Oficiálny mesačník mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Modernizácia radiály
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Školská plaváreň

Električka by sa
mala do Karlovej Vsi
vrátiť koncom
októbra
Viac na s. 2

Karloveské hody

Pre vládne
opatrenia ju pre
školákov otvoria
po 20. septembri
Viac na s. 5

Tento rok budú
v špeciálnom režime
a najmä so zdravou
stravou
Viac na s. 17

Rozobraté parkovisko na Karloveskej sa dočká opravy

S

por sa na okresnom aj kraj
skom súde ťahal niekoľko
rokov. Karlova Ves ho však
vyhrala. Mestská časť tak bude
môcť o niekoľko mesiacov opraviť
rozobratú dlažbu parkoviska.
Náklady na opravu zaplatí vinník
celého sporu. Je ním súkromný
vlastník časti pozemkov, ktorý ne
pochádza z Bratislavy.
„Problém parkoviska sa ťahal roky
a komplikoval parkovanie desiatkam
karloveských rodín z okolitých ulíc.
Mestská časť však nemohla zobrať
svojvoľne spravodlivosť do svojich
rúk. Museli sme rešpektovať zákonné procesy a prebiehajúce súdne
konanie. Napokon sme boli na súde
úspešní. Spor sme vyhrali a budeme
môcť obnoviť plochu parkoviska,“
informoval vicestarosta Branislav
Záhradník.
Obyvatelia Karloveskej a Fadru
szovej ulice si scénu z prelomu rokov
2014 a 2015 istotne pamätajú. Tak
povediac pred ich zrakom zmizla časť
parkoviska. Tento absurdný krok uro
bil vlastník časti pozemku pod parko
viskom. Chcel tak vyvinúť neadekvát
ny tlak na samosprávu, no neúspešne.
„Keďže Karlova Ves chcela parkovisko opraviť, vlastník pozemku sa
obrátil na súd so žalobou. Chcel dosiahnuť, aby sa mestská časť zdržala
zásahu do jeho vlastníckych práv.
Žalobca tvrdil, že zo svojho pozemku odstránil stavbu, ktorá bola jeho
vlastníctvom. V skutočnosti neodstránil stavbu parkoviska, ale ju len
poškodil,“ vysvetľuje Ľuboš Kašu
K ARLOVESKÉ NOVINY

Obyvatelia Karloveskej a Fadruszovej budú môcť o nejaký čas parkovať
na opravenom parkovisku
ba, právny zástupca mestskej časti
v spore. Karlova Ves však jasne preu
kázala súdu, že vlastníkom celej zre
konštruovanej stavby parkoviska je
mestská časť.
Súkromnému vlastníkovi čas
ti pozemku najskôr prekážalo, že
Karlova Ves postavila parkovisko
bez jeho súhlasu. To sa ukázalo ako
nepravdivé. Pôvodná reštituentka
totiž získala pozemok až v roku 2011,
pričom rekonštrukciu pôvodného

parkoviska urobila Karlova Ves ešte
v roku 2006.
Napriek tomu žalobca tvrdil, že na
pozemku sa žiadna stavba nenachá
dza, keďže bola odstránená vrchná
časť - zámková dlažba. Znalecký po
sudok ale konštatoval, že stavba par
koviska je jeden celok, teda nielen
jeho časť nad zemou, ale aj pod jej
povrchom.
Okresný súd sa vo svojom rozhod
nutí stotožnil s dôkazmi mestskej čas

ti. Aj keď rozsudok prvostupňového
súdu žalobca napadol, rozhodnutie
Okresného súdu potvrdil aj odvolací
Krajský súd v Bratislave.
Na základe rozhodnutia súdu má
mestská časť oprávnenie nakladať
s touto stavbou parkoviska, riadne
sa o ňu starať, a teda vykonávať jej
opravy a údržbu. Keďže došlo k jej
poškodeniu žalobcom, Karlova Ves
má nárok na náhradu financií, ktoré
vynaloží na opravu. -ab-; Foto: MiÚ
www.karlovaves.sk
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Električky by sa mali vrátiť koncom októbra

M

odernizácia trate v Kar
lovej Vsi by mala byť
ukončená 26. októbra. In
formovalo o tom hlavné mesto, ktoré
je objednávateľom všetkých prác.
Dôvodom omeškania záverečnej
a z pohľadu dopravných obmedzení
najťažšej fázy modernizácie trate je
predovšetkým neskorší začiatok re
konštrukcie spôsobený koronavíru
som. Zhotoviteľ nemal možnosť
pre povinnú karanténu v jarných
mesiacoch nasadiť na stavbu svo
jich pracovníkov z Českej repub
liky. Termín ukončenia prác však
odsunula aj nutná prekládka ve
denia vysokého napätia, odhalenie
nevhodného podložia na Molecovej
či zdegradovaná ochrana potrubia
kanalizácie.
V druhej polovici leta prebiehala
z pohľadu verejnosti najviac neprí
jemná časť rekonštrukcie Dúbrav
sko-karloveskej radiály. Pre automo
bilovú dopravu uzavreli odbočenie
na Devínsku cestu pri Riviére, aj
odbočenie na Molecovu a Dlhé diely.
Na nábreží boli na viacerých úsekoch
obmedzené jazdné pruhy. Táto fáza
mala podľa vyjadrení mesta trvať do
2. septembra, keď sa malo obnoviť
odbočenie z Botanickej ulice na
Devínsku cestu cez zrekonštruovaný
prejazd, aj odbočenie z Karloveskej
v smere na Molecovu ulicu (informá
cia aktuálna k 26. augustu, pozn. red.).
„Električková doprava po zrekonštruovanej
Dúbravsko-karloveskej radiále bude spustená od
26. októbra v celom úseku od tunela
až do Dúbravky. V tento deň bude

Koncom augusta sa začala črtať podoba novej integrovanej zastávky Molecova / Riviéra
otvorený aj nadchod na Botanickej,
nadchod Kútiky vrátane nových výťahov a integrované zastávky na Molecovej a Záluhy,“ informoval primátor
Bratislavy Matúš Vallo. Vo štvrtok
15. októbra mesto začne preberať stav
bu električkovej trate vrátane všet
kých zastávok. Po nich bude nasle
dovať kolaudácia. Podľa informácií
z bratislavského magistrátu budú

do 15. novembra prebiehať opravy
prípadných chýb a nedorobkov, ktoré
však neobmedzia prevádzku elek
tričky.
Mesto odstraňovalo aj dunenie
Čas uzavretej električkovej do
pravy magistrát využil na elimináciu
dunivého zvuku, ktorý sprevádzal
jazdu električiek v Karlovej Vsi.
„Prebrúsili sme koľaje a zvary v celej

dĺžke trate, prišlo tiež k reprofilácii
hlavy koľají, aby sa zlepšil styk kolesa
električky s koľajou a rozrezali sme
betónové dosky pevnej jazdnej dráhy
z 24 m dĺžky na 4 x 6 m dĺžky. Tieto
opatrenia mali slúžiť na odstránenie nízkofrekvenčného hluku, ktorý
pripomínal dunenie,“ informovalo
hlavné mesto vo svojom vyjadrení.
-bh-; Foto: MiÚ

Mesto obstaráva električky
pre zrekonštruovanú radiálu

N

a obnovu Dúbravsko-kar
loveskej radiály reaguje
hlavné mesto aj formou
obnovy vozidlového parku. V prie
behu leta pripravovalo podklady
k verejnému obstarávaniu elek
tričiek, ktoré majú premávať
primárne na zrekonštruovanej trati
po jej otvorení.
Súťažné podklady momentálne
podliehajú kontrole na Ministerstve
dopravy a výstavby SR. Výrobca
a model električiek nie je známy,
www.karlovaves.sk

navyše bude závisieť od výsledkov
verejného obstarávania. Malo by ísť
o nízkopodlažné električky s dĺžkou
32,5 metra.
Parametre naznačujú, že pôjde
o električky príbuzné päťčlánkovému
nízkopodlažnému modelu Škoda 30
T, ktorý bol koncipovaný na špecifiká
bratislavskej električkovej infraštruk
túry a v roku 2015 ho dopravný pod
nik zaradil do prevádzky.
-ab-; Foto: MiÚ

Karlovešťanov budú po modernizácii voziť prevažne moderné električky
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Karlova Ves
ukončila
hospodárenie
s prebytkom
600-tisíc eur

K

arlova Ves by mala byť
na
prípadnú
jesennú
ekonomickú krízu prip
ravená. Vďaka prebytkovému hos
podáreniu poslala počas leta do
rezervného fondu čiastku 596 030
eur. K prebytkovému záverečnému
účtu za rok 2019 miestny kontrolór
nemal výhrady, karloveskí poslanci
ho schválili bez výhrad.
Zaujímavosťou záverečného účtu
je, že Karlovej Vsi sa zvýšili bežné
príjmy. Kým v roku 2018 dosiah
li hodnotu 13 miliónov eur, vlani to
bolo až 14,3 milióna eur. Karlova
Ves mala vlani väčší príjem aj z daní.
Výber z podielových daní a daní

Najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva sa uskutoční 22. septembra 2020 o 14.00 h.
Sledovať ho môžete naživo na www.zastupitelstvo.sk

z nehnuteľností dosiahol úroveň
105 % oproti pôvodne očakávanej
hodnote.
Naopak, výpadok mala Karlova
Ves v príjme poplatkov za developer

ský rozvoj. Za rok 2019 získala v tejto
položke len 25-tisíc eur. Dôvodom je
to, že developerským spoločnostiam
sa v Karlovej Vsi dlhodobo nedarí
presadzovať svoje zámery. Karlova

Ves má výpadok aj na plánovanom
príjme z predaja nehnuteľnosti, keďže
svoj majetok nepredávala.
-bh-; Foto: MiÚ

Opravou prešli
ďalšie schodiská,
chodníky aj cesty

O

pravy poškodených úsekov
komunikácií, chodníkov,
výtlkov, schodísk a prepa
dov okolo vpustov pokračovali aj
v priebehu leta. Ešte v júni opravil
vybratý dodávateľ na Sološnickej,
Mokrohájskej či Hlaváčikovej uli
ci viacero väčších výtlkov a chod
níkov.
Výrazným zlepšením prešiel aj
chodník od pekárne na Levárskej uli
ci k zastávke MHD na Kuklovskej.
Obyvatelia z Veternicovej 22 a 24
sa zbavili nepríjemných bublín na
chodníku. Výtlky zmizli aj z pešej
zóny na Tilgnerovej i vnútrobloku
medzi Líščím údolím a Segnerovou.
Opravený bol aj poškodený povrch
chodníka v parku na Tilgnerovej.
Dodávateľ prác vyrezal a vybral
pôvodný poškodený živičný kryt. Na
odkrytý podklad použil najprv pe
netráciu, zarezal hrany, a až následne
položil pri vysokej teplote novú vrst
vu asfaltu. Následne ju zhutnil.
K ARLOVESKÉ NOVINY

Letné a prázdninové obdobie
využila Karlova Ves aj na opravy via
cerých schodísk. V areáli MŠ Ľudoví
ta Fullu zrekonštruovali pracovníci
dodávateľskej firmy poškodenú časť
schodiska, ktoré vedie na školský
dvor. Práce na oprave schodísk sa po
tom presunuli do dolnej časti Karlovej
Vsi.
Vynovené schody už mali príleži
tosť vyskúšať Karlovešťania, ktorí
prichádzajú na zastávku MHD Kuk
lovská 44. Lepšiu kvalitu schodiska
určite zaznamenali aj pri obytnom
dome na Levárskej 7 či Silvánskej 18
smerom do vnútrobloku medzi Levár
skou a Brodskou ulicou. V polovici
augusta sa opravy dočkalo aj dláždené
schodisko z Čavojského ulice smerom
na Nám. Sv. Františka.
Opravy komunikácií, chodníkov
či schodísk v správe Karlovej Vsi by
mali pokračovať aj v septembri.
-mš-; Foto: MiÚ

Významnú zmenu zaznamenalo aj poškodené schodisko
v areáli MŠ Ľ. Fullu

www.karlovaves.sk
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Podchod na Borskej ostal
bariérový

D

lhé mesiace odstavený pod
chod na Borskej ulici je už
sprístupnený. Ani rozsiahla
rekonštrukcia nedokázala zabez
pečiť jeho bezbariérovosť. Mesto
plánuje preveriť možnosť pristave
nia výťahov.
Modernizácia električkovej radiály
odstavila na niekoľko mesiacov aj
podchod pod električkovou traťou
na zastávke Borská. Tento frekven
tovaný bod, ktorý obyvatelia využí
vajú na prechod k blízkemu obchod
nému centru, škole a materskej škole,
nahrádzal priechod pre chodcov.
Súčasťou modernizácie bola nová
hydroizolácia tubusu, nové omietky,
osvetlenie, obklady, dlažba a zastreše

nie vstupov do podchodu. V projekte
sa nerátalo s inštaláciou výťahov ale
bo plošiny pre zdravotne ťažko postih
nutých obyvateľov.
„Pôvodný projekt pripravený v
roku 2014 takéto riešenie neobsahuje. Keďže by nešlo o drobnú úpravu,
tento stavebný zásah by si vyžadoval
stavebné povolenie. Teraz ju teda
nebolo možné zrealizovať. Cieľom
magistrátu je ponúknuť všetkým obyvateľom a obyvateľkám bezpečný
pohyb. V súčasnosti odporúčame
využiť úrovňový priechod pre
chodcov. Možnosť pristavenia výťahov preveríme,“ vysvetľuje postup
mesta Katarína Rajčanová.
-ab-; Foto: MiÚ

Diskusia poslancov
Považujete za chybu, že projekt modernizácie trate z dielne bývalého
primátora nepočítal s vybudovaním bezbariérového podchodu s výťahom?

Hana Zemanová
(nezávislá)

Riešenie výťahu a akéhokoľvek
prístupu k nemu pre imobilných by
bolo priestorovo veľmi problematické.
Na podchode momentálne vidím ako
problém nekvalitnú realizáciu sklonu
dlažby pri východe na smer Dúbrav
ka a jedného schodu na východe k OD
Centrum.

Branislav
Záhradník
(nezávislý)

Podchod využívajú najmä naši
starší obyvatelia, deti a rodičia blíz
kej základnej školy, zrakovo pos
tihnutí občania navštevujúci objekt
Únie slabozrakých ako aj stovky ľudí

www.karlovaves.sk

Modernizácia cesty
do Dúbravky

D

ruhý mesiac letných práz
dnin využilo hlavné mesto
na opravu Karloveskej ulice
a ulice M. Schneidera – Trnavského,
v úseku od Kuklovskej ulice po
Harmincovu. Práce spočívali
v odfrézovaní starej asfaltovej vrst
vy vozovky, položení nového as
faltového krytu a lokálnej výmeny
poškodených obrubníkov.

„To, že mesto položilo nový asfalt
v oboch smeroch, je bonusom navyše.
Nájsť na to v rozpočte Bratislavy ťažké
milióny v krízovom období, tomu sa
hovorí malý zázrak. V budúcom roku,
ktorý bude z hľadiska ekonomickej
krízy a financovania mesta podstatne
ťažší, by sa to už nemuselo vôbec podariť,“ upozornila starostka Dana Ča
hojová. 		
-mš-; Foto: MiÚ

Diskusia obyvateľov
z oficiálneho facebookového profilu Karlova Ves

smerujúcich k hlavnej nákupnej zóne
v tejto lokalite. Pozitívne hodnotím, že
podchod bol kompletne zrekonštruo
vaný ako súčasť investície pri moder
nizácii električkovej trate. Podporím
akúkoľvek aktivitu súčasného vedenia
mesta na dodatočné umiestnenie zaria
dení, ktoré odstránia bariéry, ak to,
samozrejme, bude technicky možné.

Martin Ganz

(Spolu – občianska
demokracia)

Napriek tomu, že neďaleko je
úrovňový bezbariérový priechod pre
chodcov, myslím si, že podchod je
využívaný vo veľkej miere a preto
by mal byť tiež bezbariérový. Projekt
modernizácie trate mal rozhodne
zahŕňať bezbariérový podchod.

Rastislav Rihak: Neviem, kto toto plánoval, ale na Dlhých dieloch
musí bývať jeho bývalá aj s jeho bývalou svokrou a väčšinou jeho
bývalého majetku. Inak si fakt neviem vysvetliť, ako môže niek
to príčetný odrezať všetky 3 hlavné prístupové cesty na DD naraz odbočku na Devín a cez Devínsku cestu, odbočku na Molecovu a teraz aj
Kuklovskú.
Igor Kurthy: No konečne !!! Ten tankodrom medzi Karlovkou
a Dúbravkou je už dlhé roky čistá katastrofa.
Simona Vranová: Človek sa už fakt nikam nedostane. A tempo,
akým napredujú aktuálne stavebné prácne v rámci karlovky mi sil
no napoveda, že to do konca augusta nebude. Vďaka, kedysi som
cestovala do prace 25-30 minút, teraz hodinu a viac. Ale veď načo
je voľný čas

😅

Filip Homolka: Modlím sa za to každý raz, čo tade idem. Na
aute vymlátené tlmiče, na motorke zas vymlátený zadok. Žasnem
len, ako ľudia vedia mat problém aj s týmto. Bože, nerobí sa je zle, robí sa - je zle. Choďte si, ľudia založiť banánovú republiku
niekam ďaleko, nech je už pokoj. Za mňa veľká vďaka. 🏻

🙏🚇

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Plaváreň otvoria pre školákov najskôr po 20. septembri

D

ôvodom je nariadenie mi
nisterstva školstva o povin
nom zatvorení vnútorných
školských športovísk v prvých
dňoch školského roka. Moderná
školská plaváreň v Základnej škole
Alexandra Dubčeka bude preto
otvorená pre školy najskôr po 20.
septembri. Pre verejnosť (deti aj
dospelých) a športové kluby už od
1. septembra.
Jarný rozbeh prevádzky plavárne
v ZŠ Alexandra Dubčeka zastavili len
pár týždňov po jeho otvorení opatrenia
proti šíreniu koronavírusu. Uzavretie
plaveckého aj malého neplaveckého
bazéna spôsobilo komplikácie najmä
športovcom, ktorí sa v bazéne pri
pravovali na podujatia. V dôsledku
pretrvávajúceho výnimočného stavu
bola nakoniec aj tak väčšina pretekov
vodných športov zrušená.
Odstávku využili na opravu
drobných nedostatkov
Prioritou Karlovej Vsi je, aby bola
školská plaváreň v dobrom stave. Aj
preto poslala zhotoviteľovi bazéna
reklamáciu. Jej dôvodom bol výskyt
korózie na dne bazéna, ktorá sa obja

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Napustený a vyčistený bazén čaká na svojich návštevníkov

vil na začiatku roka.
Karlova Ves sa obrátila aj na
nezávislé spoločnosti a pracoviská,
ktoré sa venujú korózii materiálov.
Materiálovotechnologická fakulta
STU upozornila na porušenie tzv.
pasivačnej vrstvy kovu v kontakte
s chloridmi, čím nerez stratila odol
nosť pred koróziou. Odborníci

odporučili v prvom kroku tzv. pa
siváciu povrchu nerezu.
Obidve bazénové telesá boli počas
leta na náklady zhotoviteľa odborne
vyčistené a následne bol aplikovaný
pasivačný náter. Ten má podľa zho
toviteľa zabezpečiť zvýšenú ochranu
nerezu pred povrchovou koróziou.
-ab-; Foto: MiÚ

Do bazéna už aj
s Multisport kartou
Po novom budú môcť
plaváreň využiť aj držitelia
Multisport karty. Stačí sa
ňou identifikovať pri vstupe.
Zvýhodnené vstupné majú
Karlovešťania, študenti
a seniori.
Inzercia

21. 8. 2020 10:13:41
www.karlovaves.sk
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Správy z mestskej časti / Budúce rozhodnutia samosprávy

Na príprave výstavby chodníka na Perneckej sa pracuje

K

arlova Ves má k dispozícii
už všetky potrebné dokla
dy, overené podzemné
inžinierske siete, vyjadrenia i zá
väzné stanoviská k projektovej
dokumentácii ako aj technické
doklady potrebné k žiadosti
o územné rozhodnutie. Nasleduje
ďalší dôležitý krok – mestská časť
musí získať vzťah k pozemkom, na
ktorých bude chodník stavať.
Vybudovanie nového chodníka
na Perneckej ulici je jedným z dl
hodobých investičných zámerov
karloveskej samosprávy. Ide o jed
nosmernú ulicu s jazdným pruhom
širokým 3,90 m a s pozdĺžnym parko
vaním so šírkou 2,20 m.

„Na miestach, kde pripravujeme
výstavbu chodníka, sa dnes nachádza
oplotenie areálu školy, oporný múrik,
stĺpy verejného osvetlenia a elektrické
rozvodné skrine. Pri výstavbe bude
potrebné preložiť stĺpy verejného osvetlenia a vybudovať nové oporné
múriky s oplotením,“ informuje
o rozsahu prác Allan Bánik, poverený
vedením referátu investícií.
V novembri minulého roka získa
la Karlova Ves od vlády dotáciu na
výstavbu chodníka na Perneckej vo
výške 234 854 eur. Tieto prostriedky
je potrebné vyčerpať do konca roku
2021.
-mš-; Foto: MiÚ

Vybudovanie nového chodníka prinesie aj preloženie stĺpov verejného
osvetlenia a výstavbu nových oporných múrikov s oplotením

Nové stavenisko na Gruntoch je dedičstvom starých rozhodnutí

V

ybudovaná prístupová ces
ta na Starých gruntoch po
vedie k novým rodinným
domom, ktoré tam vyrastú. Hoci
Karlova Ves budúcou výstavbou
nadšená nie je, výstavbu musí
schváliť. Je v súlade s veľkým
územným plánom, ktorý schválili
mestskí poslanci v roku 2007.
Práca stavebných mechanizmov
na budovaní prístupovej cesty bola
z viacerých častí Karlovej Vsi nepre
hliadnuteľná. Zámer developera bol
schválený ešte v roku 2014 krátko
pred komunálnymi voľbami. Staveb
ník získal územné rozhodnutie pre
výstavbu prístupovej komunikácie
k budúcim rodinným domom.
„Všetky tie drobné parcely, ktoré
sú okolo nej, sú určené na výstavbu rodinných domov. Bez ohľadu na
to, či bude územný plán zóny alebo
nebude úspešne dotiahnutý do konca,

nedokážeme už nijakým spôsobom
ovplyvniť, či tie rodinné domy tu budú
stáť,“ konštatuje starostka Dana Ča
hojová.
S výstavbou súhlasil Okresný
úrad
Bývalé vedenie okresného úra
du akoby prehliadlo tesnú blízkosť
lesa na Sitine. Podľa zákona o le
soch pritom nie je možné umiestniť
výstavbu bližšie ako 50 m od hranice
lesa. „Kladiem si preto otázku, akú
motiváciu mal úradník na Okresnom
úrade, keď povoľoval tieto stavby?“
pýta sa poslanec Národnej rady SR
a miestny poslanec Jaromír Šíbl.
O zastavaní Starých gruntov
nepriamo rozhodli mestskí poslanci
Pozemky sú už roky v súkromnom
vlastníctve. Územný plán dovoľuje
na Starých gruntoch výstavbu rodin
ných domov a bytoviek do štyroch
nadzemných podlaží. O tomto

rozhodli mestskí poslanci schválením
veľkého územného plánu v roku 2007.
Pripravovaná výstavba rodinných do
mov pritom nemusí byť na Starých
gruntoch poslednou.
Karlova Ves chce chrániť všetky

oblasti, kde je to čo i len trochu možné.
Vyhlásila stavebnú uzáveru napríklad
v Karloveskej zátoke či Líščom údolí.
Obe uzávery však bývalé vedenie
Okresného úradu zrušilo.
-ab-; Foto: Ladislav Biznár

Výstavbu cesty umožnilo rozhodnutie mestských
poslancov v roku 2007 aj postoj okresného úradu

Reštaurácie a kaviarne nebudú
platiť za terasy

O

odpustení poplatku za
vonkajšie terasy rozhodli
karloveskí miestni poslan
ci na júnovom zasadnutí miestne
ho zastupiteľstva. Rozhodnutie sa
týka miestnych podnikateľov, ktorí
sú nájomcami terás na verejných
priestoroch mestskej časti.
Karlova Ves sa tak snaží s mestom
zosúladiť svoju pomoc prevádzko
vateľom, ktorí poskytujú reštauračné
www.karlovaves.sk

či kaviarenské služby.
Keďže ekonomický dopad pan
démie COVID-19 výrazne zasiahol
práve takéto prevádzky, stanovila
Karlova Ves daň za zaujatie verej
ného priestranstva za umiestnenie
vonkajšieho zariadenia na svojich
verejných priestranstvách až do konca
tohto roka vo výške nula eur.
-mš-; Foto: ilustračné
(internet)
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Opravy na Jurigovom námestí Karlova Ves chystá bič na
zvýšia komfort chodcov
bytových správcov v záujme
čistoty a poriadku
enerálny investor Bratisla fakulty STU pripravovať diagnostiku

G

vy (GIB) a mestský ko
munálny podnik odstrá
nili havarijný stav zábradlia na
Jurigovom námestí a nahradili ho
dočasným oplotením. Magistrát
doplnil chýbajúce výplne zábradlí
na schodiskách a komunikáciách.
Impulzom bol pád omietky začiat
kom augusta.
Hlavné mesto chce potom začať
v spolupráci s Katedrou betónových
konštrukcií a mostov Stavebnej

porúch. Súčasťou bude projekt saná
cie všetkých nosných konštrukcií.
„Súbežne GIB zabezpečí opravy
v priestoroch námestia, ktorými sa
zvýši bezpečnosť a zlepší komfort
chodcov. Na prelome rokov plánuje Hlavné mesto SR Bratislava pro
stredníctvom Metropolitného inštitútu
Bratislavy vypísať architektonickú
súťaž,“ informovala hovorkyňa
Bratislavy Katarína Rajčanová.
-ab-; Foto: MiÚ

Poškodené časti mesto ohradilo dočasným oplotením

B

uď vybudujú kontajnerové
stojisko, alebo budú platiť
daň za zaujatie verejného
priestranstva. Reč je o správcoch
bytových domov. V Karlovej Vsi je
približne stovka bytových domov,
ku ktorým správca dodnes nevybu
doval riadne a uzamykateľné kon
tajnerové stojisko. Smetiaky stoja
voľne prístupné na ceste a smeti
sú všade naokolo. Na ich mieste
by pritom mohli pribudnúť nové
parkovacie miesta. Miestny úrad si
preto na nezodpovedných bytových
správcov posvieti.
Podľa zákona o odpadoch je pôvod
com odpadu každý, ktorého čin
nosťou odpad vzniká, ako aj ten, kto
vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo
iné úkony s odpadmi. Povinnosťou
každého bytového domu je mať za
bezpečené zariadenie na hygienicky
bezchybné a požiarne bezpečné uk
ladanie domového odpadu. Zmesový
odpad obyvatelia bytových domov
ukladajú do zberných nádob, ktoré
by mali byť umiestené výlučne na sta
novištiach určených hlavným mestom
alebo mestskou časťou.

Ako sa však zistilo, takmer 100 kar
loveských bytových domov nemá vy
budované kontajnerové stojiská, ktoré
by zodpovedali stavebným normám
či požiadavkám ministerstva život
ného prostredia a hlavného mesta na
zber a odvoz odpadu. Zberné nádoby
a kontajnery umiestňujú správcovia
týchto bytových domov prevažne
na komunikácie v správe hlavného
mesta a Karlovej Vsi. Dochádza tým
k neoprávnenému zaberaniu verej
ného priestranstva.
Mestská časť sa preto rozhodla
označiť zberné nádoby umiestnené na
verejných priestranstvách ako objek
ty, ktoré podliehajú daňovej povin
nosti za zaujatie verejného priestran
stva. Na základe tohto kroku začne
následne vyrubovať daň za zaujatie
verejného priestranstva pod zbernými
nádobami, ktoré sú umiestnené v roz
pore so zákonom.
Karlova Ves však zároveň chce
i naďalej komunikovať so správca
mi a bytovými domami tak, aby sa
v spolupráci s nimi a s magistrátom
hlavného mesta našli vhodné miesta
na umiestnenie zberných nádob.
-mš-

Fontána na Nám. sv. Františka
opäť slúži svojmu účelu

M

iestny úrad nechal vy
meniť hydroizoláciu vy
rovnávacej nádrže pod
fontánou. Nasledovala tlaková
skúška tesnosti a vo štvrtok 30.
júla mohla byť fontána opätovne
spustená. Vďaka oprave mohla
počas augustových horúčav sprí
jemňovať pobyt malých i veľkých
návštevníkov obľúbeného verej
ného priestoru pred miestnym úra
dom.
„Námestie sv. Františka je
dôležitým verejným priestorom.
V posledných rokoch sme rozšírili
a modernizovali detské ihrisko, staré
hracie prvky a povrchy sme nahradili
novými a bezpečnými,“ povedal vice
starosta Branislav Záhradník a pri
pomenul, že námestie najviac oživilo
sfunkčnenie fontány. „Bolo potrebné
zistiť možné príčiny zatekania a zabezK ARLOVESKÉ NOVINY

pečiť opravy. Fontána tak môže opäť
slúžiť svojmu účelu a spríjemňovať
pobyt ľuďom na námestí aj aktuálne
po letných prázdninách. Veríme, že
zatekanie v garážach z fontány je už
minulosťou a nebudú nutné väčšie
stavebné zásahy,“ dodal.
O vypnutie fontány pred časom
totiž požiadali vlastníci podzemných
garáží, ktoré sa nachádzajú pod povr
chom námestia.
„Dali sme vypracovať posudok,
aby sme zistili dôvod zatekania. Pri
pravili sme opravu technológie bazéna utesnením. Súčasťou bola aj
oprava časti potrubia závlahového
systému, aby mohli byť fontána aj
závlahový systém opätovne spustené,“
informovala vedúca oddelenia správy
budov a investícií karloveského úra
du Monika Ďuricová. Zavlažovanie
zelene na námestí museli počas vyp

Fontánu na Nám. sv. Františka majú v obľube najmä deti
nutia zavlažovacieho zariadenia za
bezpečovať manuálne zamestnanci
verejnoprospešných služieb.
Námestie sv. Františka považujú
mnohí obyvatelia za jedno z najkraj
ších verejných priestranstiev v Kar
lovej Vsi. Vybudovali ho pred viac
ako 15 rokmi. Postupne sa začali pre
javovať technické ťažkosti, a to najmä

pre umiestnenie podzemného parko
vacieho domu pod námestím.
Už počas jeho výstavby došlo
k prevaleniu časti konštrukcie, ktorú
museli postaviť nanovo. Nevyspo
riadané zostali aj niektoré majetko
vo-právne vzťahy priestorov strojovne
fontány a časti pozemkov na námestí.
-mš-; Foto: MiÚ
www.karlovaves.sk
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Zaznamenali sme

júl
september
– august 2020
2020

Nová karloveská lodenica privítala prvých
návštevníkov

P

očas dňa otvorených dverí
v sobotu 4. júla prišlo do
novej karloveskej lodenice
viac ako dvesto detí a dospelých.
Bez ohľadu na vek ich najviac zau
jalo člnkovanie na Karloveskom ra
mene. Vozili ich skúsení vodáci a in
štruktori z Klubu vodných športov.
Deti obdivovali zákutia ramena,
ale aj slniace sa korytnačky. Okrem
člnkovania mali možnosť zaskákať si
v nafukovacom hrade či zasúťažiť si

o sladkosti. V tvorivej dielni vyrába
li zvieratá z prírodných materiálov
a na tvárach si odniesli domov
zábavné maľované masky.
Dospelých zaujali ukážky rôznych
typov plavidiel a vodáckeho vyba
venia spojené s výkladom skúsených
vodákov. Nenechali si ujsť ani pre
hliadku priestorov novej budovy
karloveskej lodenice a zaujímali sa
o možnosť členstva v Klube vodných
športov.

„Vodácke kurzy pre verejnosť
v karloveskej lodenici sme organizovali celé leto. Záujemcovia
o výcvik na kanoe mali možnosť prísť
každý pondelok a utorok večer. Vý
cviky na kajakoch boli v pondelok
a štvrtok večer. Okrem toho bol každý
prvý a tretí utorok v mesiaci k dispozícii člen z Klubu vodných športov,
ktorý podával informácie o činnosti
klubu a členstve v ňom,“ informo
val o letných aktivitách Juraj Pucher

z Klubu vodných športov.
Podľa jeho slov bolo pozitívnou
zmenou aj to, že účastníci letných
kurzov už mohli využívať šatne
a sprchy v novej budove, ktoré sa
podarilo zariadiť vďaka Dunajskému
fondu. Podrobnejšie informácie o čin
nosti klubu a členstve v ňom je možné
nájsť na www.karloveskalodenica.sk.
-mš-; Foto: Milan Krupčík

Nová lodenica

www.karlovaves.sk
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Kvitnúcu lúku si môžu na jeseň Hlavnou myšlienkou
kontroly stavu drevín
vysiať aj Karlovešťania
je bezpečnosť
vitnúce lúky, ktoré vysadila na kvitnúcu lúku. Keďže neobsahu-

K

Karlova Ves na Kempele
novej, Čavojského, Per
neckej či Karloveskej ulici, potešili
túto jar a počas leta mnohých Kar
lovešťanov. Viacerí sa zaujímali,
kde je možné získať takéto kvit
núce zmesi. Vrecká semien sú stále
k dispozícii bezplatne v podateľni
miestneho úradu. Ak máte pri svo
jom dome kus zelene, ktorá sa ne
kosí, je to vhodné miesto, aby ste
divoký trávnik upravili a zasiali
doň kvitnúcu zmes.
„Karlovešťania majú k dispozícii
jedno vrecko na päť metrov štvor
cových plochy. Musia si pripraviť
pôdu na výsev podobne, ako keď sa
chystajú siať trávu. Pôdu je potrebné zrýľovať a dôkladne odburiniť. Vo
vrecúškach sa skrýva zmes semienok

je šľachtené letničky, je možné ju
vysiať aj na jeseň a ušetriť si prácu
s polievaním. Samozrejme, dá sa vysiať aj na jar, len vtedy je už treba
polievať,“ vysvetľuje Katarína Kli
mová z Bratislavského regionálneho
ochranárskeho združenia (BROZ).
Ako ďalej upozorňuje, na niekto
ré druhy si bude treba počkať, ale
trpezlivosť kvety prináša. Je však
dôležité, aby neboli semienka vysiate
na miestach, ktoré sa pravidelne ko
sia. Siať je treba iba do pripravenej
pôdy, semienka voľne rozhodené do
trávnika majú veľmi malú šancu, aby
sa uchytili. Kvitnúce lúky sú súčasťou
projektu Interreg SK-AT Kvitnú
ca krajina pre motýle na Slovensku
a v Rakúsku.
-mš-; Foto: MiÚ

V

ýborný stav stromov a krí
kov je dôležitý. Aj pre
to Karlova Ves doteraz
skontrolovala stav vyše 40 percent
drevín, ktoré má na svojom území.
Dendrologickú prehliadku má za
sebou už vyše 2400 drevín.
Každá drevina je zameraná v GPS
systéme, má zmeraný obvod a prípad
né poškodenie. Informácie z inventa
rizácie budú mať mnohoraké využitie.
Poslúžia napríklad pri plánovaní ich
ošetrovania.
Prvoradá je bezpečnosť
Monitoringom stavu drevín sa
získavajú dôležité informácie o bez
pečnosti stromov a ich stabilite pri
nepriaznivých poveternostných pod

mienkach. Pri zistení poškodenia,
slabej perspektívy alebo obmedzenej
životnosti stromu sa zváži jeho
odstránenie.
„V prípade vyhovujúceho stavu
dreviny je možné strom ponechať
na stanovisku, aby aj naďalej plnil
svoje významné ekologické funkcie
v prostredí. V opačnom prípade je
potrebné zabezpečiť jeho odborné
ošetrenie arboristami, resp. asanáciu
z bezpečnostného hľadiska. V prípade
odstránenia dreviny je potrebné zabezpečiť primeranú náhradnú výsadbu,“ uviedol Milan Ďurica z referátu
životného prostredia karloveského
úradu.
-ab-; Foto: MiÚ

Kvitnúca lúka v parku na Kempelenovej
Inzercia

ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Dúbravka - Lysáková ulica

Tenisová hala - prenájom
od 8 € / hod.
0905 109 378

Celoročné objednávky:
2020 / 2021
0905 240532

Tenisová škola

Mgr. Michal VAVRO
0905 240 532

w w w.miso.o f irme.sk
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Životné prostredie

júl
september
– august 2020
2020

Ihriská s novými hernými prvkami

N

ové herné prvky a dopa
dové plochy pribudli počas
leta na detských ihriskách
Pod Rovnicami a Matejkovej.
Karlova Ves pokračuje v tren
de výmeny starých, poškodených
a v niektorých prípadoch i normám

nevyhovujúcich herných prvkov
a nahrádza ich modernými kusmi.
Na detskom ihrisku Pod Rovnicami
bola stará herná zostava so šmykľav
kou a hojdačkou nahradená novou
dvojhojdačkou a zostavou domčeka
so šmykľavkou. Pod oboma prvka

Nová herná zostava na Matejkovej

mi pribudla dopadová plocha z plas
tových zatrávňovacích tvárnic.
Výmenou prešla aj herná zo
stava na Matejkovej, ktorá postupne
dosluhovala. Na jej mieste je už
osadená samostatná dvojhojdačka
so sedákmi pre malé i väčšie deti

a herná zostava so šmykľavkou. Pod
oboma prvkami sú samozrejmosťou
aj dopadové plochy, ktoré vyhovujú
bezpečnostným normám.
-ab-; Foto: MiÚ

Dvojhojdačka nahradila starú hojdačku na ihrisku Pod Rovnicami
Inzercia

Poliklinika Karlova Ves

KARLOVESKÁ LODENICA

OČNÁ
AMBULANCIA

Klub vodných športov Karlova Ves

PRE DETI A DOSPELÝCH

• Poskytujeme komplexné vyšetrenie
zraku v plnom rozsahu
DETI OD 0. ROKOV A DOSPELÍ
• Prijímame nových pacientov
• Možnosť objednať si termín
vyšetrenia (telefonicky v čase:
11.00 – 12.00 hod., alebo
e-mailom)

▶ Kurzy jazdy na kajaku a kanoe
▶ Organizované splavy
▶ Pravidelné tréningy pre deti
▶ Vodní skauti
HARMONOGRAM TRÉNINGOV
» Dospelí kanoe (apríl – september)
pondelok a utorok: 17.00 – 19.00
» Dospelí kajak (apríl – september)
pondelok a štvrtok: 17.00 – 19.00
» Deti (od 9 rokov/podľa fyzickej dispozície, cez školský rok)
utorok a štvrtok: 17.00 – 19.00
» Vodní skauti (od 10 rokov, cez školský rok)
streda

KONTAKT
info@karloveskalodenica.sk
facebook.com/
KarloveskaLodenica

3. posch, amb. č. 326
Kontakt: 02/6026 4122
e-mail: lamalens9@gmail.com
www.karlovaves.sk

Ordinačné hodiny:
Po: 8.00 – 14.30
Ut: 8.00 – 14.00
Str: 11.00 – 17.00
Št, Pia: 7.30 – 14.00

www.karloveskalodenica.sk

Chcete sa k nám prísť
pozrieť osobne?
Nájdete nás v lodenici každý
1. a 3. utorok v mesiaci
v čase 16.00 – 17:00.

ZA PODPORU ĎAKUJEME

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Dve nové športoviská
pre žiakov
ZŠ Karloveská 61

N

ový povrch poteší najmä
nádejných
šprintérov
a skokanov do diaľky. Kom
pletná rekonštrukcia doskočiska
a 60-metrový tartanový povrch
rozšírili možnosti športového využi
tia školského areálu.
„Pôvodná antuková bežecká dráha
už dlhšiu dobu nevyhovovala z bezpečnostného hľadiska. Bola prerastená koreňmi okolitých stromov
a postupom času zarástla trávovými
trsmi. Z tohto dôvodu bolo potrebné
starý povrch odkopať až po drenážnu
vrstvu, vytvoriť správne podložie
z rôznych frakcií kameňa a kamennej drte a potom položiť tartanový
povrch. Ten spĺňa kritériá bezpečnos
ti pri behu detí,“ informoval vice
starosta Branislav Záhradník. Nová

60-metrová bežecká dráha pre žiakov
má 3 dráhy.
Doskočisko pre skok do diaľky
malo pôvodne antukový povrch,
ktorý bol v dávnejšej dobe nahradený
asfaltovým povrchom, čím sa malo
zabrániť prerastaniu trávy. Asfalt však
už tiež bol na viacerých miestach
veľmi poškodený, takže nebolo možné
využívať doskočisko pre bezpečný
skok do diaľky. Pri rekonštrukcii bolo
potrebné odstrániť tento starý povrch,
opraviť a osadiť nové obrubníky,
odrazovú dosku a zhutniť povrch. Pre
vrchnú vrstvu bol zvolený priepustný
gumený povrch. Je odolný voči star
nutiu, poveternostným vplyvom a UV
žiareniu. K začiatku školského roka
tak majú žiaci ZŠ Karloveská 61 prip
ravené dve nové športoviská.
-ab-; Foto: MiÚ

-ab-; Foto: MiÚ

Nové doskočisko s priepustným povrchom

Letné rekonštrukcie
v MŠ Kolískova

N

ový asfaltový povrch, vy
menené šachtové poklopy
a drevené obloženie múri
ka pieskoviska aj s lavičkou. Deti
z materskej školy Kolískova 14
čakalo po znovuotvorení škôl nie
koľko pozitívnych zmien.
Výluku vyučovacieho procesu
v školských a predškolských zaria
deniach využila Karlova Ves na
rekonštrukciu viacerých objektov.
V MŠ Kolískova pristúpili k prácam,
ktoré boli nevyhnutné z bezpečnost
ného aj estetického hľadiska.
„V čase neľahkej ekonomickej
situácie sme dostali vďaka poslan-

com miestneho zastupiteľstva darček,
ktorý potešil nielen deti a rodičov, ale
i zamestnancov,“ povedala riaditeľka
Monika Šuleková.
Zamestnancov úpravy na školskom
dvore tešia o to viac, že môžu na vy
rovnaný asfalt namaľovať pestrými
farbami rôzne motívy, ktoré budú
podporovať pohybové aktivity detí
a zároveň rozvíjať estetické cítenie
a vzťah k umeniu. Vďaka ich oprave
sa deti môžu opäť hrať aj na piesko
visku, ktoré sa pre poškodený oporný
múrik dlhší čas nevyužívalo.
-ab-; Foto: MŠ Kolískova 14

Nová 60-metrová bežecká dráha
Inzercia

.10.2020

Online 6.9.-20

FB @WheelsBratislavaStrollering

STROLLERING® Materská v pohybe pod záštitou starostky
mestskej časti Bratislava Karlova Ves Dany Čahojovej
usporiadava v Bratislave 1., ale všeobecne už 9. ročník
medzinárodnej akcie pre rodiny s deťmi.
6.9. Online otvorenie pretekov
15.9. Spustenie registrá cie
6.9.-20.10. Sprievodný program

maminky, tatinkovia
celé rodiny
deti s koč ık
́ mi alebo na odrá ž adlá ch

5€ - zahŕ ň a š tartovacı́ balı́č ek

Výsledky vyhlásime 25.10.2020

Zaž ite s nami mesiac plný zá bavy, š portu
a predná š ok. Budeme sú ťaž iť o to, kto prejde
najdlhš iu trasu v rý chlochô dzi s koč ı́kom.
Teš iť se mô ž ete na: maž oretky, Katku S� č evlı́kovú ,
fakı́rku Kiku, rozprá vkové kraľovstvo,
tvorivé dielnič ky, dospelı́ si zatancujú
na zumbu, deti na minidisco.

Výťažok zo štartovného bude venovaný
Natálke Kómárovej.

GINGER Travel

Karlovešťanov priamy prenos a kultúrna
„infúzia“ mimoriadne potešili

Deti môžu opäť využívať aj opravené pieskovisko
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Životné prostredie / Školstvo

júl
september
– august 2020
2020

Plachty na Pribišovej
poskytnú tieň

I

nštaláciou tieniacich plachiet sa
na obľúbenom detskom ihrisku
výrazne spríjemnil pobyt naj
mä počas popoludňajších hodín.
Tri tienidlá zabezpečujú ochranu
pred priamym slnkom na ihrisku
a aj na priľahlých miestach.
Ihrisko na Pribišovej ulici svojou
lokalitou a počtom herných prvkov
patrí k jedným z najfrekventovanej
ších na Dlhých dieloch. Absencia
akýchkoľvek stromov na tomto mieste
neumožňuje ukryť sa pred priamym

slnkom.
Počas letných prázdninových dní
sa zvýšil pohyb detí na ihrisku aj
v poludňajších hodinách, keď bola
intenzita žiarenia najsilnejšia. Jed
no štvorcové a dve trojuholníkové
tienidlá skryli do tieňa aj niektoré
lavičky. Inštalácia bola realizovaná
v rámci projektu Karlova Ves sa pri
pravuje na zmenu klímy 2020, ktorý
podporila Prvá stavebná sporiteľňa,
a. s.
-ab-; Foto: MiÚ

Trieda obsiata
lišajníkom

A

j obyčajné vymaľovanie
triedy môže byť inšpiráciou
na využitie netradičných de
korácií. Počas uzavretia školských
zariadení sa v Materskej škole
L. Sáru rozhodli vymaľovať jednu
z tried. Maľovaním sa však skrom
ná modernizácia neskončila.
„Ako sme s kolegyňou sedeli
v prázdnej triede, preháňalo sa nám
hlavou množstvo myšlienok a nápadov, čo všetko by sme mohli pripraviť
pre deti,“ povedala učiteľka Lýdia

Pokorná. Do tímu prizvali aj školní
ka. Po prelúskaní vzorkovníka farieb
a odtieňov im pomohol s vymaľo
vaním.
„Islandský lišajník, laicky povedané
mach, sme použili na koruny stromov
na stenách v triede. Domaľovali sme
kmene stromov a dotvorili okolie
drobnými vtáčikmi. Steny ožili a trieda bola ako nový svet,“ neskrýva nad
šenie z tvorby Lýdia Pokorná.
-ab-; Foto: MŠ L. Sáru 3

Školské objekty
dezinfikovali ozónom

E

šte pred znovuotvorením
školských zariadení pri
stúpila Karlova Ves k ich
preventívnej dezinfekcii. Išlo
o jedno z mnohých opatrení, ktoré
predchádzali návratu žiakov do
školských lavíc.
Hoci ministerstvo zdravotníctva,
ani školstva neuložilo zriaďovateľom
škôl povinnosť dezinfekcie priesto
rov škôl, Karlova Ves sa rozhodla
investovať prostriedky do maximál
nej možnej prevencie pre žiakov kar
loveských škôl a z vlastnej iniciatívy
zabezpečila dezinfekciu.

www.karlovaves.sk

Pri kompletnej dezinfekcii pries
torov škôl bol využitý ozón, ktorý
má výrazný dezinfekčný účinok. Táto
technika rýchlo a účinne odstraňu
je zo vzduchu ale aj z vody všetky
vírusy, baktérie, vrátane koronavírusu
SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochore
nie Covid-19 a ďalšie.
Podľa informácii od dodávateľa
je účinnosť ozónu 50-krát vyššia
a 3000-krát rýchlejšia ako účinnosť
chlóru. Na rozdiel od neho a ďalších
dezinfekčných chemikálií sa rozkladá
biologicky na čistý kyslík, a preto ne
zanecháva žiaden odpad.
-abK ARLOVESKÉ NOVINY

Detské centrá

Predstavujeme karloveské
rodinné centrá

13
Rodinné centrá Klbko a Dlháčik patria k obľúbeným miestam
trávenia spoločných chvíľ karloveských mladých rodín. Zisťovali
sme, čo všetko svojim návštevníkom ponúkajú a pre koho sú ich
aktivity určené.
-ab-; Foto: archívy rodinných centier

RC Dlháčik

RC Klbko

1. Aké pravidelné aktivity ponúka rodinné centrum?
Základom je otvorená herňa od pondelka do piatka, predpoludním aj popoludní.
Nakoľko to naše priestory dovoľujú, môžu popri otvorenej herni prebiehať aj
ďalšie programové aktivity.
2. Ktoré činnosti majú v rodinnom centre deti najradšej?
Najobľúbenejšou činnosťou je skákanie na trojmetrovej trampolíne a vozenie
sa na maxi autíčkach. Keďže naše priestory majú optimálnu dĺžku, obľúbená je
jazda na motorke cez chodbu a tri miestnosti.
3. Pre akú vekovú kategóriu sú určené aktivity rodinného centra?
Sú rozdelené v rámci dňa podľa vekových kategórií. Predpoludním sú k dis
pozícii aktivity pre deti do troch rokov a popoludní pre deti od troch do šesť
rokov. Večer je pripravený program pre maminy a oteckov.
4. Poskytuje rodinné centrum aktivity aj pre rodičov?
Samozrejme aj mamičky, si u nás môžu nájsť niečo pre seba, napríklad cvičenia
bodywork, bodyform, cvičenie pre ženy a MaminaArt – tvorivé dielne. Posky
tujeme aj laktačné poradenstvo, podpornú skupinu dojčiacich matiek, rôzne
prednášky a workshopy.

1. Aké pravidelné aktivity ponúka rodinné centrum?
Náš program je veľmi pestrý a okrem herní s množstvom hračiek máme aj zau
jímavé kurzy pre deti aj pre rodičov. Aktuálne informácie o programe nájdete
na našom webe klbko.sk
2. Ktoré činnosti majú v rodinnom centre deti najradšej?
Deti majú rady nielen pravidelný organizovaný program, ale aj voľné herne,
kde sa môžu slobodne zahrať. Medzi najobľúbenejšie kurzy patrí Folklórik tancovanie na ľudové tance a Montessori herničky. Pri Klbku máme aj ihrisko,
ktoré sme zrekonštruovali a stále vylepšujeme.
3. Pre akú vekovú kategóriu sú aktivity rodinného centra určené?
Veková kategória detí je hlavne od jedného do troch rokov. Otvorené je však
pre všetky detičky od bábätiek až po škôlkarov, ktorým v popoludňajších ho
dinách ponúkame kurzy ako Predškolák, angličtina či Montessori herničky.
4. Poskytuje rodinné centrum aktivity aj pre rodičov?
Pravidelne máme cvičenie pre zdravý chrbát a rodičom ponúkame rôzne pred
nášky či workshopy. Napríklad prednáška o správnom čistení detských zúbkov
a rôzne kreatívne workshopy.

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Životné prostredie

júl
september
– august 2020
2020

Karloveskí poslanci schválili Klimatický
akčný plán

P

rejavy zmeny klímy sú
výrazné už v súčasnosti. To
najhoršie, s čím sa ľudstvo
bude musieť vyrovnať, nás čaká
v najbližších dekádach. Negatívne
prejavy zmenenej klímy môžeme
podľa Zuzany Hudekovej z referátu
riadenia projektov karloveského
miestneho úradu považovať za jednu
z najväčších hrozieb stability
a prosperity, pričom sa očakáva,
že práve sídelné prostredie bude
ohrozené v zvýšenej miere.
Koncom júna schválilo miestne zas

tupiteľstvo v Karlovej Vsi Klimatický
akčný plán pre Karlovu Ves. Je to
dokument, v ktorom sa naša mestská
časť zaviazala postupne znižovať
emisie skleníkových plynov do roku
2023 a 2030. Dokument hovorí aj
o cielenej príprave na negatívne
dopady zmeny klímy. Otvára sa tak
podpora novému smerovaniu Kar
lovej Vsi, s jasnými cieľmi v oblasti
klimatickej odolnosti.
Na obdobie rokov 2023 a 2030
sú naplánované viaceré konkrétne
aktivity. Ide najmä o hĺbkovú obno

Doprava je hlavným
zdrojom emisií CO2

Ď

alšia etapa rekonštrukcie
električkovej trate v úseku
od tunela do Karlovej Vsi
priniesla každodenné dopravné
zápchy. Priaznivé jesenné počasie
ponúka alternatívu. Riešením je
presadnúť na bicykel.
Mnohí využili túto možnosť aj
v čase koronakrízy, keď sa cestovanie
bicyklom javilo, z hľadiska šírenia
nákazy, najbezpečnejšou alternatívou
cestovania. Popularita bicyklov stúpla
a predajcovia hlásili zvýšený záujem
o kúpu tohto ekologického do
pravného prostriedku.
„Primátori z mnohých popredných svetových miest vydali spoločné
vyhlásenie, v ktorom varovali, že po
koronavírusovej kríze nie je možné
vrátiť sa k bežnému spôsobu individuálnej dopravy, ak má ľudstvo
uniknúť katastrofickému scenáru vyplývajúcemu z dôsledkov zmeny klímy.
Mnoho miest už oznámilo, že do obnovy hospodárstva zahrnie opatrenia,
ktoré budú smerovať k bezuhlíkovému
alebo nízkouhlíkovému cestovaniu,“
poukazuje na nový prístup k riešeniu
dopravy Zuzana Hudeková z referátu
riadenia projektov karloveského úra
du.
Udržateľná doprava (napríklad ces
tovanie MHD, pešia doprava alebo
jazda na bicykli alebo kolobežkách)
nielenže redukuje emisie CO2, ale
prináša aj ďalšie výhody pre životné
prostredie, či aktívny pohyb pre naše
zdravie. Prospešnou alternatívou voči
www.karlovaves.sk

autu je bicykel, a to najmä v letných
mesiacoch. Nielen škandinávske
mestá, ale aj susedná Viedeň, či iné
metropoly ukazujú, že je možný pre
chod na tento spôsob dopravy.
„V Karlovej Vsi sme minulý rok
pripravili prieskum mobility. Chce
li sme zistiť, akou mierou sa podieľa
doprava na celkových emisiách
skleníkových plynov v našej mestskej
časti. Tento podiel predstavuje 24,6
percenta, čo zodpovedá prevažujúcej
obytnej funkcii našej mestskej časti. Pozitívnym javom je skutočnosť,
že tri štvrtiny obyvateľov cestujú
udržateľným spôsobom. Dominuje
presun pešo a cestovanie mestskou
hromadnou dopravou,“ informuje

vu budov ZŠ Alexandra Dubčeka
a MŠ Kolískova 14 či budovanie
vegetačných striech, zelených stien
a vodozádržných a ďalších opat
rení. V pláne sa ráta aj s rozšírením
zdieľaných bicyklov do ďalších častí
Zuzana Hudeková.
Rovnako pozitívnou skutočnosťou
je nízka vzdialenosť ciest a doba
cestovania. Práve nízka vzdiale
nosť jednotlivých ciest by mala byť
pozitívnym stimulom pri uprednost
není cestovania na bicykli. To sa však
nedeje. Bicykel ako dopravný pro
striedok využíva zatiaľ len 1,4 percen
ta obyvateľov Karlovej Vsi.
Doprava je hlavným zdrojom
emisií skleníkových plynov, má
však aj značný vplyv na životné pro
stredie a zdravie obyvateľstva, najmä
znečistením ovzdušia, hlukom a bez
pečnosťou na cestách.
„Osobné vozidlá, dodávky, nákladné vozidlá a autobusy produkujú
viac ako 70 percent celkových emisií
skleníkových plynov z dopravy.
Zvyšok pochádza najmä z lodnej
a leteckej dopravy,“ upozorňuje Zu
zana Hudeková.
Odhaduje sa, že až 97 % mestského

Karlovej Vsi, s riešením cyklistickej
dopravy na križovatke Karloveská
– Molecova, ale aj s vyznačením
cyklistického pruhu na Molecovej po
obidvoch jej stranách.
-mš-

Zuzana Hudeková
obyvateľstva je vystavených negatív
nym vplyvom znečisteného ovzdušia,
ktoré majú za následok závažné
ochorenia. V niektorých štúdiách sa
dokonca uvádza, že zníženie podielu
automobilovej dopravy o 10 percent
by znížilo počet predčasných úmrtí
spôsobených znečistením ovzdušia
asi o 100 ročne.
-mš-; Foto: Karol Stubňa
a ilustračné (internet)

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Sídlisko Dlhé diely a zmena klímy
– čo sa zmenilo po dvoch rokoch?

Dotazníkový prieskum organizuje Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves už druhýkrát. Prvýkrát sme ho realizovali na jeseň roku 2018. Po
dvoch rokoch nás zaujíma, aké zmeny obyvatelia sídliska zaznamenali. Chceme zistiť, aká je spokojnosť obyvateľov so životom na sídlisku Dlhé diely. Zameriavame sa hlavne na vnímanie dôsledkov zmeny klímy a zmeny vo verejnom priestore realizované s cieľom adaptácie na zmenu klímy, prírode blízke riešenia
a na podporu biodiverzity. Je určený pre všetkých, ktorí žijú alebo pracujú na sídlisku Dlhé diely. Zaujíma nás názor všetkých vekových skupín, počnúc 16.
tym rokom veku. Vyplnením dotazníka prispejete ku skvalitneniu bývania a verejných priestorov na vašom sídlisku.
1. Bývate alebo pracujete na sídlisku Dlhé diely,
alebo sa tu zdržujete dlhšie (niekoľko dní v týž
dni alebo v mesiaci) z iných dôvodov?
áno, bývam, pracujem, alebo sa tu zdržujem
z iných dôvodov
nie, nezdržiavam sa tu
2. Máte 16 a viac rokov?
áno		
nie
Ak ste odpovedali na prvú aj druhú otázku áno,
pokračujte, prosím, vo vypĺňaní tohto dotazníka.
Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali nie,
nepatríte, bohužiaľ, do cieľovej skupiny pre tento
prieskum.
****************************************
Najprv by sme chceli vedieť, aký je váš vzťah k sídlisku Dlhé diely. Ako ste vo všeobecnosti spokojní
s vaším životom na sídlisku Dlhé diely ako miestom, kde žijete, pracujete alebo sem dochádzate za
iným cieľom?

ných dvoch rokoch realizovala viacero opatrení
na sídlisku Dlhé diely v snahe čeliť negatívnym
zmenám klímy na obyvateľov a biodiverzitu.
Označte, prosím, tie z nich, ktoré ste si všimli, že
boli na sídlisku Dlhé diely realizované (zaškrtnite
štvorec vľavo). Potom označte, aký účinok podľa
vás majú tieto opatrenia na obyvateľov sídliska
a biodiverzitu:
Opatrenia:
viac stromov a krov vysadených vo verejnej
zeleni
Účinok na obyvateľov a biodiverzitu na sídlisku
pozitívny negatívny žiadny neviem
popínavá zeleň na stenách a múrikoch
pozitívny negatívny žiadny neviem
dažďové záhrady, zasakovacie záhony
na zachytávanie zrážok
pozitívny negatívny žiadny neviem
nádoby na zber dažďovej vody
pozitívny negatívny žiadny

neviem

3. Vyjadrite, prosím, úroveň vašej spokojnosti
so životom na sídlisku Dlhé diely krúžkom na
bodovej stupnici (0 velmi nízka spokojnosť, 10
veľmi vysoká spokojnosť).

verejné pitné fontány
pozitívny negatívny

neviem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

kvetinové záhony
pozitívny negatívny

4. Myslíte si, že sídlisko Dlhé diely postihujú
v súčasnosti negatívne dôsledky zmeny klímy?
áno

nie

neviem posúdiť

5. Ktoré z týchto javov majú v súčasnosti nega
tívny dopad na vašu spokojnosť so životom na
sídlisku Dlhé diely? (Môžete označiť aj viacero
odpovedí.)
letné horúčavy
sucho
málo snehu v zime
prívalové zrážky
rozširovanie škodlivých druhov (kliešte a iné
patogénne organizmy, invázne druhy)
iné: napíšte, aké:
..................................................................................

žiadny

tieniace plachty vo verejnom priestore
pozitívny negatívny žiadny neviem
žiadny

založené kvitnúce lúky
pozitívny negatívny žiadny

neviem
neviem

a) Dažďové jazierka na zachytávanie prívalovej
dažďovej vody
.................................................................................
b) Napájačky pre vtáky a hmyz
.................................................................................
c) Vtáčie búdky
.................................................................................
d) Úkryty pre ježkov
.................................................................................
e) Úkryty pre jašterice a slepúchy
.................................................................................
f) Trávniky s obmedzeným režimom kosenia
.................................................................................
g) Výsadba stromov
.................................................................................
h) Výsadba kríkov
.................................................................................
i) Výsadba kvetinových záhonov
.................................................................................
8. Navštívili ste, alebo navštevujete areál ZŠ
A. Dubčeka? Ak áno, odpovedajte, prosím, na
nasledujúce otázky. Ak nie, pokračujte otázkou
č. 11. Ako ste spokojní s opatreniami, ktoré boli
realizované v športovom a rekreačnom areáli
ZŠ A. Dubčeka?
veľmi spokojný/á

mierne spokojný/á

mierne nespokojný/á

veľmi nespokojný/á

neviem

zmena režimu kosenia niektorých trávnikov
s ponechaním ich častí na prirodzene
kvitnúce lúky
pozitívny negatívny žiadny neviem

9. S ktorými opatreniami v rekreačnom areáli
ste spokojní?
a) Výsadba stromov, krov a trvaliek		
spokojný/á
nespokojný/á
neviem

úkryty pre ježkov, jašterice a slepúchy
(kopy konárov, kameňov a lístia)
pozitívny negatívny žiadny neviem

b) Obmedzený režim kosenia na kvitnúcich
lúkach na svahoch
spokojný/á
nespokojný/á
neviem

úkryty pre netopiere
pozitívny negatívny

žiadny

neviem

c) Úkryty pre ježkov		
spokojný/á
nespokojný/á

neviem

hmyzie hotely
pozitívny negatívny

žiadny

neviem

d) Hmyzie hotely
spokojný/á
nespokojný/á

neviem

vtáčie búdky a úkryty
pozitívny negatívny

žiadny

neviem

e) Úkryt pre jašterice
spokojný/á
nespokojný/á

neviem

f) Vtáčie búdky
spokojný/á
nespokojný/á

neviem

Ocenili by ste iné opatrenia? Napíšte, aké:
..................................................................................

10. Vyššie uvedené opatrenia spôsobili, že sa
nachádza v rekreačnom areáli viac biodiver
..................................................................................
.................................................................................. zity, teda viac rôznorodých druhov rastlín a
nepociťujem na sídlisku Dlhé diely žiadne
živočíchov, napr. motýľov, včiel, čmeliakov,
7. Kde by ste navrhovali na sídlisku Dlhé diely
prejavy zmeny klímy, ktoré by som považoval/-a
pestríc, slepúchov a ježkov, vtákov. Ako vnímate
umiestniť nasledujúce opatrenia? (Uveďte ulicu,
za nepríjemné
tento jav?
číslo domu a popis miesta – napr. pri schodisku,
6. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves v posled pri chodníku a pod.)
pozitívne
negatívne
neviem posúdiť
..................................................................................

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Dotazník

júl
september
– august 2020
2020

Ak tento jav vnímate negatívne, aké máte
dôvody?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Teraz vás prosíme, aby ste si spomenuli na to,
ako ste prežívali toto leto z pohľadu klimatických
podmienok.
11. Do akej miery ste boli spokojní s vaším
životom na sídlisku Dlhé diely v letných mesia
coch tohto roku (2020) z hľadiska klimatických
podmienok?
veľmi spokojný/á mierne spokojný/á
mierne nespokojný/á
veľmi nespokojný/á
12. Ak ste odpovedali, že ste boli mierne alebo
veľmi nespokojní, uveďte, prosím, dôvod vašej
nespokojnosti (môžete označiť aj viac možností):
vadilo mi, že v lete bolo v byte veľmi horúco
vadilo mi, že bolo veľmi horúco vo vonkajších
priestoroch Dlhých dielov
v lete sa na sídlisku nedalo schovať do tieňa pod
vysoké stromy
chýbala mi možnosť pitných fontán vo verejných
priestoroch
chýbala mi možnosť osvieženia sa pri vodných
prvkoch vo verejnom priestore
vadilo mi, že tu bolo v lete veľmi prašno
vadilo mi, že tu bolo veľa vysušených trávnikov
nepáčilo sa mi, že tu bolo málo kvetov
a kvitnúcich lúk ako prirodzených zvlhčovačov
vzduchu
iné opatrenia - napíšte, aké
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
13. Myslíte si, že zelené plochy na Dlhých
dieloch plnia v súčasnosti dostatočnú funkciu
ochladzovania a zvlhčovania mikroklímy?
áno, úplne
nie, vôbec

iba čiastočne
neviem

14. Je nejaká časť na sídlisku Dlhé diely, kde
výrazne pociťujete nedostatok zelene?
Áno, je to táto časť/sú to tieto časti:
................................................................................
................................................................................
Nie, nemám potrebu, aby tu bolo viac zelene.

15. Myslíte si, že máte dostatok informácií
o tom, ako si chrániť zdravie a majetok pri
extrémnych prejavoch zmeny klímy (vlnách
horúčav, veterných smrštiach a iných extrémoch
počasia)?
mám dostatok informácií pre všetky z týchto
situácií
mám dostatočné informácie len pre časť z tých
to situácií, a to – napíšte, ktoré:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
mám len základné informácie, ktoré by som
potreboval/a rozšíriť
nie, nemám žiadne informácie a potreboval/a
by som ich
neviem posúdiť
nezaujímam sa o túto tému

Karloveské noviny
Inak, napíšte, ako:
................................................................................
Aby sme mohli zabezpečiť reprezentatívnosť prieskumu, potrebujeme odpovede od respondentov
rôznych cieľových skupín. Prosíme vás preto
o vyplnenie nasledujúcich údajov.
20. Váš vek:
16 – 25		
36 – 45		
56 – 65 		
76 a viac

26 – 35 		
46 – 55 		
66 – 75		

Ste:
muž
žena
Prevádzka budov (vykurovanie, chladenie, prípra21. Aké je vaše pôsobenie na Dlhých dieloch
va teplej vody a pod.) je spojená so spotrebou
energie a tým aj s produkciou skleníkových plyv súčasnosti?
nov. Prehrievanie budov počas letných mesiacov
mám tu trvalé bydlisko a bývam tu
spôsobuje pocit nepohody, kvalita vnútorného
mám tu dočasný / prechodný pobyt a zdržiavam
prostredia môže prispieť k možným zdravotným
sa tu celoročne, aj počas letného obdobia
problémom.
mám tu dočasný / prechodný pobyt a nezdržia
16. Nakoľko si myslíte, že je obnova bytových
vam sa tu počas letného obdobia
a verejných budov dôležitá z pohľadu zmeny
mám tu trvalé bydlisko, ale nebývam tu
klímy?
dochádzam sem do zamestnania
áno, veľmi dôležitá
skôr dôležitá
zdržiavam sa tu viac dní v týždni alebo v mesia
skôr nedôležitá
vôbec nie je dôležitá
ci (vrátane letného obdobia)
neviem
zdržiavam sa tu viac dní v týždni alebo v mesia
17. Ako ste spokojní s možnosťami vášho zapoje
ci, ale nie počas letného obdobia
nia sa do miestneho plánovania a rozhodovania
iná situácia, napíšte aká:
v Karlovej Vsi? Ste s nimi:
..................................................................................
veľmi spokojný/á
mierne spokojný/á
..................................................................................
mierne nespokojný/á
veľmi nespokojný/á
..................................................................................
18. Nasledujúce tri roky sa budeme v našej
..................................................................................
mestskej časti na sídlisku Dlhé diely intenzívnej
Vaše najvyššie dokončené vzdelanie:
šie venovať aktivitám na zmiernenie dopadov
zmeny klímy a zlepšenia stavu niektorých verej
základné
stredné
vysokoškolské
ných budov a verejných priestranstiev v rámci
Vaše súčasné zamestnanie:
projektu „DELIVER“. Chcete byť zapojení do
informovania o projekte a do jeho aktivít?
študent/-ka .
zamestnaný/-á		
áno
nie
neviem
živnostník/-čka . nezamestnaný/-á
dôchodca/-kyňa
19. Ak áno, akým spôsobom by ste chceli, aby sa
k vám dostávali informácie?
materská, rodičovská dovolenka
Email (na webe www.odolnesidliska.sk je
iné, vypíšte ..........................................................
možnosť sa prihlásiť na odoberanie noviniek)
..................................................................................
Facebook mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ..................................................................................
..................................................................................
Web mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Dotazník prosíme poslať alebo odovzdať na Miestnom úrade MČ Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, do kancelárie prednostu, najneskôr
do 15.09.2020. Dotazník sa dá vyplniť aj elektronicky, link je uverejnený na
www.karlovaves.sk, môžete tiež použiť QR kód uvedený v tejto časti dotazníka.
Dotazník je realizovaný v rámci projektu „Sídliská ako živé miesta odolné voči
zmene klímy” DELIVER - DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE
urban Residential area, kód LIFE17 CCA/SK/000126 - LIFE DELIVER.

www.karlovaves.sk

Špeciálna webstránka projektu
www.odolnesidliska.sk

Projekt je financovaný zo zdrojov
Európskej komisie,
z finančného
nástroja pre
životné prostredie:
program LIFE,
z podprogramu
„Ochrana klímy”.
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Karloveské hody 2020 budú
na novom mieste a v novej podobe

T

ohtoročné Karloveské hody
budú mať vzhľadom na
pandémiu
koronavírusu
Covid-19 novú, komornejšiu podo
bu a jednotlivé podujatia sa budú
odohrávať na nových miestach.
Centrum hodov, ktoré budú tento
rok od 2. do 4. októbra, sa prenesie
do priestoru medzi Karloveské cen
trum kultúry a miestnu knižnicu.
„Momentálna
situácia
nám
zväzuje ruky pri príprave rôznych
tradičných typov podujatí, ale
zároveň nám ponúka aj nové možnos
ti, spoluprácu a zdravú podporu
lokálpatriotizmu. Verím, že zachovanie tradície hodov v komornejšom
a priateľskom formáte Karlovešťania
privítajú a ocenia," vysvetľuje vedúca
oddelenia kultúry karloveského úradu
Adriána Majka.
Zmena sa týka napríklad tradičného
viazania hodových strapcov. Tento
rok sa budú viazať pred Kostolom
sv. Michala Archanjela. Komornejší
otvárací program bude pri Fontáne
rodiny (tzv. hríbovej fontáne). Na
parkovisku za kostolom bude gastro
nomická zóna Lokálžrawetz s rôz

nymi typmi občerstvenia.
Počas soboty a nedele bude ihris
ko pri Karloveskom centre kultúry
vyhradené deťom, rodičom a starým
rodičom s označením rodinná zóna.
Nebude chýbať ani Karloveská komu
nitná ulička. Zaujímavou novinkou
bude dendrologická vychádzka, pri
ktorej môžu návštevníci spoznať kar
loveské dreviny.
Návštevníci hodov a najmä mi
lovníci tanca a swingovej hudby sa
môžu tešiť na atraktívnu tančiareň
s B-Swing pri Fontáne rodiny.
Obľúbený stredoveký dobový tábor
sa prenesie oproti do aleje japonskych
čerešní za benzínovou čerpacou stani
cou. Pouličný hodový happening
s kapelou Funny Fellows a CirKusKus príde pod okná a balkóny Kar
lovešťanov na štyri vytipované miesta
po celej Karlovej Vsi. Deti sa môžu
tešiť na obľúbenú šarkaniádu.
V Karloveskej knižnici bude počas
hodového víkendu swap, teda výmen
ný obchod oblečenia a izbových ras
tlín. Zároveň tam pripravili kurzy
kaligrafie a ilustrátorstva. Na svoje si
prídu aj milovníci športu v hodovom

turnaji vo futbale a v tenise. Podľa
pôvodného plánu bude zachované
umiestnenie kolotočov. Návštevníci
hodov ich nájdu v Líščom údolí.
„Tohtoročné hody budú organizované za prísnych epidemiologických
opatrení, ktorých presnú podobu

a rozsah v tomto čase ešte nepoznáme.
Preto sme sa snažili pripraviť všetky
podujatia tak, aby sa mohli uskutočniť
aj pri vysokom stupni obmedzení,“
dodáva Adriána Majka.
-mš-; Foto: MiÚ

Priestor medzi kultúrnym domom a knižnicou bude tento rok miestom
konania Karloveských hodov

Tradičnú cigánsku
pečienku a lokše nahradí
zdravá strava

T

ento rok musela Karlova
Ves z dôvodu nariadených
opatrení pristupovať k po
pulárnym hodom o trochu inak.
Ich súčasťou bude aj nové, avšak
jedinečné občerstvenie. Návštevní
ci hodov nájdu tie najlepšie jedlá
a nápoje zo Slovenska, no na svoje
si prídu aj vegetariáni či vegáni.
„Nenájdete tu cigánske pečienky,
ktoré sú celý deň namočené v oleji,
alebo lokše zohrievané v mikrovlnke.
Všetko ponúkané jedlo bude čerstvé,
a budú ho pripravovať špecialisti,
ktorí vedia, čo je kvalita. Kto príde
na Karloveské hody, bude môcť
ochutnať pravý Skalický trdelník,
piešťanské oblátky z kvalitných suro
K ARLOVESKÉ NOVINY

vín bez margarínu, grilovaný kozí syr,
či dokonca legendárne buchty spod
Muránskej planiny,“ informuje spolu
organizátor netradičnej hodovej gas
trozóny Lokálžrawetz na parkovisku
za Kostolom sv. Michala Archanjela
Peter Wetzler.
Návštevníci gastrozóny budú môcť
ochutnať alkoholické aj nealkoholické
nápoje typické pre Slovensko, ako
je napríklad pivo, víno, limonády, či
cider, všetko od remeselných výrob
cov.
Peter Wetzler je spoluorga
nizátorom tohtoročných hodov
a stojí za výberom jednotlivých pre
dajcov občerstvenia na Karloveské
hody 2020. Od narodenia žije

Na tohtoročných hodoch by nemal chýbať ani tradičný trdelník

v Karlovej Vsi a pracuje ako učiteľ
biológie. Pred dvomi rokmi založil
blog Lokálžrawetz, prostredníctvom
ktorého sa snaží upriamiť pozornosť
na využívanie slovenských sezónnych

a regionálnych surovín. Pri výbere
jedla a potravín dbá na ich kvalitu
a čerstvosť.
-mš-; Foto: MiÚ
www.karlovaves.sk
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Herečka Eva Rysová oslávila
88. narodeniny

88

Z

náma slovenská divadel
ná, filmová, rozhlasová
a televízna herečka Eva
Rysová oslávila 16. augusta svoje
88. narodeniny. Pozdraviť ju pri
tejto príležitosti, okrem viacerých
jej študentov, prišiel jej herecký ko
lega Ivan Letko. Po jeho boku pôso
bila v známom televíznom seriáli
Búrlivé víno.
Eva Rysová je dlhoročnou oby
vateľkou Karlovej Vsi, kde žila od
sedemdesiatych rokov spolu s manže
lom (známym pediatrom) a synom.
Aj keď odtiaľto nepochádza, považuje
sa za Karlovešťanku. Veľa času trávi
prechádzkami po Karlovej Vsi, najmä
v obľúbenom Parku Márie Jančovej.
S obľubou sa zvykne zastaviť na
kávičku a zákusok v neďalekej cukrár
ni. Rada sleduje archívne programy na
televíznej Trojke a lúšti krížovky. To
odporúča aj rovesníkom. Ako pove
dala, má veľkú radosť z toho, ako sa

Karlova Ves v posledných rokoch za
zelenala. Mimoriadne ju potešili tzv.
motýlie lúky, ktoré jej pripomenuli
prírodu v jej rodisku.
Eva Rysová sa narodila v Haj
náčke v Novohrade, študovala na
Gymnáziu v Lučenci a v roku 1955
absolvovala VŠMU. Do roku 1960
hrala v Armádnom divadle v Martine.
V rokoch 1960 – 1965 pôsobila
v Krajovom divadle v Trnave. Po
tom sa stala členkou bratislavskej
Novej scény, kde pôsobila až do svoj
ho odchodu zo stáleho divadelného
angažmán. Za roky strávené v divadle
stvárnila množstvo žánrovo i charak
terovo rozmanitých postáv. Do roku
2012 vyučovala umelecký prednes
a javiskovú reč na Cirkevnom kon
zervatóriu v Bratislave, dlhé roky sa
venovala tiež práci v televízii, dabin
gu a rozhlase.
-mš-; Foto: MiÚ

Krížovka
MPZ
Angoly

spodná
časť
vlnovky

patriaci
strýkovi

silná
čierna
káva

šport. kód
Azerbajdžanu

častica
aj vetná
spojka

Európska
futbalová
únia

4

anglický
zápor

zisk
z lúpeže

oslovenie
Izidora

úsilie

bočná
strana
rodokmeň

obsial si
(bás.)

druh
papagája
otravné
látky
mestský
vták

náš
rázovitý
kraj

mangán

Asociácia
ochrancov
zvierat

v byte

Kto bol prvým učiteľom
karloveskej školy od jej
otvorenia v roku
1885 do roku 1889?

citosl.
rupnutia

hlboký
ženský
hlas
MIR,
COSIMO,
GLOCKE

nie sem

2

stará
strelná
zbraž
náhla
zmena
Klub
lyžiarov

slovo
pri
stávke

býv. rus.
orbitálna
stanica

ALTO,
AMOS,
ASUM
vzdanie
sa funkcie
na tomto
mieste

otecko
olejnatý
strom
hriadeľ
riečisko
v Afrike

nie málo

nie
krivo

pastieri
oviec
deň
v Brne

ružový,
po anglicky

3

býv.
večerná
univerzita

písal,
po
česky

kráľovská
ozdoba
hlavy

meno
Komenského

www.karlovaves.sk

meno st.
bankára
de Medici

Elizabeth
Regina

privedú
do
spánku

vypi isté
množstvo

druh
listnatého
stromu

vysoký, po
taliansky

zvon,
po
nemecky

1

juhoamerický
štát
kód
Filipín

materiál
na obaly

ruský
veľtok

tantal

časť
konára
EČV Ban.
Štiavnice

ponatiera,
zamaže

iniciálky
Dvořáka

HRAB,
PINK
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Obľúbené stretnutia jubilantov
v tomto roku už nebudú

E

pidemiologické opatrenia,
ktoré súvisia s celosvetovou
pandémiou, zasiahli všetky
oblasti spoločenského a kultúrne
ho života. Svojimi obmedzeniami
sa dotkli aj Karlovej Vsi. Jedným
z mnohých opatrení bolo aj zruše
nie všetkých plánovaných stret
nutí karloveských jubilantov až do
konca tohto roka. V dôsledku toho
prišlo viac ako 700 starších Kar
lovešťanov o možnosť zúčastniť sa
obľúbeného podujatia.
„Je nám ľúto, že sme boli nútení
pristúpiť k tomuto kroku, keďže
o stretnutia bol medzi našimi seniormi veľký záujem. S radosťou
som sa zúčastnila každého, keďže ich

atmosféra i rozhovory so zaujímavými
ľuďmi mi zakaždým priniesli množstvo
pozitívnych emócií. Pre nás je však
najväčšou prioritou ochrana zdravia našich najstarších spoluobčanov,
ktorí patria medzi najohrozenej
šiu skupinu. Aj napriek uvoľneniu
niektorých opatrení sme sa rozhodli
neuskutočniť stretnutia jubilantov do
konca tohto roka. Zvyšujúce sa čísla
nakazených v poslednom období nás
utvrdzujú v tom, že sme sa rozhodli
správne,“ vysvetľuje dôvody rozhod
nutia karloveskej samosprávy starost
ka Dana Čahojová.
„Aspoň touto cestou by sme radi
pozdravili všetkých našich oslávencov a zaželali im pevné zdravie

DOČASNE
POZASTAVENÉ

a veľa pekných chvíľ strávených
s najbližšími. Hneď ako to situácia
umožní, naše stretnutia obnovíme,“

doplnil vicestarosta Branislav Záhrad
ník.
-mš-; Foto: Jana Hrdličková

poškodená zistila, že v skrini v spálni
už nemá obálku s peniazmi vo výške
približne 700 eur, ktoré jej neznámy

páchateľ odcudzil,“ informovala polí
cia.
-red-; Foto: ilustračné (internet)

Podviedli dôchodkyňu

T

váril sa, že ide vrátiť prepla
tok za plyn, namiesto toho
staršiu ženu obral o 700 eur.
Reč je o neznámom páchateľovi,
ktorý opäť zneužil dôverčivosť
staršej osoby. Hoci bolo medi
alizovaných mnoho podobných
prípadov, seniori zostávajú rovna
ko dôverčiví. Do bytu vpustia aj
cudzích ľudí.
„Polícia začala trestné stíhanie
pre zločin krádeže voči doposiaľ
neznámemu páchateľovi. Dňa 10. júla
v čase okolo 11. hodiny na Adámiho
ulici pred obytným domom oslovil
poškodenú vo vyššom veku. Vystupoval pri tom ako osoba, ktorá má na
starosti ústredné kúrenie v tomto by-

tovom dome a prišiel si obzrieť kúrenie v jej byte,“ uvádza sa v policajnej
správe.
Podľa polície staršia Karlovešťan
ka vpustila muža do bytu. Predstie
ral, že kontroluje radiátory. Následne
jej povedal, že má preplatok na
kúrení vo výške 180 eur a odovzdal
jej dve stoeurové bankovky. Žena si
ich vložila do obálky so svojimi pe
niazmi, ktorú mala v spálni v skrini
a z nej mu vydala 20 eur.
„Muž ju požiadal o niečo na pitie
a kým išla do komory v kuchyni, zo
stal sám na chodbe vedľa spálne. Potom ako sa k nemu poškodená vrátila, povedal, že si musí ísť niečo vziať
do auta a vráti sa. Po jeho odchode

Pripomenuli sme
si výročie SNP

O

byvatelia Karlovej Vsi si
v utorok 25. augusta pri
pomenuli v Parku SNP
v Líščom údolí 76. výročie Sloven
ského národného povstania.
Je jednou z najvýznamnejších
udalostí v moderných slovenských
dejinách. Účastníci zhromaždenia
vyzdvihli význam protifašistického
vystúpenia Slovákov, ale aj aktuálnosť
K ARLOVESKÉ NOVINY

Výročie SNP si pripomenuli aj
(zľava) vicestarosta Branislav
Záhradník, tajomníčka oblastného výboru Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
Bratislava Katarína Frišová,
župný a karloveský poslanec
Peter Buzáš

jeho odkazu pre súčasnosť. Spomien
ku zorganizoval Slovenský zväz pro
tifašistických bojovníkov z Karlovej
Vsi v spolupráci s miestnym úradom,
vedením mestskej časti a miestnymi
poslancami.
-mš-; Foto: MiÚ
www.karlovaves.sk

20

Kultúrne leto

júl
september
– august 2020
2020

Karloveské kultúrne a športové leto bolo
v znamení osvedčených podujatí i noviniek

A

ni tohtoročné nepredví
dateľné letné počasie ne
narušilo osvedčenú drama
turgiu Karloveského kultúrneho
a športového leta. Pre nepriazeň
počasia bolo zrušené len jedno
premietanie, dva koncerty v bo
tanickej záhrade a zopár cvičení vo
Vodárenskej záhrade.
„Pri príprave a organizovaní
podujatí sme museli prijať niekoľko
nových opatrení tak, aby boli umelci
a návštevníci chránení pred prípadným nakazením koronavírusom.
Komorné koncerty sme presunuli
z nedeľných podvečerov na sobotné predpoludnie, aby sme vedeli pri
akomkoľvek nariadení zabezpečiť
povolený limit návštevníkov,“ ozrej
muje niektoré mimoriadne zmeny
tohtoročného kultúrneho leta v Kar
lovej Vsi vedúca oddelenia kultúry

Adriána Majka.
Napriek momentálnej situácii,
ktorá nepraje kultúre, zaradili tri
nové formáty. Boli nimi „špacírky“
s Ivorom Švihranom, rodinné
popoludnie v karloveskej lodenici
a obľúbené tančiarne s B-Swingom.
Karlova Ves sa tak usiluje predstaviť
Karlovešťanom zaujímavé verejné
miesta a otvárať ich kultúre a umeniu.
Tento rok prvýkrát prispela svojou
dramaturgiou aj Karloveská knižnica
a pripravila tri pop-up koncerty pri
fontánach v Karlovej Vsi.
Otvorenie leta prekazilo zlé
počasie
Vratké počasie neprialo otvoreniu
kultúrneho a športového leta. Bolo
potrebné zrušiť všetky naplánované
vonkajšie podujatia okrem Špacírky
s Ivorom Švihranom, cestovateľskej
prednášky Samča, brata dážďoviek

v Karloveskom centre kultúry
a koncertu Archívneho chlapca v Kar
loveskej knižnici.
Počasie donútilo zrušiť aj niekoľko
cvičení športovej časti Karloveského
kultúrneho a športového leta, najmä
z dôvodu vodou nasiaknutého trávnika
vo Vodárenskej záhrade. Ani občasné
problémy s počasím však nezabránili
viac ako 1 500 účastníkom zacvičiť si
na čerstvom vzduchu v krásnom pro
stredí Vodárenskej záhrady. Odcvičili
šesť druhov cvičení s celkovým časom
viac ako 35 hodín. Aj tento rok bol
najväčší záujem o cvičenie pod náz
vom Zdravý chrbát.
„Vzhľadom na aktuálnu situáciu
sme rozšírili naše predpoludňajšie
cvičenie. V spolupráci s Občianskym
združením Centrum Stonôžka sme do
programu zaradili cvičenia a rozvojové aktivity pre bábätká a najmenšie

Koncert v botanickej záhrade

Novinka: cvičenie
s deťmi vo vodárenskej
záhrade

Novinka: rodinné
popoludnie v lodenici

www.karlovaves.sk

detičky. Za vynikajúcu spoluprácu by
som rada poďakovala vodárenskej
záhrade. V jej krásnom prostredí sme
mohli prirodzene vytvoriť bezpečné
rozostupy medzi cvičiacimi, takže
stačilo sa len odhodlať, zobrať si podložku a prísť si zacvičiť do prírody,“
pridala sa k hodnoteniu vedúca odde
lenia správy športových zariadení
Anna Paučová.
Spoluorganizátorom Karloveského
a športového leta bola Botanická
záhrada Univerzity Komenského
v Bratislave, Bratislavská vodárenská
spoločnosť, Bratislavské kultúrne a in
formačné stredisko, Hlavné mesto SR
Bratislava, Bratislava Tourist Board,
turistom vo vlastnom meste, Dovo
lenka na Slovensku dobrý nápad,
realizované s finančnou podporou
Ministerstva dopravy a výstavby SR.
-mš-; Foto: Rudolf Baranovič,
Ondrej Koščík
Rozprávkové pondelky

Novinka: tančiarne
s B-Swingom

Novinka: koncerty pri
fontánach
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240. výročie prvej písomnej zmienky o Karlovej Vsi

Školy v Karlovej Vsi
V roku 1780 vlastník devínske
ho panstva Karol Hieronymus Pálfi
založil dedinu Karlsdorf – Karlova
Ves. Vtedy už 16 rokov platil Vše
obecný školský poriadok. Panovníčka
Mária Terézia ním zaviedla v krajine
povinnú školskú dochádzku pre deti
od 6 do 12 rokov. Meno prvého kar
loveského učiteľa sa však dozvedáme
až v roku 1827. Bol ním Matúš Krato
chvíla, rodák zo Studienky na Záhorí.
Do našej dediny sa priženil. Jeho
manželkou sa stala Terézia, dcéra
miestneho tehliarskeho majstra. Ako
učiteľ pôsobil v našej dedine takmer
30 rokov. Zomrel v roku 1856. V po
sledných rokoch svojho života bol aj
karloveským richtárom.
V rokoch 1860 – 1864 karloveskú
filiálku devínskej cirkevnej školy
navštevovalo 20 žiakov a učiteľom
bol Juraj Král. Budova školy v de
dine ešte nebola. S veľkou pravde
podobnosťou učitelia Kratochvíla
i Král vyučovali v pálfiovskom ma
jeri, ktorý bol v dedine. Nedozvedeli
sme sa, v akej reči sa vyučovalo. So
zreteľom na priezviská učiteľov mož
no predpokladať, že v slovenčine.
V roku 1885 sa otvorila brána prvej
karloveskej samostatnej školy. Ako
štátnu školu s jednou triedou a bytom
pre učiteľa ju postavili v hornej časti
hlavnej ulice. Bolo to na mieste dvoch
asanovaných rodinných domov. (Kto
bol jej prvým učiteľom, ktorého
Ministerstvo vnútra do tejto funkcie
menovalo 26. septembra 1885, sa
dozviete v krížovke na s. 18 – pozn.
redakcie). V poradí druhým učiteľom
bol v rokoch 1889 – 1893 Juraj Poor.
V roku 1893 prišiel na školu ako
učiteľ a správca Ján Alexander Čáp,
rodák z Trnavy. V súlade s plat
nými zákonmi sa na škole vyučovalo

v slovenčine a maďarský jazyk v roz
sahu 5 hodín týždenne. Od septembra
1902 v zmysle nariadenia ministra
školstva už len v maďarčine.
Po vzniku spoločnej Českosloven
skej republiky pokračoval J. A. Čáp
vo funkcii učiteľa a správcu školy.
Po 32 rokoch, v roku 1925, odišiel
do dôchodku. Zaslúžene ho možno
zaradiť medzi vážené a významné
osobnosti Karlovej Vsi. Zomrel
v roku 1937 a pochovaný je na kar
loveskom cintoríne.
Dňa 8. septembra 1925 sa učiteľom
a správcom školy stal Jaroslav Fiala,
rodák z Českých Budějovíc. Učiteľkou
na škole bola aj jeho manželka Jozefa,
absolventka slovenského učiteľského
ústavu v Leviciach. Budova školy
bola v tom čase zanedbaná a kapa
cita jednej triedy už nestačila nárastu
počtu žiakov. Ministerstvo školstva
a osvety preto uložilo obci Devín
(Karlova Ves bola osadou Devína)
školu rekonštruovať a rozšíriť jej
kapacitu o jednu triedu. Rozpočtový
náklad rekonštrukcie bol 68-tisíc
korún. Keďže štát prispel len sumou
štyridsať tisíc korún, na chýbajúcu
čiastku obec získala úver, ktorý splá
cali obyvatelia Karlovej Vsi. Školský
rok 1926 – 1927 už karloveskí žiaci
absolvovali v zrekonštruovanej dvoj
triednej škole.
Jaroslav Fiala bol správcom kar
loveskej školy 10 rokov, okrem
rokov 1928 – 1931, keď pôsobil
v Prievoze. Pri všeobecnom nedostat
ku učiteľov sa mu podarilo rozšíriť a
stabilizovať učiteľský zbor školy. Ne
dostatok vyučovacích priestorov ško
ly riešil otvorením detašovanej triedy
v rodinnom dome Karloveštana Joze
fa Bohunského. V roku 1938, po
nástupe slovenskej autonómnej vlády,

Slávnosť otvorenia školy na Karloveskej ul č. 3 v roku 1960
Foto: Kronika školy
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Okno do histórie
Pri príležitosti blížiaceho sa 240. výročia prvej
písomnej zmienky o dedine Karlova Ves vám
prinášame sériu spomienok Matúša Šrámeka na
Karlovu Ves.

Škola z roku 1885, prvý dom zľava, v novembri 1918.
Foto poskytol Fridrich Biskupič

Slávnosť
otvorenia
zrekonštruovanej školy
v roku 1926
Foto poskytla
Irena
Bohunská
museli aj manželia Fialovci svoje
pôsobisko opustiť.
V prvých rokoch po vzniku voj
nového slovenského štátu škola
naďalej pôsobila ako štátna ľudová
škola. V roku 1942 ju prevzala ka
tolícka cirkev, no financovanie, para
doxne, naďalej zostalo v rukách štátu.
Na mieste správcu školy dochádza
lo spočiatku k častým zmenám.
V rokoch 1942 – 1945 túto funkciu
vykonávala Alžbeta Hrdová. Obdi
vuhodne, energicky, ale pritom s ľud
ským prístupom zvládala okrem peda
gogických aj úlohy, ktoré prinášala
vrcholiaca vojna, obsadenie školy
nemeckým vojskom, prechod frontu
a prvé dni po oslobodení.
Ešte v roku 1939 byt správcu ško
ly prebudovali na ďalšiu učebňu
a umiestnili v nej triedu s nemeckým
vyučovacím jazykom. Spočiatku bola
súčasťou školy. Od roku 1941 už ako
samostatná škola s názvom Nemecká
obecná ľudová škola v Karlovej Vsi.

Prvým povojnovým správcom
školy bol Alfonz Kilián. Po ňom
školu viedli Mária Pálešová, Anna
Ventrubová a Ján Martinka. Od roku
1953, až do jej zrušenia v roku 1961,
bol jej správcom Ondrej Bakalár.
Počas 36 ročnej existencie kar
loveskej ľudovej školy jej vedenie
a učitelia zohrávali významnú úlo
hu aj v kultúrnom, športovom
a spoločenskom živote obce. Dvor
školy bol miestom organizovania špor
tových dní, akadémií, volejbalových,
pästiarskych stretnutí a ľudových zábav.
Novú školu, dnes na Karloveskej
ul. č. 3 slávnostne otvorili 28. júna
v roku 1960. Jej prvý riaditeľ Ondrej
Bakalár viedol učiteľský zbor, ktorý
mal 25 členov. Škola bola pripravená
prijať žiakov z budúcich karloveských
sídlisk, ktorých výstavba sa rozbehla
v nasledujúcich rokoch. Dnes je v nej
umiestnená Základná umelecká škola
Jozefa Kresánka.
		
Matúš Šrámek
www.karlovaves.sk
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Informujeme

september 2020

SÚŤAŽ • SÚŤAŽ • SÚŤAŽ Noví Karlovešťania
Súťaž Karloveských novín, ktorá sa venuje zaujímavým miestam či udalos
tiam z histórie Karlovej Vsi pokračuje. Redakcia ju pripravuje pri príležitosti
240. výročia prvej písomnej zmienky o Karlovej Vsi.
Troch čitateľov, ktorí odpovedali správne na súťažnú otázku v minu
lom čísle, sme odmenili poukážkami v hodnote 20 eur na nákup kníh
a spoločenských hier z produkcie vydavateľstva DAJAMA. Pýtali sme
sa: „Kde je pochovaný zakladateľ Karlovej Vsi gróf Karol Jozef Hieronymus Pálfi?“ Správna odpoveď mala byť: V krypte františkánskeho kláštora
v Malackách. Spomedzi tých, ktorí odpovedali správne, sme vyžrebovali
Jozefu Barčíkovú, Karola Klučarika a Patrika Slamu.
V súťaži pokračujeme a súťažná otázka aktuálneho čísla znie: „Ktoré z odrodových vín, bolo v minulosti dorábané v Karlovej Vsi a zároveň bolo aj
najviac oceňované?“
Zakrúžkujte správnu odpoveď:
a) Veltlínske zelené
b) Ryzling rýnsky

Bocian priniesol 16. júla malého Richarda Filipa Hrnčiara rodičom Juliane
a Michalovi. Z jeho príchodu sa tešia aj starí rodičia z Karlovej Vsi a z Hlo
hovca. Svoj pozdrav nám poslali aj šťastní rodičia Simona a Tomáš Jurečkov
ci, ktorým sa 4. augusta narodil syn Oliver s mierami 4120 g a 51 cm.
Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi deťmi.
Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným dieťaťom do 16. septem
bra e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Nezabudnite pripísať svoje
meno a priezvisko a meno dieťaťa. V najbližšom čísle uvítame do života deti
narodené v júli, auguste a v septembri.
-mš-; Foto: osobné archívy rodín
Oliver

Richard Filip

Troch z tých, ktorí pošlú do 19. septembra správnu odpoveď na našu
otázku na vystrihnutom kupóne poštou, alebo ju vhodia do schránky redakcie
pri vstupe do budovy miestneho úradu na Nám.sv. Františka 8, opäť
odmeníme poukážkami v hodnote 20 eur na nákup kníh a spoločenských
hier z produkcie vydavateľstva DAJAMA. Súťaže sa môžu zúčastniť len či
tatelia, ktorí majú trvalý pobyt v Karlovej Vsi. Výhercov budeme kontak
tovať telefonicky.
Meno a priezvisko:......................................................................................
Adresa:.........................................................................................................
Telefón: . .....................................................................................................

Policajný
zápisník
(júl – august)
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• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže voči doposiaľ
neznámemu páchateľovi. Medzi 27. júnom a 6. júlom otvoril okno kočikár
ne na ulici Ľudovíta Fullu. Páchateľ nepoužil násilie, keďže okno bolo otvo
rené na ventiláciu. Z kočikárne odcudzil bicykel, čím spôsobil poškodené
mu škodu vo výške 900 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže voči doposiaľ nezná
memu páchateľovi. V noci medzi 4. a 5. júlom v byte na prízemí bytového
domu na Brodskej ulici odcudzil bez použitia násilia zo skrine nachádza
júcej sa v spálni bytu tri kusy retiazok na krk zo žltého kovu, prívesok
v tvare kríža zo žltého kovu, dva páry náušníc zo žltého kovu, jeden prsteň
zo žltého kovu, dva kusy náušníc nezisteného typu a farby, jeden náramok
striebornej a druhý fialovej farby, kryštál na koženej šnúrke, striebornú re
tiazku na krk a kožené náramkové hodinky. Krádežou spôsobil poškodenej
celkovú škodu vo výške 1000 eur.
Inzercia
KARLOVESKÉ NOVINY, mesačník, Reg. číslo EV
5681/18, ISSN 1338-9106
Vydáva: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves,
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO: 603520,
www.karlovaves.sk
Redakcia a inzercia: Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova
Ves, Redakcia mesačníka KARLOVESKÉ NOVINY,
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, tel.: 02/707 11 150
e-mail redakcia: redakcia@karlovaves.sk,
e-mail inzercia: inzercia@karlovaves.sk
Šéfredaktor: Mgr. Branislav Heldes,
Jazyková úprava: PhDr. Martin Jurčo
Autori článkov: Branislav Heldes (bh), Miroslav Špejl (mš),
Adam Beňo (ab)
Redakcia si vyhradzuje právo na výber a úpravu
príspevkov. Nevyžiadané príspevky a podkladové materiály
vrátane fotografií redakcia nevracia.
Uzávierka čísla: 19. 8. 2020 Dátum vydania: 2. 9. 2020
Náklad: 19 000 ks, Tlač: MAFRAPRINT, Turyna Petr,
+420 734 517 178, Distribúcia: Slovenská pošta, a. s.,
NEPREDAJNÉ

www.karlovaves.sk

RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov. Doprava zabez
pečená. Tel. 0915 832 186.
VODOINŠTALATÉR. Tel. 0904 307 824.
Zhotovenie nápisov, emblémov na užitočné sklo (jubileá, svadobné poháre,
stužkové). Oprava starožitného skla atď. Tel. 0905 645 844, matushujsa@
gmail.com
WWW.VSETKOPREPREPELICE.SK, www.pascanalisky.sk
DOUČÍM nemčinu (aj maturita, certifikát) 0910 943 286
OPRAVY v domácnosti, servis plastových okien, vŕtanie, montáž svetiel,
montáž nábytku, výmena a osadenie vod. batérií. Tel: 0948 727 605

Harmonogram pristavenia
kontajnerov – September 2020

22. 9. 2020 – 22. 9. 2020
Brodská 6
22. 9. 2020 – 29. 9. 2020
parkovisko pri cintoríne
vedľa kvetinárstva

3. 9. 2020 – 3. 9. 2020
Kuklovská – oproti 58

8. 9. 2020 – 8. 9. 2020
Veternicova 24

16. 9. 2020 – 16. 9. 2020
J. Stanislava 55 – zozadu

9. 9. 2020 – 9. 9. 2020
Kempelenova – pri parku

29. 9. 2020 – 29. 9. 2020
Gabčíkova 2
23. 9. 2020 – 23. 9. 2020
H. Meličkovej 19A

30. 9. 2020 – 30. 9. 2020
Roh Vincenta Hložníka

17. 9. 2020 – 17. 9. 2020
Devínska cesta
– vedľa garáží

Kontajnery sú
pristavované v čase
8.00 – 15.00 h, slúžia
na rozložený objemný
odpad a drobný
stavebný odpad.
V prípade naplnenia
sú odvezené skôr,
aby nedochádzalo
k hromadeniu
odpadu v ich okolí.
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Deti oslávili Medzinárodný deň Dunaja splavom
Karloveského ramena

V

edeli ste, že aj rieka Dunaj
má svoj medzinárodný deň?
Bratislavské
regionálne
ochranárske združenie (BROZ)
a Lodenica Klubu vodných špor
tov (KVŠ) zorganizovali pre žiakov
Základnej školy Alexandra Dubče
ka splav Karloveským ramenom.
Splav sa začal krátkou prednáškou
o Dunaji, lužných lesoch a revita

K ARLOVESKÉ NOVINY

lizácii Karloveského ramena. Deti sa
na nej napríklad dozvedeli o raritnej
rybe, ktorou je vyza veľká. Na našom
území sa kedysi vyskytovala v hoj
nom počte, no dnes je už výnimočná.
Potom žiaci spolu s učiteľmi, členmi
BROZ a inštruktormi Lodenice KVŠ
splavili na raftoch Karloveské rameno
Dunaja.
„Na Deň Dunaja sme sa rozhodli

vziať deti z Karlovej Vsi priamo na
vlny Dunaja. Karloveské rameno sme
v roku 2016 sprietočnili. Sme radi, že
sme mohli deťom sprostredkovať tento
zážitok. Ten, kto pozná hodnoty a krásu prírodného prostredia, má aj motiváciu ho chrániť,“ povedala Silvia
Halková, manažérka projektu LIFE
Obnova a manažment dunajských
lužných biotopov.

Program osláv pokračoval v pries
toroch lodenice rôznymi zábav
no-vzdelávacími aktivitami. Medzi
nimi boli súťaže ako určovanie druhov
ulitníkov podľa hmatu, skladanie
drevených puzzle vyzy v životnej
veľkosti, pozorovanie drobných vod
ných živočíchov cez mikroskop a po
rovnávanie monokultúrneho lužného
lesa s druhovo rozmanitým lesom.
-ab-; Foto: Patrik Gažo, BROZ
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Kultúra

júl
september
– august 2020
2020

KARLOVESKÉ

KOMUNITNÉ

HODY
2. – 4. 10. 2020
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Karloveské centrum kultúry / Kamel klub
Rodinná zóna pri kulturáku
Tančiareň pri fontáne Rodina
Karloveská komunitná ulička
Dendrologická vychádzka
Outdoorová výstava v parčíku pri kulturáku
Gastrozóna Lokalžrawetz pri Kostole sv. Michala Archanjela
Stredoveký dobový tábor v aleji japonských čerešní
Pouličný hodový happening s Funny Fellows a CirKus-Kus
Karloveská knižnica
Zábavná Karloveská lodenica
Karloveská šarkaniáda na Kráľovej hore
Karloveský hodový turnaj vo futbale
Karloveský hodový turnaj v tenise
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No miesta!
Nové
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