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KASKÁDY

Od septembra
Karlovešťania využijú
služby Občianskej
poradne.
Viac na s. 3.

INKLUZÍVNE IHRISKO
Obyvatelia komplexu
Kaskád budú
príkladom pre
ostatných.
Viac na s. 10.

Projekt rekonštrukcie
detského ihriska
na Adámiho je
pripravený.
Viac na s. 12 – 13.

Deti si užijú prázdniny
s novými hracími prvkami

E

šte pred začiatkom práz
dnin prišlo k výmene hra
cích prvkov na šiestich
ihriskách. Počas prázdninových
mesiacov sa deti zahrajú na nových
šmykľavkách, hojdačkách alebo
lezeckých prvkoch.
„Postupná výmena herných prvkov
a inštalácia nových podkladov na
detské ihriská má za cieľ nielen oživiť
hrací priestor novými prvkami, ale aj
zvýšiť jeho bezpečnosť. Práve tá by
mala byť prioritou, nielen počas letných prázdnin, ktoré sú pred nami,“
povedal vicestarosta Karlovej Vsi
Branislav Záhradník.
Na detskom ihrisku na Jamnického
ulici pred časom odstránili poško

dený hrací domček so šmýkačkou.
Na jeho miesto osadili nový, ktorý má
bezúdržbový charakter. Šmýkačka už
nie je zaústená do pieskoviska, pre
tože je to v rozpore s bezpečnostnými
normami.
K výmene hojdačky prišlo na
Hlaváčikovej, kde bola osadená
nová bezúdržbová dvojhojdačka so
sedákom pre menšie i väčšie dieťa.
Súčasťou je, samozrejme, i bez
pečnostná dopadová plocha. Tú
položili aj na ihrisku na ulici Ľ. Fullu
pod už existujúcu hojdačku.
Na ihrisku na Jána Stanislava je
pre deti k dispozícii nová dvojpruži
nová hojdačka. Starý poškodený hrací
domček so šmýkačkou a hojdačkou

Staré a poškodené prvky na Púpavovej nahradili nové a bezpečné.
na detskom ihrisku v parku Kaskády
bol nahradený novým bezúdržbovým,
navyše i s novou dopadovou plochou.
Na kruhovom ihrisku na Púpavovej
pristúpili k odstráneniu väčšiny
starých, poškodených, či normám
nevyhovujúcich prvkov. Namiesto

nich osadili novú šmýkačku s dopa
dovou plochou, hrací domček, ba
lančný prvok a lezecký prvok v tva
re rúry. Z pôvodných prvkov ostala
dvojpružinka a kolotoč.
-ab-; Foto: MiÚ
Inzercia

NOVOOTVORENÉ
zastúpenie maklérskej spoločnosti
OK GROUP Slovakia, a. s.

KOMUNÁLNA poisťovňa, UNION poisťovňa,
ALLIANZ a.s., WUSTENROT, AXA člen UNIQA,
GROUPAMA, KOOPERATÍVA, ČSOB poisťovňa,
GENERALI poisťovňa, GENERTEL poisťovňa
Starý poškodený domček na ihrisku v parku Kaskády nahradili novým,
navyše aj s novou dopadovou plochou.
K ARLOVESKÉ NOVINY

v OD CENTRUM na 1. poschodí, pondelok – piatok 9.00-17.00
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Budúce rozhodnutia samosprávy

Júl –
máj
August
2021 2021

Prichádza sezóna opráv chodníkov

R

ozsiahla oprava je napláno
vaná na Tilgnerovej pred
školou smerom k električ
kovej radiále. K rekonštrukcii
chodníkov pristúpia aj na miestach,
ktoré označili imobilní obyvatelia
za najviac problematické.
Počas letných mesiacov sa miest
ny úrad chystá zrealizovať opravu
hlavného prístupového chodníka
pred Spojenou školou Tilgnero
va 14 v rozsahu vyše 300 metrov
štvorcových. Ide o súvislý úsek od
priechodu pre chodcov k hlavnému
vchodu. Na chodníku sa v súčasnosti
nachádza sieťový rozpad a prepad
nuté úseky, v dôsledku ktorých sa tam
počas dažďov vytvárajú veľké mláky.
Výškovo upravia aj dažďový vpust,

aby mala voda kam odtekať.
V pešej zóne medzi Pribišovou
a Majerníkovou odstránia na via
cerých miestach zlomy a prepady.
Niektoré úseky na tomto chodníku
sa stali nočnou morou pre ľudí po
hybujúcich sa na invalidnom vozíku.
Štrbiny a nerovnosti zahladia, v
prípade potreby aj vyspádujú.
Významnú časť komunikácie
opravujú aj v Líščom údolí v úseku
medzi poliklinikou a Botanickou. Ide
o štyri úseky, kde sa komunikácia
prepadáva po starých rozkopávkach
alebo zle zhutnenom podloží. Opra
va komunikácie v danom úseku bude
v režime polovičného profilu, aby
bola zabezpečená prejazdnosť ulice.
-ab-; Foto: MiÚ

Významnú časť komunikácie opravujú aj v Líščom údolí
medzi poliklinikou a Botanickou ul.

Zastupiteľstvo pripomienkovalo mestskú
parkovaciu politiku

M

estská parkovacia poli
tika by mala byť reali
tou už túto jeseň. Pred
samotným schválením pozmeňu
júceho všeobecne záväzného naria
denia hlavného mesta sa k návrhu
vyjadrili aj karloveskí poslanci. Na
zavedenie celomestskej parkovacej
politiky čakajú viacerí Karlovešťa
nia.
Napríklad prieskum kvalitnej, re
nomovanej firmy ukázal, že v Kar
lovej Vsi nie je problém parkovanie
domácich, ale parkovanie nereziden
tov. Karlovešťania majú väčšinou
jedno auto, pritom veľa miest bloku
jú ľudia z iných obcí či miest. Prob
lém s nedostatkom parkovacích
miest sa značne vyrieši po zavedení
celomestskej parkovacej politiky.
Nerezidenti si budú kupovať drahšie
abonentské karty, alebo budú par
kovať na vzdialenejších záchytných
parkoviskách pod mostom Lafranconi
či pri ZOO.
Karloveskí poslanci návrh mesta
prijali
Poslanci chcú, aby sa parkova
cie lístky dali kúpiť nielen prostred
níctvom mobilnej aplikácie, inter
netového rozhrania, parkovacieho
automatu a predajného miesta, ale aj
prostredníctvom SMS správy. Práve
táto požiadavka tvorila jadro disku
www.karlovaves.sk

sie s prítomným splnomocnencom
primátora pre parkovaciu politiku
Petrom Hercegom. Z jeho vyjadrení
vyplynulo, že mesto by sa SMS
správam najradšej vyhlo, pretože
z nich odvádzajú najvyššie percento
z poplatku spomedzi spomenutých
alternatív. Mesto stratí pri predaji
prostredníctvom predajného miesta
10 % zisku, cez aplikáciu by to boli
iba 3 %. Naopak, ak by sa premietli
do predaja parkovacích lístkov pod
mienky operátorov z predaja SMS
lístkov, mesto by prišlo o 20 % z ceny
lístka.
V uznesení poslanci rozčlenili Kar
lovu Ves na tri zóny dočasného par
kovania. Prvá zóna bude ohraničená
komunikáciou Karloveská smerom
na Dlhé diely a kataster Devína. Zóna
č. 2 zahrnie Karloveskú smerom na
Staré Grunty. Tretiu zónu vytvoria
Staré grunty až po Lamač.
Mesto chce podniknúť potrebné
kroky, aby sa v októbri spustila par
kovacia politika v prvých dvoch loka
litách, Tehelné pole a Krasňany. Za
tiaľ stále ostáva v platnosti že rezident
zaplatí za parkovaciu kartu vo vlastnej
zóne 39 eur na rok. Rezidentská karta
pre druhé auto v domácnosti bude stáť
150 eur a pre tretie 500 eur.
Mesto deklaruje, že parkovanie
nebude spoplatnené v celom meste.

Prieskum ukázal, že v Karlovej Vsi nie je problémom parkovanie
domácich. Veľa miest blokujú ľudia z iných obcí či miest.
Spoplatnené zóny budú iba na mies
tach, kde je výrazný problém s par
kovaním a iba v časoch, keď prob
lém s parkovaním na danom mieste
pretrváva. Realita našich parkovísk
a ciest však naznačuje, že zaparkovať
v nočných časoch je problém.
Ak by sa do praxe premietol efekt
ako po zavedení už dvoch fungu
júcich bezplatných karloveských
rezidentských zón, prinieslo by to
zvýšenie možnosti parkovania pre
rezidentov. Ako vyplynulo aj z dl

hodobého monitoringu miestneho
úradu, v Karlovej Vsi parkuje vyše 10
% automobilov s mimobratislavskými
evidenčnými číslami vozidla. V prí
pade, že by tieto autá parkovali mimo
parkovacej zóny, ich miesto by mohli
zaujať rezidenti. Prísnejšie parkovacie
podmienky by takisto mohli byť mo
tivačným faktorom pre ľudí, ktorí ešte
stále váhajú s prihlásením sa na trvalý
pobyt v Karlovej Vsi.
-ab-; Foto: MiÚ
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Od septembra môžu
Karlovešťania využívať služby
Občianskej poradne

M

ala by pomáhať ľuďom
hľadať čo najlepšie rieše
nia ich zložitých život
ných situácií. Rady im poskytnú
odborníci z viacerých oblastí, pre
dovšetkým právnici. Mestská časť
rozšíri tím odborníkov o mediátora,
odborníka na sociálnu starostlivosť
a ďalšie oblasti. Občianska poradňa
bude bezplatne poskytovať svo
je služby raz mesačne, predbežne
druhú stredu v danom mesiaci.
„Takmer 5-ročná skúsenosť s
bezplatnou právnou poradňou pre
občanov nám priniesla veľmi po
drobný prehľad o tom, aké problémy
našich obyvateľov trápia. Okrem
klasických právnych problémov naj
mä občianskoprávneho charakteru, ktoré sa týkajú dedenia, bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
nakladania s majetkom, správou
bytov, susedských sporov, exekúcií
a podobne, sa na nás obracali aj
ľudia s problémami, ktoré možno nepatria v prvom kroku do rúk právnika.
Ide napríklad o problémy sociálneho

charakteru, dôchodkového zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti,
prístupu k vzdelávaniu a podobne.
Existuje totiž široké spektrum problémov, ktoré ľudí trápia a na ktoré
je potrebné pozrieť sa komplexnejšie
nielen optikou právnika, ale aj ďalších
odborníkov,“ ozrejmuje dôvod vzni
ku Občianskej poradne vicestarosta
Branislav Záhradník.
Ako ďalej vysvetľuje, pri týchto
stretnutiach zistili, že na úradoch si
niekedy občanov vzájomne „posúva
jú“ a každá inštitúcia rieši len svo
ju úzko špecializovanú agendu. Na
ostatné nemajú čas a ani kompetencie.
Nikto sa na problém občana nepozrie
komplexnejšie, s nadhľadom a so
záujmom nájsť čo najlepšie riešenie.
A o to by sa chceli pokúsiť v kar
loveskej Občianskej poradni.
„V zásade nechceme obmedzovať
okruh problémov, s ktorými sa na nás
občan obráti. Samozrejme, je potrebné si uvedomiť, že aj naše kapacity sú
limitované. Budeme poskytovať poradenstvo, nebudeme spracovávať

Vicestarosta Branislav Záhradník informoval, že poradňa rozšíri tím
odborníkov o mediátora, odborníka na sociálnu starostlivosť
a ďalšie oblasti.
žiadne podania, návrhy, žaloby ani
iné dokumenty. Pokúsime sa občanovi
poradiť, nájsť cestu, nasmerovať ho
na správnu inštitúciu, prípadne mu
v nej otvoriť dvere,“ pokračuje Bra
nislav Záhradník.
Občianska poradňa bude fungovať
na občianskom princípe. Pomáhať
bude ľuďom s trvalým pobytom
v Karlovej Vsi ako fyzickým osobám,
nebude poskytovať pomoc pod
nikateľom ani firmám. Počas druhého
polroka 2021 bude pôsobiť ako pilotný
projekt, potom vyhodnotia skúsenosti
z jej fungovania a zároveň možnosti

a kapacity miestneho úradu.
Do poradne sa občania prihlásia
e-mailom na adrese branislav.zahrad
nik@karlovaves.sk. Záujemca dosta
ne konkrétny termín, nebude musieť
čakať. Súčasťou e-mailu by mal byť
stručný popis problému, s ktorým po
trebuje poradiť. Podľa toho budú môcť
prizvať odborníka v rámci možností
miestneho úradu. Občianska poradňa
bude poskytovať rady v druhú stredu
v mesiaci od 14.00 do 17.00 hod. Ne
objednaní Karlovešťania môžu prísť v
čase 15:30 – 17:00 h.
-mš-; Foto: MiÚ

Športový park v Karlovej Vsi plánujú otvoriť na jeseň

M

esto chce vykonať väčšinu
úprav v pripravovanom
parku počas letných me
siacov. Pribudne v ňom skejtpark,
workoutové ihrisko, chodníky
a multifunkčná plocha pre šport.
„Projekt sa nachádza v štádiu
realizácie, územie bolo vyčistené od
vizuálneho smogu, mobiliáru a invazívnej náletovej zelene. V súčasnosti sa uskutočňujú hrubé stavebné
práce a terénne úpravy, pripravujú
sa spevnené a dopadové plochy športovísk a jednotlivých herných plôch,“
priblížila aktuálny stav hovorkyňa
hlavného mesta Katarína Rajčanová.
Park má vďaka umiestneniu pláno
vaných prvkov ambíciu pritiahnuť
športujúcu mládež. Benefitom bude
infraštruktúra pre skateboardistov,
ktorí okrem starej kovovej U-rampy
na Dlhých dieloch nemajú vhodné
podmienky pre svoj šport. Aktívnych
ľudí poteší inštalácia workoutového
ihriska a multifunkčnej plochy pre
šport.
„Najbližšie plánujeme začať s prá
K ARLOVESKÉ NOVINY

cami súvisiacimi s realizáciou závlah,
osvetlenia a s vybudovaním dažďovej
záhrady. Mesto chce uviesť park do
užívania už počas tejto jesene,“ pre

zradila predbežný termín otvorenia
parku Katarína Rajčanová.
-ab-; Foto: MiÚ

Intenzívne práce koncom júna
naznačovali, že v Karlovej Vsi
už čoskoro pribudne ďalšia
oddychová zóna.
www.karlovaves.sk
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Atypické spomaľovače sa
zmestia pod autobus

T

o je dôvod, prečo mesto
zvolilo pri inštalácii spo
maľovacích prahov na Kuk
lovskej ulici netradičný variant. Ide
o riešenie ako spomaliť autá v tom
to stiesnenom úseku.
K upokojeniu dopravy na Kuk
lovskej pristúpilo mesto na základe
podnetov od občanov, ktorí sa
sťažovali na nedodržiavanie najvyššej
povolenej rýchlosti 30 km/h.
„Mesto pri riešení tohto problému navrhovalo tzv. zúžené miesta
na vozovke, ktoré by vodičov nútili
pri prejazde spomaliť. Po konzul
tácii s krajským dopravným inšpektorátom, ktorý s návrhom nesúhlasil,

sa mesto rozhodlo pre použitie iného
dopravného zariadenia, a to spomaľovacích vankúšov. Tie nahradili
dva súvislé spomaľovacie prahy na
Kuklovskej ulici v blízkosti obratiska
MHD a druhý neďaleko odbočenia na
Sološnícku ulicu,“ vysvetlila hovor
kyňa mesta Katarína Rajčanová.
Použitie súvislých spomaľovacích
prahov by nebolo úplne vhodné
hlavne pre prejazd vozidiel MHD.
Okrem značného diskomfortu pre
cestujúcich nemajú priaznivý vplyv
na technický stav vozidiel.
„Osadenie jedného spomaľovacieho vankúša v každom jazdnom pruhu,
ktorý má šírku 1,8 metra, nijako neob-

medzuje vozidlá MHD,“ vysvetlila
Katarína Rajčanová.
-ab-; Foto: MiÚ

Nové spomaľovače slúžia na
zvýšenie bezpečnosti chodcov.

ho, Líščie údolie medzi poliklinikou
a poisťovňou Allianz-SP, Púpavová,
Nábělkova a Segnerova.
-ab-; Foto: MiÚ

Ku skráteniu a posunutiu prie
chodu dôjde aj na Jána Stanislava
- Tománkovej.

Bezbariérové priechody

B

ezpečnosť a bezbariéro
vosť. To sú priority pri re
konštrukcii
priechodov
pre chodcov. Okrem premaľova
nia pásov z niektorých chodníkov
odstránia obrubníky, ktoré doteraz
sťažovali pohyb imobilným oby
vateľom.
Bezbariérové riešenie pribudne na
Borskej pri OD Centrum, Jána Stani
slava pri križovatke s Tománkovou,
na uliciach Jamnického pri križovat
ke s Matejkovou a Ľudovíta Fullu
pri základnej škole na Majerníko
vej 62. Tieto úpravy budú zahŕňať
aj dlažbu s výstražnými a vodiacimi
prvkami pre zrakovo postihnuté oso
by. V prípade dlhších priechodov sa
pristúpi aj k ich presunu o pár metrov,

ako to bude na Tománkovej.
V závislosti od rozpočtu disponuje
miestny úrad aj cenovými ponukami
na bezbariérové úpravy na Púpavovej
pri nadjazde a na rohu Púpavovej
a Pustej. Na oboch uliciach ide o osem
vstupov na vozovku.
Obnovia aj značenie priechodov
Vodorovné dopravné značenie má
podľa dodávateľov životnosť okolo
jedného roka. Na najfrekventovanej
ších úsekoch dokonca menej. Aj preto
počas letných mesiacov zamerajú po
zornosť na premaľovanie vybraných
priechodov pre chodcov, aby sa
zvýšila ich viditeľnosť.
Nový náter dostanú priechody na
uliciach Nad lúčkami, Pribišova,
Hlaváčiková, Ľudovíta Fullu, Adámi

Plošné kontroly vyhradeného
a rezidentského parkovania

P

okiaľ sa rozhodnete v tomto
období nerešpektovať pravi
dlá rezidentského alebo vy
hradeného parkovania, mali by ste
si to radšej rozmyslieť. Uskutočňu
je sa totiž plošná kontrola parko
vacích miest v Karlovej Vsi.
Kontrole podlieha oprávnenosť
parkovania v rezidentských zónach
a rovnako aj využívanie vyhradených
parkovacích miest pridelených oso
www.karlovaves.sk

bám s ťažkým zdravotným postih
nutím či platených vyhradených par
kovacích miest.
Počas kontrol zhotovujú fotodo
kumentáciu a postupujú ju na ďalšie
riešenie.
-mš-; Foto: MiÚ
Plošné kontroly parkova
nia v Karlovej Vsi budú
pokračovať až do konca roka.
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Karlovešťanov je o 577 viac

K

ým v roku 2011 sa sčítalo 32
650 obyvateľov, aktuálne
nás je 33 227. Znamená to,
že k trvalému pobytu v Karlovej
Vsi sa hlási o 577 Karlovešťanov
viac ako pred 10 rokmi. Vyplýva
to z aktuálnych štatistík sčítania
obyvateľstva. Výbornou správou
je, že počet obyvateľov neklesol.
To, že nestúpol závratne je dôsled
kom toho, že developerská výstav
ba v Karlovej Vsi je v posledných
rokoch značne utlmená.
Odhady vysokého počtu žiadostí
o asistované sčítanie sa nepotvr
dili. V prvej fáze samosčítania si
splnilo povinnosť sčítať sa až 32 786
obyvateľov. V následnom dosčítaní
využilo služby kontaktných miest
a mobilných asistentov sčítania 761
obyvateľov.
Mestská časť pripravila počas šies
tich týždňov určených pre dosčítanie
obyvateľov tri kontaktné miesta a 15
mobilných asistentov sčítania.
Najmenej sčítané domy si našli
upozornenie
V druhej polovici asistovaného
sčítania boli obyvatelia 150 kar
loveských bytových domov s naj

V niektorých bytových domoch sa sčítalo len 60% obyvateľov. Foto: ilustračné (MiÚ)
nižším percentuálnym podielom
sčítaných obyvateľov informovaní
o stave sčítania v ich bytovom dome.
Informáciu o možnosti dosčítať sa do
stali prostredníctvom letákov.

Keďže k jednej z chýb pri
sčítaní patrilo zabudnutie sčítania
detí, mestská časť v spolupráci so
školskými a predškolskými zaria
deniami adresne upozornila na túto

povinnosť rodičov. Rozsiahly zber
dát bude v nasledujúcich mesiacoch
spracovávať Štatistický úrad SR. Prvé
komplexnejšie výsledky odprezentuje
počas roka 2022.
-ab-

Začína sa výstavba chodníka na Sumbalovej

Š

peciálny stavebný úrad po
volil výstavbu chodníka na
Sumbalovej ulici. Miestny
úrad tak môže začať verejné ob
starávanie na zhotoviteľa stavby
a následne aj samotnú výstavbu
chodníka. Ak prebehne celý proces
v poriadku, na jeseň by mohli nový
chodník skolaudovať a odovzdať do
užívania obyvateľom.
„Nový chodník s bezbariérovou
úpravou sa napojí v mieste priechodu
na existujúci chodník na Sumbalovej
ulici. Pokračovať bude novou komunikáciou pre chodcov s povrchom
z betónovej zdrsnenej dlažby a napojí
sa na existujúcu spevnenú cestičku,
ktorá nadväzuje na lávku pre peších
nad Karloveskou ulicou a umožňuje
aj prístup k električkovým zastávkam.
Dve schodištia vložené do kratšej trasy chodníka budú z obidvoch bočných
strán ohraničené zábradliami. Chodník bude osvetlený verejným osvetlením,“ informuje vedúci oddelenia in
vestícií miestneho úradu Allan Bánik.
Chodník bude mať dve vetvy. Jedna
bude slúžiť pre zdravých a mobilných
K ARLOVESKÉ NOVINY

ľudí, ktorí môžu prekonať výškový
rozdiel s použitím dvoch schodísk.
Druhá vetva bude mať menší spád
a bude slúžiť pre pohyb osôb s ob

medzenou schopnosťou pohybu
a detské kočíky.
-mš-; Foto: MiÚ

Chodci, ktorí sa potrebujú dostať
k električkovej trati z Dlhých
dielov a naopak, si sami vyšliapali
cestičku cez zatrávnenú plochu.
www.karlovaves.sk
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Firemní dobrovoľníci opäť skrášlili Karlovu Ves

O

chotní firemní dobrovoľníci
opäť vymenili v piatok 11.
júna svoje kancelárie za
dobrovoľnú prácu pri rekultivácii
verejných priestorov Karlovej Vsi.
Naša mestská časť sa už po sied
my raz zapojila do najznámejšieho
podujatia firemného dobrovoľníc
tva na Slovensku. Miestny úrad
pripravil pre 180 dobrovoľníkov
13 aktivít po celej Karlovej Vsi.
Dobrovoľníkom prialo aj krásne
slnečné počasie.
„Ošetrené zábradlia, lavičky, vyzametané alebo odburinené ihriská
nám otvárajú vytúženú letnú sezónu.
Ďakujeme firmám, že uvoľnili svojich
zamestnancov na tento deň a zároveň
im umožnili takýmto užitočným spôso

www.karlovaves.sk

bom utužiť kolektív. Dobrovoľníci
urobili veľký kus práce. V mene nás
Karlovešťanov patrí úprimná vďaka
všetkým milým ľuďom z rôznych kútov
Bratislavy, Slovenska, ale aj zo za
hraničia, ktorí sa zapojili do tejto akcie,“ ocenila ich prácu starostka Dana
Čahojová.
Dobrovoľníci natreli lavičky a hra
cie prvky na školskom námestí pred
ZŠ A. Dubčeka a Námestí sv. Fran
tiška. V MŠ Suchohradská dôkladne
poumývali okná, v parku SNP
v Líščom údolí ponatierali drevené
časti workoutového ihriska a oživi
li náter na zábradlí pódia. Vyčistili
a upravili okolie Karloveského cen
tra kultúry. Seniori v dennom centre
Lackova sa môžu tešiť z umytých

okien, upraveného petangového ihris
ka a záhrady, natretého plota aj múri
ka okolo záhrady. V rámci zelených
opatrení dobrovoľníci pomohli s vy
pletím vodozádržných záhonov a
očistením múrikov s popínavými rast
linami na pešej zóne na Pribišovej a
na Veternicovej. Očistili a znovu na
treli zábradlia na viacerých miestach
na uliciach Nad lúčkami, Ľ. Fullu,
Lackova, Silvánska, Suchohradská a
nový náter dostala aj konečná zastáv
ka MHD na Dlhých dieloch.
Podujatie Naše mesto už 15 rokov
organizuje Nadácia Pontis po celom
Slovensku. Pre aktuálnu situáciu sa
aktivity konali prevažne v exteriéri, a
to za dodržiavania opatrení. Nadácia
Pontis poskytla Karlovej Vsi, okrem

ochotných rúk dobrovoľníkov, aj grant
vo výške 400 eur na nákup farieb.
Zvyšné náklady vo výške takmer
5000 eur pokryl rozpočet mestskej
časti. Dobrovoľníkom pomáhalo aj
viac ako 20 zamestnancov miestneho
úradu a verejnoprospešných služieb.
-mš-; Foto: MiÚ

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Júlia Hanuliaková: „Bez
podpory verejnosti, by sme
nemohli realizovať ani naše
záchranárske programy.“

V

yštudovala architektúru, no
dlhodobo sa venuje navr
hovaniu výbehov pre zvie
ratá v zoologických záhradách po
celom svete. Myslí si, že sa málo
hovorí o úspechoch ZOO Bratisla
va, ktorá vracia niektoré ohrozené
druhy zvierat do ich prírodného
prostredia. Pripomenula, že ZOO,
ktorú máme priamo v katastri
Karlovej Vsi, pripravuje pre svo
jich návštevníkov zážitkové safari.
Najväčší dlh cíti voči medveďovi,
pre ktorého chystajú nový výbeh.
Zhovárali sme sa s Júliou Hanulia
kovou zo ZOO Bratislava.
Začali sa letné prázdniny, do
ZOO Bratislava sa určite vyberú
mnohé rodiny. Čo ste pripravili pre
návštevníkov?
Najväčšou novinkou tejto letnej
sezóny budú safari autobusy. Toto
leto by sme chceli začať s pravidel
nými komentovanými prechádzkami
a kŕmením zvierat. Počas víkendo
vých dní by sme tu chceli mať aj
pravidelné predstavenia napríklad
bábkového divadla, prípadne iné im
provizované predstavenia s témou
ochrany prírody. Vytvorili sme nové
oddelenie záhradníkov. Už máme aj
odozvy od návštevníkov, že nám zoo
logická záhrada rozkvitá do krásy. To
je práve zásluha záhradníkov. V spo
lupráci s karloveským Kamel klubom
budeme robiť aj letné Cestovateľské
kino.
Návštevníkov vždy poteší, keď
vidia, že sa ZOO darí, napríklad
v podobe nových mláďat. V máji
sa u vás narodila malá ťava, ktorej
meno symbolicky navrhli pred
stavitelia karloveského Kamel klu
bu. Ako sa má toto mláďa?
Celestínke sa darí veľmi dobre,
pekne rastie. Je milá a spoločenská,
nevyhýba sa ani pohľadom návštev
níkov. Tak je takmer isté, že keď sa
na ňu prídete pozrieť, uvidíte ju. Pred
niekoľkými dňami dostala aj nového
spoločníka – mladého samčeka Csabu
z Miškolca, takže nám tu vyrastá nová
generácia tiav.
www.karlovaves.sk

Chystá sa ešte nejaký zvierací baby
boom?
U nás sa stále niečo deje a neustále
máme nejaké prírastky. Cez víkend
sa narodila nová lama alpaka. Je to
veľmi milé kontaktné, vlastne domáce
zviera. Ak ju zavoláte, príde k plotu
a návštevníci ju často kŕmia trávou
z okolia. My sa tomu nebránime,
zvieratá to majú rady a spestrí im to
jedálniček. My sa len snažíme ľuďom
vysvetľovať, aby ich nekŕmili pukan
cami, hranolčekmi alebo podobnými
potravinami, ktoré sú pre zvieratá
nevhodné. V sobotu sme prvýkrát
vypustili troch pávov v zoologickej
záhrade. Chceli by sme ich postupne
nechať voľne sa pohybovať medzi
návštevníkmi. Ďalším našim prírast
kom sú psíkovia ušatí. Sú veľmi
krásni. Sú to vlastne líšky, ale vyze
rajú ako psíky s takými dlhými ušami.
Veľa ľudí sa zamýšľa napríklad nad
tým, v akých podmienkach žijú
zvieratá v ZOO. Ktoré zvieratá
sa majú v bratislavskej ZOO naj
lepšie?
V zoologickej záhrade máme
viac ako 1 500 zvierat a okolo 150
druhov, z ktorých mnohé sú vzácne
alebo ohrozené. Naša ZOO je dlhodo
bo známa tým, že dokáže takpove
diac rozmnožiť akéhokoľvek kopyt
níka. Možno je to kvalitnou stravou
či starostlivosťou, všetkým druhom
kopytníkov sa u nás veľmi dobre darí.
Napríklad by som spomenula Dik-dik
kirkov, ktoré sú veľmi populárne aj
medzi návštevníkmi. Sú to také malé
antilopky a keď sa im pozriete do tváre
vyzerajú akoby z disneyovky, majú
veľké oči s dlhými mihalnicami, skoro
dlhšími ako ich vlastná tvár. Veľmi
dobre sa im u nás darí a majú veľmi
často potomstvo, čo je nezvyčajné.
Iné zoologické záhrady majú problém
ich rozmnožovať, a preto je o nich
veľký záujem. Umiestňujeme ich v
iných záhradách.
A naopak, ktoré zvieratá by si
zaslúžili zlepšenie podmienok?
Chceme predovšetkým vybudo
vať nový výbeh pre nášho medveďa

hnedého, ktorého voláme Felix. Mo
mentálne je vo výbehu, ktorý pochá
dza zo šesťdesiatych rokov a je to naj
starší výbeh, v ktorom je stále ten istý
druh zvieraťa. Radi by sme ho čo naj
skôr presťahovali do nového výbehu,
ktorý bude mať podobu karpatského
lesa. Budú tam s ním aj iné zvieratá
ako napríklad zubre alebo vydry.
Chceme mu vytvoriť také podmienky,
aby tam mohol byť naozaj tým čím
je, čiže medveďom, aby mohol obja
vovať svoje vlastné pudy, schopnosti.
Zoológovia hovoria, že náš Felix je
vo veľmi dobrom zdravotnom stave.
Znamená to, že má dobrú starostli
vosť. Nám teraz ide skôr o to, aby sa
mu zlepšila kvalita života. On sa síce
pred dvadsiatimi šiestimi rokmi v tom
výbehu narodil a pozná vlastne len
ten, ale my vieme, že by mal by byť v
inom, prirodzenejšom prostredí. Nový
výbeh pre medveďa by sme chceli
otvoriť na budúci rok na jeseň. Je to
naša najväčšia priorita, preto mám aj
na počítači napísanú vetu: Čo si dnes
urobila pre medveďa? To preto, aby
sme popri riešení množstva drobnos
tí a problémov, ktoré treba riešiť ak
tuálne, nezabudli na ten hlavný cieľ,
ktorý sme si dali, a to vytvoriť pre
nášho medveďa dôstojné prostredie.
Čiže sa dá povedať, že každý deň
myslíte na Felixa?
Áno, dá sa to aj tak povedať
(úsmev). Len pre zaujímavosť, minulý
týždeň mu urobili manikúru a pedikú
ru. Tak keď sa naňho prídu návštevní
ci pozrieť, budú môcť vidieť, že má
ostrihané nechty.
Vyjadrili ste sa, že by ste chceli vzá

jomne prepojiť jednotlivé druhy
zvierat. Ako by sa to dalo urobiť?
Ideálne by bolo, keby sa nám po
darilo vytvoriť funkčný prírodný prie
stor pre rôzne zvieratá, rastliny, hmyz
a všetko by tam žilo spolu v harmónii.
I keď k tomu cieľu máme ešte ďale
ko, snažíme sa zisťovať, ktoré druhy
by sme mohli dať dokopy tak, aby to
bolo zaujímavé aj pre návštevníkov.
Robí sa to tak, že zvieraťu, ktoré by
teoreticky mohlo byť ohrozené pri
spolunažívaní s inými druhmi, vy
tvoríme únikové cesty. Je to presne
ten istý princíp, ktorý sa používa v
prírode. Pokiaľ sa zviera chce skryť
pred predátorom, tak predovšetkým
sa snaží ukryť vo svojej vlastnej nore,
kam sa predátor nedostane.
Veľká časť areálu ZOO nie je
sprístupnená. Neuvažujete naprí
klad nad tým, že by ste vybudova
li lanovku pre návštevníkov, aby
videli zvieratá zhora a mohli pre
chádzať ponad areál?
Máme veľmi veľa plánov a
rozmýšľali sme aj nad lanovkou.
Aktuálne by sme chceli vytvoriť kar
patské safari. Čoskoro dostaneme
elektrické vozíky. Budeme ich
používať najprv na vyvážanie ľudí
od domu opíc k nosorožcom formou
kyvadlovej dopravy. Je to pomerne
veľká vzdialenosť do kopca, ktorá
môže robiť problém mamičkám s
kočíkmi či vozičkárom. Postupne by
sme chceli začať voziť ľudí do menej
rozvinutej časti záhrady, kde máme
rozsiahle plochy, na ktorých žijú
zvieratá typické pre karpatské lesy
– daniele, muflóny, srny či jazvece,
žijú tam aj líšky a množstvo vtákov.
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Nový výbeh by mal na budúci rok na jeseň poskytnúť medveďovi Felixovi prirodzené prostredie karpatského lesa.
Približne dve pätiny rozlohy ZOO
zaberá krásny dubový les, ktorého sa
nikto 60 rokov nedotkol. Je to rarita v
centre Bratislavy. Okrem toho sú tam
staré háje a ovocné sady, kde sa dobre
darí vtákom. No a potom sú tam lúky
s nádherným výhľadom na Bratislavu.
V priestore bývalej jazdiarne by
sme chceli vytvoriť sedliacky dvor s
domácimi zvieratami typickými pre
roľnícke usadlosti v minulosti. Jazda
cez toto územie môže byť zážitkom
samým osebe. Predstavte si, ak sa
to spojí so zážitkovým programom
so zvieratami. Už teraz sme začali
dokrmovať voľne žijúce zvieratá na
vytipovaných miestach s tým, že by
sme to v budúcnosti mohli využiť ako
miesta na zastávky s výkladom. Čiže
v týchto zatiaľ nevyužitých priesto
roch zoologickej záhrady plánujeme
zážitkové safari.
ZOO nie je len zábavný park ale
aj vedecká inštitúcia. Vytvára vám
zriaďovateľ dobré podmienky pre
fungovanie?
Naša zoologická záhrada je čias
točne financovaná z prostriedkov
mesta a som za to veľmi vďačná. Ak
by sme si mali zarobiť sami na seba,
musela by byť cena vstupeniek mož
no štyri až päťkrát vyššia. Tým by
sa návšteva ZOO stala neprístupnou
mnohým ľuďom, a to by bola veľká
škoda najmä pre ochranu divokej
K ARLOVESKÉ NOVINY

prírody. Mali by sme oveľa nižšiu
návštevnosť, čo by znížilo celkovú
hodnotu zoologickej záhrady. Bez
podpory verejnosti by sme nemohli
realizovať ani naše záchranárske pro
gramy. Našou misiou je tiež záchra
na divokých zvierat a robíme to cez
záchranárske programy, ktorých
súčasťou je aj naša zoologická záhra
da. Možno sa doteraz málo hovo
rilo o našich úspechoch v navrátení
niektorých ohrozených druhov do
prírodného prostredia. Spolupracu
jeme pritom s inými zoologickými
záhradami a podpísali sme sa pod
úspešné navrátenie niektorých zvie
rat, ktoré boli vyhynuté v divočine.
Preslávili sme sa najmä návratom
Adaxov núbijských do pôvodného
prostredia severnej Sahary v Maroku.
Spolupracovali sme v programoch
na návrat púštnej antilopy Oryx
arabský. Obidve tieto zachránené
vzácne zvieratá je možné vidieť v
súčasnosti vo výbehoch pri našej af
rickej savane. Pred dvomi týždňami
sa nám narodilo mláďa európskeho
zubra. Skoro všetci odchovanci nášho
zubrieho páru, ktorý mal už jedenásť
mladých, sa vrátili do divokej prírody
rôznych končín Európy. Naposledy
bola vrátená mladá samica Premia do
bulharských Rodop, kde sa stala člen
kou divokého stáda. To je to, čo sa
snažíme dosiahnuť. Nielen, že zviera
zostane divoké a dokáže sa samo o

seba postarať v divočine, ale že sa
aj začlení do divokého stáda. Toto
je ideálnym stavom a cieľom práce
zoologických záhrad. Sú útočiskom
pre zvieratá, keď ich vlastné životné
prostredie je komplikované. Keď sú
na to vhodné podmienky, tak ich zase
vraciame späť do divočiny.
Pomáhajú vám aj súkromní darco
via, vraj môžu symbolicky pozvať
na raňajky aj nosorožca.
Áno, máme rôzne možnosti daro
vania. Môžete napríklad pozvať no
sorožca na raňajky, či kúpiť žirafe
novú kefu na česanie srsti. Sú to síce
drobnosti, ale i takýmto spôsobom
môžu naši sympatizanti podporiť našu
prácu. Samozrejme, veľmi si vážime
aj našich veľkých darcov a donorov.
Rozhodujúci objem prostriedkov však
dostávame, ako som už spomenula,
od hlavného mesta. Máme však aj
súkromných darcov. Ide väčšinou o
malé sumy, z času na čas aj väčšie,
ale takáto podpora je pre nás dôležitá.
Na našej webovej stránke je napríklad
možnosť adoptovať si alebo sponzo
rovať jednotlivé zvieratá – buď na me
siac alebo aj na celý rok.
Rozhovor sme začali plánmi na leto,
skúsme teda na záver ešte malú
upútavku. Ak by ste mali vybrať
tri vzácne zvieratá, ktoré sa oplatí
vidieť v ZOO Bratislava, ktoré by

to boli?
Máme tu niekoľko zvierat, ktoré sa
nedajú vidieť nikde inde na Slovensku
– žirafy, orangutany, šimpanzy, noso
rožce či hyeny. Ale ak by som si teda
mala vybrať, tak podľa mňa oranguta
ny sú úplné hviezdy, dá sa s nimi ko
munikovať. Skúste sa napríklad hrať s
nimi takým spôsobom, že sa budete
tváriť, že ich ignorujete, hneď sa začnú
o vás zaujímať. Začnú sa ukazovať. Ak
máte malé deti, samec sa ukryje ku
skleným dverám, schúli sa a prikry
je, čím sa robí malým. Ako keby tým
deti pozýval, aby prišli bližšie. Po
tom je milé pozorovať ako trojročné
dieťa a veľký orangutan komunikujú
priloženými hlavami na skle. Ďalším
takým miestom, kam by som veľmi
rada pozvala ľudí, je náš karpatský
les. Tam je expozícia vlkov, zubrov a
iných karpatských kopytníkov, kde by
sme zároveň v budúcnosti umiestnili
aj výbeh pre medveďa. A určite noso
rožce. Vidieť nosorožce nad Bratisla
vou, to je jedinečný pohľad, ktorý sa
nedá získať v žiadnej inej zoologickej
záhrade na svete. Možno aj pre toto
všetko k nám každoročne zavíta vyše
300 tisíc návštevníkov, a to vrátane
tých, ktorí k nám merajú cestu zo
susedného Rakúska či Maďarska.
-mš-; Foto: MiÚ; Vizualizácia:
idealarch (objednávateľom bolo
oddelenie komunikácie
a marketingu magistrátu)
www.karlovaves.sk
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Budúce rozhodnutia samosprávy / Životné prostredie

Obyvatelia komplexu Kaskád
budú príkladom pre ostatných

D

ažďovú vodu nebudú zby
točne odvádzať do kana
lizácie, ale ju využijú tak,
ako sa patrí. Obyvateľov nečakajú
žiadne úlohy, všetko za nich uro
bí miestny úrad. Premenou prej
de verejný vnútroblok komplexu
Kaskády medzi ulicami Kresánko
va a Hany Meličkovej.
Projekt je naplánovaný v troch
etapách. V prvých dvoch etapách
realizovaných v tomto roku odvedú
vodu do dvoch podzemných nádrží
z časti striech a obytných terás z
vrchného a spodného bytového kom
plexu na Ulici Hany Meličkovej.
Zatrávnený povrch bude naďalej
prístupný aj pre verejnosť. Dažďová
voda má dobré zloženie, neobsahuje
chlór a veľmi dobre rozpúšťa živiny.
Je veľmi vhodná na polievanie kve
tov, stromov, trávnikov, aj zeleniny.
Pribudnú stromy aj kríky
Prvý dobrý efekt sa prejaví na tráve
a stromoch. Kvapôčkovým závla
hovým systémom sa voda dostane
ku stromom a trysková závlaha bude
zavlažovať aj trávu. Tento spôsob
závlahy je šetrný voči nadmernému

premočeniu prostredia a udržiava op
timálny stav vlahy v zeleni. V parku
pribudne 21 nižších aj vyšších stro
mov a 84 kríkov.
Návštevníkov potešia aj záhony a
kvitnúca lúka
Dažďová voda z chodníkov a oko
litých svahových trávnikov bude
gravitáciou privádzaná do dvoch
mokraďových záhonov s vodným
biotopom a siedmich zatrávnených
zádržných plôch, ktoré budú la
hodiť oku výzorom kvitnúcej lúky.
Mokraďové záhony aj vodozádržné
plochy prispejú k zlepšeniu okolitej
mikroklímy.
Vypočuli názor mnohých oby
vateľov Kaskád
Karlova Ves predstavila tento pro
jekt verejnosti ešte v marci, zároveň
niekoľko rokov úrad zbieral podnety
od obyvateľov. Priestranstvo v okolí
komplexu vybrala Karlova Ves ako
miesto, kde ľuďom chýba zeleň.
V lete trpia vysokými teplotami. Pri
zrážkach prudko odtekajúca voda
spôsobovala problémy v bytových
komplexoch.
Obnova parku Kaskády je možná

Prvé dve fázy, ktoré by tento verejný priestor mali skvalitniť,
budú realitou už tento rok.
vďaka združeným prostriedkom z
európskych projektov PERFECT
– Planning for Environmental Re
source Efficiency in European Cities
and Towns, DELIVER: Sídliská ako
živé miesta odolné voči zmene klímy
a projektu MITADAPT: Nízko

uhlíková Bratislava-Karlova Ves
odolná voči zmene klímy, adaptačné
a mitigačné opatrenia, ktorý získal
financie z Grantov Nórska a štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.
-ab-; Foto: MiÚ

Na Janotovej vznikne ďalšia komunitná záhrada

U

miestnená by mala byť
v areáli bývalých jaslí,
v ktorých pred časom pôso
bil Karloveský športový klub. Po
dvoch rokoch by tak mohla vznik
núť v Karlovej Vsi ďalšia komunit
ná záhrada. Prvá pôsobí od apríla
2019 v priestore bývalého ihriska
na Ulici Hany Meličkovej. Na vy
tvorení spolupracuje Karlova Ves
s občianskym združením (OZ) Živé
zrnko.
„Je pochopiteľné, že ľudia z mesta hľadajú živý kontakt s prírodou a
mnohí túžia aj po vlastnej záhradke.
Každému život takú možnosť nedožičil
a ľudia túto potrebu napĺňajú rôznymi
spôsobmi. Niektorí sa nezištne starajú o spoločnú zeleň vo svojom okolí,
iní hľadajú priestor na sebarealizáciu
práve v takomto type projektu," myslí
si starostka Dana Čahojová.
„Tieto záhrady vnímame ako súčasť
komunitného života v našej mestskej
www.karlovaves.sk

časti, ktoré umožňujú ľuďom zmysluplne tráviť čas vonku, dopestovať si
zeleninu pre vlastnú potrebu a nad
viazať medziľudské vzťahy, prípadne
aj priateľstvá. V neposlednom rade
komunitné záhradky by mali aj
pozitívne zveľaďovať verejný priestor a náš teší veľký záujem našich
občanov o túto aktivitu,“ povedal
vicestarosta Karlovej Vsi Branislav
Záhradník.
„S aktivistami, ktorí prejavili záujem o zriadenie komunitnej záhrady,
sme sa stretli priamo na mieste spolu s vedením tamojšej posilňovne.
Tá už v areáli vybudovala workoutové ihrisko a majú tam vybudovať
aj detské ihrisko. Celý areál spolu
s komunitnou záhradou by sa otvo
ril verejnosti. Ľudia z OZ Živé zrnko radi privítajú nadšencov pri budovaní, ale následne aj pri užívaní
novej záhrady. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť na zivezrnko@gmail.com,“

Nová komunitná záhrada vznikne v tejto časti areálu.
informuje vedúca oddelenia správy
športových zariadení miestneho úradu
Anna Paučová.
Prvá karloveská komunitná záhra
da vznikla pred dvomi rokmi z ini
ciatívy miestneho úradu v priestore

nevyužívaného detského ihriska na
Ulici Hany Meličkovej 25. Vzniklo
tam 11 záhonov s rozmermi 10 x 8
metrov, čo poskytlo slušný priestor
na siatie a sadenie plodín záujemcom
z okolia. 		
-mš-; Foto: MiÚ
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Vlado Šuchter: „Zdravý
chrbát a správne držanie
tela nám umožňujú žiť
kvalitný a zdravý život
bez bolesti.“

C

vičiteľ zdravého chrbta
a Karlovešťan Vlado Šuch
ter počas letných prázdnin
vedie vo Vodárenskej záhrade
pravidelné cvičenie pre všetkých,
ktorí chcú niečo spraviť pre svoje
telo, dobre sa cítiť a byť zdraví. Je
presvedčený, že telo musí byť pevné
zvnútra, aby mal človek správny
postoj, aby ho nič nebolelo. Vyštu
doval Fakultu telesnej výchovy a
športu Univerzity Komenského
v Bratislave, so špecializáciou re
generácia. V Karlovej Vsi sa mu
žije dobre aj preto, že podľa neho
poskytuje obrovskú škálu možností
pre šport a aktívny pohyb.
Už niekoľko rokov sa staráte
o zdravý chrbát Karlovešťanov
počas cvičení vo Vodárenskej
záhrade v rámci Karloveského
kultúrneho a športového leta. Ako
ste sa dostali k tejto aktivite?
Už výber môjho študijného odboru
regenerácia Fakulty telesnej výchovy
a športu UK (FTVŠ) ma nasmeroval k
povolaniu trénera a maséra. Po škole
mi osud spojil cestu s človekom,
ktorého meno nie je v Karlovej Vsi
neznáme. Juraj Kadnár mi ponúkol
po škole prácu v jeho fitness centre
a vo vodáckom klube v Karloveskej
zátoke. Tu sa to nejako začalo celé
formovať a ja som získal obrovský
pocit zadosťučinenia, keď odo mňa
odchádzali spokojní ľudia, ktorým
som pomohol zbaviť sa bolesti alebo
zlepšiť kondičku.
Ktoré najväčšie chyby robia ľudia,
vďaka pre ktoré. majú potom prob
lémy s bolesťami chrbtice?
Najviac klientov mám spomedzi
aktívnych športovcov, ktorí síce veľa
cvičia, len zabúdajú na takzvané
kompenzačné cvičenia. To vedie k
poskracovaným svalom, šľachám,
vzniku nerovnováhy a následným
bolestiam. Práve zdravý chrbát, ktorý
K ARLOVESKÉ NOVINY

cvičím už ôsmy rok vo Vodárenskej
záhrade v rámci Kultúrneho a špor
tového leta, je jednou z vhodných
alternatív.
Prečo je pre nás zdravý chrbát
a držanie tela také dôležité?
Moje cvičenie je založené pre
dovšetkým na strečingu (naťahovaní
skrátených svalov pozn. redakcie)
a spevnení hlbokého svalstva, ktoré
má za úlohu držať správnu polohu
tela. Ako som už naznačil v predošlej
odpovedi, toto sú veci, ktoré často
robíme naopak, alebo nerobíme vô
bec a to z dlhodobého hľadiska ve
die k rôznym vykriveniam chrbtice,
vyskočeným platničkám, bolestiam
krížov či krčnej chrbtice. Zdravý
chrbát a správne držanie tela nám
umožňujú žiť kvalitný a zdravý život
bez bolesti.
Ktoré druhy športu či pohybu
vôbec prospievajú správnemu
držaniu tela a zdravému chrbtu?
A ktoré im naopak môžu škodiť?
V prvom rade, každý pohyb
považujem za pozitívny. Samozrejme,
nájdu sa športy, ktoré vo zvýšenej
miere môžu viesť k spomínaným
nerovnováham. Sú to jednostranne
zaťažujúce športy ako napr. box, golf,
tenis. Najlepšie na zdravý chrbát je
predovšetkým plávanie a v princípe
všetky športy, kde zaťažujeme telo
rovnomerne. Výhodou života v Kar
lovej Vsi je napríklad Karloveská
zátoka, kde si človek môže nielen
zaplávať ale aj si dobre zakajakovať,
čo je tiež parádny šport na spevnenie
chrbta.
Dá sa predísť bolestiam chrbtice, aj
keď sa nepohybujete alebo nešpor
tujete?
To je presne vec, ktorú považujem
za najdôležitejšiu – prevencia. Vôbec
nemusíte byť vrcholový športovec,
aby ste predišli bolestiam. Stačia

Pomocou rôznych cvikov a masáží pomáha Karlovešťanom
na Dlhých dieloch riešiť bolestivé stavy spôsobené opotrebením
organizmu alebo po úraze.
správne návyky. Ideálny by v tomto
prípade mohol byť ranný a večerný
strečing. Stačí aj 10 minút. Vydržte
mesiac a pocítite ten rozdiel.
Na akých druhoch cvikov je
založené vaše cvičenie, na aké par
tie sa zameriavate?
Využívam najmä prvky strečingu,
jogy, pilates a samozrejme nesmie
chýbať humor. Cvičenie má byť hlavne
hra. Počas hodinového tréningu sa
snažím prejsť od zahriatia sa a uvoľne
nia, cez dynamické a intenzívnejšie
silovejšie cvičenia do záverečného,
najdôležitejšieho - strečingu. Človek
si tak naozaj precvičí svaly od hlavy
až po päty.
Napísali ste knihu o balančnom
cvičení, ktorá vyšla tiež v Nemecku.
Venujete sa aj deťom.
Kniha 101 balančných cvikov
vyšla v roku 2017 a odvtedy sa mi
darí aplikovať jej obsah v praxi pri
profesionálnych športovcoch, indi
viduálnych klientoch, ale aj rôznych
skupinových tréningoch. Trénoval
som mladých atlétov, plavcov, strel
cov, taktiež vodákov. Mojimi klient
mi sú aj deti, cvičím napr. s 9-ročným
dievčatkom so svalovou dystrofiou.
Úplne čerstvú spoluprácu som mal s
reprezentačným tímom slovenských
moderných gymnastiek, ktorým som
pomáhal v regenerácii v rámci trénin
gov na Majstrovstvá Európy.
Ako dlho žijete v Karlovej Vsi a ako

sa vám tu žije?
V Karlovej Vsi bývam od naro
denia nášho syna Jakubka, približne
dva roky. Moja žena je rodená Kar
lovešťanka. Osud to zariadil tak, že
sme mali možnosť sem prísť bývať a
nemenil by som. Moja obľúbená časť
Karlovky je práve spomínané Kar
loveské rameno, kde sa chodíme s
Katkou pravidelne otužovať a v lete
nazbierať pár zdravých štípancov od
komárov (úsmev).
Poskytuje Karlova Ves dostatok
možností pre pohyb a šport, či už vo
vnútri alebo na čerstvom vzduchu?
Ešte stále spoznávam nové a nové
zákutia Karlovej Vsi, ale už teraz
vnímam obrovskú škálu možnos
tí športu a aktívneho pohybu. Náš
obľúbený je dlhodielsky les a lúka na
Kráľovej hore, Karloveské rameno
a momentálne s dieťaťom je úplným
favoritom Vodárenská záhrada, kde si
vždy struhneme ping-pongový zápas,
keď malý zaspí. Najlepšia vec na Dl
hých dieloch, kde bývam, je, to že
sú na kopci. Stačí pol hodinový beh
a kyslíkový dlh je zaručený. V ne
poslednom rade naozaj chválim Kar
lovu Ves za pravidelnú organizáciu
Kultúrneho a športového leta, kde
človek má doslova každý deň možnosť
spraviť niečo pre dušu i telo. Ak by ste
chceli spraviť niečo pre svoj chrbát,
uvidíme sa každý utorok o 18.00 vo
Vodárenskej záhrade (úsmev)! Už sa
veľmi teším.
-mš-; Foto: MiÚ
www.karlovaves.sk
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Projekt rekonštrukcie detského
ihriska na Adámiho je pripravený

V

ďaka projektu bude naj
väčšie karloveské ihrisko
moderné, farebné a zladené
do jedného šatu. Bude rozdelené do
viacerých herných zón podľa veku.
Jeho súčasťou bude malá oddycho
vá a náučná zóna, v ktorej sa deti
dozvedia viac o recyklácii odpadu.
Ako prvé detské ihrisko v Karlovej
Vsi bude mať aj herné prvky pre
znevýhodnené deti, ktoré vybrali
ich rodičia vo verejnom hlasovaní.
Celý areál dostane nové chodníky
zo zámkovej dlažby. Realizácia
projektu je naplánovaná na jeseň
tohto roka.
„S prácami na ihrisku by sa mohlo
začať skôr. Nechceme však pripraviť
deti o možnosť hrať sa na tomto
mieste počas letných prázdnin. Hotové dielo im potom už bude slúžiť
celoročne. Veríme, že k vyššej spokoj
nosti a radosti detí,“ povedala sta
rostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.
„Pri zostavovaní projektu sme
vychádzali z postrehov a skúseností rodičov, ktorí ihrisko navštevujú
a poskytli nám veľmi cenné rady,
ktoré sme zakomponovali do nášho
návrhu. Takmer všetky detské prvky
budú vyrobené z recyklovaných materiálov a sú bezúdržbové. Centrálna
herná zóna bude na pružnej, gumovej
EPDM podlahe, aby sme herné prvky
sprístupnili aj deťom na invalidnom
vozíku. Veríme, že vďaka nášmu projektu vznikne nový funkčný priestor
pre obyvateľov Karlovej Vsi,“ infor
muje jeden z autorov projektu Marko
Rybárik zo spoločnosti OCTAGO,
ktorá uspela vo verejnom obstarávaní
na spracovateľa projektu.
Pribudnú hracie prvky
Najväčším
rozdielom
oproti
súčasnému stavu bude počet herných
a cvičiacich prvkov. V súčasnos
ti sa ich na ihrisku nachádza len pár
a deti sú odkázané hrať sa najmä na
centrálnom pieskovisku, ktoré zaberá
podstatnú časť hernej plochy. Ich po
byt na pieskovisku bude po pridaní
herných prvkov o to zaujímavejší.
Prvky rozmiestnili tak, aby tvorili
jednu veľkú zónu, ale aby bol medzi
nimi aj dostatok priestoru na behanie.
Potešia sa aj znevýhodnené deti
Súčasťou prípravy projektu bola aj
anonymná anketa, prostredníctvom
ktorej sa mohli k výberu hracích
www.karlovaves.sk

prvkov vyjadriť rodičia detí s telesným
alebo mentálnym znevýhodnením. Na
výber mali tri zostavy, pričom najviac
hlasov získala hojdačka pre deti s epi
lepsiou a kolotoč pre deti na invalidnom
vozíku. Obidve zostavy boli zapraco
vané aj do výsledného projektu.
Na hlasovaní sa zúčastnili rodičia
detí od jedného až do 16 rokov, naj
viac ich však bolo vo veku 4 – 7
rokov. Tieto karloveské deti majú
diagnostikované rôznorodé ochore
nia vrátane epilepsie, poruchy auti
stického spektra, detskej mozgovej
obrny, ochrnutia dolných končatín,
Downovho syndrómu, svalovej dys
trofie či rôznych ďalších mentálnych
aj motorických postihnutí. Zapojili
sa rodičia z Adámiho, Púpavovej,
Fadruszovej, Tilgnerovej, Hodálovej,
ale aj z Dlhých dielov či iných častí
Bratislavy.
„Ako už samotný názov projektu
napovedá, ide o rekonštrukciu. Tento typ projektu je zväčša náročnejší
pri navrhovaní celkovej koncepcie,
keďže musíme vychádzať napríklad
už z preddefinovaného miesta, existujúcich chodníkov, zaobrubníkovaných
plôch a podobne. Častokrát sme obmedzení práve priestorom, na ktorom
sú existujúce prvky. Preto musíme
dôkladne zvážiť, ako ich nahradíme.
V rámci detských ihrísk existujú
prísne normy, ktoré platia v celej EÚ
a musíme sa nimi riadiť,“ ozrejmuje
Marko Rybárik.
Ako prvé museli zhodnotiť súčasný
stav ihriska, a teda technický stav
hracích prvkov a stavebných ma
teriálov, už existujúce herné plochy,
ktoré ich limitovali svojimi rozmer
mi. Pri príprave návrhu museli tiež
prihliadať na daný priestor, existujúcu
zeleň či oplotenie.
„Celú plochu sme rozdelili na
herné zóny podľa vekových kategórií. Tie majú za cieľ združovať deti
v rovnakom veku, aby neprichádzalo
k stretu mladších a starších, keďže
deti sa na ihrisku správajú rozdielne.
Vytvorením zón a prispôsobením
herných prvkov presne pre ich potreby docielime prirodzené rozdelenie
detí na ihrisku. Tým minimalizujeme
aj nebezpečenstvo úrazu,“ uzatvára
informáciu o projekte rekonštrukcie
Ihriska Márie Jančovej Marko Rybá
rik.
-mš-; Vizualizácie: Octago
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Diskusia poslancov
Považujete za správne vybudovať ihrisko, ktoré bude slúžiť aj
zdravotne znevýhodneným deťom?
Privítali by ste na tomto ihrisku niečo špeciálne?
Jozef Griač
(nezávislý)

Ako budú vyzerať hracie
zóny ihriska?
Zóna pre deti vo veku 3 – 6 rokov bude rozdelená do šiestich častí:
• herná zóna bude vybavená hracou vežou so šmýkačkami, pružinovými hoj
dačkami, kolotočom pre deti na vozíku, prevažovacími hojdačkami, uzavretou
šmýkačkou so schodíkmi a náučnými tabuľami pre deti na invalidnom vozíku,
• balančná zóna bude pozostávať z dlhej balančnej dráhy, ktorá je skvelým
nástrojom na rozvoj motoriky, odhadu vzdialenosti a tréning rovnováhy, bude
doplnená o balančné schodíky a kladinu na pružinách,
• lezecká zóna bude obsahovať dva lezecké prvky pre menšie deti, ktoré tu
budú môcť šplhať, loziť či visieť,
• hojdacia zóna bude pozostávať z dvoch hojdačiek so sedákom pre menšie
deti, dvoch sedákov pre staršie deti, hojdačky – hniezda, hojdačky pre rodiča
s dieťaťom a inkluzívnej hojdačky pre deti s epilepsiou,
• tematická zóna bude mať interaktívny domček so strieškou, náučnú tabuľu s
popisom o recyklácii odpadu,
• nové pieskovisko bude obsahovať aj stôl pre hru postojačky a stôl s tromi
stoličkami pre hru posediačky.

K ARLOVESKÉ NOVINY

Prispôsobenie detského ihriska
na Adámiho ulici je veľkým a vý
znamným počinom, krokom v ústre
ty k inklúzii detí so zdravotným
postihnutím. Bude to priestor, kde
sa prirodzene budú stretávať intaktné
deti s kamarátmi so zdravotným po
stihnutím. Úplne prirodzene sa budú
obidve tieto skupiny vnímať ako rov
nocenné.

Zuzana Melušová
Kutarňová
(nezávislá)

Je dôležité aby deti Karlovej

Vsi mali prístup na kvalitné a bez
pečné ihriská. To že bude slúžiť aj
zdravotne znevýhodneným deťom je
krokom vpred. Možno by bolo vhod
né doplniť aj vyvýšené pieskovisko
pre deti na invalidnom vozíku.

Daniela
Záhradníková
(nezávislá)

Ako poslankyňa, ale aj ako matka
dvoch malých detí vždy podporujem
investície do našich detských a špor
tových ihrísk. Teším sa, že kom
plexná obnova ihriska na Adámiho
svojim rozsahom a kvalitou bude
výborným príkladom dobrej sta
rostlivosti o verejné priestory slú
žiace našim najmenším obyvateľom.
A tiež verím, že deti budú mať
z nového ihriska radosť.

Zóna pre staršie deti 6 – 12 rokov bude obsahovať:
• hojdačku so sedákom v tvare hniezda, ktorá je veľmi obľúbená u tínedžerov,
• lezeckú stenu v tvare „Z“, kde budú úchyty pre lezenie z oboch strán,
• lezeckú hraciu zostavu so štyrmi vežami, pospájanými lanovými prvkami,
hrazdami a prvkami na tréning rovnováhy.
Zóna pre staršie deti od 12 rokov a dospelých bude obsahovať:
• workout zostavu pre hendikepovaných aj zdravých,
• vonkajší stolnotenisový stôl.
V oddychovej zóne ihriska osadia štyri lavičky s operadlom a s výhľadom na
detské prvky a dva stoly s lavičkami bez operadla.

www.karlovaves.sk
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Školstvo / Životné prostredie
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máj
Jún
August
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Školskú plaváreň zatiaľ
plánujú otvoriť v septembri

V

ďaka uvoľňovaniu vládnych
opatrení Karlova Ves
plánuje otvoriť Školskú
plaváreň Majerníkova 62 od začiat
ku školského roka.
„Je nám ľúto, že sme našu krásnu
plaváreň museli mať pre nepriaznivú
epidemiologickú situáciu zatvorenú
tak dlho. O to viac sa tešíme na jej
opätovné otvorenie. Bazén je bez
akýchkoľvek porúch či už na technológii alebo samotných bazénových
telesách a pripravený na jesenné užívanie. Spustenie prevádzky
trvá približne mesiac, čiže s po

stupným napúšťaním bazéna začneme
už v auguste,“ informovala vedúca
oddelenia správy športových zaria
dení miestneho úradu Anna Paučová.
Plaveckí nadšenci sa môžu tešiť na
novinky. „Pripravujeme nové služby, napríklad plávanie pre bábätká, cvičenia vo vode ako aquafitness, paddleboard joga a Floatfit@.
Pracujeme na zavedení predaja permanentiek či platby kartou. Zostane
aj možnosť využiť Multisport kartu,“
načrtla nové služby Anna Paučová.
-ab-; Foto: MiÚ

Otvorenie plavárne privítajú žiaci základnej školy, najmä s príchodom
jesene a chladnejšieho počasia.

Zelená strecha na karloveskom úrade môže byť inšpiráciou

K

arlova Ves sa od júna môže
pochváliť raritou medzi
bratislavskými
úradmi.
Na streche jej úradu vysadili de
siatky rastlín a kamenný povrch
strechy nahradili rastlinným ko
bercom z rozchodníka. Na stre
che úradu postupne rozkvitnú tr
valky aj malá pestrofarebná lúka.
Inovatívna zelená strecha poteší
nielen návštevníkov úradu, ale
aj jeho pracovníkov. Strecha im
spríjemní výhľad, ale počas leta aj
mikroklímu.
„Rozpálené strechy vyžarujú teplo ešte dlho po západe slnka. Zelené
strechy, okrem chladiaceho efektu,
prispievajú významnou mierou k zadržiavaniu zrážkovej vody. Ako prvá
bratislavská samospráva sa môžeme
pochváliť ukážkovou vegetačnou strechou a chceli by sme byť inšpiráciou
aj pre ďalšie inštitúcie,“ povedala sta
rostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.
„Chladiaci efekt strechy je daný
odparovaním vody a tieniacim efektom vegetácie. Rôznorodosť povrchu
sme dosiahli doplnením tufových
skál, rastlinného koberca, trvaliek
a výsevom kvitnúcej lúky. To všetko
prispeje aj k lepšiemu záchytu zráž
kovej vody. Nový povrch strechy
bude farebnosťou pôsobiť harmonicky
a esteticky,“ doplnila Lenka Nem
cová z referátu riadenia projektov
miestneho úradu.
Na jednej časti plochy s existu
júcimi zariadeniami vzduchotech
niky a klimatizáciou ponechali
vrstvu štrku, kde spontánne vyrastá
www.karlovaves.sk

suchomilná vegetácia. V tejto čas
ti vybudovali biodiverzitný kútik,
kde je vzduchotechnika opticky od
delená drevenými konármi, lomovým
kameňom a perforovanými tehlami
pre drobný hmyz a opeľovače. Plánu
jú tu dobudovať aj hmyzí hotel.
Technická časť je oddelená tufo
vými kameňmi, ktoré sú relatívne
mäkké a ich prednosťou je vysoká
poréznosť a nasiakavosť. Vďaka ot
vorom a priehlbinám prijímajú vodu.
Zrážková voda sa odparuje pomaly
a je dlho využiteľná pre vysadenú
vegetáciu. Na tufové kamene vysa
dili skalničky, ktoré časom svojou

farebnosťou prispejú k zvýšeniu es
tetického zážitku.
Druhá časť strechy je pokrytá pred
pestovaným kobercom s rozchodník
mi. Táto plocha je doplnená o dve
kruhové štrkové plochy, na ktoré
umiestnili napájadlá z mrazuvzdornej
glazovanej keramiky pre vtáky
a opeľovače.
Tretiu časť strechy tvoria vysiate
lúčne kvety či suchomilné a nek
tárodajné trvalky. Odolnosť voči
suchu a postupné kvitnutie trvaliek
by mali zabezpečiť estetický zážitok
počas celého roku. Vysiata zmes má
bohaté druhové zloženie, obsahuje až

59 rastlinných druhov.
Vybudovanie vegetačnej zelenej
strechy bolo možné vďaka dotácii
z Ministerstva životného prostredia
SR v rámci Operačného programu
Kvalita životného prostredia v rámci
implementácie projektu „Realizácia
prvkov udržateľného hospodárenia
so zrážkovou vodou v Mestskej čas
ti Bratislava-Karlova Ves“. Mestská
časť spolufinancovala realizáciu vege
tačnej strechy sumou 1540 eur.
-bh-; -mš-; Foto: MiÚ

Projekt je spolufinancovaný Európ
www.op-kzp.sk

Názov projektu

Hlavný cieľ projektu

Zazmluvnená výška NFP:
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Karloveské kultúrne
a športové leto aj v
spolupráci so ZOO

A

j tento rok sa môžu Kar
lovešťania
počas
leta
tešiť na kultúrne a špor
tové novinky. Už šiesty ročník
obľúbeného Karloveského kultúr
neho a športového leta prine
sie napríklad aj bubnovačky v
Líščom údolí s bubnovou školou
Rytmika.sk či novú netradičnú
umeleckú scénu v bratislavskej
ZOO. V auguste si tu návštevníci v
rámci Cestovateľského kina Kamel
môžu pozrieť dokumenty Tomáša
Hulíka a Karloveská knižnica
sa predstaví projektom Do slova
zaľúbení.
„V spolupráci s novým vedením
zoologickej záhrady sa budeme
snažiť počas celého roka podieľať
na príprave tematických podujatí
pre rôzne vekové a sociálne skupiny
návštevníkov,“ informuje vedúca
oddelenia kultúry miestneho úradu

Adriána Majka a dodáva: „Šiesty
ročník kultúrneho a športového leta
je naozaj bohatý na rôzne formáty
a dramaturgie. Jednotlivým žánrom
hľadáme vždy iný verejný priestor tak,
aby sme podporili genius loci. Dôraz
kladieme na spoluprácu miestnych
občianskych združení, umeleckých aktérov a inštitúcií, ale aj vyhľadávanie
nových a zaujímavých foriem spolupráce, ktoré obohatia kolorit Karlovej Vsi.“
Okrem
noviniek
Karlova
Ves pokračuje aj v overených a
obľúbených podujatiach z minulých
rokov. Karlovešťania si tak opäť budú
môcť zatancovať v Letnej tančiarni pri
tzv. hríbikovej fontáne s B-Swing, vy
počuť koncert v Karloveskej knižnici
alebo lepšie spoznať Karlovu Ves
počas Špacírky po Karlovej Vsi. Tešiť
sa môžu aj deti na detské predstave
nia a dospelí na koncerty v Novej

Aj toto leto si môžete zatancovať v rytme swingu pri hríbikovej fontáne.
lodenici. Snáď bude počasie priať
i Komorným koncertom v botanickej
záhrade, folkovým koncertom u Mar
ka Twaina či rozprávkovým pondel
kom a kreatívnym dielňam na Nám.
sv. Františka a pešej zóne na Pribi
šovej. Športové leto opäť prinesie aj
mimoriadne obľúbené cvičenia vo
Vodárenskej záhrade.
Kultúrne a športové leto pripravili
s finančnou podporou Ministerstva

dopravy a výstavby Slovenskej re
publiky a Bratislava Tourist Board.
Spoluorganizátormi sú Botanická
záhrada Univerzity Komenského
v Bratislave, ZOO Bratislava,
Vodárenské múzeum Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti, Karloveská
lodenica a klub Mark Twain.
-mš-; Foto: ilustračné
(Ondrej Koščík)
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Do materských škôl nastúpi 26
nových predškolákov

O

miesto v karloveských ma
terských školách sa uchá
dza 402 detí. Riaditeľky
materských škôl celkovo prijali 664
žiadostí, medzi nimi aj viacnásobné.
Na základe zmeneného zákona
musia materské školy prednostne
prijímať päťročné deti, pre ktoré bude
predškolské vzdelávanie od septem
bra povinné, pričom prednosť dostali
deti podľa rokov, či trvalého pobytu
ich rodičov v Karlovej Vsi. Prijaté
boli ale aj deti rodičov s prechodným

pobytom v Karlovej Vsi, ktoré inak
spĺňali dosiahnutie veku troch rokov.
„Vzhľadom na skutočnosť, že stav
sa takmer denne mení z rôznych
dôvodov, napríklad rozhodnutím o
individuálnom vzdelávaní, odsťahovaním a pod., odporúčame rodičom
trojročných neprijtých detí podať
odvolanie proti rozhodnutiu.“ infor
movala vedúca oddelenia školstva
miestneho úradu Iliana Medviďová.
-mš-; Foto: ilustračné (MiÚ)

Predškoláci z MŠ Majerníkova 60 zažili
tradičnú pasovačku za školákov

S

lávnostné pasovanie za školá
ka, pochod s hudbou a mažo
retkami, krátky kultúrny pro
gram mladších detí, spolužiakov
či zápis do pamätnej knihy. Toto
všetko absolvovalo 18 predškolákov
z Materskej školy (MŠ) Majerníko
va 60 vo štvrtok 17. júna. Pred kon
com školského roka tu už tradične
organizujú slávnostnú akadémiu
pre predškolákov. Tá sa teší
veľkému záujmu nielen zo strany
detí, ale aj rodičov či verejnosti.
Každý predškolák prešiel k ria
diteľke materskej školy Ľubomíre
Hírešovej po červenom koberci a tá
ho pasovala do stavu školákov. Všet

kých potešil aj malý darček a svo
ju stopu v podobe pečiatky zane
chali v pamätnej knihe. Nasledoval
kultúrny program s príhovormi hostí,
medzi ktorými nechýbal ani vicesta
rosta Branislav Záhradník. „Každý
z pasovaných školákov si o sebe vypočul krátku rýmovačku, ktorá vystihovala jeho milú povahu či špecifické
vlastnosti. Veľký úspech u rodičov,
ale aj u širokej verejnosti, ktorá podujatie sledovala, zožal klobúkový tanec
detí,“ podelila sa o pekné dojmy ria
diteľka MŠ Ľubomíra Hírešová.
-mš-; Foto: MŠ Majerníkova 60
Akadémia sa začala sprievodom z pešej zóny Pribišova
k amfiteátru na školskom námestí.

Deň detí na Borskej
bol plný hier

P

ohybové hry, skákací hrad,
či bublinová párty. K tomu
zopár darčekov a v neposled
nom rade plno zážitkov, z ktorých
budú deti čerpať pozitívnu energiu
aj počas leta. Taký bol deň detí
v materskej škole na Borskej.
„V MŠ Borská sme si nenechali
tento deň ujsť a pripravili sme deťom
radosť hneď od rána. Súťažilo sa
v rôznych disciplínach ako hod na
určený cieľ, či preťahovanie lanom,“
opísala predpoludňajší program peda
gogička Zuzana Olgyayová.
Po popoludňajšom odpočinku deti
čakalo na školskom dvore prekva
www.karlovaves.sk

penie v podobe balónov a skákacie
ho hradu. Nechýbali animátori, ktorí
privítali deti so sľubom, že sa určite
nebudú nudiť. Deti súťažili v rôznych
disciplínach, ktoré napohľad vyzera
li jednoducho, no zapotili sa aj pani
učiteľky. „Streľba z luku, chodenie po
lane, či hod na cieľ preverili nielen
presnosť, výdrž či bystré oko, ale naj
mä súťaživosť. Samozrejme nesmela
chýbať odmena v podobe bublifuku,
zdravej lízanky a balóna, ktorý sa
ušiel aj súrodencom našich detí,“ za
končila Zuzana Olgyayová.
-ab-; Foto: MŠ Borská 4
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MŠ Kolískova prechádza hĺbkovou rekonštrukciou

P

opínavé rastliny, zeleň, ja
zierko, či využitie zrážkovej
vody. Hĺbková rekonštruk
cia začne od júla premieňať ma
terskú školu na Kolískovej na
modernú, energeticky nenáročnú
budovu. O všetky deti bude po
starané v náhradných priestoroch
počas celej doby rekonštrukcie.
Hĺbková obnova materskej školy je
zameraná predovšetkým na zníženie
energetickej náročnosti budovy a na
výrazné zlepšenie mikroklímy školy
okrem iného aj zavedením viacerých
inovatívnych riešení. K realizácii
projektu mohla mestská časť pristúpiť
aj vďaka združeným prostriedkom
z Nórskych grantov, zo zdrojov Eu
rópskej komisie z programu LIFE a
zo štátneho rozpočtu SR.
Práce na obnove sa začali na jeseň
v roku 2020, a to rekonštrukciou a
zateplením strechy. V roku 2021
plynulo pokračujú podľa projektu
zateplením vonkajšej fasády, výme
nou vstupných dverí a fasádnych
okien, inštaláciou tieniacich vonkaj
ších žalúzií a rekonštrukciou tzv. oka
pových chodníkov.
Škôlku opravia komplexne
Po skončení prác na vonkajšom
obvodovom plášti budovy budú už
v júli nasledovať práce na zateplení
obvodového plášťa v átriách. Začne
sa aj rekonštrukcia vnútorných prie

K ARLOVESKÉ NOVINY

storov. Vzhľadom na rozsiahlosť prác
si obnova materskej školy vyžiada
prerušenie prevádzky budovy na nie
koľko mesiacov.
Vďaka tomu, že o deti bude po
starané, budú môcť vo vnútri vynoviť
celkové osvetlenie, inštalovať solárne
panely, zaviesť hydraulické doregu
lovanie ústredného kúrenia, inštalovať
vzduchotechniku formou rekuperácie
a s ňou súvisiacu elektroinštaláciu.
Ďalšie práce budú zahŕňať úpravu
exteriéru a átrií, kde vysadia zeleň
a popínavé rastliny na fasáde átria s
funkciou prírodnej čističky vzduchu.
Vybudujú tam aj jazierko. Zádržný
systém poslúži na to, aby zrážkovú
vodu využívali na splachovanie to
aliet a zavlažovanie zelene. Všetky
tieto opatrenia budú mať významne
priaznivý dopad na zvýšenie kvality
vnútorného i vonkajšieho prostredia
materskej školy, ale aj na naše život
né prostredie. Navrhnuté prototypové
riešenia majú za cieľ znížiť uhlíkovú
stopu a spotrebu energie materskej
školy o 60 percent.
O deti bude postarané
Pre zachovanie bezpečia a pohodlia
detí počas vyučovacieho procesu, za
bezpečila mestská časť starostlivosť o
deti v náhradných priestoroch. V lete
budú môcť deti využívať zbernú škôlku
ako po iné roky. Do nového školského
roka 2021/2022 budú pripravené

pre deti náhradné priestory v kar
loveských materských školách, až do
ukončenia obnovy a odovzdania ma
terskej školy Kolískova do užívania.
Po dokončení rekonštrukčných prác v

interiéri sa všetky deti vrátia späť do
jej priestorov v predpokladanom ter
míne február 2022.
-ab-; Foto: MiÚ

Názor známych Karlovešťanov

Ako hodnotíte, že Karlova Ves uplatní pri rekonštrukcii MŠ Kolískova viaceré postupy,
ktoré prispejú k ochrane životného prostredia a šetreniu zdrojov?

Iveta Piršelová,

Okolo škôlky chodím každý deň do práce a pozorujem
zmeny, ktoré sa tam dejú. Nevedela som, že sa robí re
konštrukcia až na takejto úrovni. Dané ekologické opatre
nia v škôlke ma priam nadchli (v malom ich zavádzame aj
na Tilgnerke) a som rada, že aj v Karlovej Vsi sa myslí na
budúcnosť v zmysle znižovania uhlíkovej stopy a zabezpečo
vania kvalitnejšieho prostredia pre výučbu detí.

učiteľka

Oceňujem a podporujem inovatívne a ekologické riešenia
rekonštrukcie MŠ Kolískova. Každý z nás by mal svojím
správaním prispieť k zlepšeniu a ochrane životného prostre
dia. Zem máme len jednu a zdroje nie sú nevyčerpateľné.
Anna Pjatáková,
magistra v lekárni

Rekonštrukciu materskej školy vítam. Je dobré, že sa
uberáme týmto smerom. Privítala by som, keby sa v podob
ných projektoch pokračovalo v ďalších karloveských školách.
Oceňujem, že deti budú navštevovať moderné a ekologické
priestory.
Evelin Plešková,
pokladníčka supermarketu

Zo vzťahu vedenia Karlovej Vsi k životnému prostrediu
mám dobrý pocit, materská škôlka na Kolískovej je toho
príkladom. Ak by sa ešte dokončilo prepojenie cyklotrasy
od vodárne k mostu Lafranconi, zrevitalizovala pláž v Kar
loveskej zátoke a ako bonus by sa spustil parkom v Líščom Jozef Banáš,
údolí potok, ktorý kedysi tadiaľ tiekol, bolo by to skvelé.
spisovateľ
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Skončil sa najkratší školský rok v histórii

Z

pohľadu počtu dní, ktoré žia
ci reálne strávili v školských
laviciach, to tak skutočne je.
Vďaka pandémii sa musela výuka
na školách presunúť do virtuálneho
priestoru.
Po prvej vlne obmedzení, ktoré za
stihli školy viac menej nepripravené,
prišla na jeseň druhá vlna, na ktorú
boli školy pripravené omnoho lep
šie. A keď si v týchto dňoch už žiaci
a študenti užívajú letné prázdniny,
je čas ohliadnuť sa späť a zhodnotiť
výnimočný školský rok. Naša redak
cia sa obrátila na riaditeľov troch kar
loveských základných škôl.
Aké skúsenosti a poznatky napr. o
ľuďoch či o školstve vám toto obdo
bie prinieslo?
D. I. Veľmi rýchlo sme sa museli
prispôsobiť novým podmienkam, pre
sunúť učenie do online priestoru, začať
pracovať z domu, vytvoriť si nový
systém a spôsob online komuniká
cie so žiakmi, rodičmi a aj kolego
via navzájom medzi sebou. Keďže na
home office zostali aj rodičia žiakov
a pracovali z domu, tak sa (niekedy
dobrovoľne, niekedy nedobrovoľne)
zúčastňovali vyučovacích hodín.
Veľká väčšina rešpektovala a aj chvá
lila prácu učiteľov, ale boli aj takí
rodičia, ktorí kritizovali a sťažovali
sa na priebeh vyučovania. Chcem vy
zdvihnúť, že skoro všetci rodičia našej
školy zabezpečili svojim deťom prí
stup na počítač a mohli sa učiť online.
P. B. Korona zo dňa na deň za

vrela naše školy. Nikto nemal čas
sa pripraviť na online vzdelávanie,
slovné hodnotenie, novú formu ko
munikácie so žiakmi, rodičmi, kole
gami. Toto obdobie predstavovalo
aj veľkú príležitosť a výzvu. Každý z
pedagógov sa učil hľadať nielen nové
formy vyučovania, ale aj nové spôso
by ich sprostredkovania s dôrazom
na efektivitu tak, aby mal na zreteli
každé jedno dieťa. Učili sme sa byť
trpezlivejší, asertívne komunikovať,
nájsť u deti motiváciu pracovať.
E. H. Covidové obdobie prinies
lo pre nás všetkých poznatky, kde
sú naše hranice v schopnosti zvládať
sociálnu izoláciu, strach o životy
najbližších. Nachádzali sme sa v
neštandardných situáciách, kde sme
sa sami o sebe dozvedali ako reagu
jeme, keď sme dlhodobo vyvedení z
našich komfortných zón. Zostali sme
doma, kde sme sa mali cítiť najbez
pečnejšie, a predsa sme sa báli. Strach
som nemala iba o mojich najbližších,
ale aj o našu školskú rodinu. Každý
z nás hľadal spôsoby ako sa dostať do
virtuálneho priestoru, ako preniknúť
do domovov našich žiakov, ako hod
notiť ich prácu, ako dať spätnú väzbu
rodičom. Teraz, keď už pandémia
doznieva, môžem povedať, že som sa
obávala zbytočne. Pandémiu porážala
aj naša sila nevzdať sa, keď niečo ne
fungovalo.
Čo pre vás tento čas znamenal?
D. I. Pripravila ma o voľný čas.
Sledovali a študovali sme vyhlášky,

rozhodnutia a usmernenia regionál
neho úradu verejného zdravotníctva,
Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu aj Vlády SR, následne potom
pripravovali pokyny pre učiteľov,
rodičov a žiakov. Tieto rozhodnutia,
častokrát, boli vydávané zo dňa na
deň, takže sme museli komunikovať a
pripravovať zrozumiteľné pokyny po
večeroch a cez víkendy.
P. B. Kľúčovú úlohu počas tohto
obdobia zohrali riaditelia škôl. Všet
ci – učitelia, rodičia, zriaďovateľ od
nich očakávali, že ich týmto obdobím
prevedú, udajú smer a rozhodnú v
mnohých oblastiach ako sú rozvrh,
hodnotenie, koordinovanie vyučova
nia, naplnenie úväzkov pedagógov
zmysluplnou prácou. Dozreli vzťahy
medzi ľuďmi, spolupráca, empatia,
vzájomná podpora a tolerancia.
E. H. Od konca mája vedenie školy
absolvovalo individuálne pohovory
so zamestnancami školy, kde sme vy
hodnocovali aj dištančné obdobie.
Ako sa pozeráte spätne na prácu
svojich kolegov učiteľov či ostat
ných zamestnancov počas tohto
obdobia?
D. I. Všetky kolegyne a kolego
via aj zamestnanci školy sa veľmi
rýchlo prispôsobili novým pod
mienkam. Plynulé boli prechody na
dištančné vzdelávanie v októbri a
aj prechod z dištančného vzdeláva
nia na prezenčné vyučovanie. Za to
patrí mojim kolegyniam a kolegom
aj zamestnancom školy veľká vďaka.

Dana Ihnaťová,
riaditeľka,
SŠ Tilgnerova 14

Eva Horníková,
riaditeľka,
ZŠ Karloveská 61

Pavol Bernáth,

riaditeľ,
ZŠ Alexandra Dubčeka,
Majerníkova 62

Príprava na vyučovanie, absolvovanie
rôznych seminárov, často na úkor
svojej rodiny, to im zabralo veľké
množstvo času. Aj počas pandémie
zapájali žiakov do rôznych online
projektov a súťaží: Hviezdoslavov
Kubín, stredoškolská odborná čin
nosť, predmetové olympiády, kde naši
žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky
v obvodných, krajských a aj celoslo
venských kolách. Zorganizovali on
line prednášky na zaujímavé témy.
Preto by som sa im chcela aj touto
cestou poďakovať za ich prácu a na
sadenie počas tohto obdobia.
P. B. Rád by som sa poďakoval
všetkým svojim zamestnancom za ich
prácu a trpezlivosť počas tohto neľah
kého obdobia, za ich každodenné
hľadanie pozitívneho v negatívnom.
E. H. Dobre sme naštartovali aj
adaptačné obdobie, ktoré bolo po
trebné na prechod k prezenčnému
vzdelávaniu. Môžem konštatovať,
že máme skvelých, pomáhajúcich si
kolegov, úžasných spolupracujúcich
rodičov a šikovných žiakov a žiačky.
-mš-; Foto: MiÚ

Žiaci z Karloveskej 61 môžu tráviť prázdniny v Letnom klube

N

a ZŠ Karloveská 61 sa
rozhodli ponúknuť svo
jim žiakom priestor pre
spoločné
stretnutia,
zážitky,
zábavu, zdieľanie a prispievanie aj
počas letných prázdnin. Preto pre
nich pripravili spoločné akcie v
rámci Letného klubu. Každý štvr
tok od 8. júla do 19. augusta v čase
od 15.00 do 17.30 h sa bude pod ve
dením člena odborného tímu konať
pripravená aktivita.
V dotazníkoch, ktoré žiaci druhého
stupňa vypĺňali prvý týždeň po
návrate do školy, potvrdzovali vo via
cerých prípadoch ťažkosti v emočnej
oblasti, zníženú motiváciu na učenie
a chodenie do školy a potrebu rozho
vorov a aktivít so spolužiakmi. Vývi
www.karlovaves.sk

nové obdobie 10 – 15 rokov, teda
2. stupeň ZŠ, je charakteristické aj
nárokmi na sociálne roly, vytváranie
a udržiavanie kamarátstiev. Umožňu
je deťom naučiť sa vytvárať vzťahy,
starať sa o ne, strácať ich a to všetko
prežívať v emočnej rovine.
„Obdobie
lockdownu
deťom
zastavilo tento prirodzený vývoj, stalo
sa na istý čas bariérou vo vzťahoch.
Veríme, že stretnutiami v Letnom
klube pomôžeme našim deťom prežiť
prázdniny so svojimi kamarátmi zo
školy, zažiť veľa zábavy a povzbudenia, oddýchnuť si a uvoľniť napätie
spojené so situáciou v spoločnosti.
My, členovia odborného tímu sa na
nich tešíme,“ vysvetľuje školská psy
chologička Eva Hlistová. Program

Po ukončení dištančného vzdelávania zaregistrovali v škole ťažkosti žiakov s
adaptáciou do kolektívu a utiahnutosť, pomôcť im chcú Letným klubom.
letných klubov žiaci nájdu na webe
školy.

-mš-; Foto: @SAMPHOTOSTOCK
/ alexraths
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Tieniace plachty pribúdajú na
ďalších ihriskách

V

ďaka nim počas letných
prázdnin nebudú hrajúce
sa deti vystavené pria
memu slnečnému žiareniu a nad
mernému teplu. Tieniace plachty
ochránia deti na detských ihriskách
v areáloch troch materských škôl
na Kolískovej, Majerníkovej 11
a Ľ. Fullu. Tieň, ktorý tieto plachty
poskytujú, určite uvítajú aj rodičia
detí, ktoré využívajú detské ihrisko
vo vnútrobloku na Púpavovej či
Nad lúčkami.
„Máme radosť z toho, že tieniace
plachty poslúžia karloveským deťom,
ktoré patria k najzraniteľnejším sku
pinám našich obyvateľov. Zároveň
sme vyšli v ústrety požiadavke rodičov
detí, ktoré navštevujú naše materské
školy, aby sme im i takto spríjemni-

li ich pobyt počas hier na školskom
dvore,“ vysvetľuje starostka Dana
Čahojová.
ANI SUSEDOV SI NENAPLÁNUJETE
Napínacie POČASIE
plachty
trojuhol
níkového alebo obdĺžnikového tvaru
sú vyrobené z tkaného polyetylénu,
ktorý poskytuje 95% ochranu pred
UV žiarením.
„Plachta je odolná voči pove
ternostným vplyvom a je určená
na trvalé umiestnenie v exteriéri.
plachty, vrátane
tejto v
Zmeňtes aj
vy pohľadTieniace
na budúcnosť
sporením.
Budeme ich v spolupráci
verejnoareáli MŠ Kolískova, poskytujú
prospešnými službami
inštalovať
na
Sporte
s novinkou
môjDOMOV
a získajte úver
výrazne nižšiu pocitovú teplotu.
ihriskách v letných
mesiacoch
a
na
zo stavebného sporenia s garantovanou
zimu ich uložíme do skladu,“ infor ako živé miesta odolné voči zmene
úrokovou sadzbou.
muje Lenka Nemcová z referátu ria klímy, grantu z Prvej stavebnej spo
denia projektov miestneho úradu.
riteľne na revitalizáciu detských ihrísk
Tieto opatrenia
boli
realizované
vo vnútroblokoch sídlisk a spolufi
Viac informácií v najbližšom
vďaka podporeobchodnom
programu zastúpení
LIFE nancovaniu z rozpočtu mestskej časti.
v rámci projektualebo
DELIVER:
Sídliská
-bh-; -mš-; Foto: MiÚ
na www.pss.sk

ALE NOVÉ BÝVANIE
SA NAPLÁNOVAŤ DÁ

Školáci dostali unikátny
ekologický altánok

B

ude ich motivovať k ekolo
gickému správaniu. Zachy
táva dažďovú vodu, ktorou
budú polievať záhradu v školskom
areáli. K tomu napájadlá, aj zasa
kovacie jazierko pre vtáky. V Kar
lovej Vsi chcú školákov vzdelávať
ako využívať to, čo im ponúka
príroda a ako sa pripraviť na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
„Dnes si azda už všetci museli
všimnúť na naše podmienky nezvyčaj
né zmeny počasia. Najnepríjemnej
šie sú dlhotrvajúce suchá a veľké
horúčavy. Vtedy sú naše sídliská nadmieru rozpálené a krátke prívalové
dažde narobia často viac škody ako
osohu. S ohľadom na takéto zmeny sa
snažíme postupne formovať verejnú
mienku, vychovávať mládež a vykonávať zmeny na našich verejných
priestoroch tak, aby klíma v meste
bola vľúdnejšia k ľuďom aj k živej
prírode,“ povedala starostka Karlovej
Vsi Dana Čahojová.
„Každoročne sa usilujeme investovať do zve;ľadenia školského
a športového areálu na Majerníkovej
ulici. Tento rok by sme mali zreali
zovať nové hokejbalové a volejbalové
ihriská. Ale som rád, že okrem športu tento areál ponúka aj priestor pre
ekologické vzdelávanie detí. Nový alK ARLOVESKÉ NOVINY

tánok je nielen príjemným spestrením
tohto priestoru, ale bude sa využívať
aj na školské aktivity. Verím, že sa
nestane terčom vandalizmu," povedal
vicestarosta Branislav Záhradník.
Dažďová voda bude slúžiť aj na
polievanie kríkov a trvaliek, ktoré v
areáli základnej školy vysadili deti.
Zasakovacie jazierko zároveň zlepší
mikroklímu tým, že voda z neho sa
bude počas horúcich dní priebežne
odparovať. Altánok bude slúžiť najmä
žiakom ako oddychová zóna a učebňa
v prírode.
Aktivity v areáli pri Základnej
škole Alexandra Dubčeka realizuje
Bratislavské regionálne ochranárske
združenie (BROZ) v rámci európske
ho projektu DELIVER: Sídliská ako
živé miesta odolné voči zmene klímy,
v spolupráci so žiakmi, učiteľkami a
vedením školy.
-bh-; -mš-; Foto: MiÚ

Altánok uviedla do užívania starostka Dana Čahojová spolu s vicestarostom
Branislavom Záhradníkom a štátnym tajomníkom Ministerstva životného
prostredia SR Michalom Kičom.

Zo strechy altánku vyviedli zvod na zachytávanie zrážkovej vody do
dreveného suda s napájadlami pre hmyz a vtáky.
www.karlovaves.sk
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Pôvodné stromy sa musia
chrániť pred inváznymi

D

o októbra bude mesto vyko
návať injektáž inváznych
drevín na viacerých mies
tach v Karlovej Vsi. Ide predovšet
kým o pajaseň žliazkatý či javoro
vec jaseňolistý, ktoré je potrebné
odstrániť, aby nelikvidovali naše
pôvodné dreviny.
Invázne dreviny sú napríklad pred
OD Centrum na Borskej, na viacerých
miestach Karloveskej ul., na Tilgne
rovej, Starých gruntoch pri odbočke
do areálu STV, na Janotovej ul. opro
ti opornému múru či vo vnútrobloku
Nad lúčkami. Injektovaných bude
aj viacero kusov na Karloveskej ul.

smerom do Dúbravky a rovnako aj
pozdĺž Botanickej.
„Cieľom tohto opatrenia je likvidácia rýchlo rastúcich nepôvodných
drevín, ktoré vytláčajú pôvodné druhy
stromov. Ich koreňový systém je
rozsiahly a po výrube z neho rýchlo
vyrastajú nové výhonky. Preto je potrebné zlikvidovať celý koreňový systém a na tento účel sa používa metóda
injektáže koreňového systému látkou,
ktorá má takýto účinok,“ vysvetlila
vedúca referátu životného prostredia
Lucia Brezovská.
Povinnosť zbavovať sa cudzokraj
ných inváznych drevín takýmto spô

Hlavné mesto odstráni tri
pajasene aj na Janotovej ul.

sobom vyplýva mestu aj mestskej
časti zo zákona o ochrane prírody
a krajiny ako aj zákona o inváznych

drevinách. Zákon zároveň neukladá
povinnosť náhradnej výsadby za tieto
dreviny.		
-mš-; Foto: MiÚ

nasledovali tie, spojené s pandémiou,
ktorá otriasla celým svetom, ale predovšetkým človekom. Možno aj preto
tá vďačnosť, otvorené oči a ocenenie.

Ocenenie pre tých, ktorí stoja za týmto dielom.
Daniela Žemlová; Foto: MiÚ

Vodáci vyčistili brehy zátoky

D

ve vrecia odpadu. Taký
je výsledok upratovania
bratislavských
brehov,
ktoré sa tradične organizuje pri
príležitosti Svetového dňa život
ného prostredia. Medzi dobro
voľníkmi nechýbali ani karloveskí
vodáci.
„Prečesali sme celú zátoku až
po most a zozbierali sme asi za dve
vrecia odpadu. Boli to len drobnosti.
Jeden starý uterák, taška so smeťami,
ktorú tam možno aj zabudli, samozrej

 e, fľaše, ale nie veľa,“ opisuje ob
m
sah nazbieraných vriec Lucia Hollá
z Asociácie bratislavských vodáckych
klubov.
Za zlepšením stavu vidí stála člen
ka Karloveskej lodenice aj umiestne
nie kontajnerov v okolí zátoky.
-ab-; Foto: Asociácia
bratislavských vodáckych klubov
Pozostatky po návštevníkoch
zátoky upratovali aj miestni
dobrovoľníci.

LISTÁREŇ
Cesta električkou od Riviéry po
stanicu Kútiky je od jari ako vyhliadková jazda kvetinovým výstaviskom.
Najviac si ju užívajú vodiči električiek. Trielia po zakvitnutom koberci, lemovanom po stranách húštinou
zakvitnutých trvaliek. Dômyselné,
architektonicky zvládnuté využitie
terénu pre výsadbu dáva tejto časti mesta doslova svetový štýl. Je to
radosť! Uvedomujeme si, ako sme
pokročili. Už nestačia len dobre zabetónované koľajnice. Slovo dostali aj
záhradní architekti a v našom meste
je to aj naozaj poznať!
My, obyvatelia dolnej Karlovej Vsi
si dnes v plnej miere užívame túto
vymoženosť. Určite s vďakou v srdci,
veď je to dar, keď sa človek dožije
www.karlovaves.sk

po náročnej generálnej oprave jej
úspešného konca. Obmedzenia spojené s rekonštrukciou sme trpezlivo
znášali. Nebolo to ale dosť. Po nich
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Májové jednohubky priniesli pestrú
zmes zážitkov

Č

lnkovanie s vodákmi na
pokojných vodách Kar
loveského ramena, burza
kníh a výmena rastlín pred Kar
loveskou knižnicou, kurzy kaligra
fie v Karloveskom centre kultúry
či špacírka po Karlovej Vsi. To
bola len časť podujatí, ktoré mohli
Karlovešťania navštíviť počas po
slednej májovej soboty. Všetky boli
súčasťou nového typu podujatia
pod názvom Májové jednohubky,
ktoré nadviazalo na obľúbený Kar
loveský Majáles.
Predpoludním si prišli na svoje
predovšetkým deti. Divadlo Jaja po

tešilo deti na Námestí sv. Františka
rozprávkou Chlapček synček a na
dlhodielskom školskom námestí sa
predstavilo Divadlo MaKiLe s roz
právkou Pirátov syn. Popoludní ich
vystriedal orchester Taste of Brass,
ktorý priniesol hudbu 60. a 70. rokov
v štýle veľkých tanečných orches
trov. Pred miestnym úradom potešila
návštevníkov Ľudová hudba Andre
ja Záhorca. Na obidvoch pódiách
na záver dňa zaznela bubnová šou
a symbolickou bodkou za vydareným
podujatím bola ohňová a svetelná šou.
Podujatím sprevádzali moderátori
Richard Vrablec a Michal Domonkos.

„V rámci momentálnych opatrení,
ktoré sme museli aplikovať pri organizovaní akcií, nás veľmi milo prekvapila disciplinovanosť Karlovešťa
nov, ktorí mali naozaj veľkú radosť
z podujatí, ktoré sme pre nich pri
pravili. Niektoré formáty budeme na
základe veľkého záujmu opakovať tak,
aby sme v čo možno najväčšej miere
vyšli v ústrety našim obyvateľom,“
zhodnotila vedúca oddelenia kultúry
miestneho úradu Adriána Majka.
S veľkým záujmom zo strany Kar
lovešťanov sa stretol aj program,
ktorý pre nich pripravil v lodenici
Klub vodných športov. Skúsení vodá

ci a inštruktori vozili na loďkách záu
jemcov po Karloveskom ramene.
,,Tri pramice a k tomu ešte
kanoe premávali v jednom kuse bez
prestávky od desiatej doobeda až do
neskorého popoludnia. Výsledkom
bolo zhruba tristo spokojných rodičov
s deťmi,“ opísal tento deň predseda
Klubu vodných športov Martin Ča
jági. Bohatý program v Karloveskej
lodenici spestrili svojimi kúskami aj
artisti z CirKus-Kus.
-mš-; Juraj Pucher, Foto: Ondrej
Koščik a Milan Krupčík

Program na Nám. sv. Františka
moderoval Michal Domonkos.

Program na školskom námestí moderoval
Richard Vrablec.
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Ocenili Karlovešťanku Evu Rysovú

O

bľúbená slovenská herečka
získala ocenenie, Výročnú
cenu Samuela Zocha za rok
2020, za zásluhy o spoločenský a
ekonomický rozvoj Bratislavského
samosprávneho kraja v oblasti
kultúry a jeho reprezentáciu doma
i v zahraničí. Návrh na ocenenie tej
to významnej osobnosti slovenskej
kultúry dala Mestská časť Bratisla
va-Karlova Ves.
„Každý z nás zanecháva za sebou
stopu. Výnimoční ľudia zanechávajú trvácu a obohacujúcu. Všetkých
sa nepodarí vyzdvihnúť a oceniť.
Som veľmi rada, že sa to podarilo v
prípade pani Rysovej. Jej celoživotné pôsobenie nás obohatilo o jemné
kultúrne pradivo, avšak veľmi pevnej
sily. Dnešná doba čoraz viac odhaľuje
ako túto jemnú kultúru potrebujeme,“
vyzdvihla starostka Karlovej Vsi
Dana Čahojová.
„Eva Rysová je nielen významná
slovenská herečka, ale aj dlhoročná
Karlovešťanka. Preto sme ju navrhli na ocenenie Bratislavskému samosprávnemu kraju pri príležitosti
jej životného jubilea. Evu Rysovú
poznám ako veľmi príjemného, skrom-

ného a priateľského človeka a som
hrdý na to, že takáto osobnosť slovenskej kultúry žije u nás a medzi nami.
Prajem jej hlavne veľa zdravia a pohody,“ povedal zástupca starostky
Branislav Záhradník.
Na divadelných doskách prvýkrát
stála v roku 1955. Od roku 1966
bola stálicou divadla Nová scéna v
Bratislave, kde hrala až do roku 2010.
Tisícky divákov si získala v desiat
kach divadelných inscenácií, televíz
nych filmov či seriálov a svoje uplat
nenie našla aj ako dabingová herečka.
Naposledy tešila divákov v
televíznom seriáli Búrlivé víno. Dlhé
roky pôsobila tiež v Slovenskom
rozhlase, kde účinkovala v celom rade
programov, najmä v rozprávkach. Na
jej nezameniteľnom hlase je odcho
vaných niekoľko generácií. Ako peda
gogička pôsobila i na Vysokej škole
múzických umení. Jej rukami prešli
mnohí známi televízni, divadelní a
dabingoví herci či operní speváci.
Je dlhoročnou obyvateľkou Kar
lovej Vsi a napriek tomu, že sa tu
nenarodila, považuje sa za Kar
lovešťanku.
-mš-; Foto: TV Markíza

Eva Rysová naposledy tešila divákov v televíznom seriáli Búrlivé víno.

Školské jedálne pri materských školách
hľadajú kuchárov i pomocné sily
od septembra 2021.
Materské školy hľadajú nové učiteľky.
Kontaktujte: 02 707 11 221.
Inzercia

Festival pouličného jedla
prichádza do Karlovej Vsi

M

ilovníci dobrého jedla
si prídu na svoje. Naj
lepšie
gastronomické
„vychytávky“ prilákajú hladošov
do Líščieho údolia počas druhého
júlového víkendu. Podujatie bude
moderovať Richard Vrablec.
FOOD FEST alebo festival
pouličného jedla sa premiérovo pred
staví aj v Karlovej Vsi. Pestrá paleta
aróm a chutí pouličných špecialít us
pokojí chuťové bunky azda každého
návštevníka. Či už vyznávate tradičné

jedlá ako langoše, alebo radi skúšate
netradičné ázijské pokrmy, od 9. do
11. júla si prídete na svoje.
Gastronomický víkend nebude iba
o jedle, k slovu sa prihlási aj komunit
ný program. „Tentokrát sme oslovili
Food Fest, ktorého know-how je nie
len ponúknuť originálnu a chutnú gastronómiu. Zároveň deklaruje a zakladá
si na čistote verejných priestranstiev,
čo je jedna z našich priorít,“ pove
dala vedúca kultúry miestneho úradu
Adriana Majka. 		
-ab-
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Okolie hríbikovej fontány získa
nový nádych

O

bľúbené miesto na let
né
osvieženie
prejde
v druhom polroku ďalšou
rekonštrukciou. V okolí fontány
je naplánovaná výmena rozbitej
kamennej dlažby.
Vďaka trom mestským poslancom
za Karlovu Ves Dane Čahojovej,
Branislavovi Záhradníkovi a Petrovi
Lenčovi bolo z poslaneckých priorít
vyčlenených z bratislavského roz
počtu 60 000 eur. Z nich vymenia
dlažbu v okolí fontány.
„Predmetom rekonštrukcie fontány
v Karlovej Vsi budú spevnené plochy
okolo fontány a výmena kamennej
dlažby. Momentálne je mesto vo fáze
prípravy procesu obstarávania s
plánovaným termínom jej rekonštrukcie v mesiacoch august až október
2021,“ povedala hovorkyňa hlavného
mesta Katarína Rajčanová.
Poškodenie dlažby majú na sve
domí nielen poveternostné podmien
ky, ale aj nevhodné zaobchádzanie zo
strany jej návštevníkov. Ako príklad
možno uviesť mládež na skateboar
doch a kolobežkách, ktorá pri fontáne
trénuje svoje technické schopnosti,
čím zároveň dáva dlažbe poriadne
zabrať.
Aktivity na skatebordoch a kolo

bežkách by sa mali už čoskoro pre
sunúť cez cestu do novovybudovaného
parku. Ten má obsahovať aj prvky pre
tento druh športov. Absencia tvrdých
nárazov by tak mohla predĺžiť život
nosť nového povrchu v okolí fontány.
Obyvatelia si určite všimli, že s
úpravou okolia fontány pomohli už
aj pracovníci Verejnoprospešných
služieb Karlova Ves. Mestská časť
tam vysadila aj ďalšie kvety.
-ab-; Foto: MiÚ

Jedna z najdlhšie slúžiacich karloveských fontán by sa už
tento rok mohla opäť esteticky pozdvihnúť.

Diskusia mestských poslancov za Karlovu Ves
Dana Čahojová
(nezávislá)

Fontána je súčasťou dôležitého
uzla, na ktorý trvalo sústreďujeme
svoju pozornosť. Zásadne sa zme
nila križovatka, pripravuje sa ďalšia
etapa obnovy domu kultúry, na
protiľahlej strane sa buduje športový
park, čiastočnou rekonštrukciou
prešla knižnica. Okrem celkového
dotvorenia priestoru môže v budúc
nosti slúžiť aj ako miesto kultúrnych

exteriérových podujatí, ktoré v
našom meste ľuďom dlho chýbali.

tivovať túto časť našej mestskej čas
ti. Som rád, že sa nám to podarilo.

Branislav
Záhradník

Peter Lenč

Okolie Karloveského centra
kultúry, fontány a Kostola sv. Micha
la považujem za jedno z prirodzených
centier staršej časti Karlovej Vsi.
Technický stav tohto verejného
priestoru sa rokmi postupne zhoršil
a sú potrebné investície. Iniciovali
sme vyčlenenie financií z rozpočtu
mesta, ktoré by mali zlepšiť a skul

Hlavné mesto v minulosti re
konštruovalo samotnú fontánu a na
okolí fontány sa už podpísal zub
času. Je to obľúbené miesto, kde sa
stretávajú mladí a bude pekné, keď
bude vynovené aj okolie fontány.
Okrem toho je fontána v dotyku s
našim centrom kultúry a patrilo by
sa, aby to tam vyzeralo kultúrne.

námestím a budovou Allianz-SP, ale
tiež vynoviť interiér knižnice vrátane
nábytku, regálov či upraviť podhľad.
Knižnica by si rovnako zaslúžila tech
nické vybavenie hodné 21. storočia
ako je úsporné osvetlenie, klimatizá
cia či kúrenie. Dá sa predpokladať, že
hlavné mesto pristúpi k rekonštrukcii
zadnej časti fasády až po ukončení

rekonštrukcie Jurigovho námestia, do
ktorej je zahrnutá aj spomínaná lávka.
-mš-; Foto: MiÚ

(nezávislý)

(nezávislý)

Skončila sa druhá fáza
rekonštrukcie Karloveskej
knižnice

V

ďaka nej má teraz knižnica
vymenené zasklenie vcho
dových a interiérových
dverí a celej 12 metrov dlhej pred
nej časti fasády. V druhej časti re
konštrukcie, ktorá sa uskutočnila
počas jarných mesiacov, obnovili
stavebnú konštrukciu celého zá
dveria, kde položili novú dlažbu,
povrch stien a podhľad. Vymeni
li elektroinštaláciu a osvetlenie,
vrátane vonkajšieho osvetlenia.
Celú prednú fasádu zateplili, ob
ložili obkladom z prírodnej bri
dlice a doplnili dvomi kvetináčmi
obloženými tiež bridlicou. Obe
etapy rekonštrukcie knižnice boli
financované z poslaneckých priorít
mestských poslancov za Karlovu
K ARLOVESKÉ NOVINY

Ves Dany Čahojovej, Branislava
Záhradníka a Petra Lenča.
Vrchná časť obvodového muriva a
vonkajší okenný parapet dostali vďa
ka rekonštrukcii nové oplechovanie.
Rekonštrukcia knižnice sa usku
točnila v dvoch častiach od decembra
minulého roka a bola financovaná z
finančného príspevku vlastníka ob
jektu, ktorým je hlavné mesto. Fond
na podporu umenia poskytol grant vo
výške 12 500 eur na modernizáciu
mobiliáru pre vytvorenie príjemného
prostredia pre študovňu a čitáreň.
Na dokončenie celkovej rekonštruk
cie budovy Karloveskej knižnice
by bolo potrebné ešte rekonštruovať
nielen zadnú časť fasády, ktorá sa na
chádza pod lávkou medzi Jurigovým

www.karlovaves.sk

28

MDD / Informujeme

Júl –
máj
August
2021 2021

Deti oslávili
svoj sviatok
s Mášou
a medveďom

P

opulárnu rozprávku mali
možnosť vidieť najmenší
Karlovešťania na začiatku
júna na troch rôznych miestach – na
Nám. sv. Františka, vo Vodárenskej
záhrade a na tzv. školskom námestí
pred budovou ZŠ A. Dubčeka na
Dlhých dieloch.
Veselý interaktívny program
s pesničkami uvádzala nezbed
ná Máša. Tá pri potulkách lesom
stretávala nových kamarátov, ktorých
zoznamovala so svojím veľkým pria
teľom medveďom. Ten sa ju síce
snažil naučiť slušnému správaniu, ale
keďže sa mu to veľmi nedarilo, museli
mu pomáhať deti. Deti boli za svoju
pomoc odmenené jabĺčkami a džúsmi
od sponzorov podujatia a balónikmi
od mestskej časti. Tohtoročný Medzi
národný deň detí v Karlovej Vsi
moderoval Ivan „Binďo“ Bindas.

„Organizácia obľúbeného karloveského MDD bola pre protiepidemické opatrenia náročnejšia, ale
vysporiadali sme sa s tým. Tým, že
sme aktivity rozložili na viac miest,

zamedzili sme možnému veľkému zoskupeniu rodičov a detí na jednom
mieste. Veľmi sme si oslavu užili spolu
s rodičmi, no najmä s deťmi. Tešíme
sa však na obdobie, keď budeme môcť

organizovať naše obľúbené podujatia v pôvodnej podobe,“ zhodnotila
tohtoročné MDD vedúca oddelenia
kultúry miestneho úradu Adriána
Majka.		
-mš-; Foto: MiÚ

Vyhnite sa pomoci nechcených remeselníkov

L

eto je tu a s ním aj čas re
konštrukcií bytov, domov,
či rôznych drobných opráv.
Ako by ste zareagovali, ak by vás
niekto oslovil na ulici, alebo by vám
zaklopal na dvere s ponukou opra
vy pokazeného okna či dverí? Také
to ponuky sa vyskytujú aj v Kar
lovej Vsi. Do redakcie sme dostali
upozornenie na konkrétnu situáciu,
ktorá sa stala obyvateľke z Karlovej
Vsi. Mohla by slúžiť ako upozorne
nie, že do bytu si máme vpúšťať len
rodinu a overených susedov.
Obyvateľka Katarína (jej meno
sme zmenili) je v seniorskom veku,
žije sama a celý život prežila v pre
svedčení, že treba iným pomáhať. Na

ulici ju zastavili údajní robotníci, vraj
im pre pre koronakrízu vypadli príj
my, či nemá v byte niečo na oprave
nie?
Rozhodla sa dať im opraviť okno v
špajzi. Miesto opravy vytvorili väčší
otvor a oprava sa začala naťahovať.
Napokon to celé skončilo vďaka zá
sahu syna, ktorý samozvaných re
meselníkov vykázal z bytu a za nemalé
náklady dal do poriadku ich „opravu“.
Tento príbeh sa skončil napokon
dobre, ale mohol mať aj omnoho horší
koniec. Vrátane straty celoživotných
úspor. Podvodníci si nachádzajú nové
spôsoby, ako prísť k peniazom na úkor
tých najzraniteľnejších – osamelo ži
júcich, dôverčivých, starších ľudí.

Preventívne rady polície pre seniorov:

• nespúšťajte do obydlia neznáme osoby, podvodníci
ovládajú veľa spôsobov a používajú rôzne zámienky ako
vás okradnúť;
• odmietnite bezdôvodnú, niekedy až násilnú pomoc od
neznámej osoby (môže vyzerať milo a príjemne), ktorá
vám chce pomôcť napríklad s nákupom alebo vyniesť
smetný kôš (páchateľ sa chce dostať do vášho obydlia
a pripraviť Vás o životné úspory);
www.karlovaves.sk

I keď polícia oficiálne neregistruje
žiadny ďalší podobný prípad na území
niekdajšieho okresu Bratislava IV,
odporúča seniorom byť obozretnými
v prípade ponuky na pomoc od úplne

neznámych ľudí. Ak ich vpustíte do
bytu, ohrozený je váš majetok či cen
nosti.
-mš-; Foto: @SAMPHOTOSTOCK
/ Vitalik Radko

Smútiaca rodina
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Júl
Slávikova lúka, príťažlivé miesto
na brehu Karloveského ramena, sa
nachádzalo pred mestskou vodárňou.
Meno dostala podľa majiteľa hostinca
Rudolfa Slávika, ktorý kedysi stál v
jej blízkosti. Dnes je v týchto mies
tach výšková budova Slovenského
vodohospodárskeho podniku. Už od
dvadsiatych rokov minulého storočia
lúka slúžila voľnočasovým aktivitám.
Robotnícky športový klub Karlova
Ves tu mal svoje prvé futbalové ihris
ko. V rovnakom čase sa na nej obja
vujú aj vyznávači vodných radová
nok, užívajúci si čistú vodu ramena
a jeho trávnatý breh. Kúpajúcich sa
na lúke pribudlo po strate známe
ho bratislavského Lida po obsadení
Petržalky Nemeckou ríšou. Jej atrak
tívnosť ešte stúpla v roku 1946, keď tu
Jozef Dohnal a po ňom Barnabáš Var
ga prevádzkovali požičovňu kajakov,
tzv. sandulínok.
Vedenie mesta Bratislavy, pozna
júc obľúbenosť Slávikovej lúky oby
vateľmi Bratislavy, schválilo zámer
vybudovať na nej plážové kúpalisko.
Ten sa stal v roku 1949 aj realitou.

Záhradníctvo a rekreačné služby mes
ta Bratislavy tu vybudovali šatne, so
ciálne zariadenie a vstupný objekt s
pokladňou a bufetom. Cez pokladňu
však na lúku chodili len máloktorí
návštevníci, čo na efektívnu prevádz
ku nestačilo. Objekt zatvorili. V
roku 1952 budovu šatní získali kar
loveskí športovci. Brigádnicky ju zre
konštruovali na sokolovňu a v jej blíz
kosti vybudovali ihriská. Prekvital na
nej nielen športový, ale aj spoločenský
život, a to až do likvidácie Karlovej
Vsi v roku 1968. Objekt sokolovne
neskôr slúžil rôznym bratislavským
športovým organizáciám. Od roku
1990 ho využíva Klub vodných špor
tov.
Slávikovu lúku predalo hlavné
mesto v roku 2008 do vlastníctva de
velopera J&T Real Estate, ktorý tam
následne postavil dva veľké obytné
domy. Autorom fotografie z roku
1967 je Alojz Šafarík, ktorého sme
predstavili v marcovom vydaní Kar
loveských novín.
Matúš Šrámek

August
Všetkým, čo v dedine Karlova
Ves žili, alebo ju len bližšie pozna
li, sa dnes v spomienkach popri
Karloveskom potoku, vinohradoch
na okolitých stráňach, nezriedka
vynára aj Karloveské rameno Duna
ja. Oprávnene. V minulosti priaznivo
ovplyvňovalo život Karlovešťanov.
V riečnych mlynoch ukotvených na
brehu ramena pracovali ako mlynári,
ktorých potomkovia žijú v našej
mestskej časti dodnes. Rovnako
poskytovalo obživu viacerým kar
loveským rybárom a nezanedbateľná
bola aj ťažba a rozvoz dunajského
štrku.
V horúcich letných dňoch sa do
príjemne chladných vôd ramena
prichádzali osviežiť nielen Kar
lovešťania, ale aj obyvatelia zvyšných
častí Bratislavy. Mohli si vyberať z
viacerých príjemných miest. Jedno
z nich malo názov V krupici, podľa
jemného štrku a piesku na jeho dne.
Nachádzalo sa povyše dnešnej auto
busovej zástavky Jurigrad, asi 300
m od čerpacej stanice vodárne na
K ARLOVESKÉ NOVINY

KEDYSI

DNES

KEDYSI
ostrove Sihoť. Voda tam bolo plytká,
preto ho vyhľadávali neplavci a najmä
rodiny s deťmi. Kúpajúci sa museli
svoje obľúbené miesto opustiť, keď
sa v roku 1951 ocitlo v zakázanom
hraničnom pásme.
Ako dokumentuje snímka zo súčas
nosti, miesto sa veľmi zmenilo. Po
stupujúca vegetácia koryto ramena
podstatne zúžila. Vysoké stromy dnes
bránia peknému výhľadu na dnešný
Bôrik a územie nad internátom Lan
fraconi, dnes Fakultu telesnej výcho
vy a športu Univerzity Komenského v
Bratislave.
Matúš Šrámek

DNES

Fotografia z roku 1944 od neznámeho autora je zo zbierky Matúša Šrámka. Stala sa známou aj v zahraničí.
Na svojom hlavnom reklamnom
pútači ju v roku 2010 použili rakúski
organizátori medzinárodnej výstavy
Danubius Fluvius – Dunaj v čase a
obrazoch v neďalekom mestečku Orth
an der Donau.

www.karlovaves.sk
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Policajný zápisník
(máj - jún)

158 Vítame ďalšie karloveské deti

• Polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže voči neznámemu páchateľovi,
ktorý 18. mája v čase od 2.14 h do 2.22 h na Segnerovej ulici s použitím násilia
vypáčil dvierka na výdajnom boxe a odcudzil z neho rôzny tovar, čím spôsobil
poškodenej spoločnosti škodu vo výške 461 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie a súčasne vzniesla obvinenie za prečin marenia
výkonu úradného rozhodnutia voči 34-ročnému mužovi. Ten 31. mája o 6.15 h
viedol osobné motorové vozidlo zn. Peugeot 207 na Molecovej ulici a nedal pri
zmene smeru jazdy znamenie. Preto bol policajnou hliadkou zastavený a vyzvaný
na predloženie dokladov potrebných na vedenie a prevádzku motorového vozidla.
Lustráciou policajti zistili, že obvinený viedol motorové vozidlo i napriek tomu,
že mu bol rozsudkom Okresného súdu Bratislava IV uložený trest zákazu vedenia
motorových vozidiel v trvaní 18 mesiacov.
• Polícia začala trestné stíhanie a súčasne vzniesla obvinenie za prečin ohroze
nia pod vplyvom návykovej látky voči 32-ročnej žene. Obvinená viedla 6. júna
o 23.15 h osobné motorové vozidlo zn. Opel Astra na Molecovej ulici v protisme
re, pričom bola spozorovaná policajnou hliadkou. Tá ju zastavila a vyzvala, aby
sa podrobila dychovej skúške. Pri skúške bolo obvinenej zistených 1,14 mg/l al
koholu v dychu, pričom z medicínskeho hľadiska akceptovaného trestnoprávnou
praxou je schopnosť vodiča bezpečne viesť motorové vozidlo zásadným spôso
bom ovplyvnená, ak hladina alkoholu v jeho krvi dosiahne 0,4762 mg/l etanolu
v dychu.
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci nedovolenej výroby omamných a psycho
tropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi voči
trestne zodpovednému páchateľovi, ktorý sa 14. júna o 2.55 h pri kontrole policaj
nou hliadkou na ulici Líščie údolie vyjadril, že ma pri sebe pervitín pre vlastnú
potrebu. Dobrovoľne vydal policajtom dve igelitové vrecúška s neznámou hnedou
kryštalickou látkou, ktorá bola zaslaná na expertízne skúmanie.

SÚŤAŽ

SÚŤAŽ (7, 8 / 2021)

SÚŤAŽ

Rodičia Ľubica a Ľubo Kobanovci by čitateľom Karloveských novín radi
predstavili synčeka Alexa, ktorý sa narodil 28. apríla, čím sestričke Lei prišiel
nový spoločník. Medzi Karlovešťanmi vítame aj Noela Boržíka, ktorý sa
narodil 30. apríla a je už tretím dieťatkom šťastných rodičov Martina Borží
ka a Katky Turkovej. S informáciou o rozšírení rodinky by sa chcela podeliť
s našimi čitateľmi aj maminka Ivana Vihnánková, ktorej sa 7. mája narodi
la malá Karlovešťanka Tamia Rita. Rodičia Ľudmila a Branislav Šimekovci
by chceli s potešením oznámiť celému svetu, že sa do ich rodinky narodila
dlhoočakávaná a vytúžená prvorodená dcérenka Michaela Šimeková. Svetlo
sveta uzrela 24. mája o 12.19 h a veľmi sa z nej tešia. Fotku novonarodenej
Karlovešťanky Viktórie Čokinovej narodenej 28. mája, nám s prosbou o jej
uverejnenie v Karloveských novinách poslali rodičia Veronika a Jozef, ako aj
brat Miško. Aj rodičia Kristína a Stanislav Lužovci nás požiadali o uverejne
nie fotografie ich synčeka, nového malého Karlovešťana Borisa, ktorý prišiel
na svet 29. mája s mierami 3700 g a 50 cm. Fotku malého Filipka Sádovského,
ktorý sa stal Karlovešťanom 2. júna, nám poslali rodičia Kristína a Jaroslav.
Bocian sa zastavil na svojich cestách 10. júna o 8:49 h aj v rodine Novožilov
cov. Mamine Tatiane a otcovi Jánovi priniesol malého Mateja s mierami 3750
g a 49 cm. Novým malým Karlovešťanom prajeme život plný zdravia, šťastia
a lásky.
Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi ra
tolesťami. Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným dieťatkom do
15. augusta e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Nezabudnite uviesť
svoje meno i priezvisko a meno dieťaťa.
-mš-; Foto: osobné archívy rodín

Filip

Alex

Štyroch čitateľov, ktorí odpovedali správne na súťažnú otázku v minulom
čísle, odmeníme poukážkami v hodnote 30 eur na konzumáciu v reštauráciách
Amélia – Ostravarna a Naše hospoda – Karloveská. Spomedzi tých, ktorí po
slali správnu odpoveď, sme vyžrebovali Nátaliu Berzedy, Máriu Martu
Mikloškovú, Miriam Bozdogan a Petra Kúdelu. Vyhraté poukážky si môžu
prevziať v redakcii do 15. júla 2021.
Významnou oblasťou činnosti, ktorú zabezpečuje karloveská samosprá
va je doprava. Týka sa správy, údržby a kontroly komunikácií, parkovacích
plôch, chodníkov a cyklotrás, ktoré spadajú pod jej pôsobnosť. Posudzuje a
povoľuje zvláštne užívanie komunikácií, uzávierky, obchádzky a výnimky na
komunikáciách. Zabezpečuje projektové, technické a investičné prípravy do
pravných alebo parkovacích projektov. O toto všetko sa na miestnom úrade
stará referát dopravy.

Boris

Matej

Naša súťažná otázka znie:
O ktoré komunikácie, ktoré sa nachádzajú na území Mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves, sa stará referát dopravy miestneho úradu?
(Zakrúžkujte správnu odpoveď)

Michaela
Tamia Rita

a) o všetky komunikácie na území Karlovej Vsi,
b) hlavné cestné ťahy a tie, po ktorých jazdí MHD,
c) odbočky hlavných ťahov a cesty vo vnútroblokoch.
Dvoch z tých, ktorí do 15. augusta správne odpovedia a vystrihnutý kupón
vhodia do schránky redakcie pri vstupe do budovy miestneho úradu na Nám.
Sv. Františka 8, 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 karlo
va_ves_official. Súťaže sa môžu zúčastniť len čitatelia, ktorí majú trvalý pobyt
v Karlovej Vsi.
Meno a priezvisko: . .........................................................................................
Adresa: .............................................................................................................
Telefón:.............................................................................................................
www.karlovaves.sk

Noel

Viktória

RIADKOVÁ INZERCIA
Maľovanie, stierkovanie, benátsky štuk – Radoslav Osuský 0911 128 116
Servis a opravy PC 0915 720 730 www.aatuh.sk
Vodoinštalatér 0904 307 824
Čalúnnictvo. Tel. 0915 832 186
Walter 60 rokov, si hľadá životnú partnerku, ktorá sa za ním presťahuje do Grazu v
Rakúsku. Je zdravotne postihnutý (na invalidnom vozíku). Nehľadá si opatrovateľku,
ale partnerku, ktorá by mu prirástla k srdcu. Vyžaduje sa znalosť nemčiny. Otázky na:
www.sunshine-partner.at
Gerald 60 rokov, si hľadá partnerku medzi 45-55 rokov. Ak pôjde všetko dobre, rád
by sa aj oženil. Žije vo veľkom dome neďaleko rakúskeho Grazu. Vyžaduje sa znalosť
nemčiny. Otázky na: www.sunshine-partner.at
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Kanoistická výprava ide do Tokia aj s Beňušom a Balážom

K

arloveská zátoka bude na
prelome júla a augusta na
nohách. Miestni vodáci
Matej Beňuš a Samuel Baláž mieria
do olympijského Tokia. Na rozdiel
od iných športových odvetví, práve
od vodákov sa čaká atak na cenné
kovy.
Pre Mateja Beňuša viedla ces
ta do Tokia cez dlhodobú internú
nomináciu v kategórii C1. V nej
33-ročný slalomár uspel o štyri body
pred Alexandrom Slafkovským a Mi
chalom Martikánom. Kvalifikačnú
definitívu spečatil až na májových
majstrovstvách Európy v Taliansku,
odkiaľ si odniesol striebro.
„V rámci prípravy absolvujeme ešte
dva svetové poháre. Potom budem
dva týždne trénovať v domácom pro
stredí a 6. júla odlietame do Tokia.
Samozrejme celu prípravu smerujeme len na olympiádu, kam idem
ako obhajca striebra s najvyššími
ambíciami. Viem, že sa odo mňa čaká
dobrý výsledok a urobím všetko preto,
aby som ho ešte vylepšil,“ neskrýva
medailové méty Matej Beňuš.

O rok starší, o rok skúsenejší.
Ročný olympijský odklad nemusí byť
na škodu pre Samuela Baláža. Stále
iba 22-ročný odchovanec VK Tatran
sa počas ostatného roka ešte viac
udomácnil v reprezentačnom výbere

a dnes patrí k jeho etablovaným čle
nom. V Tokiu ho čaká pestrý pro
gram. V kategórii K2 sa predstaví
v lodi s Adamom Botekom a vrcho
lom budú preteky v najrýchlejšej
kategórii K4. Baláž s Botekom zapli

rýchlostný mód už pár týždňov pred
štartom olympiády. Na majstrov
stvách Európy v Poznani brali v K2
striebornú medailu. Ich forma snáď
bude gradovať už priamo v dejisku
olympiády.
-ab-; Foto: TASR

Boccia na paralympiáde v Tokiu s karloveským zastúpením

R

eprezentačné družstvo boc
cie sa po dlhej pandemickej
pauze intenzívne pripravuje
na letné paralympijské hry (LPH)
v Tokiu. Slovensko budú zastu
povať siedmi športovci. Nominácia
zahŕňa aj troch členov Športového
klubu ALTIUS.
„V rámci našej súčasnej prípravy
sa snažíme maximálne využiť čas a
dohnať tréningový deficit, ktorý nám
priniesla pandémia. Máme ambí-
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cie podať v Tokiu čo najlepší výkon.
Vzhľadom na to, že na paralympij
ských hrách sa zúčastní iba zlomok
športovcov z celého sveta, môžeme
očakávať absolútnu kvalitu, kde každý
jeden športovec bude chcieť podať čo
najlepší výkon a každý môže byť potenciálnym víťazom,“ povedal predse
da klubu ALTIUS Martin Gabko.
Slováci sa kvalifikovali do Tokia v
súťaži párov, tímov a vybraných špor
tovcov na základe svetového rebríč

ka. Budú hrať aj súťaž jednotlivcov.
Na hrách sa zúčastní Róbert Mezík
(účastník LPH Londýn 2012, Rio
de Janeiro 2016), Martin Strehársky
(účastník LPH Atény 2004, Peking
2008, Londýn 2012) a Michaela Bal
cová (účastníčka LPH Rio de Janeiro
2016).
Zápasy dnes rozhodujú detaily
a plná koncentrácia je pre dosiahnutie
priaznivých výsledkov nevyhnutná.
Psychická odolnosť bude jedným

z kľúčov k úspechu aj v Tokiu.
„Práve preto spolupracujeme aj so
športovým psychológom a mentálnym
koučom Petrom Bielikom, ktorý sa už
niekoľko rokov venuje našim repre
zentantom v rámci psychologickej
prípravy. Verím, že nás čakajú zaujímavé zápasy, že nás neopustí naša
psychická odolnosť a ani šťastie,“
povedal Martin Gabko.
Slovenskí reprezentanti v minulos
ti dosiahli medailové umiestnenie na
všetkých svetových podujatiach
ako sú svetové poháre, regionálne
majstrovstvá, majstrovstvá Európy
či majstrovstvá sveta. Až do roku
2016 im však unikala medaila z let
ných paralympijských hier. Práve
Michaela Balcová a Róbert Ďurko
vič z ŠK ALTIUS spolu so Samue
lom Andrejčíkom zo Sniny získali
prvú zlatú medailu pre Slovensko na
LPH v brazílskom Riu de Janeiro v
súťaži párov v kategórii BC4. Boc
cia sa po prvýkrát objavila na letných
paralympijských hrách (ďalej LPH) v
roku 1984 a odvtedy patrí k stálym
paralympijským disciplínam.
-ab-; Foto: Roman Benický
www.karlovaves.sk
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