Oficiálny mesačník mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
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Miestny úrad vybavuje v čase zákazu vychádzania výlučne agendu sobášov a pohrebov.
Centrum služieb občanom je otvorené v pondelok a v stredu v čase 8.00 – 17.00 h
a v piatok v čase 8.00 – 13.00 h.

Karlovešťania sa dočkali, električky sa vrátili!

P

o takmer polročnej výluke
električkovej dopravy, ne
konečných ranných kolónach
či zápchach pri ceste domov a nie
koľko týždňov neskôr, ako bolo
plánované, sa na vynovenú trať
26. októbra popoludní vrátili elek
tričky. Odmenou za všetky kom
plikácie je vynovená radiála. Obyt
nú časť trate, ktorá je pokrytá
zeleným kobercom, môže Kar
lovešťanom závidieť celá Bratislava.
V plnej kráse sa ukáže na jar po
rozkvitnutí rozchodníka a kvetov
v jej okolí.
„Chcem vyjadriť osobnú vďaku
predovšetkým tým Karlovešťanom,
ktorí s veľkou trpezlivosťou a ohľaduplnosťou znášali útrapy tejto rekonštrukcie. Odmenou im je moder
nejšia, pohodlnejšia a bezpečnejšia
doprava. V mene vodičov, ktorí tiež
zažívali zložité obdobie, som veľmi
vďačná, že hlavné mesto vyčlenilo
prostriedky aj na nevyhnutnú rekonštrukciu poškodenej vozovky,“
povedala starostka Karlovej Vsi Dana
Čahojová.
Všetky električkové linky v ran
nej špičke dnes premávajú častejšie.
Prestupovanie z Dlhých dielov na
integrovanom prestupnom uzle Ri
viéra je omnoho pohodlnejšie a naj
mä bezpečnejšie. Minulosťou sú
tak nebezpečné prebiehania cez tri
priechody. Aj po spustení električky
sa však budú do polovice novembra
dokončievať práce či opravy prípad
ných vád a nedorobkov, ktoré už
prevádzku električiek neobmedzia.
„V záverečnej fáze sa dokončia
obrubníky. Na zastávkach budeme
dopĺňať alebo vymieňať bočné či
zadné steny prístreškov. Začiatkom
K ARLOVESKÉ NOVINY

Prestupovanie z Dlhých dielov v prestupnom uzle Riviéra
je výrazne bezpečnejšie.

novembra počas víkendu budeme asfaltovať križovatku Molecova v smere
do mesta. Električkovej dopravy sa to
ale nijako nedotkne. Takisto budeme
dopĺňať trvalé dopravné značenie,“
informuje hovorkyňa hlavného mesta
Katarína Rajčanová.
Dokončenie nadchodov
Nadchody na zastávkach Botanická
a Kútiky so schodmi sú funkčné, ale
zatiaľ nefungujú výťahy. Hlavnému
mestu chýba dokumentácia od zho
toviteľa, ktorá by umožnila výťa
hy sprevádzkovať. „Na obidvoch
zastávkach sú zabezpečené bezbariérové priechody cez trať. Lávka
Nad lúčkami zatiaľ nebude prístupná,
dorába sa na nej zábradlie. Rampa
lávky bola v oveľa horšom technic
kom stave ako predpokladal projekt,
preto je nutný výrazne väčší rozsah
rekonštrukcie,“ dopĺňa informáciu

Katarína Rajčanová.
Aj keď mnohí pochybovali či sa
zhotoviteľovi podarí dodržať ohlásený
termín na spustenie električkovej
dopravy, všetky práce nevyhnutné
pre premávku električiek napokon
dokončil. Počas októbra ukončil nie
len montáž trakčného i trolejbusového
vedenia, ale boli tiež upravené cesty
a chodníky, namontovaný bol mo
biliár na električkových zastávkach
a po trati bol položený zelený koberec
z rozchodníka.
Električky v kratších intervaloch
Na vynovenú trať sa mohla vrátiť
linka 9, ktorá jazdí po zastávku Kú
tiky (predtým Karlova Ves) a lin
ka 4, ktorá premáva až na koniec
Dúbravky. Interval oboch liniek
v rannej špičke je 4 minúty, v ostat
ných obdobiach dňa 5 minút, cez
víkend 7 až 8 minút. V Karlovej Vsi

teda v ranných hodinách prichádza
električka každé 2 minúty, čím sa
výrazne zvýšila prepravná kapacita
oproti stavu pred začatím modernizá
cie trate. Všetky električky na oboch
linkách sú v pracovných dňoch veľko
kapacitné. Medzi zastávkami Kútiky
a Most SNP sa skrátila jazdná doba zo
16 na 14 minút.
Do centra oveľa častejšie
Dopravný podnik síce zrušil linku
133, ale v rannej špičke bola posil
nená aj linka 33. Tá ide v tomto čase
každé 4 minúty a všetky spoje sú níz
kopodlažné. V čase rannej špičky na
sadil dopravný podnik na trase linky
4 smerom na Šafárikovo námestie
iba najväčšie električky. Cestujúci sa
tak do centra mesta dostanú častejšie
a bez čakania v dopravných zápchach.
-mš-; Foto: MiÚ
www.karlovaves.sk

2

júl
november
– august2020
2020

Budúce rozhodnutia samosprávy / Informujeme

Karlova Ves pokračuje v rekonštrukciách školských budov

S

tane sa tak vďaka výhodnej
bezúročnej pôžičke od štátu
vo výške 320-tisíc eur. Jej
čerpanie schválilo miestne zastupi
teľstvo. Karlova Ves nezaplatí ani
o euro navyše. Vyťažia z toho najmä
deti v materských a základných
školách. Budú sa vzdelávať v kva
litnejších priestoroch.
„Rozhodli sme sa využiť túto
možnosť, získať bezúročnú pôžičku
v objeme 320-tisíc eur, ktorú
s ohľadom na možný výpadok
daňových príjmov z dôvodu korona
krízy môžeme využiť už tento rok na
investovanie do zlepšenia podmienok
našich školských objektov. Je potreb-

né, aby sme zlepšovali podmienky detí
v školách. Táto finančná pôžička je
výhodná, pretože je bezúročná. Vďaka dlhému termínu splatnosti nebude
zaťažovať rozpočet mestskej časti
v budúcnosti,“ povedal zástupca sta
rostky Branislav Záhradník.
Poslanci schválili na septembro
vom zasadnutí žiadosť o poskyt
nutie finančnej výpomoci obciam
v maximálnej výške 319 870 eur.
Vláda chce bezúročnými pôžičkami
kompenzovať výpadok príjmov, ktoré
pociťujú mestá a obce v dôsledku
výrazného poklesu výberu dane z príj
mov fyzických osôb.
-ab-; Foto: MiÚ

Časť peňazí sa použila na výmenu elektroinštalácie v SŠ Tilgnerova.

Mesto finišuje
s opravou
Karloveskej
ulice

P

očas októbra sa uskutočnila
kompletná
rekonštrukcia
Karloveskej ulice v úseku od
Jurigovho námestia po Kuklovskú
v smere do Dúbravky a v opačnom
smere od Kuklovskej po zastávku
MHD Nad lúčkami. Po spustení
električkovej trate plánuje hlavné
mesto ešte dokončiť úseky od Svrčej
po Molecovu obojsmerne. Pred
pokladaným termínom ukončenia
prác je november, a to v závislos
ti od počasia, keďže počas dažďa
a teplôt pod 10 stupňov Celzia nie je
možné klásť živičné vrstvy.
„To, že sa podarilo kompletne vymeniť vozovku na Karloveskej ulici
v oboch smeroch považujem za jeden
z veľkých úspechov. Vozovka už bola
veľmi zničená, jednak rokmi používania, ale aj preto, že po nej jazdili ťažké
mechanizmy počas rekonštrukcie
električkovej trate. A je dobré, že sa
takto finančne nákladná oprava urobila už v tomto roku, lebo odkladať investíciu do budúcich rokov by mohlo
byť z hľadiska rozpočtu mesta neisté
a problematické. Možno by sme už nevedeli vyčleniť dostatok prostriedkov
alebo by sa mohli robiť len menšie,
čiastkové opravy najhorších úsekov.
Takto máme kompletne zrekonštruowww.karlovaves.sk

Vynovené hlavné dopravné tepny v Karlovej Vsi už slúžia verejnosti.
vanú cestu, ktorú môžu Karlovešťania
plynulo využívať,“ povedal vicesta
rosta a mestský poslanec Branislav
Záhradník.
„Počas rekonštrukcie sa pracovalo
na výmene ložnej i povrchovej obrusnej vrstvy vozovky, vymenili sa uličné
vpusty za nové pántové, výškovo sa
upravovali vývody inžinierskych sieti
ako napríklad kanalizačné poklopy.
Položila sa nová betónová prídlažba
a opravené boli poškodené kamenné obrubníky. Počas novembra sa
ešte bude robiť vodorovné značenie
po jeho určení Krajským dopravným
inšpektorátom a v závislosti od

počasia,“ informovala hovorkyňa
hlavného mesta Katarína Rajčanová.
Cesta sa neasfaltovala od okraja
po okraj ako bolo doteraz zvykom,
ale na jej okrajoch zhotoviteľ kládol
betónovú prídlažbu. Jej úlohou je
vymedziť priestor medzi obrubní
kom a medzi živičným krytom vo
zovky a umožniť dokonalé zhutnenie
živičného krytu vozovky aj na jej
okraji. Tento postup bol realizovaný
podľa schválených Technických lis
tov mesta Bratislava, ktoré stanovili
jednotné zásady postupu pri opravách
komunikácií v správe mesta.
Podľa bratislavského magistrátu

by mal byť v prvej polovici novem
bra dokončený aj úsek vozovky pri
zastávke Segnerova. Tam bolo po
trebné, kvôli zmene umiestnenia
zastávky električiek, rozšíriť vozovku
do zeleného pásu.
Rekonštrukciu karloveskej hlavnej
dopravnej tepny spustilo hlavné mes
to začiatkom októbra. Vyčlenilo na ňu
čiastku 4,5 milóna eur. Spolu s mo
dernizáciou električkovej trate by sa
tak mala výrazne zlepšiť kvalita pre
pravy nielen väčšiny obyvateľov Kar
lovej Vsi, ale aj priľahlých mestských
častí.
-mš-; Foto: MiÚ
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Karlova Ves sa pripravila na
testovanie svojich obyvateľov

T

isíce obyvateľov s trvalým
pobytom, zahraniční štu
denti z vysokoškolských
internátov aj ľudia z iných slo
venských miest a obcí. Tí všetci sa
môžu zúčastniť na najväčšej logis
tickej akcii v dejinách samostat
nej Slovenskej republiky. Môžu
sa otestovať na prítomnosť vírusu
Covid-19 v ich organizme. V čase
prípravy tohto článku (27. októbra)
bolo zrejmé, že testovanie sa usku
toční počas víkendu 31. 10. - 1. 11.
O druhom testovaní by sa malo
rozhodnúť začiatkom novembra.
Samosprávy boli rozhodnutím
vlády dotlačené do poriadnej časovej,
personálnej, materiálnej aj finančnej
tiesne a neistoty. V priebehu nie

koľkých dní museli zabezpečiť desiat
ky zdravotníkov aj administratívnych
pracovníkov, ktorí by boli ochot
ní pomôcť s testovaním verejnosti.
Napríklad päť dní pred testovaním štát
Karlovej Vsi neoznámil najdôležitejší
údaj – odkedy a dokedy majú testovať
obyvateľov. Miestny úrad chcel, aby
boli Karlovešťania o akcii maximálne
informovaní, napríklad aj prostred
níctvom plagátov, no z dôvodu ne
dostatku informácií ich mestská časť
nemohla distribuovať v predstihu.
Prvému hektickému víkendu pred
chádzali časovo výrazne limitované
prípravy. Napriek časovej tiesni sa
podarilo pripraviť 30 odberných miest,
na ktorých sa Karlovešťania mohli
otestovať. Karlova Ves sa v prípravnej

fáze primárne zamerala na maximálnu
možnú bezpečnosť všetkých zúčast
nených strán. Pre elimináciu rizika
nákazy umiestnila až 15 odberných
miest do exteriéru. Obyvatelia mohli
využiť na štyroch miestach aj formu
testovania z automobilu.

Počas prvého víkendu chcelo
pomáhať 120 dobrovoľníkov, z čoho
šestinu tvorili zamestnanci miest
neho úradu. Pomocnú ruku podali
v náročnej organizácii aj skauti, ktorí
zapožičali časť vonkajších stanov.
-ab-; Foto: ilustračné (internet)

náklady pôvodné dopravné značenie
odstrániť a vykonať jeho následnú
likvidáciu bez akéhokoľvek nároku
na finančnú kompenzáciu zo strany

žiadateľa,“ informuje Zuzana Štulraj
terová z referátu dopravy miestneho
úradu.
-mš-; Foto: MiÚ

O predĺženie vyhradeného
parkovania je potrebné
požiadať do konca novembra

M

iestny úrad vychádza
v ústrety obyvateľom
a žiadosti bude prijímať
elektronicky. Znamená to, že
o predĺženie vyhradeného parko
vania môžete požiadať kedykoľvek
z pohodlia domova. Tlačivo žiadosti
je k dispozícii na webovej stránke
mestskej časti alebo si ho môžete
vyzdvihnúť na vrátnici miestne
ho úradu. Žiadosť môžete naďalej
odovzdať aj osobne v podateľni
miestneho úradu.
Miestny úrad bude nové rozhodnu
tia o vyhradenom parkovaní posielať
obyvateľom až počas januára 2021.
Kartu o vyhradenom parkovaní na

rok 2020 budete môcť využívať až do
konca januára, polícia vám pokutu
neudelí.
V prípade povolenia vyhradeného
parkovania je žiadateľ povinný
splniť si oznamovaciu povinnosť
k vyrubeniu dane za užívanie verej
ného priestranstva. Tlačivo oznáme
nia vzniku daňovej povinnosti za
užívanie verejného priestranstva je
súčasťou žiadosti. Nájdete ho takisto
na webovej stránke Karlovej Vsi.
„Podaním
žiadosti
zároveň
žiadateľ vyjadrí súhlas s tým, že
v prípade zrušenia alebo nepredĺženia vyhradeného parkovacieho miesta
je miestny úrad oprávnený na vlastné

Bezplatná právna poradňa v novembri nebude

Z

dôvodu prijatých proti
epidemiologických opatrení
v rámci núdzového stavu
musí mestská časť zrušiť novem
brovú bezplatnú právnu poradňu
pre občanov, ktorá sa mala usku
točniť 11. novembra.
„Občania, ktorí boli objednaní na
novembrový termín, budú priamo
informovaní o zrušení termínu. Nové
žiadosti o termín v právnej poradni
K ARLOVESKÉ NOVINY

zatiaľ nebudeme prijímať,“ povedal
vicestarosta a koordinátor právnej
poradne Branislav Zahradník a dodal:
„Verím, že sa situácia postupne zlepší
a budeme môcť opätovne pomáhať
našim občanom s právnymi ťažkosťami. O prípadnom otvorení poradne
v decembri budeme informovať
v ďalšom čísle Karloveských novín.“
-red-

Vicestarosta Branislav
Záhradník, ktorý je koordinátorom právnej poradne
verí, že situácia sa čoskoro
zlepší a opäť bude možné
pomáhať Karlovešťanom
s právnymi ťažkosťami.
www.karlovaves.sk
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Školský bazén na Majerníkovej
je zatvorený

N

a základe opatrenia Úradu
verejného
zdravotníctva
SR z dôvodu nepriaznivého
vývoja pandémie vírusu Covid-19
je od 15. októbra do odvolania uza
tvorená prevádzka školského bazé
na na Majerníkovej 62.
„Je nám veľmi ľúto, že po niekoľkých týždňoch od obnovenia
prevádzky sme museli opäť našu
plaváreň uzatvoriť. Bazény bolo potrebné z úsporných dôvodov vypustiť. Museli sme rozviazať pracovný

pomer takmer so všetkými zamestnancami. Finančný príspevok od štátu
na zachovanie pracovných miest sa
netýka zamestnancov verejnej správy.
Chápeme však súčasnú situáciu
a rešpektujeme prijaté opatrenia,“
informovala vedúca oddelenia správy
športových zariadení Anna Paučová.
-mš-; Foto: MiÚ
Pandémia opäť prerušila
prevádzku školskej plavárne.

Karlovešťania sa počas pandémie húfne
zbavovali starého elektroodpadu

M

enej času trávili v práci,
o to viac sa venovali upra
tovaniu svojich domác
ností. Reč je o desiatkach rodín
z Karlovej Vsi. Po tom, ako samo
správa vyhlásila na 10. októbra

bezplatný zber starých elektrospo
trebičov prejavilo záujem zbaviť sa
starej práčky či mikrovlnky viac
ako 170 domácností.
Karlovešťania sa zbavovali veľkých
elektrospotrebičov ako sú práčky,

chladničky, umývačky riadu či
sporáky. Nechýbali ani menšie spo
trebiče, napríklad počítače bez mo
nitorov, mikrovlnné rúry či kávovary.
Zaujímavosťou je, že počet domác
ností, ktoré sa chceli zbaviť starého

elektroodpadu (bolo ich 170), stúpol
počas pandémie. V porovnaní s po
slednými dvomi rokmi stúpol záujem
zhruba o 100 percent.
-bh-

Inzercia

Otvárame pre vás 4. 11. 2020 vynovenú predajňu
BILLA v Bratislave, Ľudovíta Fullu 1

zľavu

až
do výšky

25 %

• Za každých 5 € nákupu získate 1 nálepku
na
• Za každých 5 nálepiek získate zľavu 5 %
c e lý
na celý ďalší nákup
• Čím viac nálepiek nazbierate, tým vyššiu zľavu dostanete
Informácie o vernostnej akcii nájdete v letákoch v predajni.

nák

u

p

vyzbierajte si

Platí pre predajňu BILLA Bratislava, Ľudovíta Fullu 1, od 4. 11. do 29. 12. 2020.

www.karlovaves.sk
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Chodník na Perneckej
je bližšie

M

estskej časti sa podarilo
získať predbežný súhlas
súkromných vlastníkov
potrebných parciel na Perneckej
ulici.
Zámer vybudovania dva metre
širokého chodníka na pravej strane
súčasnej vozovky sa nachádza už
v územnom konaní. V strednej časti
ulice je ešte nevyhnutné vyriešiť ma
jetkové vysporiadanie.
Časovo náročné rokovania so
súkromnými vlastníkmi parciel pod
miestom projektovaného chodníka

priniesli pozitívne výsledky. Súkrom
ní vlastníci vyslovili predbežný súhlas
so zámerom výstavby chodníka, čím
sa mohla prvotná žiadosť doplniť
o chýbajúcu strednú časť. Príslušný
stavebný úrad má už k dispozícii
žiadosť o vydanie územného rozhod
nutia v celej dĺžke.
Ak nebudú prekážky pri územnom
konaní z dôvodu odvolaní a iných
prieťahov, bude miestny úrad žiadať
o vydanie stavebného povolenia.
V záverečnej fáze sa nachádza
odčleňovanie geometrických plánov

dotknutých pozemkov. Následne by
mali prísť na rad rokovania a podpisy

zmluvy o odkúpení pozemkov.
-ab-; Foto: MiÚ

V Karlovej Vsi
je sčítaných 43
percent bytov

D

ostane Karlova Ves od
štátu viac peňazí na obnovu
ciest, chodníkov či údržbu
zelene? Všetko závisí od každého
Karlovešťana. Čím viac ľudí sa sčí
ta, tým viac finančných prostried
kov získa Karlova Ves na rozvoj.
Štatistický úrad evidoval pred
začiatkom sčítania v mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves celkovo 23
487 bytov. V celom Bratislavskom
kraji je evidovaných 455 550 bytov,
z ktorých už viac ako polovica je
sčítaná. Samotné mesto Bratislava
má zaevidovaných 53 percent by
tov. Najviac spracovaných bytov
má Vrakuňa a Záhorská Bystrica,
a to 91 percent. Vďaka spolupráci
a zodpovednému prístupu samospráv
je sčítanie domov a bytov na Slovensku
v pokročilej etape.
„Stav spracovania denne monitorujeme a s obcami intenzívne komunikujeme. Oceňujeme aktívny a zodpovedný prístup veľkej väčšiny obcí nášho
kraja zabezpečiť túto náročnú úlohu.
Najmä tých, ktoré pracujú plynule od
začiatku sčítania. Mnohé z nich sa
v spracovaní už blížia do finále, iné
sčítanie bytov už ukončili. Súbežne
s realizáciou sčítania domov a bytov
pripravujeme sčítanie obyvateľov,
ktoré nás čaká v budúcom roku,“ in
formuje riaditeľka pracoviska Štatis
tického úradu SR v Bratislave Silvia
K ARLOVESKÉ NOVINY

Szabová.
Hlavným cieľom sčítania domov
a bytov je získať komplexné, objek
tívne a jedinečné dáta, ktoré nemož
no získať z iných zdrojov. Výsledkom
budú údaje napríklad o vekovej štruk
túre domov a bytov, rozlohe obytnej
plochy, formách vlastníctva, počte
obytných miestností v bytových jed
notkách, spôsobe vykurovania, napo
jenia na verejné siete či o vybavenosti
kúpeľňou a záchodom. Novinkou
oproti minulosti budú podrobnejšie
informácie o obnove domov a bytov
z pohľadu obvodového plášťa, strechy,
okien či informácie o nadstavbách.
-mš-; Foto: MiÚ

Inzercia

KNÍHKUPECTVO
knihy

mapy

spoločenské hry

detské knihy

Knihy o Slovensku
Karloveské rameno 4B
pondelok – štvrtok:
piatok:

09:00 – 18:00
09:00 – 16:00

www.dajama.sk
www.karlovaves.sk
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5G vysielač znepokojil obyvateľov z Púpavovej

I

nštalácie nových 5G vysie
lačov vyvolávajú u niektorých
ľudí obavy. Podľa vyjadrení
odborníkov je však takéto vnímanie
neopodstatnené. Zariadenie na
Púpavovej 22 údajne nie je nebez
pečnejšie ako to predchádzajúce.
Mobilní operátori ponúkajú svojim
zákazníkov služby v 5G sieti, čím
modernizujú svoje vysielače. Jeden
z nich sa nachádza aj na Púpavovej
22. Niektorí obyvatelia okolitých
domov vyjadrili obavy z prítomnosti
nových vysielačov.
„Ako susedia domu sme veľmi
rozhorčení, že sme neboli informovaní
o zavádzaní 5G siete, pretože vplyv
elektrosmogu z vysielača zasahuje do
nášho každodenného života. Samozrejme, že by sme s 5G vysielačom
nesúhlasili. Žiaľ, v blízkosti vysielača
sa nachádza aj základná škola,“ ne
skrýva sklamanie z aktuálneho stavu
jedna z obyvateliek okolitých domov.
5G je rovnako bezpečná ako 4G
Ondrej Macko z portálu TOUCH
IT v 5G nevidí nič životu ohrozujúce.
„5G je elektromagnetické žiarenie,
a tak môže byť a je pre ľudský orga-

nizmus škodlivé. Rovnako ako keď si
fénujete vlasy, alebo keď sa pohybujete v prostredí, kde vysiela digitálna
televízia, alebo kde je dostupný 4G
mobilný signál. To je takmer všade na
Slovensku. Z hľadiska nebezpečnosti
je 5G rovnako bezpečná ako 4G sieť.
Spomínané fénovanie vlasov pôsobí
na ľudský organizmus viac škodlivo
ako pobyt v okolí, povedzme stovky
metrov od vysielacej stanice pre 5G.
Miera škodlivosti určite nie je vyššia
ako prostredie, v ktorom už roky
žijeme.“
O2 neeviduje sťažnosti
Operátor pri inštalácii vysielača
zmodernizoval
časti
technoló
gie, s ktorými súhlasilo spoločen
stvo vlastníkov bytov a nebytových
priestorov. „O2 si splnilo povinnosť
aj voči príslušnému stavebnému
úradu a na základe všetkých predložených potrebných dokumentov
Útvar vedúceho hygienika rezortu
Ministerstva dopravy SR súhlasil
s uvedením predmetnej základňovej
stanice do prevádzky. Základňová
stanica spĺňa všetky požiadavky kla
dené príslušnými právnymi predpismi

SR v záujme ochrany zdravia ľudí. Pre
preukázanie dodržiavania uvedených
predpisov sa vykonáva meranie intenzity elektrického poľa, a to nezávislou
spoločnosťou. Voči tejto konkrétnej
lokalite neevidujeme žiadne sťažnos
ti,“ povedala hovorkyňa O2 Tereza
Molnárová.
Oficiálna sťažnosť zatiaľ nebola
doručená ani správcovskej spoločnos

ti, ktorá poskytuje služby v oblasti
správy bytového domu na Púpavovej
22. V tejto problematike sme oslo
vili aj Regionálny úrad verejného
zdravotníctva. Úrad však do termínu
uzávierky neodpovedal, koľko pod
netov na prípadnú škodlivosť tele
komunikačného 5G signálu evidujú
a aké bude prípadné ďalšie riešenie
tejto situácie.
-ab-; Foto: MiÚ
Inzercia
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Umenie
prežiť
Pokúste sa zachytiť okamih doby, ktorá nám
prináša rôzne uhly pohľadov, skúseností
a emócií. Okrem súťaže o finančnú výhru
sa stane váš zachytený okamih súčasťou
vernisáže a výstavy na miestnom úrade
v Karlovej Vsi.
www.karlovaves.sk

PRIHLASOVANIE:

umenieprezit@karlovaves.sk
bližšie informácie: Fb Kamel Klub
KARLOVA
VES
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Zuzana Kováčová:
„Ak robíte prácu,
ktorá vás baví,
nemôže byť ťažká.“

P

racovala 27 rokov na chirur
gickom oddelení Národného
ústavu detských chorôb
v Bratislave. Jej srdcovou záleži
tosťou je starostlivosť o detských
pacientov so stómiou (vývod
z čreva alebo močového mechúra,
pozn. red.), ktorým pomáha skva
litniť život a zaradiť ich do bežných
detských aktivít. V septembri
bola jej dlhoročná práca ocenená
prestížnym ocenením Biele srdce,
ktoré udeľuje Slovenská komora
sestier a pôrodných asistentiek. Už
takmer 30 rokov býva na sídlisku
Dlhé diely. Stomická sestra a Kar
lovešťanka Zuzana Kováčová.
Slovenská komora sestier a pôrod
ných asistentiek vás 25. septembra
ocenila prestížnym ocenením Biele
srdce. Čo pre Vás znamená?
Dostala som ho na podnet regionál
nej komory sestier a bolo mi udelené
v kategórii Sestra v praxi na republi
kovej úrovni. Vnímam ho s pokorou
a zároveň ako vrcholné ocenenie mo
jej práce, ktorej sa venujem už skoro
34 rokov. Nie je ľahké splniť kritériá
pre získanie tohto ocenenia.

Aká bola vaša cesta k povolaniu
sestry?
Po ukončení štúdia na Stred
nej zdravotníckej škole na Nedba
lovej ulici v Bratislave som v roku
1986 nastúpila do Detskej fakultnej
nemocnice. Pracovala som tam až do

júna tohto roka spočiatku ako detská,
neskôr ako úseková sestra na detskom
chirurgickom oddelení na oddelení
dojčiat.
Je práca sestry na takomto oddelení
a s týmto typom pacientov niečím
iná?
Vyžaduje si v prvom rade vzťah
k deťom. Tým, že pri deťoch sú aj ich
rodičia, musí sa sestra naučiť pracovať
aj s nimi. Je to o to komplikovanejšie,
pretože naše oddelenie je aj urgentné.
To znamená, že sem často prichádza
jú deti po úrazoch. Sprevádzajú ich
rodičia, ktorí sú v strese. Sestra sa
musí teda nielen postarať o dieťa, ale
mala by mať aj dostatok empatie, aby
dokázala rodičov upokojiť a priviesť
ich k spolupráci. Ak robíte prácu,
ktorá vás baví, nemôže byť ťažká.
Od júna pracujete ako stomická
sestra. Akej skupine pacientov sa
venujete?
Ide o pacientov, ktorí majú vyve
dený umelý vývod z tenkého alebo
hrubého čreva na povrch tela, kde
je napojený na vrecúško, do ktorého
sa výlučky zachytávajú. Vrecúško
je prilepené na brucho. Učím ich,
ako majú používať túto zdravotnícku
pomôcku, keďže sa musí pravidelne
vymieňať. Pri novorodencoch ide
vždy o vrodenú chybu, ktorá sa čas
to vyskytuje u nedonosených detí.
Tie majú tzv. nekrotizujúcu entero
kolitídu. Tá sa po narodení prejaví

Zuzana Kováčová (úplne vpravo) na slávnostnom odovzdávaní ocenenia
Biele srdce.
K ARLOVESKÉ NOVINY

Maskota medvedíka Stomíka dostane od Zuzany
Kováčovej každý jej malý pacient.
črevnou nepriechodnosťou, ktorú
je potrebné dočasne riešiť umelým
vývodom. Môže to trvať rok, ale i nie
koľko rokov. U starších pacientov ide
skôr o dôsledok zápalových procesov
v čreve.
Spomenuli

ste, že by ste chceli so
svojimi kolegyňami prispieť k po
pularizácii práce sestier a k jej ce
lospoločenskému oceneniu.V čom
spočíva vaša iniciatíva?
Radi by sme prispeli k prezentácii
našej práce nielen na celoslovenskej,
ale aj na regionálnej úrovni, aby
sme zvýšili povedomie obyvateľov
o našom povolaní a získali ich pod
poru. Preto sme prišli s iniciatívou
Pochváľ svoju sestru, ktorej účelom je
verejne oceniť prácu tých našich ko
legýň, ktoré robia dobré meno nášmu
stavu a s ktorými sa ľudia dennodenne
stretávajú v rôznych ordináciách či
medicínskych pracoviskách. Môžu
tak urobiť akýmkoľvek spôsobom – či
už v miestnych periodikách, alebo na
sociálnych sieťach.
Ako sa dotkla aktuálna pandémia
práce zdravotných sestier? Pacien
ta síce lieči lekár, ale najviac práce
s ním majú práve zdravotné sestry.
Nedoceňujú sa skúsenosti, vedo
mosti či vzdelanie sestier náležitým
spôsobom. Možno to nie je až tak
známe, ale vzdelávanie sestier trvá
v súčasnosti až 9 rokov, pričom sa
dostanú až na úroveň druhého stupňa
vysokoškolského vzdelania. Vo
väčšine prípadov sa to neprejavuje na
ich pracovnom zaradení, ani na ich
odmeňovaní. Pandémia opäť ukázala

význam práce sestier pre spoločnosť.
Sestry sa stávajú hromozvodom ne
spokojnosti pacientov so stavom
v zdravotníctve. Sú to práve ony,
ktoré otvárajú dvere na ambulanciách.
Vážia si pacienti vašu prácu počas
druhej vlny koronavírusu viac?
Najviac ma zaráža, ako ľahostajne
k tejto hrozbe niektorí ľudia pristu
pujú. Kým sú v poriadku a nič im nie
je, je to fajn. Ale ak ochorejú a ocitnú
sa v úlohe pacienta a dostanú sa do
nemocnice, odnesie si to zdravotnícky
personál. Ten sa bude musieť obliecť
do ochranného výstroja a bude v ňom
musieť vydržať aj 6 hodín bez jedla,
bez tekutín, bez toalety.
Z práce sa každý deň vraciate do
mov na Dlhé diely. S rodinou ste sa
prisťahovali v roku 1991. Ako sa
vám tam býva?
Ako mladá rodina sme sa teši
li na pekné nové sídlisko. Projekty
sľubovali prostredie s plnou občian
skou vybavenosťou, parky a pekné
detské ihriská. Dlhé diely sú však
preplnené panelákmi a chýbala mi
tu zeleň, stromy. Veľmi ma ale teší,
že Karlova Ves začína realizovať
výsadbu, pribúdajú kvety, skrášľuje
sa okolie. Sama som sa pred piatimi
rokmi rozhodla skrášliť vchod pred
našim bytovým domom a upravila
som priedomie, nasadila kvety. Držím
prsty všetkým kompetentným, ktorí
sa podieľajú na rozvoji Karlovej Vsi
a verím, že bude jednou z najkrajších
častí Bratislavy.
-mš-; Foto: osobný archív
Zuzany Kováčovej, Peter Frolo
www.karlovaves.sk
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Nové oplotenie na Jamnického Jedáleň s novým linoleom

K

arlova Ves vymenila oplote
nie na ihrisku na Jamnic
kého ulici. Zamestnanci
Verejnoprospešných služieb Kar
lova Ves osadili nový plot po celom
obvode. Nové pozinkované pleti
vo by sa malo vyznačovať dlhšou
životnosťou, samozrejme, pod pod
mienkou, že ho návštevníci nebudú
úmyselne poškodzovať. Ak chceme,
aby verejné priestory slúžili svoj

mu účelu dlho, musíme sa k nim
správať zodpovedne.
Staré pletivo na betónovom ihrisku
malo najlepšie časy už za sebou. Diery
v ňom mu značne uberali na funkčnos
ti. Nebezpečne pôsobili vytŕča
júce drôty, na ktorých si v určitých
miestach mohol okoloidúci poškodiť
oblečenie.
-ab-; Foto: MiÚ

V

materskej škole na Kolís
kovej ulici vymenili starú
a nevyhovujúcu podlahovú
krytinu v školskej jedálni za novú.
Ide o ukážkový príklad drobnej
spolupráce mestskej časti, mater
skej školy a súkromného sektora.
Nemalú finančnú pomoc poskytla
Karlova Ves. Finančnú podporu na
nákup a práce poskytla aj súkromná
spoločnosť, rodičovské združenie pri
MŠ Kolískova a aj súkromné osoby.

„Týmto sa všetkým chceme poďakovať
za spoluprácu a finančnú pomoc. Robili sme to pre naše deti, ktoré sa môžu
stravovať v krajšom a bezpečnejšom
prostredí,” nešetrila vďakou riaditeľ
ka materskej školy Monika Šuleková.
MŠ Kolískova však čaká aj rozsiah
la hĺbková obnova. Práce začnú ešte
tento rok a budú pokračovať počas
budúceho roku.
-ab-; Foto: MiÚ

Inzercia

ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Dúbravka - Lysáková ulica

Tenisová hala - prenájom

Celoročné objednávky:

od 8 € / hod.
0905 109 378

2020 / 2021
0905 240532

Tenisová škola

Mgr. Michal VAVRO
0905 240 532

w w w.miso.o f irme.sk

Predškoláci zažili Deň na kolesách

U

ž po tretíkrát sa v materskej
škole Borská organizoval
športový deň, a to nie hoci
jaký. Posledný septembrový deň si
predškoláci priniesli do škôlky svo
je bicykle a kolobežky a s veľkými
očakávaniami sa tešili na nevšedné
zážitky.
Čo sa v mladosti naučíš, v sta
robe akoby si našiel. Platí to aj pri
získavaní pohybových návykov a ci
brenia ohľaduplnosti voči ostatným
členom premávky. Aj keď v tomto
prípade išlo iba o cvičnú jazdu na
ihrisku Púpavka, na ktorom sa Deň na
kolesách uskutočnil.
„V
rámci
týždňovej
témy
V zdravom tele zdravý duch sme zaradili ako každý rok do nášho programu
aktivít tento mimoriadne obľúbený
deň. Deň na kolesách preveril detské
schopnosti, obratnosť, vytrvalosť
a, samozrejme, súťaživosť, ktorá je
www.karlovaves.sk

deťom prirodzená. Učiteľky pripravili množstvo disciplín, ktoré deti bez
väčších problémov zvládli. Napätie
rástlo najmä keď súťažili dievčatá

proti chlapcom, všetci chceli vyhrať.
Na záver si deti medzi sebou zasúťažili na krátkej trase na čas. Vzišli nám
z toho traja víťazi, ako sa na správnej

súťaži patrí,“ zhodnotila akciu učiteľ
ka Zuzana Olgyayová.
-ab-; Foto: MŠ Borská 4
K ARLOVESKÉ NOVINY

240. výročie prvej písomnej zmienky o Karlovej Vsi
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Karlova Ves má 240 rokov
Vo fonde súkromného archívu rodiny Pálfiovcov z Erdödu, na zámku v Marcheggu,
v časti týkajúcej sa mestečka Devín, je na strane 225 záznam, ktorý v preklade znie:

„Majerská dedina Karlova Ves, nemecky Karlsdorf, Fascikel XXVIIb,
27. november 1780 v Devíne.
Jednoduchý odpis zmluvy prostredníctvom svedectva povereného vyslanca Najosvietenejšieho
zemského panstva s istými dolu podpísanými menovanými ľuďmi o stavaní želiarskych
domov na majerskom území panstva zakladanej dediny Karlova Ves a ratifikovaný
Vznešeným pánom grófom Karolom Pálffim.“

I

de vôbec o historicky prvý písomný záznam mena dediny Karlova
Ves. Deň 27. november 1780 preto môžeme jednoznačne považovať za
deň jej založenia a za jej zakladateľa grófa Karola Jozefa Hieronyma
Pálfiho (Pálffyho), vlastníka vtedajšieho panstva Devín, po ktorom bola
aj pomenovaná.
Karol Jozef Hieronym Pálfi sa narodil 1. októbra 1735. Jeho rodičia boli
gróf Mikuláš VII. Pálfi a grófka Sidónia rodená Althanová. Mal brata a šesť
sestier. Po univerzitných štúdiách pôsobil vo významných štátnych funkciách.
Bol napríklad radca dvorskej komory, skutočný vnútorný tajný radca, uhorský
podkancelár či kráľovský dvormajster. V roku 1791 sa stal dedičným ka
pitánom Bratislavského hradu a županom Bratislavskej stolice. Patril do užšie
ho kruhu spolupracovníkov panovníka Jozefa II. a bol podporovateľom jeho
reforiem, zrušenia nevoľníctva a zrovnoprávnenia cirkví. V roku 1807 bol ako
prvý Pálfiovec povýšený do stavu rakúskych kniežat. Zomrel 28. mája 1816
a pochovaný je v krypte františkánskeho kostola v Malackách.

Originál prvej písomnej zmienky
z archívu rodiny Pálfiovcov.
K ARLOVESKÉ NOVINY

Založenie dediny a obdobie do roku 1850
Prvé informácie o dedine Karlsdorf (maďarsky Károlyfalva) po jej založení
nachádzame na mape 1. vojenského, tzv. jozefínskeho mapovania z roku
1785. Stálo v nej deväť murovaných domov, vrátane majera Pálfiovcov a štyri
drevené stavby. Na potoku Suchá Vydrica (neskôr známy ako Karloveský po
tok) stál mlyn. Zbúrali ho v roku 1953 počas budovania električkovej trate do
centra dediny.
Oproti dedine sa v toku Dunaja nachádzal ostrov Rutten Leber, v preklade
Pečeň mieňa (druh ryby, pozn. red.). Bol predchodcom ostrova Käsmacher,
dnes známeho ako Sihoť. Zanikol počas veľkej dunajskej povodne v novembri
1787. So zánikom ostrova súvisí aj vznik Karloveského ramena, na ktorom
bolo 5 vodných mlynov. Na stráňach okolo potoka Suchá Vydrica dominovali
súvislé vinohrady. Viniču sa vtedy darilo aj na miestach, kde jeho pestovanie
neskôr z rôznych dôvodov zaniklo.
Prvý slovenský, ale nepoužívaný názov našej dediny bol Carolowa. Doz

Zakladateľ Karlovej Vsi,
knieža Karol Jozef Hieronym Pálfi.
www.karlovaves.sk
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240. výročie prvej písomnej zmienky o Karlovej Vsi


Prvé zobrazenie Karlovej Vsi na vojenskej mape z roku 1785.
vedáme sa ho zo Sumára sčítania obyvateľov Bratislavskej stolice z roku 1787.
Mala vtedy 75 obyvateľov. Známy Vályiho slovník z roku 1799 ju charakte
rizuje ako malú nemeckú dedinu. Dôvodom bola prevaha nemeckých priez
visk jej obyvateľov. Prví Karlsdorfčania boli želiari, poddaní Pálfiovcov.
Museli robotovať v panských lesoch a vinohradoch a od roku 1782 ročne
odvádzať panstvu stanovený výnos zo svojich usadlostí. Ako nádenníci – to
varichári pracovali aj vo viniciach pressburských vinohradníkov, ktorí vlast
nili väčšinu viníc v chotári dediny. V daňovom registri Devína z roku 1824
však už nájdeme aj mená 28 prvých karlsdorfských vinohradníkov ako platcov
pozemkovej dane. Tu sú niektoré z nich: Müller, Bohunský, Lučanič, Homola,
Gazarek, Lehrnbecher, Gulár, Zelenka.
Počet obyvateľov dediny Karlsdorf sa zvyšoval len veľmi pomaly. V roku
1828 mala 120, v roku 1850 170 obyvateľov. Od svojho vzniku v roku 1780
bola osadou Devína. Richtára a dvoch prísažných mala až od roku 1824.
Prvým richtárom bol Johan Holzer. Známe sú aj mená desiatky richtárov.
Prvým učiteľom v dedine, a to v rokoch 1827 – 1856, bol Matúš Kratochvíla.
Po ňom v tunajšej pobočke devínskej cirkevnej školy vyučoval učiteľ Juraj
Král.
Počas epidémie cholery v rokoch 1831 – 1832 zo 120 obyvateľov zomreli
4 muži a 2 ženy. Približne rovnaký počet zomrelých v prepočte na 100 oby
vateľov bol aj v Devíne a v susednej Dúbravke.
Obdobie rokov 1850 – 1918
V dedine postupne pribúdali obyvatelia so slovenskými priezviskami.
Od roku 1851 bol Karlsdorf už slovenskou dedinou. Potvrdzuje to Uhorský
geografický slovník z rovnakého roka. Počet obyvateľov aj naďalej rástol
veľmi pomaly. Na prelome storočí mala 388, v roku 1910 len 490 obyvateľov.
Malý počet obyvateľov bol pravdepodobne príčinou, prečo v obci dlho ne
bol žiadny sakrálny objekt. Okolnosti súvisiace s vybudovaním Kaplnky sv.
Jána Nepomuckého objasňuje devínsky farár František Krómy v liste svojmu
predstavenému. Okrem iného uvádza, že kaplnku nechal na vlastný náklad
(2400 zlatých) postaviť Karlovešťan Matúš Lučanič. Vysvätená bola 30. sep
tembra 1860.
V roku 1885 sa otvorila brána prvej karlsdorfskej samostatnej školy.
Postavili ju v hornej časti vtedajšej hlavnej ulice. Bola v nej jedna trieda
a byt učiteľa. Jej prvým učiteľom bol Jozef Buzna. Od roku 1893 tam celých
32 rokov pôsobil ako učiteľ a správca Ján Alexander Čáp.
Zbor dobrovoľných hasičov bol jediným spolkom Karlsdorfčanov, ktorý
vznikol v období rakúsko-uhorskej monarchie. Založili ho v roku 1897.
Popri ochrane majetku a životov obyvateľov sa stal inštitúciou, ktorá priaz
nivo ovplyvňovala spoločenský a kultúrny život v obci. V tomto období
už karlsdorfskí vinohradníci vlastnili v chotári desiatky vinohradov.
www.karlovaves.sk

Z pozemkovej knihy Devína z roku 1866 sa dozvedáme, že najväčšími
vlastníkmi vinohradov v Karlsdorfe boli Jakub Lučanič, František Müller
a príslušníci rodiny Bohunských. Do zoznamu vinohradníkov vtedy pribud
li mená Kratochvíla, Bergl, Haasz a ďalšie. Podľa župnej štatistickej správy
z roku 1866 sa v Karlsdorfe vyprodukovalo 8000 okovov (vedier), v prepočte
4240 hektolitrov vína. Koncom 19. storočia pribúdajú ďalší vlastníci vinohra
dov: Baumgartner, Marek, Jánošík, Tomek, Kostolanský, Laznovský a ďalší.
Okrem prác vo vinohradoch Karlsdorfčania veľa pracovných príležitostí
v okolí svojho bydliska nemali. Preto v roku 1871 privítali vybudovanie
továrne na patróny, známej Patrónky. Bola blízko, a teda dostihnuteľná pešo.
Stala sa „ich“ fabrikou. V roku 1886 našli Karlsdorfčania pracovné príležitosti
aj v mestskej vodárni, ktorá bola v obci vybudovaná.
Obdobie rokov 1918 – 1938
Po vzniku ČSR bola jednou z prvých administratívnych zmien zmena náz
vu. Dedina Karlsdorf sa zmenila na Karlova Ves. Naďalej ostala osadou Deví
na. Jej prvým richtárom sa stal Jozef Bohunský. Richtárčil do roku 1934.
Zmena Bratislavy na politicko-administratívne centrum naštartova
la nebývalý rozvoj Karlovej Vsi. Počet jej obyvateľov prudko narastal. Do
roku 1930 sa zvýšil na 963, a do roku 1938 na 1164 obyvateľov. Magistrát
Bratislavy sa preto rozhodol riešiť jej dopravné spojenie s mestom. Električka
sa tak ku katastru Karlovej Vsi priblížila v roku 1929.
Karlovešťania začali s obnovou svojich vyše storočných domov a pribúdali
desiatky nových. Medzi nimi domy Ferdiša Jurigu, Floriána Tománka, vila
bratislavských Prügerovcov a ďalšie. Jednotriedna škola z roku 1885 už
nestačila. V roku 1926 po jej rekonštrukcii vznikla nová, dvojtriedna a mo

Dychová hudba karloveských hasičov (1919).
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240. výročie prvej písomnej zmienky o Karlovej Vsi

Ženský zákon v podaní karloveských ochotníkov (1927) v hostinci
Jozefa Ružu ml.
dernejšia s dvorom čiastočne upraveným pre športy a telesnú výchovu.
Spolok sv. Michala na čele s Ferdišom Jurigom pripravil prestavbu kaplnky.
Nový Kostol sv. Michala bol slávnostne vysvätený 26. júna 1936.
Zmáhala sa aj kultúra. Karloveskí hasiči už v roku 1919 založili svoju
dychovku a v roku 1928 začal pracovať ochotnícky divadelný krúžok. Kar
loveskému publiku predviedol desiatky divadelných hier, v ktorých prinášali
radosť, smútok, poučenie i zábavu.
Zo športových organizácií ako prvá začala v roku 1927 pôsobiť RTJ – Ro
botnícka telocvičná jednota. Športový klub ŠK Karlova Ves vznikol o rok
neskôr. V karloveskom futbalovom mužstve hral Julo Tomanovič, neskôr
brankár ŠK Bratislava. V obci pôsobila aj miestna športová organizácia Sokol.
Obdobie rokov 1938 – 1945
Podľa dohôd z Mníchovskej konferencie, Nemecká ríša obsadila Devín
24. novembra 1938. Už začiatkom februára 1939 delegácia občanov Kar
lovej Vsi na čele s vládnym komisárom obce Jozefom Bohunským odovzdala
vládnemu komisárovi Bratislavy Belovi Kováčovi žiadosť o pripojenie obce
k Bratislave. Jozef Bohunský už 13. februára 1939 listom Belovi Kováčovi
žiadosť o pripojenie k Bratislave ruší. Odvoláva sa na výsledok podpisovej
akcie, v ktorej sa väčšina Karlovešťanov vyslovila proti pripojeniu, hlavne
z dôvodu predpokladaného vyššieho daňového zaťaženia. Mal rozhodnúť kraj
ský úrad a ministerstvo vnútra. Ešte päť rokov si Karlova Ves užívala samo
statnosť. K Bratislave bola napokon pripojená vyhláškou Ministerstva vnútra
až 2. decembra 1943.
Stratou Devína nastali Karlovešťanom krušné časy. Mali totiž svoje
vinohrady a záhrady za hranicou. Na vstup do nich potrebovali osobitné povo
lenie nemeckých úradov. V cudzom štáte sa ocitol aj karloveský „spasinek“,
dnes Kráľova hora. Tým definitívne zanikol v dedine chov hovädzieho dobyt
ka.
V prvých rokoch vojny, ktorá vypukla v roku 1939, život v Karlovej Vsi
prebiehal takmer v starých koľajach, no pod vedením novej politickej moci.
Hlinkova slovenská ľudová strana menovala vládneho komisára. Politické,
spoločenské a športové organizácie boli totalitnou mocou zrušené. Špor
tu sa venovala len miestna organizácia Hlinkovej mládeže. V rokoch 1941

Box v Domove mládeže (1947).
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a 1942 pripravila na dvore školy športové dni aj s kultúrnym programom.
V tradícii divadelného krúžku karloveských hasičov pokračoval Štefánikov
ochotnícky divadelný krúžok pod vedením Milana Kozlíka. No aj jeho činnosť
pomaly slabla. Bola vojna, totalitná moc úradovala, front sa blížil, neskôr boli
časté poplachy. Na spoločenský život, kultúru a šport bolo treba zabudnúť.
V roku 1942 bol menovaný nový vládny komisár obce Anton Bohunský.
Neskôr, podľa novej úpravy, už nebol vládnym komisárom, ale starostom
obce.
Obdobie rokov 1945 – 1968
Po oslobodení v roku 1945 sa Karlova Ves stala súčasťou mestského ob
vodu Bratislava-Staré Mesto. V roku 1949 v rámci ÚNV Bratislava vznik
la Obvodná rada VI. Karlova Ves. Jej predsedníčkou bola Antónia Zvárová.
V roku 1960 vznikol Obvodný národný výbor Karlova Ves-Devín so sídlom
v Karlovej Vsi. Jej predsedníčkou sa opäť stala Antónia Zvárová a neskôr Ján
Ebringer. V rokoch 1951 – 1955 sa Karlova Ves ocitla v hraničnom pásme, do
ktorého bolo možné vstupovať iba na povolenie.
Roky po skončení vojny možno nazvať zlatým vekom karloveského športu.
Jeho centrom bol v rokoch 1945 – 1951 Domov mládeže na dnešnej Mole
covej ulici. V ďalších rokoch to bola Sokolovňa na Slávikovej lúke, ktorá aj
dnes slúži športovcom ako lodenica. V športových súťažiach vo volejbale, fut
bale, boxe a v hokeji dosahovali karloveské mužstvá vynikajúce výsledky.
Obetavým organizátorom športového života bol Cyprián Bernát.
Karloveskí ochotníci si po vojne trúfli aj na náročnejšie žánre. Veľkým
diváckym zážitkom boli operety Gejzu Dusíka Keď rozkvitne máj a Modrá
ruža. Dňa 3. júna 1962 bol slávnostne otvorený dom kultúry, dnešné KCK.
Po rozpačitom rozbehu sa neskôr stal významným kultúrnym centrom života,
v ktorom našli uplatnenie viaceré umelecké žánre, hudobné skupiny aj kar
loveskí ochotníci.
Významnou udalosťou 22. augusta 1960 bolo otvorenie novej školy, dnes na
Karloveskej ulici č. 3. Prvý riaditeľ Andrej Bakalár riadil 25-členný učiteľský
zbor. Dnes je v tejto budove Základná umelecká škola Jozefa Kresánka.
Jednotné roľnícke družstvo (JRD) Karlova Ves-Devín vzniklo v roku
1954 odčlenením karloveskej vinohradníckej skupiny od JRD Bratislava-Vi
nohrady. Jeho prvým predsedom bol Otakar Landsman a po ňom Anton Ga
zarek. Členskú základňu družstva tvorili prevažne Karlovešťania, ktorí pred
(nie vždy dobrovoľným) vstupom do družstva s húževnatosťou obrábali svoje
vinohrady a záhrady. Tieto vlastnosti dobrých hospodárov preniesli aj do čin
nosti družstva, ktoré dosahovalo veľmi dobré hospodárske výsledky.
V zmysle schváleného územného plánu sa začala v roku 1964 výstavba kar
loveských sídlisk. Postupovala pomerne rýchlo. Poslední obyvatelia dediny
Karlova Ves sa do nových panelákov sťahovali v roku 1969.
Záver
Dnes pri 240. výročí založenia Karlovej Vsi môžeme súhlasiť, že K. J.
H. Pálfi mal šťastnú ruku pri rozhodovaní, kde na svojom panstve vybuduje
novú dedinu. Jej umiestnenie v blízkosti mesta sa ukázalo prospešným pre
obe strany, teda pre Bratislavčanov i pre Karlovešťanov. Na trhoch Bratislavy
Karlovešťania speňažovali všetko, čo vypestovali. Zjari najmä narcisy, tu
lipány, pivónie a čerešne. Neskôr aj ruže, známy karloveský egreš a broskyne.
Aj vínko, ktoré dorobili, chodili pod karloveské viechy popíjať prevažne
bratislavskí štamgasti. V bratislavských fabrikách našli neskôr mnohí Kar
lovešťania zdroj svojho živobytia.
Pre Bratislavčanov bola Karlova Ves zeleným zázemím, kde radi trávili časť
svojho voľného času kúpaním sa v Karloveskom ramene a na prechádzkach
a výletoch do jej okolia. Obyčajne ich končili posedením pod viechou alebo
v niektorom z karloveských hostincov. Príťažlivou atrakciou boli každoročné
karloveské hody, ktoré navštevovali aj tisíce Bratislavčanov. Nie len víno, ale
aj voda pochádzali z Karlovej Vsi. Pripomeňme tiež, že najvyšší predstaviteľ
mesta, predseda Ústredného národného výboru Bratislavy, bol v rokoch 1954
– 1957 karloveský rodák František Čáp.
Matúš Šrámek
Zdroje: Archív mesta Bratislavy, Štátny archív Bratislava a Modra,
Univerzitná knižnica Bratislava. Vladimír Horváth: Bratislavský
topografický lexikón. Matúš Šrámek: Karlova Ves taká bola.
www.karlovaves.sk
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VÝZNAMNÍ KARLOVESKÍ RODÁCI
Jozef Ruža ml. (1866 – 1935) bol vinohradník a hostinský,
dobrý hospodár. Keď bolo treba, neodmietol pomoc obci, ani
občanom. Za to si vyslúžil vážnosť a uznanie. Jeho prvý hosti
nec na hlavnej ulici zbúrali. Druhým je dodnes známa Riviéra,
ktorý v zmenenej podobe existuje dodnes.
Jozef Bohunský (1883 – 1946) bol v rokoch 1919 – 1933
karloveský richtár, mal nemalý podiel na príprave a prebudo
vaní budovy starej školy a na prestavbe karloveskej kaplnky na
Kostol sv. Michala. V období rokov 1939 – 1942 bol predse
dom Zboru dobrovoľných hasičov v Karlovej Vsi a rovnako
aj vládnym komisárom obce.
František Čáp (1907 – 1968) bol pôvodne typograf, no venoval
sa aj politike. Počas SNP člen ilegálnej SNR, v období rokov
1946 – 1948 poslanec SNR, 1948 – 1954 poslanec NZ ČSR,
1954 – 1957 predseda ÚNV Bratislava.
František Havránek (1923 – 2011) bol futbalista. V rokoch
1978 – 1984 ústredný tréner reprezentačného mužstva ČSR, tréner
olympijského mužstva ČSR, ktoré získalo na olympiáde v Moskve
v roku 1980 zlatú medailu. V zahraničí trénoval APE Larnaca,
AEL Limasol a Ruch Chorzów, doma Hradec Králové, Sláviu
Praha a Zbrojovku Brno.
Arnošt Zaczko ml. (1925 – 2002) bol umelecký reštaurátor
historických hodín. Počas štyridsaťročnej práce v SNM
v Bratislave prešli takmer všetky historické hodiny na Sloven
sku jeho rukami. Vracal im nielen funkčnosť, ale aj niekdajšiu
krásu. V mladosti bol aj kajakárom v Tatrane Karlova Ves.
Libor Ebringer (1931 – 2015) prof. RNDr. Bol v roku 2012
vyznamenaný prezidentom republiky Radom Ľudovíta Štúra
II. triedy. Bol významným slovenským vedcom – mikro
biológom. Bol vysokoškolským učiteľom, propagátorom
slovenskej salašníckej bryndze, dlhoročným vodcom kar
loveských skautov. Bol emeritným richtárom Karlovešťanov,
ktorí žili v pôvodnej dedine.
Leopold Haverl (1936 – 2016) bol divadelný, filmový,
rozhlasový a televízny herec. V roku 2006 bol vyznamenaný
prezidentom republiky Pribinovým krížom I. triedy. Od roku
1967 bol členom činohry SND. Populárny Hafi na Karlovu Ves
nikdy nezabudol a rád sa medzi svojich rodákov vracal.
Ľubomír Kadnár (1941 – 2008) bol rýchlostný kanoista, špor
tový funkcionár, 26-násobný majster Československa, účastník
olympiády v Mníchove a viacerých majstrovstiev Európy,
tréner československých a slovenských reprezentantov
v kanoistike, spoluzakladateľ Slovenského olympijského výbo
ru, nositeľ vyznamenania Zlaté kruhy SOV. Bol aj dlhoročným
predsedom Vodáckeho klubu Tatran Karlova Ves.

Družstevná oberačka (1955).
www.karlovaves.sk



VÝZNAMNÉ UDALOSTI
Z HISTÓRIE KARLOVEJ VSI
1780 založenie majerskej dediny Karlsdorf,
Károlyfalva
1785 prvé zobrazenie na mape (1. vojenské,
jozefínske mapovania)
1803 prvý výskyt jej mena v novinách
(Pressburger Zeitung)
1805 prvá pozemková kniha s menami
19 vlastníkov pôdy
1824 Johann Holzer, prvý známy karloveský richtár
1827 Matúš Kratochvíla, prvý učiteľ v dedine
1831 počas epidémie cholery zo 120 obyvateľov
zomreli 4 muži a 2 ženy
1860 vysvätenie kaplnky sv. Jána Nepomuckého
1885 otvorenie prvej školy a vymenovanie Jozefa
Buznu za jej učiteľa
1886 uviedli do prevádzky mestskú vodáreň
1897 založenie dobrovoľníckeho hasičského zboru
1919 zmena názvu obce z Karsdorf, Karolyfalu
na Karlova Ves
1926 založenie vinohradníckeho spolku
1926 otvorenie novej školy (vznikla prestavbou
starej z roku 1885)
1927 založenie prvej športovej organizácie,
Robotníckej telocvičnej jednoty (RTJ)
1928 založenie divadelného krúžku pri zbore
dobrovoľných hasičov
1929 prvá trať električky do Karlovej Vsi
1930 elektrifikácia obce
1936 vysvätenie Kostola sv. Michala (po prestavbe
Kaplnky sv. Jána Nepomuckého)
1938 vznik samostatnej obce Karlova Ves
(po obsadení Devína Nemeckou ríšou)
1943 pripojenie Karlovej Vsi k Bratislave
1950 Ferdinand Juriga zomrel 22. novembra
vo svojom dome v Karlovej Vsi
1960 otvorenie novej školy, dnes ZUŠ Jozefa Kresánka
1961 schválenie územného plánu mesta Bratislavy –
výstavby karloveských sídlisk
1962 otvorenie domu kultúry, dnes KCK
1964 začatie výstavby sídliska Kútiky
1969 svoje domovy opúšťajú poslední Karlovešťania
a dedina zaniká
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Niektorí rodičia robia
z detských ihrísk odkladisko
starých hračiek

O

stávajú na ihriskách sku
točne hračky, s ktorými sa
deti hrajú, alebo sa piesko
viská stávajú zberným miestom
hračkárskeho odpadu? Niektoré
ihriská a pieskoviská pôsobia na
prvý pohľad ako zberný dvor.
Pieskoviská sa stali útočiskom
pre staré košíky, vozíky, kočíky,
autá, ktorým v mnohých prípadoch
k úplnej funkčnosti niečo chýba. Pre
to sa s nimi nehrajú ani samotné deti
a v konečnom dôsledku pôsobia na
ihrisku ako prekážka.
Netreba asi zdôrazňovať, že na
ihriskách sa pohybujú deti od jed
ného roka až po deti v školskom veku.
Hlavne tí najmenší o odložené hračky
zakopávajú a nechcene sa ocitajú na

zemi. V prípade ostrých hrán môže
prísť aj k porezaniu či iným vážnejším
zraneniam.
Odložené hračky nepomáhajú ani
pri údržbe ihrísk. Pracovníci verejno
prospešných služieb, ktorí sa o ihriská
starajú, musia hračky najprv z ihriska
pozbierať a až následne môžu začať
reálne pracovať. V súčte hračiek na
ihriskách to takisto spôsobuje nemalú
časovú stratu.
Domáce hojdačky sú nelegálne
Ďalšou kategóriou ľudskej vynalie
zavosti sú hojdačky prinesené
z domu a pripevnené o konštrukcie
herných zostáv. Je pravdou, že nie
všetky detské ihriská majú k dis
pozícii hojdačky, avšak v prípade
inštalácie vlastných hojdačiek ide

o porušenie bezpečnostných noriem.
Za bezpečnosť na detských ihriskách
je zodpovedný ich správca, ktorému
neostáva nič iné, ako tieto hojdačky
odstrániť.
Či už ide o odložené hračky ale
bo iné privezené herné prvky, malo
by byť v záujme rodičov, aby boli

ihriská naďalej bezpečným miestom
pre trávenie času s deťmi. Je preto
potrebné v čo najvyššej miere elimi
novať potenciálne riziká, ktoré by bez
pečnosť detí mohli ohroziť, dnes už aj
z epidemiologických dôvodov.
-ab-; Foto: MiÚ

V MŠ Pod Rovnicami tvorili
z darov jesene

Tilgnerku ozdobili
slovenské pamiatky

D

P

ary jesene sú inšpiráciou na
tvorenie s deťmi. Vedia to
aj v materskej škole (MŠ)
Pod Rovnicami. Napokon už naši
predkovia na jeseň vyrezávali svet
lonosov z tekvíc.
Aj rodičia z triedy Žabky sa in
špirovali touto tradíciou a spoločne so
svojimi deťmi vyrezali svetlonosov,
ktorými vyzdobili školský dvor.
Ostatné deti hodnotili ich výtvory

OZNAM

a použili na to ďalší z darov jesene
– gaštany. Dávali ich k tým svetlono
som, ktoré sa im najviac páčili.
„Po spočítaní gaštanov bol podľa
výberu detí vybraný najkrajší svetlonos. Vyhrali však všetky. Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí
víkendový čas strávili spolu s deťmi
a vyrezali úžasné tekvičky,“ odkázala
rodičom riaditeľka MŠ Jana Čechová.
-mš-; Foto: MŠ Pod Rovnicami 1

Karloveská knižnica
je až do odvolania zatvorená.
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oznáš Slovensko? Tak znel
názov celoškolskej dejepis
no-výtvarnej súťaže na Spo
jenej škole Tilgnerova, ktorá sa
konala počas celého septembra.
Žiaci v nej preniesli krásy Sloven
ska na papier alebo do 3D modelov.
Dovolenka na Slovensku sa stala
„tutovkou“ tohtoročného leta. Pre
mnohých to bola príležitosťou na
objavovanie zaujímavostí domácej
prírody a pamiatok. ,,Súťaž tematicky
nadviazala na letné prázdniny, keď
sme kvôli pandémii Covid-19 necestovali do zahraničia, ale mnohí ob-

javovali krásy Slovenska, na ktoré
by inak nebol čas či chuť,“ objasnila
Adriana Hlavinková, ktorá súťaž ini
ciovala.
Na hodinách výtvarnej výchovy
a dejepisu učitelia oboznámili žiakov
so súťažou, ktorej cieľom bolo vytvoriť
nejakú slovenskú pamiatku – budovu,
pamätník, sochu. Na výstave, ktorá
bola vo vestibule školy, si následne
mohli súťažné projekty prezrieť všetci
Tilgneráci. Učiteľská porota na čele
s učiteľkou výtvarnej výchovy Luciou
Stasselovou napokon vybrala víťazov.
-ab-; Foto: SŠ Tilgnerova 14

Čičmany
v okrese Žilina
sú preslávené svojimi
maľovanými vzormi
na dreveniciach.
www.karlovaves.sk
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Triedením odpadu šetríme prírodu i vlastnú peňaženku

T

outo filozofiou sa riadi
čoraz viac ľudí, ktorým nie
je ľahostajný osud život
ného prostredia. Triedenie odpadu
prináša osoh aj našim peňažen
kám, i keď si to zrejme mnoho ľudí
neuvedomuje. Vieme však triediť
odpad správne? Vieme, ktorý druh
odpadu kam patrí? A čo sa deje
s vytriedeným odpadom?
V minulom roku vyprodukovali
obyvatelia Bratislavy celkovo 141
785 ton odpadu, z čoho bolo 29 536
ton triedeného odpadu. To predstavu
je približne 21 percent z celkového
množstva odpadu. Karlovešťania
dodali približne 11 percent z tohto
množstva. Zamestnanci spoločnosti
Odvoz a likvidácia odpadu Bratisla

va (OLO), mestského podniku na
zber, triedenie a likvidáciu komunál
neho odpadu, odviezli 112 249 ton
zmesového komunálneho odpadu (čo
predstavuje 79 percent z celkového
množstva odpadu), 9 786 ton papiera
(7 percent), 6 619 ton plastov (5 per
cent), 7 515 ton skla (5 percent) a 5
614 ton bioodpadu (4 percentá).
Aj na týchto číslach vidieť, aké
veľké rezervy majú obyvatelia
Bratislavy v triedení komunálneho
odpadu.
„Zmesový komunálny odpad sa
energeticky zhodnocuje v spaľovni.
Vytriedené zložky odpadu sa ďalej
triedia a materiálovo zhodnocujú.
Zber separovaného odpadu obyvatelia bytových domov neplatia. Inými

Sklo
Jeho výhodou je prakticky neobmedzený počet cyklov re
cyklácie. Sklenené črepy vo výrobe skla nahrádzajú jednu
štvrtinu sklárskeho piesku a znižujú množstvo energie na
roztavenie o 25 percent.
Papier
Papier je veľmi dobre recyklovateľný, ale pri každom re
cyklačnom cykle sa jeho vlákna skracujú. Je možné ho
recyklovať maximálne osemkrát. Jeho recykláciou šetríme
lesy a znižujeme množstvo chemických látok vypúšťaných
do ovzdušia pri výrobe.
Plasty
Separáciou plastov šetríme prírodné zdroje – ropu, a tiež
energiu na jej ťažbu. Z recyklovanej PET fľaše už nikdy
nebude PET fľaša. Plast sa podrví na vločky alebo spracu
je na vlákna a použije sa ako prímes pri výrobe lavičky či
flísovej bundy.
Kov
Klasické kovové konzervy a iný drobný kovový odpad je
možné vhodiť do zmesového odpadu, keďže v spaľovni sa
tento materiál vytriedi pomocou silných magnetov. Nie však
hliníkové nápojové plechovky. Tie patria do žltého kontaj
nera na plast.
Nápojové kartóny
Ich recyklácia je zložitá, keďže sú zložené z viacerých
spojených vrstiev (z vonkajšej strany z papiera a fólie
a z vnútornej strany z hliníka). Tieto odpady sa priamo
nerecyklujú za účelom získania pôvodnej suroviny, ale ma
teriálovo sa zhodnocujú a vyrába sa z nich napríklad staveb
ný materiál. Nápojové kartóny sa zbierajú spoločne s plas
tom do žltých kontajnerov.

www.karlovaves.sk

slovami, čím viac odpadu sa v bytových domoch vyseparuje, tým menej
obyvatelia platia za odvoz zmesového
komunálneho odpadu,“ informuje
asistentka predstavenstva OLO Linda
Golejová.
Ako správne triediť odpad?
V Bratislave sa uplatňuje princíp
rozdelenia zberných nádob podľa
farieb. Zelená je určená na sklo,
modrá na papier, žltá na plasty, kovy
a nápojové kartóny a hnedá na biolo
gicky rozložiteľný odpad.
„Bohužiaľ, naši zamestnanci často nachádzajú pri spracovaní triedeného odpadu nesprávne vhodené
druhy odpadu, alebo znehodnotené
jeho znečistením. Zvyšuje to prácnosť
a náročnosť triedenia čo sa samoz-

rejme prejavuje aj na efektívnosti,“
dodáva Linda Golejová.
Opätovným využívaním odpadov
ako druhotnej suroviny sa nielen še
tria prírodné zdroje, ale zároveň sa
znižuje znečisťovanie ovzdušia a vôd
pri ich spracovaní. Klesá aj spotreba
energie na ich získavanie a spraco
vanie. Odborníci upozorňujú, že re
cykláciou 100 ton papiera sa ušetrí 1
hektár storočného lesa. Recykláciou
1 kg železného šrotu sa ušetria 4 kg
rudy.
Vďaka recyklácii je možné ušetriť
aj veľké množstvo energie. Pri skle je
to 25 percent, pri papieri 70 percent,
pri kovoch 74 percent, pri hliníku 95
percent a pri plastoch až 97 percent.
-mš-; Foto: ilustračné (OLO, internet)

Najčastejšie chyby pri triedení
Rolky od WC papiera a kuchynských utierok patria do zmesového odpadu. Sú vyrobené z viackrát recyklovaného
papiera a nie je možné ich opäť recyklovať.
Kartónový obal na vajíčka patrí do zmesového odpadu. Je vyrobený z viackrát recyklovaného papiera a už nie je
možné ho opäť recyklovať.
Škatuľa od pizze patrí do zmesového odpadu alebo do kompostu, keďže ide o papier silne znečistený mastnotou.
Termoobal na jedlo, ak nie je zamastený, patrí do žltého kontajneru na plast. V opačnom prípade do zmesového
odpadu.
Polystyrén patrí do žltého kontajneru na plast alebo na zberný dvor.
Použitý kuchynský olej patrí na zberný dvor, keďže ide o nebezpečný odpad. Dá sa odovzdať aj na vybraných čer
pacích staniciach Slovnaft alebo na pravidelných sobotných trhoch v Starej Tržnici v Bratislave. Kuchynský olej,
ktorý skončí po použití vo výlevke či WC, upcháva potrubie a následne výrazne komplikuje a predražuje čistenie
v čističke odpadových vôd.
Použité papierové vreckovky, kuchynské utierky a servítky sú znečistené, preto patria do zmesového odpadu
alebo do kompostu. Nie je možné ich recyklovať.
Baterky je potrebné odovzdať do zberných nádob, ktoré sa nachádzajú v elektroobchodoch, v mnohých supermar
ketoch, ale aj pri vstupe do budovy karloveského miestneho úradu a Centra služieb občanom.
Batérie a akumulátory sú nebezpečným odpadom, a preto patria na zberný dvor.
Elektroodpad ako sú drobné elektrospotrebiče, káble a nabíjačky sa dajú odovzdať v elektroobchodoch.
Veľké spotrebiče môžete odovzdať predajcovi pri kúpe nového spotrebiča alebo ich odviezť na zberný dvor.
Vypálené žiarivky môžete ich odovzdať v elektroobchodoch, obchodoch so svietidlami alebo na zbernom dvore.
Ide o elektroodpad, ktorý obsahuje nebezpečné chemikálie.
Odpady z domácej chémie sú nebezpečným odpadom, ktorý patrí na zberný dvor.
Lieky, ktoré sú nespotrebované (aj načaté balenia), treba odniesť do lekárne, kde sa ich zodpovedne zbavia. Ak by
sa dostali na skládku, hrozí únik nebezpečných zložiek do prostredia.
Starý mobil môžete odovzdať v elektroobchodoch alebo u mobilného operátora.
Drevo a nábytok môžete odovzdať na zbernom dvore alebo počkať na zvoz veľkorozmerného odpadu, ktorý pravi
delne organizuje Karlova Ves.
Drobný stavebný odpad patrí na zberný dvor.
Pneumatiky patria do pneuservisu alebo na zberný dvor.
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O výrub alebo rez dreviny
treba požiadať miestny úrad

A

k chcete požiadať o výrub
alebo rez stromu či
o inú formu starostlivosti
o verejnú zeleň, musíte tak urobiť
prostredníctvom novej žiadosti.
Nájdete ju na webovej stránke Kar
lovej Vsi, v Centre služieb občanom
či na vrátnici miestneho úradu.
Pracovníci referátu životného pro
stredia každý podnet zodpovedne
preveria a posúdia.
„V tlačive je potrebné uviesť presnú
adresu a popis miesta, kde treba vykonať údržbu. Dôležité je napísať, či má
žiadateľ záujem o rez, výrub, výsadbu
stromov alebo krov, pokosenie trávy
či odvoz bioodpadu. Ak si žiadateľ
želá byť informovaný o vyhodnotení
svojho podnetu, je potrebné doplniť aj
kontaktné údaje,“ informuje o náleži
tostiach žiadosti Lucia Gašparová
z referátu životného prostredia
miestneho úradu. Na tlačive žiadosti
žiadateľ nájde aj podrobné poučenie
o ďalšom postupe. Vyplnenú žiadosť
je potrebné podať v podateľni na vrát

nici miestneho úradu, alebo je možné
poslať ju elektronicky na e-mailovú
adresu zelen@karlovaves.sk.
Výrub je povolený len od októbra
do marca
„Všetky podnety na rezy stromov
a krov postupne preverujeme priamo v teréne a vyhodnocujeme rozsah
a spôsob údržby. Podľa náročnosti ich
potom zaradíme do harmonogramu
údržby, ktorú vykonávajú zaškolení
zamestnanci karloveských verejnoprospešných služieb alebo arboristická firma,“ ozrejmuje ďalší postup
Lucia Gašparová. Výruby sa vykoná
vajú v mimovegetačnom období od 1.
októbra do 31. marca. Ako však upo
zorňuje Lucia Gašparová, častokrát je
požiadavka na výrub neopodstatnená
a postačuje odborne prevedený rez
stromu alebo kru, ktorým sa problém
vyrieši.
Ak sa zeleň nachádza na pozemku,
ktorý nie je v správe mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves, podnet spolu
s návrhom riešenia odstúpia príslušnej

Výruby a rezy stromov robia zaškolení pracovníci karloveských
verejnoprospešných služieb.
fyzickej, právnickej osobe alebo in
štitúcii. „Samozrejme takýto postup
môže nejaký čas trvať, a preto prosíme
obyvateľov o pochopenie a trpezlivosť. Pri riešení podnetu musíme brať

na zreteľ aj pravidlá, ktoré stanovuje
príslušná legislatíva,“ uzatvára Lucia
Gašparová.
-mš-; Foto: MiÚ

Jesenná deratizácia prebieha do novembra

R

egionálny úrad verejného
zdravotníctva vyzýva na
vykonanie celoplošnej je
sennej deratizácie s cieľom regulá
cie živočíšnych škodcov. Jediným
efektívnym spôsobom regulácie
populácií škodlivých hlodavcov je
pravidelná celoplošná deratizácia
najmenej dvakrát ročne. Koho sa
táto povinnosť týka?
Potkany a myši sú živočíšni škod
covia, ktorí sa považujú za výz
namných prenášačov rôznych prenos
ných ochorení ľudí i zvierat. Z toho
dôvodu môžu byť príčinou ohrozenia
verejného zdravia. Pretože disponu
jú vysokou plodnosťou, za vhodných
podmienok pravidelne dochádza k ich
premnoženiu v objektoch ľudských

sídiel ako aj v priľahlých vonkajších
priestoroch. Aby sa dosiahla minima
lizácia príslušného epidemiolo
gického rizika, je potrebné pravidelne
vykonávať opatrenia na reguláciu
spomenutých živočíšnych škodcov.
Obce sú povinné vykonať dera
tizáciu v objektoch a na verejných
priestranstvách v správe alebo ma
jetku obce. Fyzické osoby, podnikate
lia a právnické osoby vykonávajú
deratizáciu vo vlastných objektoch,
kanalizačných a kolektorových roz
vodoch a tiež areáloch určených na
podnikanie a bývanie. Patria tam aj
objekty školských a zdravotníckych
zariadení, zariadení sociálnych
služieb, bytových a polyfunkčných
domov, skladov a skládok odpadov.

Podnikatelia a právnické osoby môžu
deratizáciu urobiť výlučne prostred
níctvom firiem oprávnených na pro

fesionálne vykonávanie regulácie
živočíšnych škodcov.
-ab-; Foto: ilustračné (internet)
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Zistite z pohodlia domova, kde sú solárne
panely či zmenený režim kosenia

K

de sú plochy zelene, ktoré
sa kosia menej často, koľko
je v Karlovej Vsi nainštalo
vaných fotovoltaických panelov
a s akým výkonom, či kde v Karlovej
Vsi je možné vidieť ježka či užovku.
To všetko a postupne i ďalšie
informácie si môžu Karlovešťania
vyhľadať na novom internetovom
mapovom portáli mestskej časti.
„V rámci projektov, do ktorých sa
Karlova Ves zapojila, sme zozbierali
a spracovali veľké množstvo údajov
a mapových podkladov, ktoré slúžia
ako podklad pre rozhodovanie samosprávy. Rozhodli sme sa nenechať
si ich len pre vlastnú potrebu, ale
ich zverejniť, aby sa s nimi mohli
oboznámiť aj obyvatelia Karlovej
Vsi. Zatiaľ sú na portáli umiestnené
prvé mapy, ktoré sa budú dopĺňať,“
vysvetľuje
Zuzana
Hudeková
z referátu riadenia projektov.
Údaje spracované do mapových
aplikácií sú síce z rozličných oblastí,
ale týkajú sa najmä životného pro
stredia. Zatiaľ sú rozdelené do dvoch
kategórií - Klimaticky odolná Karlova
Ves a Prírode priateľská Karlova Ves.

Údaje, ktoré sa nachádzajú v prvej
z nich, sa týkajú predovšetkým pro
jektov, ktoré sa zamerané na kroky
a opatrenia slúžiace na prípravu Kar
lovej Vsi na klimatické zmeny. Náj
dete tu informácie, kde sa nachádza
jú solárne panely, kde je najväčšia
kumulácia odtekajúcej vody pri in

tenzívnych zrážkach, či akým spô
sobom vnímajú obyvatelia jednotlivé
lokality v Karlovej Vsi.
Druhá kategória údajov sa zame
riava na zavádzanie postupov a reali
záciu aktivít, ktoré vyplývajú z Plánu
prírode blízkej údržby zelene. Dozvie
te sa, kde sa nachádzajú plochy s ob

medzeným režimom kosenia, alebo
kde je možné v Karlovej Vsi stretnúť
a aké chránené živočíšne druhy.
Mapu nájdete na:
https://mapy-karlovaves.hub.arcgis.com/
-mš-; Foto: MiÚ

Zneužívanie kontajnerového stojiska ohláste správcovi

A

uto zastaví pri vašom kon
tajnerovom stojisku, jeho
posádka vyloží starý náby
tok a odíde. Za neporiadok, ktorý
svojím konaním spôsobila, môže
byť sankcionovaný správca vášho
bytového domu. Ak uvidíte niečo
podobné, urobte fotografiu aj s evi
denčným číslom vozidla a nahláste
to správcovi vášho bytového domu,
a teda aj kontajnerového stojiska.
Ak mestská časť zaznamená také
to porušenie zákona o odpadoch,
vyvodí zodpovednosť voči správcovi
bytového domu a upozorní ho na
porušenie zákona. Ten zakazuje uložiť
alebo ponechať odpad na inom mieste
ako na mieste na to určenom. „Miestny úrad správcovi určí lehotu, dokedy
má odpad odstrániť a následne informovať o jeho odstránení. Ak to ne
urobí, miestny úrad postúpi podnet
na správne konanie, ktoré je v kompetencii okresného úradu,“ informuje
Halina Trubínyiová z referátu život
www.karlovaves.sk

ného prostredia miestneho úradu.
Zamestnanci mestskej spoločnosti
Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) sa
často stretávajú s neporiadkom okolo
zberných nádob na komunálny odpad.
Neraz musia upratovať odpad okolo
zberných nádob, hoci to nie je ich po
vinnosť. Obyvatelia hlavného mesta
sú povinní ukladať odpad do zberných
nádob tak, aby sa dali uzavrieť a odpad
z nich nevypadával. Ukladanie odpa
du mimo zberných nádob je zakázané
a považuje sa za priestupok.
Za každé stojisko zberných nádob
sú zodpovední nielen užívatelia bytov
a nebytových priestorov, ale najmä
správca nehnuteľnosti. Ten je povin
ný zabezpečiť, aby sa na stojisku na
chádzalo dostatočné množstvo zber
ných nádob, aby bol odvoz odpadu
vykonávaný dostatočne často, aby
boli nádoby v deň odvozu prístupné.
Tiež zabezpečuje čistotu lokali
ty. V prípade, ak sú zberné nádoby
preplnené, správca môže objednať

Uzatvorením kontajnerového stojiska môžete predísť hromadeniu
neželaného odpadu.
častejší odvoz odpadu alebo viac
zberných nádob.
Je vhodné uzamykať stanoviš
tia zberných nádob tak, aby boli
prístupné len obyvateľom príslušného
bytového domu. Ak sa rozhodnete

stanovisko uzamknúť, treba o tom
informovať spoločnosť OLO na čísle
02/50 110 111, e-mailom na zakaz
ka@olo.sk alebo osobne na Ivánskej
ceste 22.
-mš-; Foto: MiÚ
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Karlova Ves má historický
kalendár na rok 2021

P

ripravila ho k 240. výročiu
prvej písomnej zmienky
o Karlovej Vsi. Prednostne
ho dostanú ako darček karloveskí
jubilanti, ktorí sa v tomto roku
dožili 75, 80 a viac rokov. Karlova
Ves pre nich až do februára tohto
roku pripravovala pravidelné
a obľúbené stretnutia jubilantov,
o ktoré bol medzi nimi vždy veľký
záujem. V dôsledku zlej epidemio
logickej situácie karloveská sa
mospráva musela zrušiť všetky
stretnutia jubilantov plánované do
konca tohto roka.
„Vydaním kalendára dobových
fotografií sprístupňujeme minulosť
aj novým generáciám, ktoré vyrástli
alebo sa prisťahovali do Karlovej Vsi.
Títo ľudia často nemajú iniciatívu ani
možnosť spoznať minulosť miesta, kde
dnes žijú. Za nevedomosťou potom
nasleduje nepochopenie súvislostí.
Týmto počinom by sme radi prispeli
k tomu, aby Karlovešťania z nového
uhla vnímali nielen prítomnosť, ale
sa s väčšou zodpovednosťou dívali aj
do budúcnosti. Veď predsa všetko so
všetkým súvisí,“ hovorí starostka
Dana Čahojová.

V kalendári je podoba Karlovej
Vsi, ktorú si zo súčasných obyvateľov
pamätá málokto. Na fotografiách je
zachytená Karlova Ves od roku 1925
do roku 1968, teda v čase, keď bola
ešte dedinou s bohatou vinohradníc
kou tradíciou.
„Z kalendára máme veľkú radosť
a radi by sme sa s našim dielom
podelili aj s ostatnými Karlovešťanmi. Aj touto cestou by som chcel
poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili
a poslali nám do redakcie fotografie. Bolo ich veľa a ťažko sa vyberalo
výsledných 12 fotografií, ktoré sa
dostali do kalendára. Snažili sme sa
vybrať také, ktoré by predstavili dominanty Karlovej Vsi a jej podobu počas
rôznych ročných období. Žiaľ, nie je
možné vytlačiť kalendár pre každého
záujemcu. Veríme, že by ich bolo veľa,
ale našli sme iný spôsob, ako ho pri
niesť všetkým našim čitateľom. Predstavíme ho Karlovešťanom postupne
na stránkach našich novín,“ hovo
rí šéfredaktor Karloveských novín
Branislav Heldes.
-mš-; Foto: MiÚ
Titulná strana kalendára s potrétom zakladateľa Karlovej Vsi grófa
Pálfiho a pohľadnicou z roku 1933.

ZUŠ J. Kresánka privíta mladých cimbalistov z celého Slovenska

K

arloveská Základná ume
lecká škola (ZUŠ) Jozefa
Kresánka je organizátor
kou jubilejného 10. ročníka celo
slovenskej súťaže v sólovej hre
žiakov na cimbale Cimbalový
Prešporok. Súťaž sa pôvodne mala
uskutočniť 27. – 28. novembra,
avšak vzhľadom na epidemiolo
gickú situáciu sa uskutoční onli
ne formou. Účastníci zašlú video
nahrávku so svojim súťažným
repertoárom a odborná porota ich
vyhodnotí. Nahrávky aj výsledky
súťaže budú zverejnené na webovej
stránke ZUŠ Jozefa Kresánka. Ak
to epidemiologická situácia dovolí,
koncert víťazov sa uskutoční naži
vo.
„K príprave jubilejného 10. ročníka sme pristupovali s mimoriadnym
nasadením, mal sa uskutočniť veľkolepo, s niekoľkými verejnými koncertK ARLOVESKÉ NOVINY

mi a seminármi pedagógov hry na
cimbale z celého Slovenska. Bohužiaľ,
napokon sme boli nútení nájsť alternatívne riešenie,“ ozrejmuje situáciu
pri príprave podujatia riaditeľka ZUŠ
Miriam Trgová a dodáva: „Pre
hliadky sa zúčastňuje v priemere 50
súťažiacich žiakov vo veku od 6 do
25 rokov približne z 15 až 20 ZUŠ
z celého Slovenska. Okrem žiakov sa jej
zúčastňujú pedagógovia, korepetítori, domáci i zahraniční pozorovatelia.
Spolu sa tak na prehliadke stretáva
približne 150 súťažiacich a milovníkov
tohto atraktívneho nástroja.“
Poslaním podujatia je podchytiť
talenty a motivovať žiakov, ktorí sa
rozhodli venovať tomuto nástroju.
Má tiež umožniť cimbalistom a ich
pedagógom stretnúť sa a diskutovať
o problémoch a špecifikách hry na
cimbale či o jeho využití a poslaní
v hudbe. -mš-; Foto: ZUŠ J. Kresánka

Prehliadky sa zúčastňuje v priemere 50 súťažiacich žiakov
vo veku od 6 do 25 rokov.
www.karlovaves.sk
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Medzi Karlovešťanmi sme
privítali Janka, Ivana a Lucku

RIADKOVÁ INZERCIA

Rodičia Juraj a Paula Štancelovci by sa chceli podeliť s ostatnými čitateľmi
o radosť z príchodu nového Karlovešťana Janka Štancela. Narodil sa 7. sep
tembra, vážil 4330 g a meral 52 cm. Aj šťastní rodičia Kirill a Inna nám dali
vedieť, že 21. septembra sa im narodil syn Ivan Semenov. Bocian 8. októbra
o 4.00 h doniesol rodičom Katke a Petrovi malú Lucku Sechovcovú s mierami
3620 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 18. novem
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 septembri, októbri a novembri. -mš-; Foto: osobné archívy rodín

ČALÚNNICTVO. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov. Doprava zabezpečená
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). Tel.: 0910 943 286.
OPRAVY v domácnosti, servis plastových okien, vŕtanie, montáž svetiel,
montáž nábytku, výmena a osadenie vodovodných batérií. Tel.: 0948 727 605.
HĽADÁM spolubývajúcu do 2-izb. Bytu na Dlhých dieloch so samostatnými
izbami. Cena dohodou. Tel.: 0951 493 016.
Servis a opravy PC. Tel.: 0915 720 730. www.aatuh.sk.
KÚPIM mince, medaile, bankovky, dukáty – ČSR, ČSSR, R.U. 10, 20
koruny FJ I. Kontakt: 0903 936 860, ptekyy@gmail.com, Peter.

Policajný zápisník
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(september – október)
Lucka

Ivan

Janko

• Neznámy páchateľ v presne nezistenom čase od 30. septembra do 18. októbra na
ulici Karloveské rameno 8 odcudzil z podzemnej garáže horský bicykel, ktorý bol
zabezpečený reťazou.
• Neznámy páchateľ dňa 2. októbra na ulici Slávičie údolie na parkovisku pri cin
toríne neznámym spôsobom a predmetom prekonal uzamykanie zámku na zaparko
vanom a uzamknutom motorovom vozidle zn. Škoda Fabia a odcudzil z interiéru
vozidla notebook, koženú peňaženku, bankomatovú kartu a iné veci.
• Neznámy páchateľ doposiaľ nezisteným spôsobom v čase od 17. do 20. októbra
vnikol do kočikárne na prízemí obytného domu na Veternicovej 10, kde vypáčil
dvere na sklenených dverách do kočikárne a odcudzil tam 2 bicykle.
• Neznámy páchateľ sa dňa 20. októbra bez použitia násilia, nezisteným spôsobom
dostal do garáže pred rodinným domom na Kuklovskej ulici, z ktorej odcudzil zapar
kované motorové vozidlo zn. Volkswagen Polo.

Troch čitateľov, ktorí správne vylúštili krížovku v minulom
čísle, odmeníme poukážkami v hodnote 20 eur na nákup kníh
a spoločenských hier z produkcie vydavateľstva DAJAMA. Správna odpoveď
na otázku Aký výnimočný ľudový zvyk, s ktorým sa nestretneme v inej obci
malokarpatskej vinohradníckej oblasti, je zvyčajne súčasťou Karloveských
hodov? znela Pletenie hodových hroznov. Spomedzi tých, ktorí poslali
správnu odpoveď, sme vyžrebovali: Ľubomíra Jakaboviča, Jozefínu Bakayovú
a Elenu Chrappovú.
Vyhraté poukážky si môžu výhercovia prevziať v redakcii do 30. 11. 2020.

SÚŤAŽ

Krížovka

SÚŤAŽ
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po domácky

plstená
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Troch z tých, ktorí pošlú do 18. novembra správnu odpoveď na
našu otázku na vystrihnutej krížovke 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. Súťaži sa môžu zúčastniť len čitatelia,
ktorí majú trvalý pobyt v Karlovej Vsi. Výhercov budeme
kontaktovať telefonicky.
Meno a priezvisko:...........................................................................................
..........................................................................................................................
Adresa:..............................................................................................................

1

..........................................................................................................................

lampa,
po angl.
lítium

SÚŤAŽ

Vylúštite krížovku a vyhrajte 20-eurovú poukážku na nákup knihy vydavateľstva DAJAMA.
Otázka: Kde sa nachádzal prvý karloveský cintorín? Odpoveď nájdete v krížovke.

Telefón: ...........................................................................................................
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www.karlovaves.sk
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G
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Karloveskí vodáci splavovali
Malý Dunaj

D

vadsaťkilometrový úsek
Malého Dunaja si nenecha
lo ujsť vyše 20 detí s dos
pelým sprievodom. Okrem členov
z karloveskej lodenice a vodných
skautov sa splavu zúčastnili aj
deti z vodáckeho krúžku. Päťhodi
nové dobrodružstvo si na Dunaji
užilo 17 posádok na kanoe a tri na
morských kajakoch.
„Spolu s niekoľkými dospelými sa
nás nazbierala celkom slušná flotila.

Slnečný deň nám miestami znepríjemňoval protivietor. Niektorým menej skúseným posádkam to spôsobilo
komplikácie. Jednu z nich sme museli
zobrať do vleku, aby jej nesfúkavalo špicu a neprevrátila sa. Ostatní to
po počiatočných komplikáciách nakoniec zvládali celkom dobre,” opísal
vydarený priebeh splavu Martin Ča
jági.
-ab-; Foto: Mária Galisová

V Tatrane oslávili 85. výročie klubu

P

ísal sa rok 1935, keď sa v Kar
loveskej zátoke zrodil klub,
ktorý počas desaťročí vycho
val generácie vodákov. Zázemie pre
hobby nadšencov až po olympioni
kov ponúka Vodácky klub Tatran
Karlova Ves už 85 rokov.
„V práci s mládežou sa snažíme
držať trend posledných rokov
a umiestňovať sa medzi prvými
šiestimi klubmi v Slovenskom pohári.
Osobne ma nesmierne teší, že nám
ostávajú pretekári aj po prechode do
seniorskej kategórie, a tak sme jeden
z mála klubov, okrem profesionálnych,
ktorý je schopný postaviť niekoľko
posádok K4. Navyše sa nám darí
zásobovať aj juniorskú reprezentáciu
špičkovými pretekármi a po určitom

K ARLOVESKÉ NOVINY

čase máme aj odchovanca s medailou
z majstrovstiev sveta,“ hovorí predse
da klubu Matej Mičušík.
Novú kapitolu píše Samuel Baláž
Odchovanec Karloveskej zátoky
plynule prešiel z mládežníckych kate
górii medzi seniorov a dnes je pevnou
súčasťou olympijského štvorkajaku.
Pri príležitosti jubilea klubu si aj on
zaspomínal na svoje začiatky.
„Prvé preteky som odjazdil na
minikajaku v rámci akcie Leto s kajakom. Počas základnej školy som
chodieval na tréningy, no motal som
sa a veľmi sa mi nechcelo. Aj moje
výsledky tak vyzerali. Keď som mal 15
rokov, prešiel som k Andrejovi Wiebauerovi a pomaličky sa zlepšovali aj
výsledky, moja vášeň a zanietenosť.

To prinieslo ovocie a začalo sa mi
dariť na medzinárodnej úrovni. Andrej ma ako tréner vyformoval nielen
pokiaľ ide o kondíciu, ale aj osobnostne,“ pripomína člen bronzového št
vorkajaku z minuloročných majstrov
stiev sveta v Szegede. Samuel Baláž
kráča v stopách bývalých klubových
reprezentantov, ako bolo rodinné duo
otec – syn Ľubomír a Juraj Kadnárov
ci či Andrej Wiebauer, ktorý Samue
la Baláža v súčasnosti trénuje. „Ako
tréner som začal v roku 2010, keď bol
VK Tatran v Slovenskom pohári na
12. mieste. Po dvoch rokoch sa nám
podarilo dostať do top 5 najlepších
klubov na Slovensku, kde sa držíme
až doteraz. Z môjho pohľadu športová
časť klubu funguje dobre a chcem sa

poďakovať všetkým trénerom, čo sa
pričinili svojou prácou a podpísali
sa na výsledkoch našich športovcov,“
vidí dobré smerovanie klubu Andrej
Wiebauer.
VK Tatran tvorí 225 členov rôz
nych vekových kategórií. Keďže
vodácky šport je vďaka príjemnému
prostrediu a atmosfére „vysoko
návykový“, ostávajú pri ňom ľudia
aj po skončení súťažného pretekania.
Pádlo sa v niektorých rodinách doslo
va dedí z generácie na generáciu. Ge
nius loci Karloveskej zátoky, zanie
tenosť skúsených vodákov a záujem
mládeže o kanoistiku predurčuje Ta
tran k mnohým ďalším rokom existen
cie. Budúci rok azda aj s olympijskou
medailovou návštevou.
-ab-; Foto: Petra Mičušíková

www.karlovaves.sk
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Vážený senior,

i

veľmi nám záleží na ochrane Vášho zdravia a urobíme
všetko preto, aby ste mohli zostať doma a v bezpečí.
Dovoľujeme si Vám vzhľadom na súčasnú situáciu opäť
pripomenúť základné zásady prevencie pred ochorením
COVID-19: zostaňte doma, vyhýbajte sa fyzickému kontaktu s ľuďmi, obmedzte návštevy a dodržiavajte zásadu
ROR (rúško – odstup – dezinfekcia rúk).
Ak máte rodinných príslušníkov, blízkych priateľov či
susedov, požiadajte ich o pomoc s nákupmi potravín
a liekov a udržiavajte s nimi pravidelný telefonický
kontakt.

i

Mestská časť sa navyše rozhodla znovu zriadiť
telefonickú linku pomoci pre seniorov, na ktorej Vám
budú k dispozícii naši sociálni pracovníci, ktorí Vám
radi poskytnú ďalšie informácie, rady a pomoc.
Ozvite sa nám na tel. č.:

0940 634 198

Sme tu pre Vás.
Spolu to zvládneme.

www.karlovaves.sk
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