Prajeme vám pokojné prežitie
vianočných sviatkov a rok 2020
plný pevného zdravia a dobrých správ
Oficiálny mesačník mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Nová lodenica
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Múr na Ľ. Fullu

Poslanci jednohlasne
odsúhlasili prenájom
Klubu vodných
športov
Viac na s. 3

Detské ihriská

Mesto
konečne
začína
s jeho sanáciou
Viac na s. 4

Rozsvietili
sa ďalšie
vianočné
stromčeky

Každoročná
kontrola zistila
ich vyhovujúci
stav
Viac na s. 11

Obrovský bilbord bol
odstránený a nahradila
ho jedľa normandská,
ktorá zároveň slúži ako
vianočný stromček

K

arlova Ves pokračuje
v rozsvecovaní vianočných
stromčekov aj v tomto
roku. Pribudli ďalšie štyri. Naj
väčším prekvapením je strom na
Botanickej ulici, ktorý víta Kar
lovešťanov na mieste odstráneného
bilbordu.
K najviditeľnejším prvkom via
nočného osvetlenia v Karlovej Vsi
patria svetlá na stromoch. Ich počet sa
rozrástol na 12, keď pribudli stromy
v areáli materskej školy na Borskej,
na križovatke Ľ. Fullu a Beniakovej,
pred novou lodenicou a pred vstupom
do areálu na Majerníkovej 62. Stromy

po prvýkrát zažiarili v piatok pred
prvou adventnou nedeľou.
Miestny úrad dbá o energetickú
efektivitu aj počas adventu. Vianočné
osvetlenie prešlo modernizáciou
a momentálne sa využívajú svetlá,
ktoré majú štyri roky a menej. Ide
o LED ekologické svetelné reťaze so
studeným bielym svetlom. Teda šťast
né a veselé, a pokiaľ možno aj ekolo
gické!		
-ab-; Foto: MiÚ
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Podmienky
darovania krvi:
www.ntssr.sk
Viac info na:
0940 634 126
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Karloveská
vianoCná
kvapka
krvi

Vážení Karlovešťania, dovoľujeme si upozorniť vás na
zmenu úradných hodín v období blížiacich sa Vianoc.
Miestny úrad aj Centrum služieb občanom vám budú
k dispozícii v obmedzenom režime:
20. 12. 2019
8.00 – 13.00 h
23. 12. 2019* – 1. 1. 2020 zatvorené
2. 1. 2020
8.00 – 12.00; 13.00 – 15.00 h
* Centrum služieb občanom bude 21. 12. 2019 z technických príčin zatvorené

V spolupráci s Národnou transfúznou stanicou
SR a miestnym OZ Gaston vám prinášame
nielen dobrý pocit z darovania, ale aj tematicky
ladené predpoludnie. Nechajte sa prekvapiť
a príďte darovať život!
Upozorňujeme Vás, že fotky
z akcie môžu byť zverejnené na
www.ntssr.sk

Kamel
Klub
www.karlovaves.sk
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Vianočný
darček pre
Karlovešťanov

O

tvorenie bazéna na Ma
jerníkovej 62 sa ponesie
v mikulášskom duchu.
Symbolika sedí do bodky. Ide
totiž o veľký dar, a to nielen pre
športovú komunitu v Karlovej
Vsi. V priestoroch bazéna neostal
kameň na kameni. Kompletnou
rekonštrukciou prešiel 25-metro
vý bazén, malý neplavecký bazén,
chemické dávkovače, recirkulácia,
vzduchotechnika, zdravotechnika,
sociálne zariadenia, šatne, vstupná
hala či okná. Veľkou výhodou
nového bazéna je jeho hĺbka, ktorá
vyhovuje aj športom ako vodné
pólo alebo plutvové plávanie. Pri
riešení prístupu do bazéna sa rátalo
aj s hendikepovanými plavcami.
Jednou z hlavných priorít pri re
konštrukcii bolo dosiahnutie čo naj
vyššej kvality vody. Z tohto dôvodu
sa zvolil nerezový povrch a technoló
gie, ktoré dokážu zabezpečiť ten naj
vyšší štandard. Vďaka automatickým
dávkovačom bazénových chemikálií
bude starostlivosť o vodu viac-menej
samostatná. Oba bazény disponujú
vlastnou recirkuláciou, ktorá umožňu
je samostatné nastavenie teploty
a hladinu pH v každom z bazénov
osobitne. Nová vzduchotechnika
ohrieva celú bazénovú halu, čím sa
odstránil veľký nedostatok bývalých
priestorov, v ktorých boli pravidelne
zahmlené okná. Návštevníci majú
k dispozícii aj nové šatne so sociál
nymi zariadeniami, ktoré poskytujú
potrebný komfort.

Nový malý bazén
spríjemní deťom prvý
kontakt s plávaním
www.karlovaves.sk

Hĺbka nového bazéna vyhovuje dokonca aj vodnému pólu či plutvovému plávaniu
Malé deti majú vlastný bazén
Novinkou je aj menší bazén s roz
lohou 4 x 4 metre. Jeho predchodca
narážal najmä na limity nízkej hĺbky,
ktorá dosahovala približne iba 15 cm.
Nový detský bazén sa zväčšil nielen
plošne, ale takisto už dosahuje pred
písanú hĺbku pre predškolskú výcho
vu. Samostatná technologická časť
bazéna umožňuje nastavenie vyššej
teploty vody oproti štandardu, čo sprí
jemní prvý kontakt s plávaním.
Školský bazén bude slúžiť aj
verejnosti
Počas školského roka bude od 8.00
do 14.00 h prednostne využívaný
karloveskými školskými zaria
deniami. Prvých šesť mesiacov sa
budú hodiny pre verejnosť optimali
zovať. „Mať pešo dostupný bazén
je v bratislavských podmienkach
veľkou výsadou. Veľmi sa tešíme, že
sa podarilo dotiahnuť odstránenie

havarijného stavu, a otvárame pre
ľudí možnosť celoročne si zaplávať
v krásnom bazéne. Ťažiskom jeho
predpoludňajšieho využitia bude plavecký výcvik pre deti a mládež našich
škôl, ale vo zvyšnom čase ho budú
využívať športovci, športové kluby
a samozrejme aj verejnosť. Želáme si,
aby bol vždy naplno využitý, a tak vyplnil nedostatok kvalitných športovísk
v okolí,” povedala starostka Dana Ča
hojová.
Keď sa v roku 2015 zatvorili brány
dlhodielskeho bazéna, málokto ve
ril, že si v dohľadnom čase príde
do miestnej plavárne ešte zaplávať.
Silný dopyt po vodných športoch
a vôľa poslancov miestneho zastupi
teľstva boli hybnou silou pri hľadaní
cesty k novému bazénu. „Je to síce
školský bazén, ale vzhľadom na to, že
v Bratislave je nedostatok so všetkými
možnými typmi športovísk, sme veľmi
radi, že sa zastupiteľstvu podarilo nazbierať odvahu a odsúhlasiť túto, na
naše pomery veľmi veľkú investíciu.
V tomto roku sa nám tak podarili tri
veľké investície do športovísk. Pre
vodákov sme otvorili novú lodenicu, futbalistom sme zrekonštruovali
povrch futbalového ihriska a toto je
asi najväčšie sústo – rekonštrukcia
školskej plavárne na Základnej škole
Alexandra Dubčeka, o ktorej mnohí
ani nedúfali, že sa podarí,“ informo
val vicestarosta Karlovej Vsi Bra
nislav Záhradník.
Pri vstupnom budú zvýhodnení
Karlovešťania
Základné jednorazové vstupné do
bazéna (75-minútové) je nastavené
na sumu štyri eurá (štandardná cena

vstupného v komerčnej plavárni je
takmer dvojnásobná, pozn. red.). Do
spelí Karlovešťania majú nárok na
uplatnenie 25 %-nej zľavy, čiže zapla
tia len tri eurá. Rovnakú zľavu si môžu
uplatniť aj študenti od 15 do 26 rokov,
držitelia kariet ISIC, ITIC a Euro 26.
Až 50 %-ná zľava zo vstupného je
určená pre deti do 15 rokov, senio
rov nad 65 rokov a držiteľov preu
kazu ŤZP, ktorých osobní asistenti
majú vstup zdarma. Pri prekročení
časového limitu sa za každých ďalších
začatých 15 minút zaúčtuje poplatok
dve eurá pre všetky kategórie. Oso
bitný cenník bude platiť pre školské
zariadenia a malý výukový bazén.

CENNÍK VSTUPNÉHO
Základné vstupné:

4€

Deti do 15, seniori
od 65 rokov, ŤZP
(sprievod zdarma):

2€

Dospelí
Karlovešťania:

3€

Študenti
od 15 do 26 rokov:

3€

držitelia kariet
ISIC, ITIC:

3€
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Bratislavskí vodáci získali novú karloveskú lodenicu

V

ybudovali ju vedľa ob
ľúbenej zátoky v Karlo
vej Vsi na Botanickej
ulici. Prevádzkovať ju bude
mestská časť Bratislava-Karlova
Ves. Prenajímať si ju bude kar
loveský Klub vodných športov,
o čom jednohlasne rozhodli miestni
poslanci.
„V Bratislave v posledných desaťročiach nenávratne zanikli mnohé
športoviská. Zmizol napríklad cyklis
tický velodróm a obeťou developer
skej činnosti sa stali aj mnohé futbalové ihriská. Vodácky šport je tiež
v akútnom ohrození. Vďaka našej
novej lodenici môžeme v Karlovej
Vsi upevňovať u detí, mládeže aj dospelých vzťah k vodáckemu športu
a zároveň aj životnému prostrediu,"
povedala starostka Dana Čahojová.
„Budovanie športovísk z verej
ných zdrojov je odvážnym počinom
a zároveň určitou povinnosťou či už

mestskej časti alebo mesta. Tlak na
hospodárne narábanie s verejnými
zdrojmi by však nemal brzdiť investície do športovej infraštruktúry, ktorá
slúži všetkým vekovým kategóriám,"
myslí si vicestarosta Karlovej Vsi
Branislav Záhradník.
Karlova Ves investovala do vy
budovania novej lodenice 348 167
eur. S vyčlenením finančných pro
striedkov súhlasili aj mestskí poslanci
a preto prispelo na výstavbu hlavné
mesto sumou 335 013 eur. Karlova
Ves tak spoločne s hlavným mes
tom odovzdali vodákom v Karloves
kom ramene lodenicu, ktorá pôsobí
esteticky a reprezentatívne.
Na prvom nadzemnom podlaží
vznikne priestor pre návštevníkov
vo forme kaviarne, ktorá bude
určená najmä pre tematické a kultúr
no-spoločenské podujatia. Exte
riérovú časť prvého podlažia tvorí
čiastočne prekrytá letná terasa so

Lodenicu slávnostne pre verejnosť otvorili (zľava) primátor Matúš
Vallo, starostka Dana Čahojová a vicestarosta Branislav Záhradník

Otvorenia novej lodenice sa zúčastnili významné osobnosti vodáckeho
aj komunálneho života
K ARLOVESKÉ NOVINY

schodiskom na poschodie a do hangá
ru. V hornom podlaží sa nachádza
jú priestory šatní, sklady, sušiarne
a fitnes centra.
Karloveské rameno je baštou
bratislavskej vodáckej scény a liah
ňou slovenských reprezentantov.
Mená ako Matej Beňuš, Juraj Kad

nár, Martina Kohlová, Marián Ostrčil,
či bratia Hochschornerovci získali
v Karloveskej zátoke cenné skúsenos
ti s vodou, ktoré pretavili do medzi
národných úspechov. Okrem výkon
nostných športovcov tu nachádzajú
útočisko aj rekreační vodáci a rodiny
s deťmi.
-red-; Foto: TASR, MiÚ

Základy novej lodenice v júli 2018

A takto rástla lodenica v októbri 2018

Architekti nadviazali na vzhľad starých drevených lodeníc. Vstupné podlažie
sa nachádza vo výške, ktorú neohrozuje ani prípadná storočná voda
www.karlovaves.sk
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Mesto začína s opravou
zrúteného múru
na Ulici Ľ. Fullu

O

dovzdaním staveniska zho
toviteľovi 15. novembra
sa rozbehol proces opravy
zrúteného oporného múru na Ulici
Ľ. Fullu. Prípravné práce budú po
zostávať z odstránenia sutiny, búra
nia základov spadnutého múru
a prístrešku pre smetné kontajnery.
V prvej etape zhotoviteľ opraví 50
m múru pred bytovkou na Ulici Ľ.
Fullu 13.
Oprava je plánovaná na dva me
siace, termín ukončenia však môže
ovplyvniť počasie, prípadne nepred
vídateľné okolnosti, ktoré sa môžu
vyskytnúť. „V roku 2020 pripravujeme realizáciu sanácie zostávajúcich
200 m oporného múru,“ doplnil in
formáciu o oprave spadnutého múru
hovorca Bratislavy Peter Bubla.
K udalosti došlo ešte na začiatku

roka, keď sa v nedeľu 13. januára večer
čiastočne zosunul svah a následne
aj oporný múr v blízkosti bytového
domu. Bezprostredne po udalosti boli
aktivované záchranné zložky i statik,
evakuácia však našťastie nebola po
trebná. Z bezpečnostných dôvodov
odstavili prívod plynu, no plynovod
nebol poškodený.
Múr patrí Hlavnému mestu SR
Bratislave, ktoré v apríli poveri
lo zabezpečením sanácie oporného
múru mestskú investorskú a inžinier
sku organizáciu Generálny investor
Bratislavy (GIB). Na základe získanej
dokumentácie, zisteného skutkového
stavu a konzultácie so statikom navrh
li predbežné technické riešenie saná
cie oporného múru, bola určená pred
pokladaná cena stavby a projektových
prác. Pritom sa zistilo, že chodník

Rekonštrukcia električkovej
trate sa blíži k záveru

E

lektričková trať i trakčné
vedenie v rámci prvej etapy
modernizácie Dúbravskokarloveskej električkovej radiály
v Bratislave v úseku od Moleco
vej po obratisko v Karlovej Vsi sú
takmer hotové (29. 11. v čase fina
lizácie týchto novín). Pokiaľ budú
výsledky skúšky trakčného vedenia
aj skúška trate v poriadku, hlavné
mesto požiada o vydanie povolenia,
ktoré je potrebné na užívanie trate.
Zhotoviteľ novej električkovej trate
v novembri zabetónoval celú trať od
Koncom novembra sa končili
práce na nových zastávkach
električky

www.karlovaves.sk

Molecovej po obratisko Karlova Ves.
Medzi koľaje vysadil zelený koberec,
ktorý pozostáva z piatich druhov
sukulentných trvaliek. Pracovalo sa
na trakčnom vedení, nástupiskách,
prejazdoch a podchode Borská.
Pôvodný harmonogram prác sa
nepodarilo dodržať. Prvú etapu zho
toviteľ nedokončil ani v predĺženom
termíne do konca októbra. Dodávateľ
následne odhadoval dokončenie prác
a kolaudáciu úseku od Molecovej po
obratisko Karlova Ves na 17. novem
bra. Ani tento termín sa nepodarilo

Na začiatku opravy je treba vykonať prípravné práce
nad oporným múrom nie je odvod
nený. Preto dažďová voda zatekala
za oporný múr a zapríčinila koró
ziu oceľovej výstuže. Zatekaním sa
zvýšilo aj zaťaženie oporného múru.
Privolaný statik vtedy konštatoval, že
oporný múr treba sanovať v celej jeho

dĺžke asi 250 m.

dodržať.
„Zdržanie bolo spôsobené aj tým,
že betonárske práce sa presunuli
z letných mesiacov do novembra. Potrebné pevnosti nedosahuje betón po
siedmich dňoch ako v lete, ale až po
takmer 14 dňoch, teda každá betonáž
spôsobila určité zdržanie," vysvetlil
hovorca bratislavského primátora
Peter Bubla. Mesto upozornilo zhoto
viteľa, že akékoľvek meškanie po 31.
októbri bude znamenať sankcie.
„Peniaze z pokuty by sme vedeli
využiť na spolufinancovanie projektu
rekonštrukcie Dúbravsko-karloveskej
radiály, alebo prípadne na iné projekty, ako napríklad na prípravu Petržalskej radiály. V každom prípade
sankcie vieme riešiť až po odovzdaní
stavby a zreálnení konkrétnych termínov,“ dodal Peter Bubla.
Kedy presne začnú električky jazdiť
po zmodernizovanom úseku trate až
po obratisko v Karlovej Vsi, nebolo
jasné ani v čase finalizácie tohto čís
la. Mesto uviedlo, že v prípade klad
ného výsledku technicko-bezpečnost
ných testov na dokončenej trati urobí
maximum, aby boli potrebné doklady
odovzdané stavebnému úradu, a ten
mohol vydať rozhodnutie o predčas
nom užívaní stavby.
Po spustení časti zmodernizo
vanej trate po obratisko Karlova Ves

bude zhotoviteľ pokračovať v druhej
etape prác od obratiska Karlova Ves
po Damborského. „Zhotoviteľ stále
deklaruje, že trať v druhej etape bude
k 20. decembru hotová,“ informo
val Peter Bubla. Od 21. decembra
by mali začať električky premávať
až na konečnú Pri kríži v Dúbravke.
Zastávka Damborského bude zároveň
premenovaná na Záluhy a vznikne
tam prestupný terminál medzi auto
busovou a električkovou dopravou.

-mš-; Foto: MiÚ
Kontakt na organizátora prác:
e-mail: gib@gib.sk
telefón: 02 5935 6700

Počas zimy budú električky
jazdiť aj cez Karlovu Ves
S ďalšími prácami by sa malo
pokračovať začiatkom mája 2020.
Modernizovať sa má najdlhší a naj
dôležitejší úsek trate od tunela po
Molecovu. Práce tam majú trvať do
jesene. Plánované sú dve etapy re
konštrukcie. Prvou je koľajový trian
gel pri tuneli a druhou je úsek tunel
– Jurigovo námestie, v rámci ktorého
vybudujú aj prestupný terminál na
Molecovej ulici.
Rekonštrukcia Karlovesko-dúbrav
skej električkovej radiály za 65,1
milióna eur sa začala 22. júna, je
rozdelená na viacero etáp a ukončená
by mala byť v septembri 2020.
-mš-; Foto: MiÚ
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Chodník na Pribišovej s novým
asfaltom

F

rekventovaný peší úsek na
Dlhých dieloch si vyžiadal
rekonštrukciu.
Nepríjem
né nerovnosti nahradil takmer
300-metrový úsek nového hlad
kého asfaltu. Úrad sa rozhodol
nerozdeľovať rekonštrukciu na
etapy, ale opraviť chodník v celom
úseku.
Nový povrch sa tiahne od križo
vatky s Majerníkovou až po parko
visko tesne pod kostolom. Vyfrézo
vaním a následným vyasfaltovaním
zmizli hrboľaté úseky poškodeného

starého asfaltu, ktoré znepríjemňovali
život najmä starším obyvateľom alebo
rodičom s kočíkmi. Odstraňovaním
týchto malých bariér sa zvyšuje kom
fort chôdze v Karlovej Vsi.
Postupná rekonštrukcia cestných
a peších komunikácií je nevyhnutná.
Rozpočet Karlovej Vsi však neu
možňuje vyriešiť všetky problémy
naraz. Kompletné rekonštrukcie dlh
ších úsekov prichádzajú postupne.
-ab-; Foto: MiÚ

Terasa pred
OD Centrum
je uzavretá

Anketa
Otázka:
Myslíte si, že by mestská časť
mala investovať do opravy terasy,
aj keď nie je v jej vlastníctve?

R

oky neriešený problém
vyústil až do havarijného
stavu. Terasové premoste
nie pred obchodným centrom je
poznačené pokročilým stupňom
korózie nosných prvkov. Mestská
časť sa po odporučení statika
rozhodla lávku uzavrieť.
Kým nebolo treba platiť za opra
vy, všetko bolo v poriadku. Obchod
né budovy si v minulosti odkúpili
súkromníci a byty nájomníci. Te
rasy OD Centrum však zostali ne
doriešené. Zostali územím nikoho.
Majitelia prevádzok roky čakali, že
vec vyrieši niekto iný. Mestská časť,
na ktorú sa možno spoliehali, nesmie
investovať do cudzieho majetku, je
však zodpovedná za zdravie a bez
pečnosť svojich obyvateľov. Dala pre
to opätovne na vlastné náklady urobiť
statický posudok. Stav terasy je na
toľko žalostný, že jediným možným
krokom bolo terasové premostenie
vyradiť z prevádzky.
O probléme s koróziou lávky

Peter Magát
poslanec MČ BratislavaKarlova Ves

Okolie lávky je označené oplotením, ktoré
signalizuje zákaz vstupu

Obec môže použiť prostriedky len
na opravu majetku vo svojom vlast
níctve s výnimkou poskytovania
dotácií za podmienok ustanovených
VZN, len na podporu všeobecne
prospešných služieb.

a priľahlých konštrukcií sa vedelo už
dlhšie. Statický posudok z roku 2015
konštatoval, že koróziou poškodené
zábradlie a oceľové profily je potreb
né v bezprostrednej dobe opraviť.
Železobetónové stropné panely však
nevykazovali známky poškodenia
a lávka nebola nebezpečná.
Situácia sa však v priebehu štyroch
rokov zmenila. Aktuálny statický po
sudok zaradil konštrukciu lávky do
kategórie havarijného stavu. Lávka
momentálne nie je spôsobilá zabez
pečovať požadovanú mechanickú
odolnosť a stabilitu. Na niektorých

jej častiach prišlo k totálnej de
gradácii nosných priečelí. V podstatne
narušenom stave je jej spodná časť,
kde pod vplyvom zatekania prišlo
k úplnému zhrdzaveniu betonárskej
výstuže.
Mestská časť po obdržaní posudku
pristúpila k okamžitému uzatvore
niu nebezpečných priestorov. Okolie
lávky je označené oplotením, ktoré
signalizuje zákaz vstupu. Vážnosť
situácie snáď konečne donúti vlast
níkov nehnuteľností sadnúť si za jeden
stôl a nájsť riešenie situácie.
-ab-; Foto: MiÚ

Eva Balážová

prezidentka Asociácie
komunálnych ekonómov SR

Zo strany samosprávy by bolo
možné konať v prípade, ak by na
uvedenú časť nehnuteľnosti bola
uzatvorená dlhodobá nájomná
zmluva, v ktorej by bolo špecifiko
vané konanie samosprávy vo veci
údržby a zhodnotenia majetku pre
najímateľa.

Oznam pre držiteľov rezidentských
parkovacích kariet v Karlovej Vsi
Rezidentské parkovacie karty pre zónu 1 (Silvánska) a zónu 2 (Veterni
cová) budú vydávané v období od 9. 12. 2019 do 18. 12. 2019 v Centre služieb
občanom vedľa miestneho úradu na Námestí sv. Františka 6. Kartu si občan
môže prevziať len osobne, k overeniu totožnosti si treba priniesť občiansky
preukaz.
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Desiatky novonarodených detí už majú vlastný
stromček v Karlovej Vsi

V

iac ako 70 malých oby
vateľov Karlovej Vsi za
pustilo v mieste svojho
trvalého bydliska korene, a to
doslova. Stalo sa to vďaka projektu,
ktorý odštartoval v polovici novem
bra. Samospráva získala od istého
darcu desiatky malých stromče
kov – javorov, a tie vysadila spolu
s rodičmi novonarodených detí.
„Inšpirovali sme sa touto krásnou
myšlienkou. Každý stromček bude
rásť zároveň s dieťatkom, ktorému
je venovaný. Rodičia sa budú môcť

www.karlovaves.sk

o strom svojho dieťaťa starať a dozerať
naň, podobne ako na svoje narodené
dieťa. Neskôr to môžu robiť spoločne
a to by bolo veľmi pekné,“ vysvetľuje
zámer starostka Karlovej Vsi Dana
Čahojová. Každý strom je opatrený
menovkou, na ktorej je krstné meno
a dátum narodenia dieťaťa.
„Vyhoveli sme požiadavkám
rodičov a na niektorých menovkách
z drevenej preglejky sú aj dve deti,
aby na seba nežiarlili. Keďže ide
o mladé stromčeky, na ktoré sa nedá
nič pribiť, a chceli sme sa vyhnúť

plastu, zvolili sme prírodný materiál
a motúz na omotanie. Menovky sú
ošetrené lakom, aby vo vonkajšom
prostredí vydržali,“ informovala
Mária Medeková zo sekretariátu pred
nostky miestneho úradu.
Malé sadenice javora dostala Kar
lova Ves od obyvateľa mesta Senica
Mila Pitoňáka. Vysadili ich vo via
cerých lokalitách po celej Karlovej
Vsi. Viac ako polovica z nich našla
svoje miesto na Dlhých dieloch, kde
je stromov o niečo menej. Rodičia si
mohli sami vybrať lokalitu, kde by

chceli zasadiť stromček svojho
dieťaťa. Väčšinou si vyberali lokality
v blízkosti bydliska.
Karloveský miestny úrad oslo
vil s ponukou zasadenia stromčeka
pre vlastné dieťa rodičov, ktorým sa
v tomto roku narodilo dieťa, a zároveň
splnili podmienku na poskytnutie
príspevku pri narodení dieťaťa. Tou
je trvalý pobyt rodiča v Karlovej Vsi
najmenej 12 mesiacov pred naro
dením malého Karlovešťana či Kar
lovešťanky.
-mš-; Foto: MiÚ

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Športovo-rekreačný areál
na Majerníkovej bude zelenší

V

októbri tu vysadili 45 stro
mov. Vďaka Bratislav
skému regionálnemu ochra
nárskemu združeniu (BROZ)
v športovom a rekreačnom areáli
Majerníkova v novembri pribudlo
ďalších 47 stromov, 23 kríkov a 65
kusov trvaliek.
Od polovice novembra sa to tu
hmýrilo usilovnými malými záhrad
níkmi. Kopali jamy, pleli burinu
a pripravovali pôdu na výsadbu
ďalších trvaliek, kríkov a stromov.
Spolu s BROZ vysadili 12 rakytníkov,
tri svídy krvavé, jednu kalinu siripút
kovú, jeden bršlen európsky, päť
drieňov obecných, dve arónie, jednu

bazu čiernu a tri galské ruže. Ďalších
67 kríkov vysadia ešte do konca tohto
roka. Ide o pôvodné druhy a ich pred
nosťou je menšia náročnosť na pôdne
a klimatické podmienky. Väčši
nou ide o jedlé kríky, ktoré okrem
estetickej funkcie prinášajú aj úžitok.
Okrem detí ich plody môžu požívať
vtáky a iné drobné živočíchy.
Deti zo ZŠ A. Dubčeka spolu
s BROZ už zasadili 76 trvaliek v ok
tóbri a v novembri dosadili ďalších
25 kusov, napríklad alchemilky,
oregano, šalviu lekársku a materinu
dúšku. Všetky rastliny boli vyberané
s ohľadom na čas ich kvitnutia, ktorý
je dôležitý pre opeľovače a ich odol

nosť v suchom slnečnom prostredí,
akému je areál vystavovaný. Okrem
vône kvetov a krásy byliniek sa budú
deti učiť o liečivých vlastnostiach
rastlín.
Výber a umiestnenie stro
mov navrhla záhradná architektka
a skonzultovala ich s odborníkmi
na karloveskom miestnom úrade.
Pôjde napríklad o javor poľný, jaseň
mannový, dub letný a cerový, platan
javorolistý, lipu malolistú, borovicu
čiernu, gaštan jedlý, liesky turecké,
bazy či jarabiny. Pribudne aj čerešňa
vtáčia a mahalebková, moruša a jedlé
odrody čerešní. Z ich plodov sa budú
v lete tešiť deti aj návštevníci areálu.

Po výsadbe je zabezpečená aj
povýsadbová trojročná starostlivosť
o stromy, ktorá zahŕňa najmä zalie
vanie zelene. Bez zalievania vo vege
tačnom období by mali sadenice malú
šancu na uchytenie. Predpokladané
náklady na výsadbu zelene a starostli
vosť o ňu počas obdobia trvania pro
jektu sú odhadované na 15 500 eur.
Výsadba stromov, krov a trvaliek
bude pokračovať aj v ďalších rokoch
na rôznych miestach na Dlhých
dieloch v rámci projektu. Aktivity
sú realizované vďaka podpore pro
gramu LIFE v rámci projektu DE
LIVER. Viac o projekte nájdete na
www.odolnesidliska.sk. -mš-; foto: MiÚ

Inzercia

Začíname v novom roku 2020

PLÁVANIE PRE DETI A DOSPELÝCH
NA DLHÝCH DIELOCH
WWW.TOPSWIM.SK

0905 379 523
K ARLOVESKÉ NOVINY
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Pripravuje
sa obnova ZŠ
Alexandra
Dubčeka

Z

elené
fasády,
tieniace
žalúzie, fotovoltaické pa
nely, rekuperácia vzduchu,
využitie zrážkovej vody, ale aj búd
ky pre dážďovníky a komunitné
ekocentrum. To všetko obsahuje
projektová dokumentácia hĺbko
vej obnovy objektu ZŠ Alexandra
Dubčeka na Dlhých dieloch.
„Riešime problematiku obnovy školy tak, aby bola znížená jej energetická
náročnosť. Jej účelom je definovať
a zrealizovať také opatrenia, ktoré
prispejú k zmierňovaniu dôsledkov
zmeny klímy, zníženiu uhlíkovej stopy,
zlepšeniu kvality vnútorného prostredia, ochrane a rozvoju biodiverzity
s cieľom pokúsiť sa dosiahnuť štandard budovy s takmer nulovou spotrebou energie,“ informuje Lenka Nem
cová z referátu riadenia projektov
miestneho úradu.
Prvú časť prác by mali začať v lete
2020 a posledné práce chcú ukončiť
na jeseň 2021. V lete by sa malo
začať so zatepľovaním obvodového
a strešného plášťa objektu. Vzhľadom
na statické posúdenie striech museli
upustiť od požiadavky na zelené stre
chy. Jediná strecha, ktorá vyhovova
la statickému posúdeniu, a kde teda
zelená strecha bude, je malá plochá
strecha nad hlavným vstupom. Preto
sa venovala veľká pozornosť vertikál
nej zeleni.
Na dvoch fasádach bude aj vďaka
oceľovej sieti rásť popínavá rastli

Opatrenia zlepšia žiakom školy prostredie na výučbu
na, ktorá bude zlepšovať klimatické,
estetické i biodiverzitné prostredie.
Pred budovou školy sú umiestnené
dve betónové nádoby s grafickým
prevedením. Do nich vysadia trvalky
spolu s lankovým systémom pre
popínavú rastlinu. Ďalšiu popínavú
zeleň umiestnia do vnútorných átrií,
odkiaľ bude do tried nasávaný čistejší
a chladnejší vzduch.
Všetky pôvodné kovové okná
s jednoduchým zasklením a vonkaj
šími kovovými parapetmi demontu
jú a vymenia za okná z PVC profilu
s tepelnoizolačným trojsklom. Ostat
né plastové okná, ktoré boli vyme
nené v roku 2014, ostanú z dôvodu
hospodárnosti zatiaľ nevymenené.
Na oknách južnej fasády budovy
budú exteriérové, elektricky ovládané
žalúzie s krycími plechmi a zápust
nými vodiacimi lištami s lamelami.
„V rámci podpory a ochrany
lokálnej biodiverzity na fasáde objektu navrhujeme hniezdne búdky
pre dážďovníka tmavého, netopiere
a belorítky. Projektová dokumentácia

zdravotechniky ráta s využitím zrážko
vej vody a jej následným využitím
na splachovanie a závlahu záhonov
a inej zelene. Mimoriadnu pozornosť projekt venuje vetraniu učební,
kancelárií, zborovne a telocviční.
Vetranie je navrhnuté ako tzv. nútené
– rovnotlaké,
pomocou rekupe
račných jednotiek. Pribudne aj fotovoltaické zariadenie, ako malý zdroj
elektrickej energie,“ poukazuje na
ďalšie podrobnosti Lenka Nemcová.
Projekt myslí aj na vyváženie
vykurovacej sústavy po komplexnej
obnove objektu. Využije sa aj solárna
energia pre zníženie spotreby energie
na ohrev teplej vody a temperáciu ba
zénovej vody.
V priestoroch terajšej kotolne
vznikne nová miestnosť, v ktorej bude
pôsobiť Komunitné vzdelávacie cen
trum pre klímu a biodiverzitu. Bude
slúžiť ako poradenské a vzdelávacie
centrum pre verejnosť pri uskutočňo
vaní obnovy obytných budov, verej
ných budov a verejných priestorov.
Otvoria ho aj pre školy ako priestor

na vzdelávacie aktivity v environ
mentálnej oblasti so zameraním na
problematiku klimatickej zmeny.
„Odbornej komunite a samospráve poskytne centrum priestor
pre odborné workshopy a prednášky
na zdieľanie vedomostí a skúseností
v tejto oblasti. V neposlednom rade
bude centrum otvorené pre miestnu komunitu alebo pre neformálne
zoskupenia občanov,“ pokračuje Len
ka Nemcová.
Náklady budú čiastočne kryté
z finančných zdrojov programu LIFE
v rámci projektu DELIVER a zo
zdrojov mestskej časti. Veľká časť
nákladov bude pokrytá z iných gran
tových zdrojov.
-mš-; Vizualizácia: HLINA, s. r. o.

Inzercia

ČO
O AK BUDÚCNOSŤ,, KTORÚ
Nečakaj zmenu,
MÔŽE
ETE MAŤ JE OMNOHO
Nečakaj zmenu,
keď
keď
si ju nevyberáš!
VÄČš
šIA NEŽ ČO
OKOĽV
VEK,
si ju nevyberáš!
ČO
O SI DOKÁŽE
ETE
PREDSTAVIŤ??
Žaneta Kunická
Gary Douglas

0905 920 525
Budova Allianz

Príjemný relax s „pridanou
hodnotou“
www.accessconsciousness.com/en/micro
sitesfolder/accessbars/

www.karlovaves.sk

Karloveská 6/A
841 04 Bratislava – Karlova Ves

ACCESS BARS
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Karloveské Vianoce
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Karloveské

vianoCe
13. 12.

Karloveská
vianoCná
kvapka
krvi

8.00 - 11.00

15. 12.
C

M

Y

Karloveské
centrum
kultúry /
Kamel klub

14. 12.
19.00

Vianočný benefičný program pre
Gabiku Kiovskú, mladú umelkyňu
s aspergerovým syndrómom.
Moderuje Jakub Ružička

CM

MY

CY

14.00 h

CMY

Senioranka – Miestny folklórny spevácky

17.30 h

Art Rea – Interaktívny workshop

ZUŠ J. Kresánka – Šup
skladbičky do čižmičky – Adventný

18.00 h

Eugen Botoš starší so synom

zbor predstaví svoj nový vianočný repertoár.

s muzikálovými spevákmi a vami

K

14.30 h

Šéf zoskupenia Violin Orchestra
Bratislava, vystúpi exkluzívne
po prvýkrát v Karloveskom centre kultúry.

koncert žiakov ZUŠ Jozefa Kresánka
15.00 h

16.00 h

Veľkí herci malým deŤom

Účinkujú: Alena Michalidesová, Sisa
Michalidesová, Ján Cibula a Roman
Gregorička.

Zbor Anky Repkovej – Spievanie

19.00 h

14.00 – 19.00 h

nás baví.

17.00 h

Art Rea – Prezentácia svetových
muzikálov

Gabika Kiovska – Talentovaná mladá
umelkyňa, rodáčka z Popradu a žiačka
Rey Slawiski.

Sprievodný program

Rodinné tvorivé dielne
Výroba vianočných ozdôb
Tradičná burza kníh
s Karloveskou knižnicou v KCK
Obľúbená burza platní

Karloveská kapustnica
a punč

KARLOVA
VES

K ARLOVESKÉ NOVINY

Kamel
Klub

kontakt:
0940 634 126

www.karlovaves.sk
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Škôlky majú nové strechy

M

aterská
škola
(MŠ)
Borská 4 má komplexne
zrekonštruovanú
stre
chu. Dodávateľská firma ju zatepli
la, vymenila hydroizolačnú fóliu
aj odtokové žľaby. Podobné práce
vykonali aj na MŠ Suchohradská 3
v jej pracovisku na Lackovej 4.
„Opravy striech sú dôležitou
súčasťou celkovej starostlivosti
o budovy našich škôlok. Keďže ide
o ploché strechy, ktoré sú staré niekoľko desaťročí, tak je najlepším
riešením komplexne opraviť celú

SÚŤAŽ • SÚŤAŽ • SÚŤAŽ

strechu a obrazne povedané neplátať
diery,“ vysvetlil vicestarosta Karlovej
Vsi Branislav Záhradník
Ťažkosti spôsobovala aj strecha
MŠ Adámiho 11, cez ktorú pri daž
di dovnútra zatekalo. Pri obhliadke
strechy zistili, že strešné zvody sú
čiastočne upchané a zanesené
nečistotami. Dodávateľská firma streš
né zvody prečistila až do kanalizá
cie. Dažďová voda už bez problémov
odteká do kanalizácie a nepoškodzuje
strechu ani stavebnú konštrukciu ob
jektu materskej školy. -mš-; Foto: MiÚ

Pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami by svojich verných čitateľov rada
obdarovala aj naša redakcia. Pre piatich z vás sme pripravili poukážky v hod
note 20 eur na nákup kníh a spoločenských hier z produkcie vydavateľstva
DAJAMA, ktoré sídli v Karlovej Vsi. Nájdete v nich informácie o krásnych
a zaujímavých miestach na Slovensku.
Podmienkou je, aby ste správne odpovedali na našu otázku a do 12. de
cembra poslali odpoveď na vystrihnutom kupóne poštou, alebo ju vhodili do
schránky redakcie pri vstupe do budovy miestneho úradu na Nám. sv. Fran
tiška 8. Súťaže sa môžu zúčastniť len naši čitatelia, ktorí majú trvalý pobyt
v Karlovej Vsi. No a v neposlednom rade vás musíme, samozrejme, vyžre
bovať. Šťastných výhercov budeme kontaktovať telefonicky. Veríme, že vám
naše poukážky prinesú veľa pekných chvíľ.
Vaša redakcia Karloveských novín

Vďaka zrekonštruovanej streche
sa v MŠ Borská nemusia obávať
dažďa

Súťažná otázka:
Ako sa volá riečny ostrov na území Karlovej Vsi, na ktorom sa nachádza
zdroj najkvalitnejšej vody v Bratislave?
. .....................................................................................................................
Meno a priezvisko:.......................................................................................
Adresa:..........................................................................................................
Telefón: . ......................................................................................................

Veselé tekvice v MŠ Ľ. Fullu

T

Moderátor Junior na Tilgnerke
Význam dejepisu si pripomenuli
žiaci III. stupňa Spojenej školy Til
gnerova 14 na besede so známym
moderátorom Juniorom. Vyštu
dovaný učiteľ slovenského jazyka
a dejepisu, občianskym menom Mi
lan Zimnýkoval, sa napokon vybral
moderátorskou, nie učiteľskou ces
tou. Pristavil sa aj pri téme jazykovej
kultúry a dal zopár rád aj redaktorom
školského Rádia Tilgnerka.
-red-; Foto: Adriana Hlavinková
Kar
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ekvice a jeseň patria bez
pochyby k sebe. Environ
mentálny projekt Poklady
zeme upozorňuje na krásy a dary
jesennej prírody.
„Do projektu sme zapojili aj
rodičov a spolu s nimi sme koncom
októbra a začiatkom novembra na
terasách tried usporiadali výstavu
ručne vyrezávaných tekvíc. Z veselých
výtvorov mali radosť nielen škôlkari
ale aj okoloidúci Karlovešťania,“
povedala Ľubica Viskupová z MŠ Ľ.
Fullu.
-ab-; Foto: MŠ Ľ. Fullu 12
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Detské ihriská prešli kontrolou Detské ihrisko na Pribišovej
má novú hernú zostavu

Z
K

arloveské deti a ich rodičia
môžu používať hracie prvky
na detských ihriskách bez
obáv. Ich stav podlieha každoročnej
prísnej kontrole, ktorá sa vykonáva
raz ročne na každom hernom za
riadení.
„Našou prioritou je bezpečnosť detí
na verejných ihriskách. Preto nielen
nahrádzame opotrebované hracie
prvky novými modernými zostavami,
ale aj vykonávame pravidelné kontroly a údržbu týchto ihrísk,“ povedal
vicestarosta Karlovej Vsi Branislav
Záhradník.

Aj tento rok posúdili ich technickú
a konštrukčnú bezpečnosť. Kontrolu
môže vykonávať len oprávnená oso
ba, a to nezávisle od prevádzkovateľa
detských ihrísk. Výsledkom je revíz
na správa každého posudzovaného
detského ihriska s fotodokumentáciou
a popisom jednotlivých zariadení.
„Súčasťou správy môže byť
odporúčanie na vykonanie potrebnej
opravy alebo úpravy,“ vysvetľuje
vedúca referátu životného prostredia
Halina Trubínyiová.
-mš-; Foto: MiÚ

pešej zóny odstránili starý
hrací prvok, ktorý už ne
spĺňal požadované štan
dardy bezpečnosti. Namiesto neho
osadili multifunkčnú a edukačnú
hernú zostavu pre vekovú kate
góriu od 3 do 7 rokov.
Možnosť zabaviť sa tak získali aj
najmenšie deti, keďže herné prvky
na detských ihriskách sú prevažne
určené pre staršie deti.
„Obyvatelia okolitých domov si
iste všimli, že pešej zóne na Pribi
šovej venujeme systematickú pozor-

nosť. Postupne opravujeme dlažby,
rekultivujeme a dopĺňame zeleň
tam, kde chýba, opravili sme fontánu
a nemôžeme zabudnúť na najmenšie
deti, ktoré sprevádzajú rodičov pri
nákupoch či návšteve pošty. Našim
želaním je, aby sa tu ľudia cítili príjemne a necestovali za podobnými
službami niekam inam. Samozrej
me, týmto naša úloha nekončí
a v rekonštrukčných prácach budeme
pokračovať aj v budúcom roku,“
povedala starostka Dana Čahojová.
-mš-; Foto: MiÚ
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MŠ Borská ukončila
revitalizáciu areálu
zatrávnením

V

októbri mali v materskej
škole (MŠ) Borská brigá
du. Učiteľky spolu s rodičmi
vysiali do hliny semená trávy.
Opravili hrací prvok so sieťkou a na
umelom kopčeku pri pieskovisku
osadili lezeckú stenu, ktorá spolu so
šmykľavkou tvorí jeden celok. Pri
triedach namontovali stojany na bi
cykle a kolobežky.
„Neodmysliteľnou súčasťou revitalizácie bolo zasadenie živého plota

Ukážky práce záchranárov
v MŠ Kolískova

H

lasné sirény a príjazd
sanitky zväčša neveš
tia nič dobré. Na školský
dvor MŠ Kolískova síce v októ
bri prišla záchranárska sanitka,
našťastie však nikto nebol zranený.
Záchranári prišli predviesť deťom
ich náročnú prácu. Obrovský záu
jem vzbudilo samo záchranárske
vozidlo.
Deti si mohli vyskúšať, ako sa leží
na nosidlách, či ako sa sedí za volan
tom sanitky. To podstatné sa však
nachádza v útrobách sanitky. Že toho

nie je málo, sa deti presvedčili pod
dohľadom záchranárov na vlastné oči.
„Okrem vybavenia sanitky sme si
zopakovali jednu veľmi dôležitú vec,
a to na aké číslo treba volať v prípade
ohrozenia zdravia. Bonusom bolo
zapnutie hlasnej sirény. Po odchode
záchranárov si deti v triedach rozprávali zážitky, kreslili sanitky a pri
hre na záchranárov sa skúšali ošetrovať podľa rád profesionálov,“ pove
dala riaditeľka Monika Šuleková.
-ab-; Foto: MŠ Kolískova 14

Na Katedre antropológie sa zastavi
li v učebni s ľudskou kostrou. Tu
sa deti dozvedeli, ako funguje ľud
ské telo, z akých a koľkých kostí sa
skladá. Videli aj sluchové kostičky
kladivko, nákovku a strmienok. Do

rúk sa im dostalo i jabĺčko, ktoré však,
podľa ich slov, ako jabĺčko vôbec
nevyzeralo, no už vedia, že v našom
tele zastáva dôležitú úlohu.
-mš-; Foto: MŠ L. Sáru 3

nad futbalovým ihriskom a nového
stromčeka – sakury. Najskôr to bol len
nápad a malý nákres podobizne tohto
projektu. Dnes máme vďaka finančnej
podpore Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves nádherný areál, ktorý
využívame pri pobyte vonku. Deti sa
už teraz tešia na jar, keď skutočnú
krásu celého areálu doplní vysadený
trávnik a živý plot,“ povedala učiteľka
Zuzana Olgyayová.
-red-; foto: MŠ Borská 4

Aj veda môže byť zábavná

P

resvedčili sa o tom predškolá
ci z materskej školy L. Sáru.
Navštívili niekoľko pracovísk
Prírodovedeckej fakulty Univerzi
ty Komenského v Bratislave, kde
sa oboznámili s povolaním vedca.
Dozvedeli sa, čo znamená byť bá
dateľom či výskumníkom.
„Už od prvého momentu, keď sme
vstúpili do budovy, boli deti nadšené,
a to sme sa nedostali ešte ani do la
boratória či učebne pre „veľkáčov“.
Najskôr sme sa na Katedre genetiky
oboznámili s muškami „drozofilkami“ odborne nazývanými Drozofila
obyčajná alebo aj vínna a ovocná
muška. Takéto malé, častokrát otravné
stvorenie bolo prvým živočíchom
vo vesmíre v roku 1947,“ opisuje
nevšedný zážitok svojich zverencov
riaditeľka Martina Horváthová.
Deti sa dozvedeli, že Drozofila
www.karlovaves.sk

obyčajná slúži už po stáročia ako
modelový organizmus vo viacerých
výskumoch aj vďaka tomu, že s ľuďmi
zdieľa až šesťdesiat percent DNA.
Mali možnosť sledovať mušky zblíz
ka a naučiť sa rozpoznať samičku od
samca, vidieť ich farbu očí či tvar tela.
Dokonca pozorovali drozofilky so
zmenou v niektorom géne, čo sa pre
javilo na tvare krídel či sfarbení tela.
Navštívili aj laboratórium na
Katedre geológie a paleontológie.
Rozpustili kameň, preosiali ho si
tom a prostredníctvom mikroskopu
skúmali, čo všetko v sebe skrýva.
Obdivovali skameneniny, fosílie,
chrup mamuta či zub pradávneho
tvora. Dozvedeli sa, ako fosílie vnikli
a prostredníctvom plastelíny a rýchlo
schnúcej sadry na odliatky si vyrobi
li vlastnú fosíliu – stopu dinosaura,
klepeto raka, či zub žraloka.

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Karlovu Ves
rozsvietili
lampiónové
sprievody
„Dolný“ lampiónový sprievod sa
niesol v rytme bubnov a ohňovej
šou. Sprievod sa začal s bubnovým
doprovodom skupiny Rytmika
a domácimi koláčmi šikovných
mám z Klbka. Žiara z lampiónov
priviedla deti až do Líščieho údolia,
kde na ne čakalo svetelné prekvape
nie v podobe ohňovej šou. Večer
v znamení svetla zakončila detská
diskotéka.
Prechádzka s lampiónmi nesie
v sebe niekoľko symbolov. Jed
ným z nich je pomyselné lúčenie sa
s dlhými slnečnými dňami. Svetlá
v lampiónoch, ktoré rodičia s deťmi
rozsvietili, prídu počas skorého stmie
vania zaiste vhod. Do decembrového
slnovratu sa dni budú skracovať. Zlom

Tento rok rozsvietili Dlhé diely stovky lampiónov

nastane 22. decembra 2019 ráno
o 5.19 h. Od tohto momentu sa začne
astronomická zima a dni sa začnú po
maly predlžovať.
Stovky svietiacich lampiónov,
ktoré na záver doplnila ohňová
a svetelná šou. Taký bol Dlhodielsky

Karloveské
centrum
kultúry /
Kamel klub

Vstupné 3 €
doprovod zdarma.
V cene vstupného
je mikulášsky balíček.

lampiónový sprievod. Podľa orga
nizátora sa na ňom zúčastnilo 650
účastníkov, čo bola rekordná účasť.
Obľúbená akcia sa aj tento rok
odohrala začiatkom novembra, pria
mo na námestí pred ZŠ Majerníkova
62. Kto si nestihol zaobstarať lampión

v predstihu, mal možnosť zakúpiť si
ho pred začiatkom sprievodu. Neza
prela sa ani kuchyňa rodinného cen
tra, ktorá prispela slaným a sladkým
občerstvením.
-red-; Foto: Marián Suvák

Karloveský
mikuláš
s Grinchom
8. 12. 2019

CY

MY

K

9.00 Rodinné tvorivé dielne
10.00 Karloveský Mikuláš
s Grinchom
Počet miest limitovaný,
rezervacie@karlovaves.sk
kontakt:
0940 634 126
K ARLOVESKÉ NOVINY
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V MŠ Suchohradská venujú
veľkú pozornosť dopravnej
výchove

A

ko sa má správať chodec ako
účastník cestnej premávky
či aké druhy dopravných
prostriedkov existujú. Aj to sa
dozvedia deti z MŠ Suchohradská
3 v rámci projektu Svet v pohybe.
Je zameraný na skvalitnenie do
pravnej výchovy v materskej škole,
ktorá je dôležitá pre zdravie a bez
pečnosť detí. Deti tak nadobúdajú
poznatky o tom, ako sa správať pri
prechádzaní cez cestu, pri pohybe
na chodníku a ako uplatňovať ohľa
duplnosť na cestách.
Ako hovorí riaditeľka školy Oľga
Mitrová, najlepším prostriedkom
na získanie týchto poznatkov je hra
a praktická činnosť. Deti v škôlke
vytvárajú rôzne dráhy, cesty, stavby,
železnice, letiská, kreslia a maľujú

dopravu, robia pracovné listy na tému
doprava. Pri tom si vymieňajú poznat
ky o tom, aké dopravné prostriedky
poznajú, kto ich riadi, aký význam má
doprava pre človeka. Využívajú pri
tom aj hry a hračky, ktoré podporujú
ich tvorivosť.
Pri pobyte vonku na školskom
dvore primerane využívajú hry s do
pravnou témou. Chodili tiež po
zorovať, ako sa stavala karloveská
električková trať. „Pozorovanie
jej výstavby umožnilo deťom vidieť
rôzne dopravné a pracovné stroje,
ktoré by inak nemali možnosť vidieť.
Spolu s deťmi sa tešíme, ako budeme
správne prechádzať cez cestu, keď tam
bude nový semafor, lebo deti už vedia,
čo je správne a čo nie,“ dodáva Oľga
Mitrová.
-mš-; Foto: MiÚ

Tilgnerka pomáha
deťom v Nepále

D

obročinný projekt zame
raný na pomoc nepálskym
deťom vznikol po besede
s Dorotou Nvotovou. Tá na žiakov
zapôsobila a život v Nepále ich
začal zaujímať. Rozhodli sa priložiť
ruku k dielu a deťom z tejto krajiny
reálne pomôcť.
„Rozhodli sme sa pomôcť a žiacka
rada zorganizovala tzv. Nepálsky deň.
S Dorotinou pomocou a pomocou
mnohých dobrých ľudí mohli naši žiaci ochutnať nepálske jedlo a prestávky
nám spríjemňovala nepálska hudba. Nástenky zdobili fotografie detí,
o ktoré sa Dorota stará. Po celý čas
sa konala zbierka. Žiaci mohli pris
pieť peňažnými a vecnými darmi,

ktoré by deťom v Nepále uľahčili
štúdium, teda aj technikou, ako staré
funkčné mobily a notebooky,” pove
dala Adriana Hlavinková zo Spojenej
školy Tilgnerova 14. Škola sa rozhod
la cez projekt dlhodobej spolupráce
pomôcť Oisang Tamang, 15-ročnému
dievčaťu, ktoré sa túži stať lekárkou.
Dorota Nvotová je slovenská hereč
ka, speváčka, moderátorka a spiso
vateľka. Do Nepálu sa dostala pred
niekoľkými rokmi ako dobrovoľníč
ka v detskom domove Happy Home.
Jej vzťah k tejto himalájskej krajine
priblížila v autobiografii Fulmaya,
ako znie jej nepálske meno.
-ab-;Foto: SŠ Tilgnerova 14

Deti rady pozorujú pri prechádzkach stroje
na stavbe novej električkovej trate
Inzercia
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KONFERENCIÉRKA LADY VIVIAN
Cimbal Brothers s utajeným
hosťom
La3no Cubano
Karloveské tanečné centrum
Orientálna šou
Bubnová šou
Flambovacia šou
Bohatá tombola
Štýlový fotokútik

Prípitok, exluzívna plesová
večera, dezert ako
prekvapenie, káva, čaj,
1 nealko, 0,25 l vína, slaný
mix a polnočná kapustnica.
Dress Code:
White tie/ Black tie

59 €
Malá sála 49 €
Veľká sála

Vstupenky na:
rezervacie@karlovaves.sk
0940 634 126

ORIENT EXPRESS
K ARLOVESKÉ NOVINY
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A

utá sú súčasťou nášho
každodenného života. Za
bezpečujú prepravu osôb
a nákladu. Pre iných sú symbolom
ich sociálneho postavenia, koníč
kom či dokonca životným štýlom
alebo závislosťou. Ďalší ich odmie
tajú a poukazujú na to, že áut je už
priveľa a že sú uprednostňované na
úkor cyklistov či chodcov. To, že je
áut veľa, že čoraz častejšie vznikajú
dopravné kolapsy a mesto je plné
áut, je však očividné. Drvivá väčši
na obyvateľov Bratislavy pokladá
problém dopravy a najmä parko
vania za najväčší problém mesta
a výzvu pre budúcnosť.
„Na to, aby nedošlo k dopravnému
kolapsu, treba mať cestnú infraštruktúru v takom stave, aby zvládla
požiadavky, ktoré sú na ňu kladené.
V Bratislave sa na cestnú infraštruktúru v rozvoji mesta na viacero rokov
pozabudlo. Pozabudlo sa na priepust
nosť komunikácii, pozabudlo sa na
údržbu, pozabudlo sa na parkovanie.
Teraz, keď je už zle, tak sa doháňa
to, na čo predchádzajúci predstavitelia mesta zabudli, alebo to úmyselne
ignorovali,“ myslí si dopravný analy
tik Jozef Drahovský.
Bratislavské cesty využíva možno
až milión vozidiel
Počet vozidiel v Bratislave stú
www.karlovaves.sk

?

Spôsobia
vodiči
v Bratislave
dopravný
kolaps?
pa spolu so zvyšovaním počtu oby
vateľstva a zvyšovaním životnej
úrovne. Ministerstvo vnútra (MV
SR) registruje vozidlá na Slovensku
a z týchto dát je zrejmý ich celkový aj
medziročný nárast. V Bratislave bolo
podľa MV SR k 31. 7. 2019 registro
vaných 564 663 vozidiel a z toho je
430 269 osobných. Lenže v Bratislave
jazdí aj veľké množstvo vozidiel regis
trovaných mimo Bratislavy. Zväčša
ide o zásobovanie, služby, návštevy
a tranzit. Ich počet sa odhaduje na
rovnaké množstvo, ako je počet regis
trovaných vozidiel v Bratislave.
Keď investor stavia, musí myslieť
aj na parkovanie
Bratislava sa nafukuje a nafuku
je sa novými obyvateľmi a novou
výstavbou. Zjavne však za týmto
rastom zaostáva dopravná infraštruk
túra. Podľa Jozefa Drahovského by
budovanie parkovacích miest malo

byť nevyhnutnosťou, ale aj povin
nosťou každého, kto v Bratislave
niečo buduje. Po správnosti by mal
pre svoj objekt vybudovať dostatok
parkovacích miest pre tých, čo v ňom
bývajú, aj pre ich návštevy. Ak ide
o polyfunkčný objekt, kde sú
napríklad obchody, úrady a iné služ
by, je nutné zabezpečiť parkovanie
aj pre zákazníkov. „Keďže investor
v snahe o maximalizáciu zisku robí
iba to, čo od neho úrady pri schvaľovaní vyžadujú, a mesto roky nemalo
premyslenú stratégiu, tak je nedostatok parkovacích miest citeľný nielen
v starých predvojnových budovách, ale
aj v nedávno postavených, aj tých úplne
nových,“ poukazuje Jozef Drahovský.
Parkovacia politika
Po niekoľkých rokoch diskusií
a nepodarených snahách o presadenie
parkovacej politiky napokon hlavné
mesto schválilo novú, celomestskú

parkovaciu politiku. Jej úlohou
a súčasne hlavným cieľom je zabez
pečiť a súčasne regulovať statickú do
pravu v Bratislave.
„Schválená parkovacia politika
v Bratislave má spoplatniť parkovanie vo verejnom priestore, čím vyvinie ekonomický tlak cez majiteľov
a používateľov áut na majiteľov budov,
či už obytných alebo obchodných.
Súčasne je to tlak na nových investorov, aby parkovanie riešili u seba,
mimo verejného priestoru. Pritom
parkovacia politika je nastavená tak,
aby tento tlak bol postupný, a nie zo
dňa na deň, a nespôsobil veľké sociálne dopady. Financie z parkovania
majú byť investované naspäť do riešenia najmä statickej dopravy,“ hodnotí
zmysel zavedenia celomestskej par
kovacej politiky Jozef Drahovský.
MHD nie je pre všetkých
Je čas vystúpiť z auta a používať
MHD, ako je to všade vo veľkých
mestách. Myslia si to nielen mnohí
odborníci, ale aj časť verejnosti, či
dokonca aj nové vedenie hlavného
mesta. Lenže, ako upozorňuje Jozef
Drahovský, vystúpiť z auta a používať
MHD nemôžu všetci. Ten kto cho
dí autom len do práce a za kultúrou
a drobnými nákupmi, ten to môže
spraviť. Ten, kto ide na nákup niečoho
objemnejšieho, čo sa v MHD prevážať
K ARLOVESKÉ NOVINY

Téma
nedá, to spraviť nemôže. Nemôže to
urobiť ani vodič zásobovania, ktorý
rozváža tovar, ani vodiči vozidiel
poskytujúcich služby. Je veľa oby
vateľov Bratislavy, ktorí cez týždeň
používajú MHD, ale cez víkend idú
autom na chalupu, chatu, za športom
a podobne. Iste je stále aj veľa takých,
ktorým sa vystúpiť zo svojho auta jed
noducho nechce.
„Napríklad po viacerých reorganizáciách MHD si významná časť
ľudí kúpila auto a začali jazdiť autom
práve preto, že viacerými prestupmi sa im neúmerne predĺžila doba
dochádzania do práce. Naopak, ak
MHD jazdí na požadovanej trase
a linky na prípadných prestupoch na
seba nadväzujú, potom ľudia prestupujú z áut na MHD. Ľudia sa spravi
dla správajú ekonomicky, pričom
do ekonomiky sa premieta aj strata
času,“ myslí si Jozef Drahovský.
MHD môže byť alternatívou pre in
dividuálnu dopravu, len ak bude kom
fortná, ak bude chodiť v dostatočných
intervaloch a ak bude aj dostatočne
rýchla. Jedným z problémov, s ktorým
sa najmä autobusová doprava stretáva,
sú zápchy, v ktorých ostanú uviaznuté
aj vozidlá MHD. Riešením by mohli
a mali byť tzv. BUS pruhy. Pomáhajú
tam, kde sa tvoria dopravné zápchy,
v ktorých uviaznu aj autobusy. Tam,
kde sa dopravné zápchy netvoria, ale
bo autobusy jazdia len občas, tam je
vybudovanie BUS pruhu neefektívne.
„Keď sa chce vytvoriť BUS pruh na
úkor inej dopravy, tak by sa malo
pozerať na celkovú prepravnú kapaci
tu za určitý čas, aby sa nestávalo, že

K ARLOVESKÉ NOVINY
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doterajšia doprava sa výrazne obmedzí, ale autobusová doprava nedokáže na seba prevziať adekvátny
počet prepravovaných osôb. Bohužiaľ,
sú známe aj zlé rozhodnutia pri budovaní BUS pruhov, keď sa nepostupovalo uvážlivo a celá situácia sa nenamo
delovala,“ upozorňuje na možnosti
BUS pruhov Jozef Drahovský.
Električka ako nosný dopravný
systém mesta
V Bratislave sú električky nosným
dopravným systémom. Ich koľaje boli
budované ako samostatné dopravné
teleso. Ale aj tu sa dlhé roky zabúda
lo na rozširovanie a nepribudol ani
jeden meter, s výnimkou električky
do Petržalky, ktorá má zatiaľ len tri
zastávky. Navyše, ako poukazuje
Jozef Drahovský, predchádzajúce
vedenia hlavného mesta predáva
li pozemky kadiaľ mali viesť ďalšie
naplánované trasy električky. U nich,
na rozdiel od autobusov, je drahá
výstavba, ale lacná prevádzka, preto
električky môžu jazdiť oveľa častejšie.
Tam, kde koľaje sú, tam električky
jazdia a ľudia ich vo veľkom využíva
jú. „Je smutné, že električkové trasy
nemá Bratislava dotiahnuté do všetkých významných dopravných uzlov,
ako je napríklad autobusová stanica,
a do všetkých mestských častí. Dnes
je to takmer nemožné zrealizovať po
zemi a bude sa musieť ísť pod zem alebo na stĺpy,“ upozorňuje na problémy
s výstavbou nových trás električky
Jozef Drahovský. V prípade križo
vatiek s inou dopravou je výhodné,
keď električky majú prednosť. Lenže

podľa neho nejde o klasickú okamžitú
prednosť. Ide o to, aby sa nestávalo,
že ju električka dostane, keď príde
ku križovatke so zastávkou (dobrý
príklad je Molecova) a ostatná do
prava by bola zablokovaná počas
vystupovania, nastupovania cestu
júcich a čakania na čas odchodu podľa
grafikonu.
Dnešné elektronické systémy vedia
plánovať jazdu električky cez križo
vatky podľa grafikonu a mimoriadnu
prednosť dávajú iba meškajúcej elek
tričke. Lenže ich treba aj používať.
Podľa Jozefa Drahovského má Karlo
va Ves to šťastie, že je tu vybudovaná
električková radiála. Dnes by sa hodi
lo, keby pokračovala až do oblasti
Bory, lenže končí už v Dúbravke.
Integrovaná doprava
Ako upozorňujú viacerí dopravní
analytici, k zlepšeniu dopravy
v Bratislave by mohlo prispieť aj
väčšie zapojenie vlakov do sys
tému mestskej hromadnej dopravy.
Skvelým príkladom môže byť Kodaň,
kde prímestské vlaky prebrali dokon
ca úlohu nosného dopravného sys
tému. Niektoré kroky v tomto smere
už síce boli urobené, ale ani zďaleka
zatiaľ nie sú využité tie možnosti,
ktoré by tento krok priniesol najmä
v prepojení mestskej a prímestskej
dopravy. Keby sa ľudia z okolia
Bratislavy vedeli dostať do práce vla
kom, nielenže by mohli nechať auto
doma, ale nemuseli by používať ani
MHD. Tu však zatiaľ chýba viac vla
kov a najmä viac zastávok na území
mesta. Bez spolupráce štátu to však

nemožno riešiť.
Možno
pribudnú
vlakové
zastávky na Železnej studničke aj
pri Boroch
Štúdia realizovateľnosti Uzla
Bratislava prinesie nové riešenia pre
hustenej dopravy. „Všetky počítajú
s doplnením nových železničných
zastávok na území mesta vo Vrakuni,
Ružinove, Boroch, ktoré by mali byť
zriadené v rokoch 2021 – 2023,"
uvádza sa v stanovisku odboru ko
munikácie Ministerstva dopravy
a výstavby SR. Počíta sa aj s integro
vaným miestom Železná studienka /
Patrónka, ale definitívna poloha bude
závisieť od urbanistického rozvoja
v danej lokalite a výsledku územných
konaní o jej umiestnení.
Aj podľa vyjadrenia hovor
cu Železníc SR Michal Lukáča sa
v súčasnosti pripravuje výstavba ter
minálov integrovanej osobnej dopra
vy vo Vrakuni a Ružinove, pričom
ďalšími potenciálnymi lokalitami sú
Lamačská brána (Bory), Patrónka,
resp. Železná studienka, Mladá garda,
Bajkalská ulica, Cintorín Vrakuňa,
Vajnory a Rača, a tiež vybudovanie
zastávok v Petržalke. „Nemenej
dôležitou aktivitou, ktorá prispeje
k zlepšeniu integrovanej dopravy, je
výstavba záchytných parkovísk v okolí
hlavného mesta (Pezinok, Ivanka pri
Dunaji, Nové Košariská). Jednou
z týchto vecí je tiež zvýšenie kapacity železničných tratí a staníc vrátane
možnosti vybudovania stanice Filiálka,“ dodáva Michal Lukáč.
-mš-; Foto: ilustračné (internet)
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Začiatkom roka začnú Kráľovu horu spásať ovce

S

touto myšlienkou prišlo už
dávnejšie karloveské občian
ske združenie LÚKA. To
pred časom bojovalo za ochra
nu tohto vzácneho územia pred
výstavbou bytových domov. To sa
podarilo a myšlienka sa rozšírila.
Už počas prvých týždňov nového
roka by mali na Kráľovu horu prísť
bratislavské ovce. Nákladnú kosbu
mechanizmami tak mesto vymení
za údržbu, ktorá je v tomto pro
stredí ideálna.
V chránených územiach je nutné
každoročne vykonať finančne náročnú
údržbu, ktorá pozostáva prevažne
z kosenia ruderálneho porastu (zane
dbané plochy, rumoviská, pozn. red.).
„Ako ekologicky prijateľnejšie riešenie sa javí vytvorenie systému pravidelného spásania lúčnych spoločenstiev. Rovnako nám tento spôsob
manažmentu chránených území
odporúčala aj Štátna ochrana prírody,“ povedal pre Karloveské novi
ny splnomocnenec bratislavského
primátora pre životné prostredie
a zeleň Andrej Kovarik.
V minulosti si hlavné mesto ne
plnilo svoju povinnosť. Na  týchto
trávnatých plochách vykonávalo
údržbu len sporadicky. Hlavným
dôvodom bolo nedostatočné množ
stvo financií na vykonanie riadnej
údržby. Nevykonaním pravidelného
kosenia v týchto lokalitách dochádza
k ich zarastaniu náletovými drevi
nami, rozšíreniu inváznych drevín
a bylín, a taktiež k zníženiu bio
diverzity chránených rastlinných
a živočíšnych druhov.
„Zanikajú prirodzené biotopy,
ktoré sa tam po stáročia vyvinuli
práve vďaka pravidelnému spásaniu
www.karlovaves.sk

hospodárskymi zvieratami,“ upozor
nil splnomocnenec primátora. Naj
ohrozenejšie lokality sú dnes Kráľova
hora a Štokeravská vápenka, ďalej
Slovanský ostrov, Devínska hradná
skala a Sysľovské polia. Riadna údrž
ba Kráľovej hory a kosba takmer 16
hektárov dvakrát ročne by stála tak
mer 90-tisíc eur.
Zimné spásanie je v poriadku
Stádo však bude musieť mať zabez
pečené podmienky na ustajnenie vo
vonkajších priestoroch. „Vzhľadom
na nutnosť verejného obstarávania
sa celý proces môže ešte predĺžiť
a reálne môže byť stádo umiestnené
na Kráľovej hore v priebehu mesiaca, ale rovnako aj v priebehu marca
budúceho roku,“ doplnil splnomocne
nec primátora pre životné prostredie.
Momentálne je v procese výstavby
kostrové oplotenie na Kráľovej hore.
Oplotenie vo finálnej verzii nepre
siahne výšku 1,3 m a nebude teda

opticky pôsobiť tak, ako by sa teraz
mohlo zdať.
Bryndza ani žinčica zatiaľ
nebudú
Hoci ide o mimoriadne zdravé pro
dukty z ovčieho mlieka, hlavné mesto
so živočíšnou výrobou zatiaľ nepočíta.
Územný plán to nedovoľuje. Riešením
je podľa magistrátu chov mäsových
plemien nenáročných na dojenie,
prípadne vydojenie oviec na mieste
a následné spracovanie produktov
mimo tejto lokality. „V prípade, že
vysúťažené stádo v budúcnosti bude
slúžiť aj na produkciu mliečnych
výrobkov, ich výroba, spracovanie
a predaj bude plne v kompetencii
majiteľa oviec, rovnako ako vyba
venie všetkých potrebných licencií,“
uviedol splnomocnenec primátora pre
životné prostredie.
Lúka zostane prístupná verej
nosti
Oplotený bude v jednom čase vždy

len jeden zo sektorov. Po spasení
sektora bude spasená časť lúky opäť
prístupná verejnosti. Dĺžku spásania
jedného sektora predpokladá mesto
na tri až osem týždňov. Týmto spô
sobom usmernia pastvu tak, aby bol
jej výsledok čo najskôr viditeľný.
Voda pre ovce bude v šiestich nádr
žiach, dovážať sa bude na miesto cis
ternou dvakrát mesačne. Systém rotá
cie po jednotlivých sektoroch zároveň
zabezpečí dostatočný čas a priestor na
prirodzený rozklad výkalov zvierat.
Návštevníci uvidia ovce aj kozy
Počet kusov v stáde sa bude po
hybovať v rozpätí stodvadsať až dve
sto. Stádo by malo byť zložené z kôz
a oviec v predpokladanom pomere
1 : 5 a bude permanentne pod dozo
rom pastiera. Ten bude ubytovaný
v prenosnej maringotke.
-bh-; Foto: ilustračné
(internet)
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Konferencia o kvalite bývania v mestách

K

arlova Ves ako jedna z mála
bratislavských mestských
častí je odborne pri
pravená na témy zlepšenia života
v mestách. To jej umožňuje po
dieľať sa na príprave odborných
podujatí aj pre ostatné samosprávy
nielen v Bratislave ale aj na celom
Slovensku. Svoje znalosti zároveň
reálne využíva a zapája do praxe.
Príkladom schopnosti karloveskej
samosprávy podieľať sa na orga
nizovaní celoslovenských podujatí
je štrnáste stretnutie Národnej plat
formy Dohovoru primátorov a sta
rostov o klíme a energii. Projektový
tím európskeho projektu DELIVER
z karloveského miestneho úradu tu
spolu so svojimi partnermi pripravil
a prezentoval samostatný blok. Ten
sa zaoberal pripravenosťou našich
miest na zmenu klímy, ako aj pod
porou riešení, ktoré zohľadňujú
zmierňujúce a adaptačné opatrenia,

ktoré reagujú na tieto zmeny.
Karloveský tím na stretnutí pred
stavil prípravu tzv. klimatického
skenu. Ide o nástroj na hodnotenie kli
matickej odolnosti miest či mestských
štvrtí. Prezentovali tiež základné
princípy obnovy verejných priestorov
a obytných budov, ktoré zohľadňujú
podmienky meniacej sa klímy. Uro
bili tak na príkladoch plánovanej hĺb
kovej obnovy objektov MŠ Kolísko
va a ZŠ A. Dubčeka. Informovali tiež
o realizácii niektorých menších prak
tických opatrení na pešej zóne Pri
bišova, Nám. sv. Františka či o pláno
vanej revitalizácii časti Jurigovho
námestia.
„Intenzívne pracujeme na do
končení katalógu zmierňujúcich
a adaptačných opatrení a opatrení
na podporu biodiverzity, ako užitočného návodu na realizáciu opatrení pre mestá a obce v podmienkach
klimatickej zmeny. Katalóg by mal

byť hotový do konca roka,“ uviedla
Zuzana Hudeková, odborná garantka
projektu.
Zasadnutie sa uskutočnilo 24.
októbra v Bratislave. Zorganizova
li ho ZZMO CITENERGO a Únia
miest a obcí Slovenska v spolupráci
s Kanceláriou Dohovoru primátorov
v Bruseli, európskou asociáciou Ener
gy Cities a ďalšími odbornými part
nermi. Jedným zo spoluorganizátorov

bola aj Mestská časť Bratislava-Karlo
va Ves. Na stretnutí sa zúčastnili čle
novia národnej platformy na úrovni
štátnej správy, zástupcovia odbornej
sféry, miestnej a regionálnej samo
správy a členské mestá CITENERGO
a ÚMS. Záštitu nad podujatím prevzal
Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia
Európskej komisie na Slovensku.
-mš-; Foto: Únia miest Slovenska

Dotazník odhalil problémy, ktoré najviac trápia
obyvateľov Karlovej Vsi

B

ariéry pri pohybe v Kar
lovej Vsi, množstvo scho
dísk s nevhodnými rampami
a chýbajúcim zábradlím či absen
tujúci denný stacionár pre dôchod
cov. Aj takéto problémy odhalil
dotazník k príprave komunitného
plánu sociálnych služieb. V priebe

hu jesene ho vyplnila takmer tisícka
Karlovešťanov.
„Karlova Ves sa svojich obyvateľov
pýtala na spokojnosť so životom
v mestskej časti, bezpečnosť, ale aj
najväčšie problémy, s ktorými sa
stretávajú. Oslovila ich dotazníkmi
v Karloveských novinách, na sep-

tembrových hodoch aj na internete
a získala spolu 920 odpovedí,” infor
movala riaditeľka Inštitútu pre dobre
spravovanú spoločnosť Veronika
Prachárová.
Keďže dotazníky vedia poukázať
iba na určité trendy, hlbšie informá
cie výskumníci získavali prostred

níctvom rozhovorov či skupinových
diskusií. Celé plánovanie prebehlo aj
vďaka podpore grantového programu
Active Citizens Fund – Slovakia,
ktorý sa zameriava na podporu ak
tívneho občianstva na Slovensku.
-bhInzercia
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Jubilantom zahral známy orchester

N

ajstaršími účastníčkami novembrového stretnutia boli 92-ročné
jubilantky Irena Beláková a Nadežda Bunčáková. Na stretnutí sa
zúčastnilo 67 oslávencov, ktorým sa prihovorili aj starostka Dana
Čahojová a vicestarosta Branislav Záhradník.
O dobrú náladu v sále sa tentokrát postaral Festivalový orchester Bratislava,

ktorý tvorí partia mladých ľudí zapálených pre hudbu. V repertoári majú rôzne
žánre, od klasických pochodov a orchestrálnych skladieb cez polky, valčíky,
pop piesne, repete, muzikál, ale vedia sa zmeniť aj na Big Band.
-mš-; Foto: Jana Hrdličková a Miroslava Šárová

Najstaršie oslávenkyne Nadežda Bunčáková (vľavo uprostred) a Irena Beláková (vpravo uprostred) prijali gratulácie
od starostky Dany Čahojovej, vicestarostu Branislav Záhradníka a poslancov Stanislava Hrdu a Martina Ganza

Medzi jubilantmi bola aj známa herečka a Karlovešťanka Eva Rysová
www.karlovaves.sk
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Zomrel dlhodielsky kňaz Marián Kolník

V

utorok 29. októbra opustila
vo veku 90 rokov farnosť
na Dlhých dieloch jej veľká
osobnosť. S obľúbeným kňazom
Mariánom Kolníkom sa farníci
rozlúčili počas omše v posledný
októbrový deň.
Marián Kolník pôsobil v civilnom
oblečení veľmi nenápadne. Možno
vekom, nižším vzrastom a pomalšou
chôdzou. Jeho bohatý životný príbeh,
povolanie ku kňazskej službe, ktorá
mu nebola z vôle štátnej moci dopria
ta, cestu k manželstvu a nakoniec ku
kňazskej vysviacke v pokročilejšom
veku sme zachytili v rozhovore v júli
2017.
Rodák z Hrachovišťa pri Novom
Meste nad Váhom bol medzi kňazmi

istou raritou. Pred kňazskou vysviac
kou bol totiž ženatý a s manželkou
vychoval tri deti. Ku kňazskému
povolaniu mal blízko už v mladosti.
Vôľu stať sa misionárom po vstupe do
noviciátu zmarila komunistická stra
na, ktorá zlikvidovala mužské rehoľné
rády.
Po absolvovaní povinnej vojen
skej služby sa vrátil do civilu, no
k štúdiu teológie sa už nedostal.
Oženil sa a pracoval v odbore tech
nicko-ekonomických informácii. Po
pri práci vyučoval deti náboženstvo
a kresťanskú filozofiu, hoci za takúto
činnosť boli počas socializmu udeľo
vané tvrdé tresty.
Revolučný rok 1989 ho zastihol
ako čerstvého dôchodcu. V roku 1994

úspešne dokončil štúdium na teolo
gickej fakulte a stal sa trvalým dia
konom. Po smrti manželky mu bolo
umožnené stať sa kňazom. Vo veku 81
rokov prijal kňazskú vysviacku. Na
Dlhých dieloch pôsobil vyše 15 rokov
a patril k obľúbeným spovedníkom.
Ako človek, ktorý žil pred kňazskou
službou plnohodnotný rodinný život,
sa vedel empaticky vcítiť aj do strastí,
ktoré zažívajú rodičia.
Život Mariána Kolníka si farní
ci uctili pri poslednej rozlúčke vo
štvrtok 31. októbra v dlhodielskom
kostole Narodenia Panny Márie. Po
chovaný je na cintoríne v Mošov
ciach. Česť jeho pamiatke.
-ab-; Foto: internet
Inzercia

DSSpKM pre deti a dospelých, Lipského 13, 841 01 Bratislava

Autobusová doprava

prijme do trvalého pracovného pomeru na plný úväzok
OPATROVATEĽKY k malým deťom od 3 do 8 rokov

Verejnoprospešné služby Karlova Ves
poskytujú prepravu osôb autobusom.
V prípade záujmu nás
kontaktujte na tel. číslach:

Nástup možný ihneď.
Plat podľa zákona č.553/2003 Z.z.
Výhoda: perfektný kolektív!
Žiadosti o prijatie do zamestnania posielajte na adresu organizácie.
Bližšie informácie: Mobil: 0948 119 616, kubincova@dsspkm.sk

0905 540 051 a 0940 634 171
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december
október
2019 –2019
január 2020

DECEMBER

9.12.2019 o 10.00 Mikuláš
12.12.2019 o 10.00 Predvianočná
duchovná obnova a spoveď
10.12.2019 Predajná výstava knižiek
21.12.2019 - 07.01.2020 Vianočné prázdniny
Klbko zatvorené

Daruj Mikuláša - od 24.11. do 4.12.2019 môžete priniesť do Klbka sladkosti či iné
drobnosti a posledné dva dni aj ovocie, ktoré potešia detičky z ubytovne Fortuna
v Dúbravke. Dňa 1.12. ich môžete priniesť aj na Vianočný jarmok do kostola sv. Františka.
Dňa 3.12.2019 sa uskutoční Predajná výstava detského e-shopu
https://www.kidsdeluxe.eu/.

Zmena programu vyhradená. Aktuálne informácie a *prihlasovanie sa na aktivity
nájdete na našom FB RC Klbko a na www.klbko.sk.
Kontakt: Lackova 4, 841 04 Bratislava, +421 948 148 379, klbko.centrum@gmail.com

Medzi nami sme privítali
Alexandra, Terezu Annu,
Jakuba, Bruna a Oskara
Šťastným rodičom Monike a Sandrovi v nedeľu 29. septembra priniesol bo
cian syna Alexandra Hojdu s mierami 50 cm a 3460 g. Z ďalšieho prírastku
medzi Karlovešťanmi majú nesmiernu radosť rodičia Pavel a Katarína Gall.
Volá sa Tereza Anna a na svet prišla 18. októbra. Malý Jakub Voskár sa narodil
28. októbra v Nemocnici Ružinov s mierami 3800 g a 50 cm, čím obšťastnil
svojich rodičov Jakuba a Michaelu. Svojím synčekom Brunom, ktorý rozšíril
rady Karlovešťanov 12. novembra, by sa tiež radi pochválili hrdí rodičia Lu
cia a Radoslav Dobruckí. Nový život privítali rodičia Dušan a Lucia. Radosť
im priniesol synček Oskar Prvý, ktorý sa narodil 20. novembra. Vážil 4840 g
a meral 55 cm.
Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi deťmi.
Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným dieťaťom do 18. januára
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 októbri, novembri, decembri a januári.
-mš-; Foto: osobné archívy rodín
Alexander

Aktivity december 2019:

Jakub

13. 12. Podporná skupina dojčiacich matiek
14. a 15. 12. Nájdete nás na Vianočných trhoch v centre Bratislavy

Aktivity január 2020:
10. 1. Podporná skupina
dojčiacich matiek
11. 1. Dlháčikovský detský ples
NOVINKA!
14. 1. Dlháčikovský folklór
14. 1. Strollering
15. 1. Pevný stred tela – workshop
15. 1. Cool Ennglish mini aj maxi
16. 1. Folklórik
20. 1. AcroKids

V novom roku otvárame 8. 1. 2020.
Otvoria sa viaceré nové kurzy.

Bruno

Tereza Anna
Zmena programu vyhradená.

RC Dlháčik, Majerníkova 60, 0949 503 444, info@dlhacik.sk

Z policajného
zápisníka
(október – november 2019)
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• Polícia vzniesla obvinenie za prečin výtržníctva voči osobe s trvalým pobytom v Karlovej
Vsi. Obvinený prišiel v čase okolo 23.53 h dňa 21. októbra do kaviarne na Majerníkovej
ulici. Zhodil barovú stoličku, ktorá sa nachádzala naľavo od poškodeného. Potom pristúpil
k poškodenému, zatlačil svojou hlavou o jeho hlavu, ľavou rukou zovre
tou v päsť mu gestikuloval v tesnej blízkosti tváre. Pravou rukou chytil po
škodeného na chrbte, pričom v nej držal kuchynský nerezový nôž. Násled
ne sa presunul smerom k východu z kaviarne, kde sa s nožom v ruke zaháňal
smerom k baru so slovami „Dajte si na mňa pozor“, čím takto svojím konaním vzbudil
u poškodeného dôvodnú obavu o jeho život a zdravie.
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu nedovolenej výroby omamných
a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania
s nimi voči trestne zodpovednej osobe. Pracovník z oddelenia pre bezpečnosť
a poriadok vykonával 13. novembra v čase o 23.30 h v jednej z izieb internátu na Ulici
Staré grunty požiarnu obhliadku, pričom zacítil závan marihuany. Zadržal obsah zelenej
sušiny vo vrecku, ktoré mu na základe výzvy dobrovoľne vydali. U pracovníka vzniklo
podozrenie, že ide o omamnú a psychotropnú látku, a teda že došlo k neoprávnenému pre
chovávaniu omamných a psychotropných látok pre svoju vlastnú potrebu. Dotyčná osoba
bola po vypočutí dňa 14. novembra prepustená na slobodu.
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Oskar

ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Dúbravka - Lysáková ulica

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

Celoročné objednávky:
2019 / 2020
0905 240532

Tenisová škola

Mgr. Michal VAVRO
0905 240 532

www.miso.ofirme.sk

RIADKOVÁ INZERCIA
ČALÚNNICTVO. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov. Doprava zabez
pečená, tel. 0915 832 186.
VODOINŠTALATÉR, tel. 0904 307 824.
Zubná ambulancia a ambulancia implantológie na Kramároch, Stromová
16, 0905 662 407, prijíma nových pacientov na ošetrenie.
Opravy v domácnosti, servis plastových okien, vŕtanie, montáž svetiel,
montáž nábytku, výmena a osadenie vod. batérií. Tel: 0948 727 605.
OPATROVANIE. Opatrovateľka rada pomôže s opatrovaním seniora, se
niorky i dieťaťa v Bratislave. Prax v Rakúsku, osvedčenie, referencie. Tel.
0914 216 350.
PRENAJMEM garáž v objekte na Kolískovej ul., zabezpečenie garáže:
uzamknutý hlavný vchod, na garáži sú 3 zámky. Tel. 0903 400 508.
Zabehnutá prevádzka v tichom prostredí v Karlovej Vsi hneď vedľa zastávky
pri Bille s možnosťou parkovania pri Bille poskytuje časť priestoru s bez
bariérovým prístupom. 11 rokov fungujem ako terapeut. Centrum, masáže,
kozmetika, reflexológia, diagnostika, poradenstvo, kurzy. Do uvoľneného
priestoru hľadám k sebe kolegu na masáže, kozmetiku, poradenstvo
či office. Tel. 0905 988 899.
K ARLOVESKÉ NOVINY

K ARLOVESKÉ NOVINY
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najmä pešie komunikácie
frekventovaných ťahoch

na

menej

do 48 hodín - zjazdný a posypaný

najmä pešie komunikácie

do 24 hodín - zjazdný a posypaný

Ostatné

hlavné pešie ťahy

do 8 hodín - posypaný

Chodníky

hlavné pešie ťahy

do 8 hodín - posypané

schodiská vedúce cez hlavné pešie ťahy

do 4 hodín - posypané

Schodiská

cesty v rámci jednotlivých rezidenčných
zón, parkoviská

do 8 hodín - zjazdná a posypaná

základné cesty, prístupové komunikácie do
škôl a škôlok, polikliniky, výjazdy z veľkých
rezidenčných zón

do 4 hodín - zjazdná a posypaná

*čas sa počíta od skončenia intenzívneho sneženia
* 3 a 4 sled nie sú na mape zobrazené pre zachovanie čitateľnosti mapy

4 sled

3 sled

2 sled

2 sled

1 sled

2 sled

1 sled

Komunikácie

Mapa zimnej údržby
23

24

Téma

december 2019 – január 2020

Zimná údržba

Z

ima v Bratislave je veľkou výzvou pre mesto
a jej obyvateľov, Karlovu Ves nevynímajúc. Pri
pravili sme pre vás mapu na strane 23, na ktorej
sú vyznačené cesty a chodníky, ktoré sa budeme snažiť
odhrnúť prioritne. To, čo bude hlavné mesto odhŕňať v pr
vom slede, je vyznačené žltou farbou.
Aby sme odhrnuli čo najviac chodníkov, budú sa po do
Ak odhŕňače idú po ces- hode s hlavným mestom najskôr odhŕňať chodníky popri
te so zdvihnutou radlicou, pravdepodobne sa im
Na niektorých schodiskách uvidíte
minula soľ. Ak minú soľ
žlté nádoby so soľou a lopatky.
a musia sa otočiť pre
Keďže máme v Karlovej Vsi vyše
ďalšiu, ich rýchlosť so
60 schodísk, nestihneme ich všzdvihnutou radlicou je taketky naraz vyčistiť. Soľ a lopatka
mer trojnásobne vyššia
budú slúžiť obyvateľom, ktorí budú
oproti jazde so spustenou
ochotní pomôcť. Tento systém funradlicou.
guje v niektorých krajinách. Keď
uvidíte, že schodisko nie je poRučné odhŕňanie je fyzicky veľmi náročné
sypané, môžete pomôcť aj vy.
a zamestnanci musia mať podľa zákona

cestách iba na jednej strane. Takýmto spôsobom vieme
odhrnúť väčšiu plochu v celej Karlovej Vsi. Najväčším
problémom sú schodiská. Máme ich najviac v Bratislave
a dajú sa čistiť len ručne. V čase potreby zimnej údržby
budú všetci zamestnanci, určení na túto činnosť, v teréne.
Dovoľte, aby sme vám už vopred, odpovedali na naj
častejšie kladené otázky.

Zvolali sme zástupcov spoločenstiev
vlastníkov a správcov bytových domov na tému prerozdelenia starostlivosti o časť chodníkov, ktoré majú
účelový charakter, a teda slúžia len
niektorým stavbám. Mestská časť
prioritne odhrnie chodníky a cesty,
ktoré slúžia všetkým, a tie sa nachádzajú najmä pri komunikáciách.

pri práci vonku čas aj na malé prestávky.

Pre dispečing bude tento rok slúžiť e-mailová adresa:
zima@karlovaves.sk Zamestnanci oddelenia dopravy
vždy dvakrát denne skompletizujú vaše podnety z e-mailu
a zašlú ich riaditeľovi podniku Verejnoprospešné služby
Karlova Ves.
Počas zimy nepretržite sledujeme informácie zo SHMÚ.
Sneženie ani poľadovica by nás preto nemali prekvapiť.

28 km ciest, ktoré odhrnieme

32 km chodníkov, ktoré posypeme

Budeme radi, ak sa pridáte a v čase sneženia či poľadovi
ce pomôžete najmä svojim slabším susedom – mamičkám
s kočíkmi, seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Hľadáme aktívnych a dobrých ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť. Soľ i lopaty na sneh vám poskytneme. Stačí
zavolať na 02 707 11 133, alebo napísať na prednosta@
karlovaves.sk.
S úctou Katarína Procházková, prednostka Miestneho
úradu MČ Bratislava-Karlova Ves

Túto zimu
môže byť
ulica tvojim
ﬁtkom

C

M

Y
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MY

6 kusov ťažkej techniky v uliciach

CY

CMY

K

25 odhodlaných pracovníkov

260 ton soli
www.karlovaves.sk

Buď dobrým susedom a pridaj sa k našej snežnej rote!
Hľadáme aktívnych ľudí s veľkým srdcom, ktorí sú ochotní
pár minút denne počas usnežených dní odhrnúť sneh
pred svojim domom. Lopaty a soľ zabezpečí mestská časť.
Odváž sa a píš: prednosta@karlovaves.sk.
K ARLOVESKÉ NOVINY

