektiku, alebo vám
vyhovuje skôr pokojnejší život?
Všetky výzvy, ktoré prišli, som
v mojom živote prijala a snažila som
sa s nimi popasovať najlepšie, ako
som vedela. Moje povolania prišli
a odišli, čo ostalo, je spisovateľstvo.
Často deťom na besedách hovorím,
že spisovateľom sa človek nestáva,
ale rodí. Dostala som talent do vienka po mojom tatkovi a snažila som
sa ho zúročiť. Talent je však len desať percent úspechu, zvyšok je drina.

Spája v sebe pokoj i túžbu po samote.
To mi vyhovuje a zároveň napĺňa aj
moju extrovertnejšiu stránku povahy
– z času na čas vycestovať na besedy
a festivaly, stretnúť čitateľov aj iných
spisovateľov.
Máme za sebou dlhé obdobie
v znamení rôznych obmedzení
vďaka pandémii, život sa mnohým
ľuďom zásadne zmenil. Ako ste toto
obdobie prežívali vy?
Zo začiatku to bolo náročné. Všetky
deti boli doma, dcéra sa učila na maturity, jeden syn písal bakalárku, druhý
sa učil na anatómiu. Ale našli sme si
systém a prežili sme všetci v zdraví.
Keď prišla druhá vlna, už sme vedeli,
čo môžeme očakávať a nebolo to až
také zlé. Z času na čas premýšľam o
školskej reforme. Toľko ministrov ju
slávnostne ohlásilo a väčšinou to tam
aj skončilo. Prišla pandémia a zrazu
sme zistili, že nie je potrebné tlačiť do
hláv detí obrovské množstvo faktov,
neraz zbytočných. Že možno by bolo
oveľa dôležitejšie učiť iné predmety,
naučiť naše deti, ako zvládať stres,
ako sa popasovať so samotou, ako byť
citlivým voči druhým. Ale pandémia
je tu, a my všetci sa s ňou musíme
naučiť žiť. Občas si pomyslím na ľudí,
ktorí prežili vojnu. To bolo niečo
úplne iné. Preto je lepšie nesťažovať sa
a jednoducho prežiť deň po dni, naj
lepšie ako sa dá.
-mš-; Foto: MiÚ
www.karlovaves.sk
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Sčítanie obyvateľov 2021
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Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné
informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania
v období

do 31. 10. 2021

1

Ako prebieha asistované sčítanie obyvateľov?
+
+

2

Prostredníctvom stacionárneho asistenta, ktorý pôsobí na kontaktnom
mieste zriadenom obcou/mestom.
Prostredníctvom mobilného asistenta, ktorý pôsobí v teréne a sčítanie
vykonáva na mieste a termíne, ktoré si s vami vopred dohodol.

Na čo si dať pozor pri telefonickom objednaní
mobilného asistenta?
+
+
+

Overte si správnosť telefónneho čísla, na ktorom si môžete objednať
službu mobilného asistenta.
Mobilného asistenta je potrebné kontaktovať z vlastnej iniciatívy.
Samotné sčítanie neprebieha formou telefonického rozhovoru.
Telefonicky prebieha len objednanie služby mobilného asistenta:
- pri telefonickom rozhovore uvediete meno a priezvisko, ulicu,
súpisné číslo a telefonický kontakt, žiadne iné údaje nie je
potrebné poskytnúť.
- mobilný asistent vás bude kontaktovať za účelom dohodnutia si
konkrétneho termínu.

Viac informácií o činnosti IK nájdete na https://prevenciakriminality.sk
Ďalšie informácie:
Prevencia kriminality
prevencia_kriminality

www.karlovaves.sk

www.minv.sk
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3

Ako prebieha samotné sčítanie?
+
+
+
+
+
+
+
+

4

11

Mobilný asistent disponuje preukazom asistenta sčítania (môžete
požiadať o jeho predloženie) a v prípade, ak si nie ste istí, overte si totožnosť asistenta na kontaktnom mieste obce/mesta.
Sčítanie nemusí prebiehať priamo vo vašej domácnosti.
Pred príchodom mobilného asistenta majte pripravené vaše rodné číslo.
Otázky zo sčítacieho formuláru nie sú zamerané na zisťovanie citlivých
údajov o vašej osobe, majetku, zdraví a i.
Pri sčítaní sa nebude vyžadovať, aby ste odovzdali a podpísali akékoľvek
dokumenty.
Po sčítaní si môžete vyžiadať od asistenta potvrdenie o uskutočnení sčítania, ktoré sa vydáva len raz.
Mobilný asistent od vás nežiada finančnú hotovosť, tieto služby sú poskytované bezplatne.
Počas celého sčítania dodržujte aktuálne platné opatrenia vlády SR
na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19.

V prípade, ak...
+
+
+

...od vás niekto iný ako obec/mesto vyžaduje zaplatenie pokuty za
nesčítanie sa, túto pokutu neplaťte. Môže ísť o podvodné konanie, a preto
bezodkladne kontaktujte políciu na č. 158 a informujte obec/mesto. Obec/
mesto udelí pokutu vždy len písomne.
...samotné sčítanie bolo v rozpore s vyššie uvedenými opatreniami,
kontaktujte obec/mesto pre overenie danej situácie.
...máte podozrenie, že bol na vás alebo vašej blízkej osobe spáchaný podvod
alebo iný trestný čin, bezodkladne kontaktujte políciu na č. 158 alebo
informačné kancelárie pre obete trestných činov (IK) sídliace v každom
krajskom meste:

IK Bratislava - 0961/046 014 alebo 0908 794 281
IK Banská Bystrica - 0961/605 790 alebo 0908 734 357
IK Trnava - 033/5564709 alebo 0908 796 448
IK Trenčín - 032/74 11 250 alebo 0908 799 580

IK Nitra - 037/6549324 alebo 0908 798 671
IK Žilina - 041/511 74 25 alebo 0908 796 256
IK Prešov - 051/7082458 alebo 0908 796 810
IK Košice - 055/6001445 alebo 0908 734 961
(jednotný e-mail: pomocobetiam@minv.sk)
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Životné prostredie

máj
Jún 2021

V závesných kvetináčoch
rozkvitli muškáty a iné letničky

Z

ávesné kvetináče obsypané
červenými kvetmi muškátov
nájdete na stožiaroch verej
ného osvetlenia predovšetkým na
pešej zóne na Pribišovej. Ďalšie
dva závesné kvetináče sú umiest
nené pred budovou miestneho
úradu a dopĺňajú ich štyri drevené
sudy na víno, ktoré symbolizujú vinohradnícku tradíciu Karlovej Vsi.
Aj v nich poteší vaše oči pestrá zmes
letničiek, v ktorej červené muškáty
dopĺňajú ďalšie letničky Ipomea
a Plectranthus.
Muškáty sú tradičné balkónové

rastliny, ktoré netreba veľmi pred
stavovať. Sú veľmi odolné a dlho
kvitnú. Aby rastliny dobre kvitli, potrebujú teplé miesto a veľa vody. Je to
typická letnička, ktorá s príchodom
prvých mrazov hynie.
K nim pribudlo aj 60 kusov zaujímavej balkónovej rastliny Plectranthus alebo elfengold, ktorá okrem
zaujímavého vzhľadu odpudzuje
dotieravý bodavý hmyz (komáre,
muchy, mušky). Táto nenáročná rast
lina sa dobre kombinuje s ostatnými
balkónovými letničkami, pričom
starostlivosť o ňu je minimálna. Má

Inzerujte a dajte o sebe vedieť v našom mesačníku
Karloveské noviny vychádzajú v rozsahu zvyčajne 20 – 24 strán, v náklade 19-tisíc
kusov. Slovenská pošta ich distribuuje do všetkých domácností aj firiem na území
Karlovej Vsi.
Náš oficiálny mesačník ponúka priestor na prezentáciu a propagáciu produktov
a služieb. Inzercia je skvelou príležitosťou pre firmy, prevádzky a služby, ako za
primerané náklady inzerovať v celej Karlovej Vsi. Pri viacnásobnom opakovaní inzercie
redakcia poskytuje zľavu.
Ponúkame aj riadkovú inzerciu pre občanov, v ktorej je možné inzerovať rôzne
služby, kúpu alebo predaj, prípadne iné aktivity a oznamy.
V prípade záujmu o umiestnenie vašej riadkovej alebo plošnej inzercie nás kontaktujte
na tel. čísle 0940 634 111, alebo cez e-mail: inzercia@karlovaves.sk

Karlova Ves do závesných kvetináčov vysadila celkovo 230 muškátov.
zelené listy s bielym lemom po obvode a vonia po tymiáne.
Medzi letničky patrí aj Ipomea,
známa tiež ako Povojník. Spolu 50

kusov tejto nenáročnej letničky s atraktívne sfarbenými listami a dlhými
prevismi obohatilo závesné kvetináče
v Karlovej Vsi.
-mš-; Foto: MiÚ

CENNÍK INZERCIE – základné ceny
Plošná inzercia

Veľkosť strany
1/1
1/2
1/4
1/8
1/16

Cena
600 
300 
150 
75 
40 

Veľkosť v mm (šírka x výška)
204 x 272
204 x 134, 100 x 272
100 x 134, 204 x 66
48 x 134, 100 x 66
48 x 66, 100 x 32

Riadková inzercia (max. 300 znakov vrátane medzier):
Občianska inzercia: 1  / 50 znakov (aj začatých)
Podnikatelia, SZČO a právnické osoby: 5  / 50 znakov (aj začatých)
Inzercia

www.karlovaves.sk
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Recept na fungujúcu hlavu?
Dobre vyživovaný mozog

V

starobe dochádza k určitým
zmenám poznávacích funkcií. Sú to zmeny, ktoré majú
vzostupnú tendenciu, a to najmä
spomalenie celkového psychomotorického tempa, zhoršenie schop
ností zapamätávania si najmä
u novodobej pamäte, nepružnosť
v myslení a konaní, zhoršenie koncentrácie a z toho plynúca zvýšená
psychická únavnosť, zníženie zmyslovej výkonnosti alebo ochudobnenie fantázie a obmedzenie tvorivých
schopností.
Niektoré poznávacie a všeobecne psychické funkcie sa v starobe,
naopak, zlepšujú. Patria medzi ne
napríklad schopnosť úsudku, nadhľad,
záujem o všeobecnú informovanosť
a rozhľad, vytrvalosť, trpezlivosť,
stálosť názorov a vzťahov, či zlepšená
schopnosť vnímať tóny, farby a všeobecné detaily.
Intelekt a slovná zásoba sa s vekom nemenia. Príčinou zhoršenia
pamäťových schopností býva naj
častejšie ich nepoužívanie. K progresu neprispieva stres a tiež rôzne
patologické procesy odohrávajúce sa
v mozgu v dôsledku rôznych chorôb.
Výživa mozgu
Pre lepšie fungovanie mozgu je
dôležitá správna a vyvážená strava so
správnym pomerom bielkovín, sacharidov a tukov a dostatkom vitamínov
a minerálov.
Bielkoviny majú priame účinky

na pamäť, spracovanie informácií
v mozgu a uchovanie informácií.
Sacharidy sú základné palivo pre
mozog. Ten spotrebuje štvrtinu energie získanej z glukózy.
Tuky sú tiež významným zdrojom
energie a sú dôležité pre vstrebávanie
vitamínov A, D, E a K (vitamíny rozpustné v tukoch).
Dôležité je nezabúdať na dostatok tekutín, ktoré zaisťujú optimálne
prekrvenie mozgu a tým jeho lepšie
fungovanie. Z vitamínov sú pre fungovanie mozgu nevyhnutné najmä
vitamíny skupiny B. Telo ich potrebuje pre správne fungovanie nervového systému ako celku a kvalitu
duševnej činnosti. Vitamíny skupiny
B sú prítomné napríklad v obilných
klíčkoch, kvasniciach, vaječných žĺtkoch, vnútornostiach, listovej zelenine, v jogurte, orechoch, sóji, strukovinách či rybách.
Ďalej je nevyhnutný vitamín C,
ktorý je dôležitým antioxidantom,
chráni bunky pred poškodením kyslíkovými radikálmi, tiež pôsobí proti
ateroskleróze. Najviac je ho v čerstvej
zelenine a ovocí.
Tiež vitamín E je dôležitým antioxidantom. Vyskytuje sa v obilných
klíčkoch, rastlinných olejoch, žĺtku,
mäse, vnútornostiach a mlieku.
Z minerálov a stopových prvkov
potrebuje telo pre dostatočnú činnosť
mozgu najmä horčík, ktorý ovplyv
ňuje výmenu energie v nervových

bunkách, zlepšuje pamäť a myslenie. Prirodzene je ho možné získať
konzumáciou rýb, hrozienok a iného
sušeného ovocia alebo kakaa.
Meď je potrebná pre správne fungovanie nervového systému a je
prítomná najmä v hubách. Nemenej
podstatný je aj selén, dôležitý antioxidant brániaci pôsobeniu voľných
radikálov, dostupný pre telo napríklad
z vnútorností, mliečnych výrobkov,
citrusových plodov, avokáda alebo
celozrnných obilnín.
Dôležitým antioxidantom je aj zinok, ktorého nedostatok spôsobuje
poruchy psychickej činnosti. Obsahujú ho potraviny ako ovsené vločky,
morské ryby, tekvicové semiačka, cícer, vajcia a mliečne výrobky.
V neposlednom rade je pre mozog
nevyhnutné železo. Má význam pre

dostatočný prenos kyslíka do buniek v
celom tele, teda aj do mozgových buniek. Je prítomné vo vnútornostiach,
mäse, žĺtku, strukovinách, kapuste,
karfiole a podobne.
Pri vyváženom stravovaní sa dostávajú tieto látky do tela v dostatočnom
množstve prirodzeným spôsobom.
Ak nie, je nutné ich do tela dodávať
v podobe rôznych multivitamínových
prípravkov a potravinových doplnkov. Ďalej existujú látky, ktoré
sú tiež pre mozog veľmi prospešné,
nie však nevyhnutné. Ide napríklad
o lecitín, ginkgo biloba alebo cesnak.
-dď-; -ab-; Hirtlová Petra;
Telocvičňa pre mozog, Kolín 2012;
Suchá Jitka; Trénujte si paměť,
Praha 2010;
Foto: @SAMPHOTOSTOCK
/ panco

MILÁ STARÁ MAMA, MILÝ STARÝ OTEC,
POMÔŽTE MLADÝM
Práve teraz môžete rozhodnúť o tom, ako to tu bude vyzerať ďalších desať
rokov. Už len do 13. júna pokračuje dosčítanie obyvateľov, ktorí príliš
neholdujú moderným technológiám.

Ak vás dobre neposlúchajú nohy:

Zavolajte, prosíme, na miestny úrad na číslo 0940 637 110 a objednajte si bezplatný výjazd nášho pracovníka. Príde k vám na niekoľko minút v čase, na ktorom sa dohodnete
a pomôže vám sčítať sa.

Ak vás dobre poslúchajú nohy:

Ohlásiť sa dopredu nemusíte, keď pôjdete okolo, prosíme, zastavte sa na miestnom
úrade na Nám. sv. Františka 8, v Centre služieb občanom vedľa úradu alebo v Senior
klube Lipka na Pribišovej a my vás za pár minút sčítame. V pondelok, utorok a štvrtok
v čase 8:00 - 14:00 h, v stredu v čase 11:00 - 17:00 h a v piatok v čase 8:00-13:00 h
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Celý život ste pracovali pre budúcnosť
vašich detí a vnúčat,
nepremeškajte túto
príležitosť pomôcť im aj
v tomto.

www.karlovaves.sk
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Karlova Ves hodnotila energetickú náročnosť
a stav obnovy bytových domov
Navrhnuté opatrenia overovali autori
štúdie na tomto bytovom dome.

K

arloveské bytové domy
z 90. rokov sa v spotrebe
tepla na vykurovanie nachádzajú prevažne pod celoslo
venským priemerom. Sú však
medzi nimi i také, ktoré potrebujú
až dvojnásobné množstvo tepla na
kúrenie. Najnižšie hodnoty spotreby tepla zaznamenali u nedávno
zateplených bytových domov. Aj
takéto informácie nájdete v novej
aplikácii na webovej stránke Karlovej Vsi, ktorá obsahuje výsledky
mapovania energetickej náročnosti
a hodnotenia stavu obnovy karloveských bytových domov. Prieskum spracovali v rokoch 2019
– 2020 podľa údajov z roka 2018
a zameral sa na panelové domy
postavené do roku 1991.
Panelové domy v Karlovej Vsi,
ktoré obnovili nedávno, dosahujú
nižšie hodnoty ročnej spotreby tepla na vykurovanie m2 plochy, často
i menej ako 60 kWh/m2a. Na opačnom
konci spektra sú domy v pôvodnom
stave, u ktorých sú tieto hodnoty
až dvojnásobné. Sú to zväčša obytné budovy vo vlastníctve štátu i keď
v takomto stave ich nie je veľa.
„Väčšina panelových domov
v Karlovej Vsi, ktoré boli postavené
pred rokom 1991, dosahuje hodnoty
spotreby tepla na svoje vykurovanie
okolo 70 – 80 kWh/m2a. Priemerná
hodnota spotreby tepla karloveských
bytových domov je 64 kWh/m2a, čo
je lepšie ako celoslovenský priemer.
Ten sa pohybuje okolo 80 kWh/ m2a,“
upozorňuje Vladimír Šimkovic z Inštitútu energeticky pasívnych domov
(IEPD).
Ako poukazuje Zuzana Hudeková
z referátu riadenia projektov miestneho úradu, problémom pri obnove
bytových domov býva často aj nedostatočná informovanosť správcov
bytových domov či združení vlastníkov bytových domov o možnos
tiach kvalitnej obnovy. Chýbajú im
aj informácie o aktuálnom stave spotreby energií a problémy spôsobujú
i legislatívne prekážky pri hľadaní alternatívneho zásobovania teplom.
Vďaka zatepleniu znížite emisie
„Obnova budov poskytuje veľký
priestor pre znižovanie emisií skle
níkových plynov. Iba 25 percent
www.karlovaves.sk

verejných budov bolo obnovených.
Obnova rodinných domov napreduje
len pomaly a často ide o čiastkové
riešenia, ktoré nepokrývajú komplex
ný potenciál zvyšovania energetickej
efektívnosti,“ informuje Zuzana
Hudeková.
Podľa odhadov býva v panelových
domoch približne 40 percent obyvateľov Slovenska. V roku 1995 sa
začalo s ich obnovou. Tá však nespĺňa súčasné požiadavky na energetickú efektívnosť a hospodárnosť
ani na dopady zmeny klímy. Väčšinou sú napojené na centrálne zásobovanie teplom s vysokými stratami pri
jeho rozvode. Teplo sa pritom vyrába zastaranými spôsobmi z emisne
náročných a neefektívnych zdrojov,
ako je napríklad uhlie.
Ako upozorňuje Zuzana Hudeková,
zaradenie niektorých bytových domov na mape energetickej náročnos
ti bytových domov v Karlovej Vsi
už nemusí zodpovedať skutočnosti
v prípade, ak prešli obnovou po roku
2018, ale v čase prieskumu ešte obnovené neboli. „Ich súčasné zara
denie je možné zmeniť na základe
energetického certifikátu, ktorý bol
vystavený bytovému domu pri ko

laudácii. V prípade záujmu môžu
správcovia bytových domov poslať
do 30. júna kópiu energetického
certifikátu e-mailom na adresu:
iepd@iepd.sk. Na základe zaslaného
energetického certifikátu upravíme
zaradenie bytového domu podľa ak
tuálneho stavu a mapovú aplikáciu
aktualizujeme,“ dodáva Zuzana
Hudeková.
Cieľom štúdie spracovanej IEPD
bolo navrhnúť aj opatrenia na zníženie energetickej náročnosti, a tým aj
zníženie produkcie CO2 či zlepšenie odolnosti bytových domov voči
prehrievaniu v letnom období. Tieto
opatrenia overovali na dvoch vybraných bytových domoch v rôznom
štádiu obnovy, a to na bytovom dome

Karloveská, Levárska a Silvánska
a na neobnovenom bytovom dome
na Pribišovej. Spracovateľ štúdie
sa zameral aj na zlepšenie kvality
vnútorného prostredia či zväčšenie
podlažnej plochy bytov pri súčasnom
znížení potreby tepla na vykurovanie.
Preverovali tiež možnosti zníženia produkcie CO2 pri výrobe tepla
a teplej vody.
Projekt zmapovania energetickej
náročnosti bytových domov v Karlovej Vsi bol súčasťou projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta
odolné voči zmene klímy, ktorý je
financovaný zo zdrojov Európskej
komisie, z finančného nástroja pre
životné prostredie: Program LIFE.
-mš-; Foto: MiÚ

Kategorizácia bytových domov v Karlovej Vsi na základe
potenciálu úspor mernej potreby energie na vykurovanie:
• kategória 0 - obnovená budova s potrebou tepla na
vykurovanie cca 50 kWh/m2a
• kategória 1 - čiastočne obnovená budova s potrebou
tepla na vykurovanie cca 70 kWh/m2a
• kategória 2 - minimálne obnovená budova s potrebou
tepla na vykurovanie cca 90 kWh/m2a
• kategória 3 - neobnovená budova s potrebou tepla na
vykurovanie cca 120 kWh/m2a
K ARLOVESKÉ NOVINY
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S OLO Taxi
sa jednoducho
zbavíte
objemného
odpadu

N

eviete ako sa zbaviť starého
koberca, matracov, nábytku alebo iného objemného
odpadu? Bratislavská mestská
spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) opäť spustila spoplatnenú službu OLO Taxi.
Vypratávanie bytu vie pri kontaj
nerových stojiskách prispieť k zárodku neželanej skládky odpadu. Nie
ktorí nedisciplinovaní obyvatelia sa
neštítia doslova zapratať okolie kontajnerových stojísk starým nábytkom
alebo sanitou, ktorá sa neraz rozbije
a ohrozuje bezpečnosť okoloidúcich.
Aj s myšlienkou prevencie vzniku
malých stojiskových skládok začala ešte v roku 2016 spoločnosť OLO
poskytovať službu OLO Taxi. Zave-

Pracovníci mestskej spoločnosti OLO za obyvateľov odvezú objemný odpad a odpad, ktorý je možné spáliť v spaľovni.
denie vládnych opatrení síce službu
na niekoľko mesiacov zabrzdilo, ale
po uvoľnení opatrení je obyvateľom
Bratislavy opäť k dispozícii od pondelka do soboty.
Pomocou služby sa dá jednoducho
zbaviť starého a čalúneného nábytku, skríň, stoličiek, stolov, postelí,

V ZOO v Karlovej Vsi
sa narodila ťava

K

to iný navrhne lepšie meno
pre ťavu, ako karloveský
Kamel klub? V stredu 19.
mája boli predstavitelia Kamel klubu na oficiálnej pracovnej návšteve
v bratislavskej ZOO. Pre čerstvo
narodené mláďa ťavy dvojhrbej
navrhli meno Celestína a tento
návrh ZOO akceptovala.

Mláďa sa narodilo v utorok 18.
mája o 23:30 h. Je to štvrtý potomok
matky Samary z košickej ZOO a po
sledné mláďa samca Ňoneka, ktorý
uhynul pred Vianocami. Koncom
mája nahradil jeho miesto ťaví samec
z maďarského Miskolcu.
-bh-; Foto: Tomáš Hulík

matracov, dverí, podlahových krytín
ako linoleum, kobercov, drevených aj
laminátových parkiet, perín či textílií.
Táto služba však nie je určená na
odvoz stavebného odpadu, elektrospotrebičov, biologicky rozložiteľného
a nebezpečného odpadu. Cena služby
je 35 eur a zahŕňa naloženie odpadu

spred bytového či rodinného domu,
jeho odvoz a vykládku.
Službu si môžete objednať elektro
nicky, cez formulár na stránke www.
olo.sk alebo telefonicky na čísle 02 50
110 111.
-ab-; Foto: ilustračné (OLO a.s.)

Harmonogram pristavenia
kontajnerov – Jún 2021
Kontajnery sú pristavované v čase 8.00 – 15.00
h. V prípade naplnenia sú
odvezené skôr, aby nedo
chádzalo k hromadeniu
odpadu v ich okolí. Po
odvoze ďalší kontajner už
nepristavia.

22. 6. 2021
Roh Púpavová –
Borská
23. 6. 2021
Karloveská 55 - 57,
vnútroblok na asfalte

Čo patrí do veľkokapacitných
kontajnerov?
Rozložený nábytok, drobný
stavebný odpad, WC misa
alebo umývadlo.
Čo je zakázané umiestniť do
kontajnera?
Pneumatiky, farby, oleje, elektroodpad, objemný stavebný
odpad a suť. Pri kontajneri bude
prítomný zamestnanec, ktorý
dohliadne na vyhodený odpad.

30. 6. 2021
Lackova 7

9. 6. 2021
Roh Majerníkova Veternicová
29. 6. 2021
Školské nám. –
Majerníkova

16. 6. 2021
Tománkova 2
– ku stojisku

15. 6. 2021
Roh Adámiho 17
– Hodálova 3
1. 6. 2021
Gabčíkova 2

8. 6. 2021
Svrčia ulica
– parkovisko

2. 6. Roh Vincenta
Hložníka

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Historický kalendár Karlovej Vsi 2021 – jún

K

aplnka sv. Jána Nepo
muckého na fotografii
pochádza z roku 1925.
O okolnostiach vzniku kaplnky sa
dozvedáme z listu devínskeho farára
Františka Krómyho. Svojmu nadria
denému 16. októbra 1860 napísal:
„Vo filiálke Karlova Ves, farnosti
Devín, ktorá má 191 veriacich, dote
raz nebola žiadna verejná modlitebňa,
ani kaplnka. V máji tohto roku sa tu
najší obyvateľ Matúš Lučanič podujal
zriadiť na tomto mieste kaplnku a po
tom, čo získal Váš súhlas, vystaval ka
plnku k úcte sv. Jána Nepomuckého,
celkom za 2400 rakúskych zlatých,
keď neberieme do úvahy vnútorné vy
bavenie, o ktoré sa, sčasti postarala,
alebo ešte postará štedrosť ostatných
obyvateľov… Kaplnka bola šťastne
dokončená a dištriktuálny vicearchi
diakon ju slávnostne 30. septembra
tohto roka požehnal, aby slúžila kultu
božiemu.“
Kaplnku postavili v neskorobarokovom slohu ako jednoloďový
objekt s kruhovou apsidou a vstavawww.karlovaves.sk

nou drevenou vežičkou. Pod košatou
lipou, pred priečelím kaplnky bol
cintorín, na ktorom sa pochovávalo do začiatku 20. rokov minulého
storočia. Dňa 14. septembra 1919
sa v kaplnke uskutočnila významná
a jedinečná udalosť. ThDr. Ferdiš Juriga
v nej slúžil svätú omšu v slovenskom
jazyku. Zúčastnili sa na nej viacerí
zástupcovia vtedajšieho Ministerstva
pre správu Slovenska a pozornosť jej
venovali všetky vtedajšie denníky a aj
regionálne noviny.
Vedľa kaplnky stála stodola karloveskej vinohradníckej rodiny Müllerovcov. Jej príslušníci žijú v našej
mestskej časti dodnes. Patril im aj
pozemok za stodolou. Jeho dolnú
časť využívali ako zeleninovú záhradu. Na jej začiatku rástol „amerikán“,
teda druh viniča pôvodom z Ameriky,
odolný voči chorobe fyloxéra. Preto
sa jeho letorasty používajú ako podpník pri vrúbľovaní vinných štepov.
V susednom vinohrade, ktorý patril
bratislavskému vinohradníkovi, pracovalo päť mladých žien, ktoré nástro-

jom podobným motyke, škrabákom,
ničili burinu.
Na horizonte vidno ešte nezastavaný Motzengrund, dnešný
Bôrik. Dnes je okolie Kostola sv. Michala, ktorý vznikol prestavbou kaplnky v roku 1936, zastavané. Je tam
parkovisko, obytné domy, obchody
a na časti územia bývalého cintorína
parčík a hríbová fontána s lavičkami.
Matúš Šrámek
Autorom fotografie kaplnky je významný bratislavský fotograf Josef
Hofer, ktorý bol nemeckej národnosti. Narodil sa v dedinke Schildern,
dnes časť Dunajskej Lužnej. Po vyučení sa za fotografa pracoval od roku
1914 na magistráte mesta Bratislavy. Ako zamestnanec mesta a neskôr
ako majiteľ fotoateliéru vyhotovil veľké množstvo záberov bratislavských
pamiatok, muzeálnych zbierok, ale zachytil aj bežný život v meste, jeho
ulice, námestia, rozvoj a modernizáciu. Svoju pozornosť venoval aj okoliu Bratislavy a rovnako aj významným miestam na Slovensku. V zbierke
Múzea mesta Bratislavy sa nachádza aj niekoľko jeho fotografií s temati
kou Karlovej Vsi. Fotografia kaplnky je jednou z nich. V apríli 1945, pred
príchodom Sovietskej armády, odišiel aj s rodinou do Rakúska a neskôr
sa usadil v Nemecku v mestečku Nürtingen. Tu, v roku 1990, vyšla aj
kniha jeho fotografií, Pressburg und Umgebung - Bratislava a okolie. Jej
zostavovateľmi boli prof. Rudolf Musik a Kurt Hofer. Z tohto diela je aj
portrét fotografa.
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Policajný zápisník
(apríl – máj)

158 Narodili sa Tobias, Anton,
Samuel, Nazaret a Andreas

• Policajti obvinili 34-ročného muža za prečin krádeže. Obvinený 18.
apríla o 8.30 h odcudzil v predajni potravín na Karloveskej ulici tovar
vo výške 5,76 eura, a to aj napriek tomu, že mu bola v predchádzajúcich
dvanástich mesiacoch za obdobný čin uložená bloková pokuta vo výške
30 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci nedovolenej výroby omamných
a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Páchateľ 9. mája o 21.05 h na Baníkovej ulici dobrovoľne vydal policajnej hliadke počas kontroly zatavenú injekčnú striekačku s neznámou hnedou kryštalickou látkou, o ktorej sa vyjadril, že je
to pervitín a že ho uchováva pre vlastnú potrebu. Látka bola zaslaná na
expertízne skúmanie.
• Policajti začali trestné stíhanie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky voči 35-ročnému mužovi, ktorý 10. mája o 12.10 h vychádzal
z vedľajšej cesty na Matejkovu ulicu a nedal pri tom prednosť služobnému motorovému vozidlu policajnej hliadky. Tá ho zastavila a počas
kontroly vyzvala na podrobenie sa dychovej skúške s negatívnym výsledkom alkoholu v dychu. Keďže ale obvinený javil známky požitia návykovej látky, bol policajnou hliadkou vyzvaný na podrobenie sa odbornému
lekárskemu vyšetreniu na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok. Obvinený s tým súhlasil a pred službukonajúcim lekárom sa
podrobil vyšetreniu moču s pozitívnym výsledkom.

Mama Miriam a otec Lukáš by boli veľmi radi, ak by sme privítali v Karloveských novinách ich syna Tobiasa Kellnera, ktorý sa ich tak nevedel dočkať,
že sa narodil o mesiac skôr 24. marca. Rovnako urobíme radosť aj mamine
Lucii Minichovej a oteckovi Antonovi Minichovi, ktorí sa tešia z narodeného
synčeka. Ten sa volá po ocinovi tiež Anton (Tonko) Minich a narodil sa 11.
apríla. Fotku svojho synčeka Samuela Reháka, ktorý sa narodil tiež 11. apríla
s mierami 50 cm, 3440g nám poslali rodičia Naďa a Michal. Okrem toho nám
povedali, že doma ho už čakala sestrička Sára. Mamina Lenka a papi Sergio
sa nám pochválili dcérkou, ktorá sa im narodila 15. apríla a volá sa Nazaret
Romero. Je to ich druhorodená dcéra, nesmierne ju ľúbia a tešia sa z nej každý
deň spolu s jej sestrou Nereou. Aj rodičia Monika Cimrová a Sandro Hojda by
sa radi podelili so správou, že sa im 28. apríla narodil ich druhý syn Andreas
Hojda. Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi
malými Karlovešťanmi. Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným
dieťatkom do 17. júna e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk Nezabudnite uviesť svoje meno i priezvisko a meno dieťaťa.		
-mš-; Foto: osobné archívy rodín
Anton

Tobias

Karloveské noviny prichádzajú
s novou súťažou

J

ej cieľom je priblížiť čitateľom
prácu karloveskej samosprávy. Viete napríklad, kam
smeruje najviac peňazí z rozpočtu
Karlovej Vsi? Alebo kto sa stará
o zeleň a verejné priestory v Karlovej Vsi? V každom čísle vám
stručne predstavíme jednu oblasť
práce karloveskej samosprávy
a opýtame sa vás otázku, ktorá bude
s touto činnosťou súvisieť. Tých,
ktorí odpovedia správne, zaradíme
do žrebovania o poukážky na konzumáciu v dvoch karloveských

SÚŤAŽ

reštauráciách.
Takmer 60 percent prostriedkov
Karlovej Vsi je určených na zabezpečenie školstva a vzdelávania. Karlova Ves je zriaďovateľom dvoch
základných škôl (ZŠ Karloveská 61
a ZŠ Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62) a jednej spojenej školy (SŠ Tilgnerova 14), ktorá má dve
organizačné zložky – základnú školu
a gymnázium. Okrem toho je Karlova
Ves zriaďovateľom materských škôl.
-mš-

Naša súťažná otázka znie:

SÚŤAŽ

Koľko materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť, pôsobí
na území Karlovej Vsi? (Zakrúžkujte správnu odpoveď)
a) 8		
b) 9		
c) 10
Dvoch z tých, ktorí pošlú do 17. júna správnu odpoveď na našu otázku na
vystrihnutom kupóne poštou na adresu Karloveské noviny, Miestny úrad,
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, alebo ju vhodia do schránky redakcie
pri vstupe do budovy miestneho úradu, odmeníme poukážkami v hodnote 30
eur na konzumáciu v reštauráciách Amélia – Ostravarna a Naše hospoda –
Karloveská. Ďalších dvoch súťažiacich odmeníme spomedzi tých, ktorí nám
pošlú správnu odpoveď prostredníctvom sociálnej siete Instagram na oficiálny
profil karlova_ves_official. Súťaže sa môžu zúčastniť len čitatelia, ktorí majú
trvalý pobyt v Karlovej Vsi. Výhercov budeme kontaktovať telefonicky.
Meno a priezvisko: . .........................................................................................
Adresa: .............................................................................................................

Andreas

Samuel

Nazaret
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Cyklistický areál pri Iuvente by
mohol čoskoro ožiť

P

amätáte sa na časy, keď
bikrosová dráha pri Iuvente
slúžila cyklistom? Cyklistom
z Kaktus Bike Team Bratislava
už nestačí iba spomínať. Obnova
bikrosovej dráhy sa vďaka ich iniciatíve a podpore ďalších inštitúcií
môže začať už čoskoro.
„Naša mestská časť sa vždy
pozitívne stavia k podpore cyklis
tických projektov. U nás žije veľká ko
munita priaznivcov cyklistiky a máme
aj vhodné prírodné podmienky pre
rozvoj tohto športu. Preto nás teší
aktivita, ktorá by mala priniesť re
vitalizáciu bikrosovej dráhy v okolí
Líčšieho údolia,“ povedal vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.
V 90. rokoch pravdepodobne nebolo karloveské dieťa s bicyklom, ktoré

si necibrilo svoju techniku jazdy na
bikrosovej dráhe na konci Líščieho
údolia. Deti na tomto mieste dokázali tráviť hodiny a bolo náročné dostať
ich odtiaľ domov. Časy sa zmenili
a chátrajúci areál bol roky označený
tabuľkou zákazu vstupu.
Zvýšený záujem o cyklistiku v ostatných rokoch naráža na problém
nedostatku cyklistickej infraštruktúry.
Deťom chýba špecializovaný priestor,
kde môžu bezpečne rozvíjať svoj pohybový talent. Uvedomujú si to aj samotné cyklistické kluby. Kaktus Bike
Team Bratislava, ktorý netají svoje
karloveské korene, sa už dlhšiu dobu
pohráva s myšlienkou rekonštrukcie bikrosovej dráhy. Spojením síl
IUVENTY - Slovenského inštitútu
mládeže a mestských častí Karlo-

Zanedbaný areál by mohli po obnove
využívať aj karloveské školy.

va Ves a Dúbravka, by mohla byť
bikrosová dráha opäť revitalizovaná a
mohla by slúžiť cyklistom.
Už počas mája areál čistili s pomocou dobrovoľníkov z radov cyklistov.
Nasledovať budú terénne úpravy.
Cieľom zainteresovaných strán je
okrem obnovy samotnej bikrosovej
dráhy aj výstavba menšieho

pumptrackového okruhu, ktorý bude
otvorený širokej verejnosti.
Do priestoru bikrosového areálu
plánujú osadiť niekoľko cyklotrialových prekážok a menších skokov,
kde si budú môcť rekreační aj výkonnostní cyklisti cibriť svoje technické
zručnosti v ovládaní bicykla.
-ab-; Foto: MiÚ

V univerzitnom areáli vyrastie pump-tracková dráha

C

yklisti, kolobežkári, či
korčuliari
sa
pravdepodobne už budúci rok
dočkajú ďalšieho zaujímavého
športoviska. Jedna z pump-tracko
vých dráh, ktoré sa tešia čoraz
väčšej popularite, sa črtá aj v areáli
Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) Slovenskej technickej
univerzity.
„Idea vznikla po tom, čo sme mali
možnosť vidieť, ako podobné športo
viská vznikajú po celom Slovensku
a je o ne enormný záujem. Taktiež sme
ako univerzita mali možnosť navštíviť
množstvo zahraničných univerzít,
ktorých neoddeliteľnou súčasťou boli
moderné športoviská. Podpora špor
tu a rozvoja mládeže je pre nás ako
vzdelávaciu inštitúciu mimoriadne
dôležitá. Navrhovaná pump-track
dráha je veľmi dobre strategicky
umiestnená do oblasti, kde dlhodobo
absentuje športovisko tohto typu,“
povedal Ján Šubjak z FEI.
Pump-tracková dráha na univerzitnej pôde bude plne otvorená pre
verejnosť. Jej výhodou bude takisto
poloha a dobrá dostupnosť. „Dráha
sa bude nachádzať v bezprostred

nej blízkosti dôležitých cyklistických
trás, ktoré umožnia ľahký prístup na
športovisko. Umiestnením dráhy sa
pokryje dopyt po tomto type športo
viska pre všetky okolité mestské čas
ti ako je Karlova Ves, Staré Mesto,
Dúbravka či Lamač, ktoré sú v dobrej
cyklistickej dostupnosti. Veľmi dobrá
je aj dostupnosť MHD, predovšetkým
električkovej dopravy. Parkovanie je
možné v mimopracovnom čase bez
prostredne vedľa dráhy. K dispozícii
je bezplatné parkovisko s viac ako 50
miestami,“ zhodnotil dopravnú do
stupnosť Ján Šubjak.
Okrem dráhy zloženej z terénnych
nerovností, vĺn a naklopených zákrut,
chce univerzita poňať športovisko
ako multigeneračný priestor, ktorý
spája generácie a komunity. To bude
umožnené špecifickým dizajnom a
možnosťou prejazdu dráhy v malej
rýchlosti deťom a začiatočníkom,
ako aj generovanie vyšších rýchlosti
pokročilými a profesionálnymi jazdcami.		
-ab-; Foto: @SAMPHOTOSTOCK
/ Tzido; Vizualizácia: SIMANEK DE
VELOPMENT, s. r. o.

Športovisko by sa mohlo začať
využívať najneskôr v lete 2022.

Škola kajaku pre deti aj dospelých

Klub vodného slalomu Karlova Ves ponúka vodácky výcvik pre deti, mládež, ale aj dospelých v Karloveskej zátoke. Deň tréningu je
možné dohodnúť každý pracovný deň v čase od 16.00 h, v prípade zlepšenia počasia aj od 18.00 h. Informácie získate na telefónnom
čísle 0902 299 675 alebo napíšte e-mail na adresu branko.illek@gmail.com. Kontaktné informácie sú na www.vodnyslalom.sk.
Dlhodobý výcvik je spoplatnený, jednorazové vyskúšanie je zdarma.
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