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Po ukončení modernizácie 
električkovej trate sa rekon
štrukcie dočkal aj naj viac 

poškodený úsek Botanickej ulice 
medzi Svrčou ul. a Devínskou ces
tou. Práce sa týkali dvoch jazdných 
a odbočovacieho pruhu, pričom ide 
o úsek dlhý 350 m. Mesto vymenilo 
poškodený kryt vozovky, doplnilo 

a vymenilo poškodené obrubníky  
a dlažbu.

Do konca novembra plánovalo 
hlavné mesto ukončiť aj práce na Kar
loveskej ulici v úseku od ulice Nad 
lúčkami po Kostol sv. Michala. Aj tu 
menili poškodený kryt komunikácií, 
doplnili a vymenili poškodené obrub
níky a prídlažbu. Práce na tomto úseku 

sú súčasťou celkovej rekonštrukcie 
Karloveskej ulice, ktorá by tak mala 
byť ukončená. Hlavné mesto zača
lo v novembri aj s predznačovaním 
vodorovného dopravného značenia. 
„Priechody pre chodcov sme už zača-
li značiť. Po vytvrdnutí asfaltu plánu-

jeme na ne naniesť štruktúrovaný 
dvojzložkový plastický materiál so 
zdrsneným povrchom, ktorý zabraňu-
je šmykľavosti mokrého povrchu 
počas zimy,“ informovala hovorkyňa 
hlavného mesta Katarína Rajčanová. 

-mš-; Foto: MiÚ
 

Otváracie hodiny počas sviatkov:

Na zrekonštruovanej trati premávajú linky 4 a 9

Opravu Botanickej chce mesto ukončiť začiatkom decembra

Rezidentské parkovanie

Parkovacie karty  
na rok 2020 budú  
platné do konca 
januára 2021. 
Viac na s. 2.

Nový športový park 

Výstavba na 
Karloveskej  
sa začne na  
budúci rok.
Viac na s. 3.

Rozvoj škôl

Karlova Ves získala 
z Nórskych fondov 
1,4 milióna eur aj na 
investície do škôl.
Viac na s. 8.

Inzercia

Knihy o Slovensku

www.dajama.sk

Karloveské rameno 4B

Aký darček? 
No predsa knihu!

alebo nakupujte online

Aký darček? 
No predsa knihu!

Navštívte nás v KNÍHKUPECTVE
Knihy o Slovensku

To boli časy! Keď sme chceli, išli sme do obľúbenej kaviarne, v predajni potravín sme 
sa pohybovali bez rúšok a cítili sme všetky vône ovocia či pečiva. Reštaurácie bývali plné 
ľudí, sem-tam niekto kýchol, zakašľal a išlo sa ďalej. Niektorí s obľubou navštevovali 
fitnes centrá, plavárne, deti zvykli chodiť do škôl. Potom si matka Zem povedala, že nás 
vyvedie z omylu samozrejmosti všedného dňa. Stačil jej na to jeden vírus a všetko bolo 
hore nohami. 

V nedeľu 6. decembra to bude trištvrte roka, čo na Slovensku žijeme s vírusom 
Covid-19. Oficiálne. Otázne, koľko tu bol s nami pred diagnostikovaním prvému 
Slovákovi zo Záhoria. Neželaným hosťom bude aj pri štedrovečernom stole. Nie priamo, 
ale niekde v podvedomí. Nič to. Jeho 15 minút slávy sa blíži do záverečnej tretiny. 
Dúfajme, že z obdobia neistoty nás čoskoro vyvedie vakcína. Farmaceutické spoločnosti, 
ktoré zamestnávajú špičkových odborníkov, ich vyrábajú milióny. Je len otázne, či sa  
k vakcíne dostane široká verejnosť na konci zimy, skôr to vyzerá na jar. Stovky Slovákov 
sa vakcíny nedožijú, v riziku sú stále najmä starší alebo obézni ľudia, ale drvivá väčšina 
populácie prežije.

O nás Slovákoch sa kedysi hovorilo, že sme pohostinný národ. Cudzincov vraj 
vítame chlebom a soľou. Dnes mám dojem, že pred cudzími radšej dvere zatvárame  
a druhých nezdravíme. Možno už nie sme krajina pohostinná, ale zem plná odborníkov. 

Je fascinujúce sledovať, koľko virológov, odborníkov na očkovanie a infektológov máme 
na Slovensku. Na sociálnej sieti sú ich tisíce. Bolo by to vtipné, keby to nebolo smutné. 
Stratili sme súdnosť. Ako spoločnosť aj racionalitu, že každý by sa mal vyjadrovať k tomu, 
čomu rozumie. 

Dokonca sme stratili schopnosť byť trpezliví a vďační za postupný vývoj k lepšiemu. 
Príkladov máme aj v Bratislave dosť. Oprava električkovej trate, opravy ciest, chodníkov, 
škôl. Menovať by sa dalo veľa. Samosprávy robia, čo môžu, a s obmedzeným množstvom 
prostriedkov. No vždy sa nájdu jednotlivci, ktorí sa ozvú, ako by to oni spravili inak, lepšie 
a rýchlejšie. Z bezpečia domova, od klávesnice počítača. 

Rok 2020 sa končí a nebol najlepší. Dobrý bol však v tom, že sme mali viac času 
venovať pozornosť svojim blízkym, mali sme viac času na uvedomenie si, že nič nie je 
samozrejmé a hoci sme vybavení modernými technológiami, osud v rukách úplne nemáme. 
Prajeme vám z redakcie Karloveských novín, aby bol rok 2021 pre vás v znamení dobrého 
fyzického ale aj duševného zdravia, racionality, lásky a aby vám nič nechýbalo. Prajeme 
si spoločne, aby sme sa v lete 2021 vrátili k životom, ktoré sme mali radi. S blízkymi, na 
výletoch po Slovensku alebo pri mori, hlavne zdravo a šťastne.

Branislav Heldes, šéfredaktor

Miestny úrad a Centrum služieb občanom: 
23. 12.  8.00 – 12.00;  13.00 – 17.00 h  

24. 12. – 27. 12. zatvorené  
28. 12.  8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 h  
29. 12.  8.00 – 12.00; 13.00 – 15.00 h  

30. 12. – 3. 1. zatvorené



www.karlovaves.sk KARLOVESKÉ NOVINY 

júl – august 20202 Budúce rozhodnutia samosprávy  / Informujeme 

xx

december 2020 – január 2021

Parkovisko na Fadruszovej sa  
vrátilo do pôvodnej podoby

Bezplatné rezidentské parkovacie karty na rok 
2020 budú platné do konca januára 2021

Zvýši sa bezpečnosť chodcov  
pri vodárenskej záhrade

Po vyhratom súdnom spore 
mohla mestská časť konečne 
pristúpiť k rekonštrukcii 

parkovacích miest. Zámková dlaž
ba, ktorá niekoľko rokov stála na 
okraji parkoviska na Fadruszovej, 
je opäť na svojom pôvodnom  
mieste. Náklady spojené s prácami 
bude mestská časť vymáhať od vin
níka súdneho sporu.

„Po dlhej súdnej 'vojne', ktorú sme 
vyhrali, sme mohli konečne opraviť 
parkovisko, ktorého stav päť rokov 
znepríjemňoval život našim oby-
vateľom. Je to odkaz aj do budúcnosti, 
že mestská časť nepodľahne tlakom 
súkromných záujmov a bude chrániť 
verejný záujem dôsledne a zod-

Karlova Ves tak vychádza 
v ústrety držiteľom rezi
dentských parkovacích ka

riet, ktorí budú mať viac času na 
vyzdvihnutie nových na rok 2021. 
Ak bude mať teda v januári vodič 
umiestnenú v aute kartičku na rok 
2020, nemusí sa obávať pokuty od 

Magistrát premiestni prie
chod pre chodcov na 
opačnú stranu v do

statočnej vzdialenosti od vjazdu 
do záhrady, čím sa zlepší jeho  
viditeľnosť a nasvieti ho samostat
ným svetlom nad priechodom. Za
bezpečí tiež bezbariérovú úpravu 
chodníkov v mieste priechodu. 
Vodičov, ktorí prichádzajú v smere 
od Devína, upozorní na prie chod 
pre chodcov výstražná značka. 
Na vozovku vyznačia piktogramy  
v tvare výstražnej značky.

K  opatreniam pristúpilo hlavné 
mesto na základe interpelácie 
mestského poslanca a vicestarostu 
Karlovej Vsi Branislava Záhradní
ka, ktorý o svojej iniciatíve povedal: 
„Na zasadnutí mestského zastupiteľ-

mestskej polície. 
Rezidentské parkovanie sa týka 

dvoch zón na území Karlovej Vsi. 
Prvou je zóna Silvánska, ktorá je 
ohraničená ulicami Nad lúčkami, 
Kuklovská a Karloveská. Patria do 
nej ulice Karloveská, Kuklovská, 
Levárska, Brodská, Silvánska, 

s tva som podal interpeláciu na pána 
primátora, v ktorej som požiadal  
o preskúmanie možnosti realizácie 
opatrení na zvýšenie bezpečnosti 
chod cov na priechode na Devín-
skej ceste pri vstupe do vodárenskej 
záhrady, či už úpravou dopravného 
značenia, znížením najvyššej dovo-
lenej rýchlosti, inštalovaním svetelnej 
alebo výstražnej signalizácie alebo 
použitím iných vhodných opatrení.“

Obyvatelia Karlovej Vsi, ale aj 
ďalší návštevníci vodárenskej záhrady 
tento priechod určite poznajú. Je 
o svetlený iba svietidlom jednostran
ného verejného osvetlenia a nemá 
bezbariérovú úpravu. Pre vodičov, 
hlavne v smere od Devína, môže byť 
problémom zlá viditeľnosť priechodu 
v dôsledku striedania svetlej a tmavej 

plochy na vozovke. Je spôsobená  
slnečným svetlom prenikajúcim cez 
konáre stromov. 

„I keď na tomto mieste nedôjde  
k zníženiu rýchlosti a zatiaľ ani k vy-
budovaniu cestnej dopravnej signa-

lizácie, teší ma, že v spolupráci s mes-
tom prispejeme k zvýšeniu bezpečnosti 
návštevníkov tohto obľúbeného miesta 
s celomestským významom,“ uzatvára 
informáciu Branislav Záhradník.

-mš-; Foto: MiÚ

Suchohradská a Sekulská. 
Druhá zóna sa nachádza na Dlhých 

dieloch a týka sa ulíc Veternicová  
a Hlaváčiková. Pri parkovaní počas 
večerných a nočných hodín od 18.00 
do 7.00 hodiny, ktoré sú z hľadiska 
parkovania v Karlovej Vsi dlhodobo 
kritické, sú v týchto zónach zvýhod

není držitelia rezidentských parko
vacích kariet. 

Aktuálne informácie o termíne 
a spôsobe vydávania nových rezi
dentských kariet na rok 2021 si môžu 
rezidenti pozrieť na webstránke Kar
lovej Vsi alebo na oficiálnom face
bookovom profile Karlovej Vsi.  -mš-

povedne,“ povedal vicestarosta Kar
lovej Vsi Branislav Záhradník.

Pri oprave miestny úrad použil aj 
uskladnenú dlažbu, ktorú mestská 
časť dokázala zachrániť pred piatimi 
rokmi. Položenie dlažby mierne kom
plikovali parkujúce autá, ktoré napriek 
vopred avizovanej akcii neuvoľnili 
priestor na parkovisku. Na premiest
nenie áut muselo byť použité vozid
lo so zdvižným ramenom. Zvyšný 
materiál bol dodaný cez verejné  
obstarávanie. Okrajové časti parko
viska doplnili aj chýbajúce obrubníky.

Mestskej časti sa podarilo oby
vateľom priľahlých bytových domov 
prinavrátiť po rokoch parkovacie 
miesta, ktoré im neprávom zobral 

súkromný vlastník časti pozemku 
ešte v roku 2015. Nasledoval nie
koľkoročný súdny spor na okresnom 

a krajskom súde, ktorý Karlova Ves 
vyhrala definitívne až v tomto roku. 

-ab-; Foto: MiÚ

Dopravná značka pred priechodom je pri slnečnom počasí ľahko  
prehliadnuteľná, alebo ju vodič uvidí v poslednej chvíli.

Opravené parkovisko prišli skontrolovať starostka Dana Čahojová 
(vľavo) a vicestarosta Branislav Záhradník (uprostred).
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Mesto schválilo zámer  
výstavby na Matejkovej

Na fontáne je adventný veniec

Rozruch okolo údajnej 
výstavby bytových domov 
na Matejkovej ulici vzni

kol potom, ako niektoré anonymné 
profily na sociálnej sieti začali šíriť 
informáciu, že sa začne čochvíľa 
stavať. Realita je taká, že stavebný 
úrad nevydal územné rozhodnutie 
ani stavebné povolenie.

Projekt výstavby nízkopodlažných 
bytových domov na tomto mieste 
spočiatku nebol v súlade s územným 
plánom hlavného mesta a magistrát  
s ním nesúhlasil. Investor projekt pre
pracoval  a požiadal opäť o vydanie 
záväzného stanoviska, ktoré hlavné 
mesto už odsúhlasilo. 

Karlova Ves považuje projekt za 
problematický

Projekt bytových domov je si

Od konca novembra 
zdobí ulice Karlovej Vsi  
vianočné osvetlenie.

Jednou z mála vecí, ktorá tento 
rok pripomína blížiace sa vianočné 
sviatky, je vianočné osvetlenie. 
Svetelné prvky s vianočnou tematikou 
sú rozmiestnené v 16 lokalitách  
v Karlovej Vsi. Svetlá zdobia 
priečelia kostola sv. Michala  
a Karloveského centra kultúry. 
Svetelné šnúry a svietiace prvky 
nájdete aj na stromoch v areáloch 

tuovaný v území, pre ktoré je v územ
nom pláne hlavného mesta schválená 
málopodlažná zástavba. Ide o roz
vojové územie, a je tak potenciálne 
určené pre rozvoj bytovej zástavby. 
Pre Karlovu Ves je však tento pro
jekt problematický najmä z hľadiska 
dopravnej obslužnosti navrhnutých 
bytových domov. 

„V návrhu chýba chodník pre 
peších pozdĺž cestnej komunikácie na 
Matejkovej ulici. Navyše sa uvažuje  
o vjazde do podzemných garáží 
bez vytvorenia odbočovacieho 
pruhu priamo z vozovky. Ani výjazd  
z podzemných garáží nie je doplnený 
návrhom pripájacieho pruhu na túto 
komunikáciu. Na tomto úseku Matej-
kovej ulice môžu vznikať kolízne 
až havarijné dopravné situácie,“ 

materských škôl, na Námestí  
sv. Františka, pred ZŠ Majerníkova,  
v areáli ZŠ Veternicová, na 
B eniakovej, alebo na Botanickej pri 
novej lodenici. K minuloročnému 
osvetleniu pribudli štyri nové prvky, 
z ktorých najviac upúta pozornosť 
adventný veniec vo fontáne na 
Pribišovej ulici. Čečinu dostala 
Karlova Ves do daru z iných porastov, 
nebolo potrebné rúbať žiadne dreviny.        

 -ab-; Foto: MiÚ

ozrejmuje situáciu vedúci referátu 
územného rozvoja miestneho úradu 
Peter Vaškovič. 

Karlova Ves požiadala tento rok 
hlavné mesto, aby bola prípadná 
budúca výstavba v lokalite regulo
vaná novým územným plánom zóny 
Jamnického – Nad Sihoťou. Tento 
zámer bol zaradený do aktuálneho 
návrhu zmien a doplnkov územného 
plánu Bratislavy. Po jeho prerokovaní 

a schválení navrhnutých zmien a do
plnkov územného plánu v mestskom 
zastupiteľstve začne Karlova Ves  
s obstarávaním územného plánu zóny. 
Ten podrobnejšie upraví prípadnú 
výstavbu v tejto lokalite. Keďže ide 
o pomerne komplikovaný a časovo 
náročný proces, až budúcnosť ukáže, 
či sa podarí regulovať túto zamýšľanú 
stavbu.       

-mš-; Foto: MiÚ

Medzi ČS Shell a Allianz-SP bude nová športová zóna

Pribudnúť má chodník, skejt
park, workoutové ihrisko 
a multifunkčná plocha pre 

šport. Realizáciu projektu zastrešu
je a financuje hlavné mesto.

„Mnohí sa obávali, že tu raz vyras-
tie ďalšia stavba, ale podarilo sa tomu 
zabrániť. Treba si vážiť, že aj v tomto 
zložitom období hlavné mesto dokáza-
lo nájsť vo svojom rozpočte prostried-
ky na dotvorenie tohto miesta. Vy-
tváranie plnohodnotných priesto rov 
s kvalitnou zeleňou a všestranným 
využitím je našou povinnosťou voči 
obyvateľom Bratislavy. Je to zaiste  
pekný dar Karlovešťanom po období 
značných ťažkostí, ktoré museli znášať 
počas rekonštrukcie električkovej 
trate,“ uviedla starostka Karlovej Vsi 

Dana Čahojová.
Mesto počíta s vybudovaním Parku 

Karlova Ves v troch fázach. „Kom-
pletný projekt je v štádiu príprav 
projektovej dokumentácie. Bude sa 
realizovať postupne, aby časti, ktoré 
sa dajú vybudovať zvlášť a vedeli by 
slúžiť verejnosti, boli hotové skôr ako 
celý projekt. V prvej fáze sme už vy-
sadili sakurovú alej, ktorá je súčasťou 
tvorby parku. Ďalšou etapou bude 
výstavba skejtparku,“ približuje 
zámer mesta hovorkyňa Katarína Raj
čanová.

Súčasťou parku majú byť viaceré 
plochy na  športové využitie či lavičky. 
„Projekt športovo-rekreačného parku 
má slúžiť pre široké spektrum uží-
vateľov. Celý priestor bude doplnený 

o mobiliár. Pribudnú lavičky, nádo-
by na odpad, cyklostojany aj pit-
ná fontánka,“ doplnila informáciu  
o infraštruktúre budúceho parku  

Katarína Rajčanová. 
-ab-; Foto: Vizuali zácia  

  Metropolitný inštitút Bratislavy

Investičný zámer bytových domov 
schválilo mesto na mieste tohto 
starého domu.

Pešiu zónu na Pribišovej ozdobil adventný veniec vo fontáne
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Diskusia krajských poslancov

Lívia Poláchová 
(nezávislá)

Počet detských pohotovostí ne
postačuje ani počas celého roka, 
ani počas vianočných sviatkov. 
Dlhodobo na to upozorňujeme na 
Komisii zdravotníctva a sociálnych 
vecí BSK. Od roku 2018 žiadame 
vedenie župy obnoviť detskú poho
tovosť v Poliklinike Karlova Ves 
aspoň vo večerných hodinách, za
tiaľ neúspešne. Ďalšia pohotovostná 
ambulancia v Bratislave by odľahči
la nápor detských pacientov na 
Kramároch, kde by sa mohli venovať 
zložitejším prípadom. Takáto služ
ba v minulosti v Karlovej Vsi exis
tovala. Určite by ju ocenili rodiny 
s deťmi aj z blízkeho okolia.

Peter Buzáš
(nezávislý)

Pre mňa je prioritou obnovenie po
hotovostnej detskej ambulancie pri 
Poliklinike v Karlovej Vsi, ktorá je  
v pôsobnosti BSK. Počet detských po
hotovostí a ich kapacita je dlhodobo 
poddimenzovaná. Nie je to tak dáv
no, čo takáto ambulancia v Poliklini
ke fungovala. Išlo by o ambulanciu 
s ordinačnými hodinami od 17. do 22. 
hodiny v pracovné dni a 12hodinové 
služby v dňoch pracovného voľna. 
Detská pohotovosť na Kramároch je 
vyťažená a opätovné zriadenie ambu
lancie by pohotovosť na Kramároch 
odľahčilo. Rodičia s malými deťmi by 
takúto pomoc určite privítali.

Informujeme

Máte záujem o inzerciu v Karloveských novinách? 
Kontaktujte nás na čísle 0940 634 111,  

alebo e-mailom: inzercia@karlovaves.sk

Dve detské pohotovosti 
pre celý Bratislavský kraj. 
Stačí to?

Pri takmer 660tisícovom kra
ji je takáto otázka na mies
te. Ak dieťa ochorie počas 

Vianoc či v období Nového roka, 
rodičom nezostáva nič iné, len sa 
posadiť do zvyčajne preplnenej 
čakárne na Kramároch. Médiá 
na problém niekoľkohodinového 
čakania upozornili aj vlani. Fak
tom však je, že bratislavskí detskí 
pacienti dostávajú na Kramároch 
komplexnú zdravotnú starostlivosť. 

Lekári, naopak, upozorňujú, že 
niektorým rodičom neraz chýba súd
nosť. Choré deti ťahajú do preplnených 
pohotovostných čakární. Obyčajné 
prechladnutie či ľahký chrípkový stav 
pritom stačí väčšinou vyležať, dieťa 
neustále zavodňovať teplými tekutina
mi a zaobstarať pre ne v lekárni bežne 
dostupné lieky, na ktoré rodič nepo
trebuje ani predpis. 

Kraj má dve detské pohotovosti
Bratislavský samosprávny kraj 

(BSK) disponuje detskými poho
tovosťami v Národnom ústave 
detských chorôb a v Pezinku. Detskí 
pacienti z Karlovej Vsi sú tak mimo 
ordinačných hodín vyšetrení na 
Kramároch. Podľa BSK bratislavská 
pohotovosť kapacitne postačuje počas 
roka aj sviatočných dní. 

„V Národnom ústave detských 
chorôb majú detskí pacienti dostupnú 

kvalitnú zdravotnú starostlivosť – 
okamžité RTG, sono, CT, vyšetrenie 
krvi, ďalšie vyšetrenia lekárov-špe-
cialistov. Dieťa vie byť za krátky čas 
kvalitne komplexne vyriešené. Táto 
pohotovosť podľa nášho názoru do-
statočne pokrýva potrebu poskyto-
vania všeobecnej ambulantnej sta-
rostlivosti mimo ordinačných hodín,“ 
uvádza v stanovisku hovorkyňa BSK 
Lucia Forman.

Senec ako ďalšie okresné mes
to kraja je bez detskej pohotovosti. 
Stúpajúci rast obyvateľov Bratislavy 
taktiež prináša otázku, či by predsa 
len hlavné mesto nemalo mať k dis
pozícii viac pohotovostí. BSK však 
v tejto veci nie je rozhodujúcim 
orgánom. 

„Prevádzkovanie ambulantnej po-
hotovostnej služby je regulované. 
Nariadenie vlády stanovuje, kde sa 
môžu pohotovosti nachádzať. Ich 
prevádzkovateľov vyberá Ministerstvo 
zdravotníctva SR. Samosprávny kraj 
nemá teda vplyv napríklad na rozšíre-
nie kapacít pohotovostí,“ vysvetľuje 
Lucia Forman.

Stanovisko ministerstva zdravot
níctva sa nám k termínu uzávierky 
nepodarilo získať. Oslovený Inštitút 
pre ekonomické a sociálne reformy 
INEKO sa k tejto problematike neve
del vyjadriť.   -ab-; Foto: MiÚ

Rezidenčný komplex Čerešne fine living 
vám ponúka štýlové nadštandardné bývanie 
v Dúbravke. Dôkazom jeho výnimočnosti je
aj ocenenie Najlepší rezidenčný development 
roka za jedinečnú architektúru, nadčasovosť, 
vysokú kvalitu stavby, a prémiový štandard. 
Navyše, pri online rezervácii teraz získate bonus 
vo výške až 2 500 eur.  

www.ceresne.sk

Predajca projektu:
Linda Lelovská
tel.: +421 905 444 044
e-mail: lelovska@itb.sk

Predajca projektu:
Denisa Krivošíková
tel.: +421 918 111 011
e-mail: krivosikova@itb.sk

CHUTIA
SVETOVO

NAJLEPŠÍ REZIDENCNÝ
DEVELOPMENT ROKA

BONUS 
2 500 €

PRI ONLINE 
REZERVÁCII

Inzercia

december 2020 – január 2021

Rodičom počas sviatkov nezostáva nič iné, len sa posadiť 
s chorými deťmi do preplnenej čakárne na Kramároch.

Ako vnímate pokrytie detských pohotovostí v rámci bratislavského kraja?
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Informujeme

Poskytovanie urgentnej zdra
votnej starostlivosti počas  
vianočných sviatkov a No

vého roka bude zabezpečené  
v plnom rozsahu a nepretržite aj 
pre dospelých na všetkých Cen
trálnych prijímacích oddeleniach 
(CPO) Univerzitnej nemocnice 
Bratislava (UNB).

Zdravotné problémy neob
chádzajú ani sviatočné dni. Lekári 
bratislavských pohotovostí budú aj 
tento rok v permanencii na štyroch 
miestach. „Pre urgentné prípady 
budú už tradične k dispozícii zdravot-

V prípade, že sa počas sviat
kov nebudete cítiť vo svojej 
koži, možno budete chcieť 

siahnuť po produktoch z lekárne. 
Väčšina z nich má počas sviatkov 

zatvorené. V takom prípade bude 
pre vás užitočný rozpis zabezpeče
nia poskytovania lekárenskej poho
tovostnej služby.

V zmysle dohody medzi Bra

tislavským samosprávnym krajom  
a vedením Národného ústavu det
ských chorôb (NÚDCH) Bratislava 
je dostupnosť liekov zabezpečená aj 
v rámci ambulantnej pohotovostnej 

služby pre deti a dorast, na oddelení 
výdaja pre verejnosť nemocničnej 
lekárne NÚDCH, 833 40 Bratislava, 
Limbová 1, denne v čase do 22.30 h.

-ab-

V pohotovostných lekárňach kúpite lieky aj počas sviatkov

Rozpis
lekárenskej

pohotovostnej
služby

níci v Nemocnici akad. L. Dérera na 
Kramároch, v Nemocnici sv. Cyrila 
a Metoda v Petržalke, v Nemocnici 
Ružinov a v príjmových ambulanciách 
v Nemocnici Staré Mesto,“ konkre
tizuje lokality centrálnych príjmov 
hovorkyňa UNB Eva Kliská.

Podľa hovorkyne sa diagnózy svia
točných pacientov od bežného roka 
zásadne nelíšia. „Najčastejšie ide  
o zvracanie, bolesti brucha, otravu 
alkoholom a psychické problémy ako 
napríklad depresia,“ zakončila Eva 
Kliská. 

-ab-; Foto: ilustračné (internet)

24. 12. 2020
26. 12. 2020

27. 12. 2020
28. 12. 2020
30. 12. 2020
31. 12. 2020

1. 1. 2021

2. 1. 2021
3. 1. 2021
4. 1. 2021
5. 1. 2021
6. 1. 2021

8.00 - 22.00 
0.00 - 24.00 
0.00 - 24.00 
8.00 - 22.00 

16:00 - 22.00 

8.00 - 22.00 
0.00 - 24.00 
0.00 - 24.00 
8.00 - 22.00 
0.00 - 24.00 
0.00 - 24.00 
8.00 - 22.00 

16.00 - 22.00 

8.00 - 22.00 
0.00 - 24.00 
0.00 - 24.00 

Lekáreň APOTEKA ALEXANDRA, Rázusovo nábrežie 152/6, Bratislava-Staré Mesto, tel. 0917 721 925
Lekáreň POKROK, Račianske mýto 10990/1A, Bratislava-Nové Mesto, tel. 02/4445 5291
UNIVERZITNÁ Lekáreň, Ružinovská 12, Bratislava-Ružinov, tel. 02/4821 1011
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30, Bratislava-Petržalka, tel.: 0901 961 042
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30, Bratislava-Petržalka, tel.: 0901 961 042

Lekáreň APOTEKA ALEXANDRA, Rázusovo nábrežie 152/6, Bratislava-Staré Mesto, tel. 0917 721 925
Lekáreň POKROK, Račianske mýto 10990/1A, Bratislava-Nové Mesto, tel. 02/4445 5291
UNIVERZITNÁ Lekáreň, Ružinovská 12, Bratislava-Ružinov, tel. 02/48211011
Lekáreň APOTEKA ALEXANDRA, Rázusovo nábrežie 152/6, Bratislava-Staré Mesto, tel.: 0917 721 925
UNIVERZITNÁ Lekáreň, Ružinovská 12, Bratislava-Ružinov, tel. 02/4821 1011
Lekáreň POKROK, Račianske mýto 10990/1A, Bratislava-Nové Mesto, tel.: 02/4445 5291
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30, Bratislava-Petržalka, tel.: 0901 961 042

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30, Bratislava-Petržalka, tel.: 0901 961 042

Lekáreň APOTEKA ALEXANDRA, Rázusovo nábrežie 152/6, Bratislava-Staré Mesto, tel.: 0917 721 925
UNIVERZITNÁ Lekáreň, Ružinovská 12, Bratislava-Ružinov, tel.: 02/4821 1011
Lekáreň POKROK, Račianske mýto 10990/1A, Bratislava-Nové Mesto, tel.: 02/4445 5291

Kam zamieriť v prípade zdravotných 
problémov počas sviatkov?

Ak vám počas sviatkov zabehne rybia kosť alebo 
budete mať vážne ťažkosti so zrakom, zamierte 
priamo na centrálny príjem do Univerzitnej 
nemocnice v Petržalke na Antolskej 11 alebo 
v Ružinove na Ružinovskej 6. Iba tieto dve 
nemocnice budú mať počas sviatkov  
k dispozícii ORL a očného lekára.

TIP!

Karlova Ves nevyhnutne potrebuje čo najpresnejšie  
sčítanie obyvateľov

Vďaka tomu získa na ďalších 
desať rokov potrebné finan
cie na svoj rozvoj. Aj preto 

miestny úrad hľadá asistentov pre 
sčítanie obyvateľov. Celonárodné 
sčítanie obyvateľov, domov a bytov 
aktuálne vstupuje do svojej druhej 
fázy. Vzhľadom na rozšírené 
možnosti sčítania potrebuje miest
ny úrad nasadiť približne 25 asis
tentov sčítania. 

Povinnosť sčítať sa vyplnením 
sčítacieho formulára majú všetci oby
vatelia Slovenskej republiky. Sčítanie 
obyvateľov sa uskutoční v období od 

15. februára 2021 do 31. marca 2021 
počas šiestich týždňov. Prebehne 
výlučne elektronickou formou.

Obyvateľ sa bude môcť sčítať sám 
cez webovú stránku alebo mobilnou 
aplikáciou. Kto si netrúfne na samo
statné elektronické vyplnenie, môže 
požiadať o asistenciu na kontakt
nom mieste alebo v prípade zníženej 
schop nosti pohybu o výjazd mobil
ného asistenta.

Pre účely sčítania sa obyvateľom 
rozumie každý, kto má v Slovenskej 
republike trvalý, prechodný alebo 
tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa 

zároveň rozumie aj občan Európskej 
únie, ktorý má na území Slovenskej 
republiky obvyklý pobyt.

Vzhľadom na predpokladaný počet 
sčítaných obyvateľov v Karlovej Vsi, 
ktorý by mohol dosiahnuť 37 637, 
pôjde o personálne náročnú úlohu. 

Miestny úrad preto ponúka pracovné 
miesta asistentov a mobilných asis
tentov sčítania. Úlohou asistentov 
bude poskytnúť potrebnú pomoc pri 
vyplnení sčítacieho formulára pre 
obyvateľov. 

-ab-

HĽADÁME SČÍTACÍCH ASISTENTOV
Základnými predpokladmi pre výkon práce asistenta sčítania sú 

ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie, spôsobilosť  
na právne úkony, ovládanie štátneho jazyka a spoľahlivosť.  

Asistenti absolvujú školenie osobne alebo vo forme 
e-learningu počas januára 2021. 

Ak máte záujem o túto platenú funkciu, 
prihláste sa e-mailom na organizacne@karlovaves.sk
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Karlova Ves zvládla prvé kolo testovania na výbornú

Plošné testovanie počas prvého 
novembrového víkendu 
bolo poriadnym záťažovým 

testom pre samosprávy. Desiat
ky zamestnancov karloveského 
miestneho úradu a dobrovoľníci 
vynaložili maximálne úsilie pre ply
nulý priebeh akcie. Celoplošné tes
tovanie ukázalo, že z 21tisíc otes
tovaných ľudí bolo v Karlovej Vsi 
pozitívnych len  67.

Od vyhlásenia termínu plošného 
testovania po jeho realizáciu mali 
kompetentné orgány minimum času 
na prípravu tejto celoštátnej akcie 
nevídaných rozmerov. Danajský dar 
od vlády dostali mestá a obce, ktoré 
sa v limitovanom časovom priestore 
museli personálne, materiálne a stra
tegicky zmobilizovať. 

Počiatočné vyhlásenia predse
du vlády, ktorý si predstavoval or
ganizáciu po vzore volieb, vyzneli 
mierne naivne. Na rozdiel od volieb, 
keď sa opakujú viacmenej rovnaké 
procesy,  samospráva pracuje podľa 
vopred stanovených pravidiel a vie, za 
čo je zodpovedná, sa testovanie nieslo 
v znamení improvizácie. Rezort obra

ny delegoval nemalú časť úloh súvi
siacich s testovaním na obce. 

Čo všetko spadlo na plecia samo
správy?

V prvom rade stres a neistota. Pri 
spätnom pohľade na prvé kolo testo
vania kľúčovú úlohu zohrával práve 
čas na prípravu. Ak by ho bolo viac, 
mnohí zamestnanci by boli ušetrení 
od stresu, vynaloženej námahy a čas
to boli ohrození na vlastnom zdraví. 

Keďže inštrukcie od štátu boli 
nejednoznačné, miestny úrad sa 
rozhodol nespoliehať sa na štát, ale 
zabezpečil si väčšinu materiálu na 
vybudovanie infraštruktúry pre od
berové miesta vo vlastnej réžii. Pre
dovšetkým stany, zábrany, dopravné 
displeje, respirátory a ochranné 
pomôcky pre dobrovoľníkov, plynové 
bomby, lampy, dezinfekciu, mobilné 
toalety, stravu a ďalší materiál.

Po výzve starostky sa prihlásili 
ďalšie desiatky dobrovoľníkov

Po tom, ako sa starostka Dana 
Čahojová prihovorila ľuďom pro
stredníctvom sociálnej siete, sa miest
nemu úradu prihlásili desiatky chýba
júcich dobrovoľníkov a zdravotníkov. 

Mestská časť na tridsiatich odberných 
miestach nasadila počas štyroch 
zmien približne 180 dobrovoľníkov. 
Riešiť sa musel aj nedostatok zdravot
níckeho personálu. Mestská časť do
plnila 23 chýbajúcich zdravotníkov 
obetavými lekármi a zdravotnými 
sestrami. 

Miesta museli spĺňať prísne 
kritériá

Každé jedno odberové miesto 
muselo mať dva samostatné vchody, 
nepretržitú vetrateľnosť a čo mož
no najnižšiu bariérovosť. Z hľadiska 
zachovania maximálnej možnej miery 
ochrany pred nákazou bola polovica 
odberných miest vo vonkajšom pro
stredí. Mestská časť ponúkla možnosť 
otestovať sa aj z pohodlia automobi
lu. Ako však ukázala prax, práve táto 
forma stroskotala pre zvýšený záujem 
obyvateľov nielen z Karlovej Vsi, 
ale prekvapivo najmä obyvateľov zo 
Záhoria.

Ešte pár desiatok hodín pred za
čiatkom testovania nebolo jasné, kedy 
príslušníci ozbrojených síl doručia 
testy, certifikáty a ďalší potrebný ma
teriál. Logistické problémy armády 

vo výraznej miere spôsobili oneskore
nie otvorenia niektorých odberových  
miest, v dôsledku čoho sa pred miesta
mi začali tvoriť hodinové rady.

Meškanie spôsobil rezort obrany
Úskaliam sobotňajšieho rána sa 

dalo predísť. Mestská časť však v tej 
chvíli už iba plnila príkazy hlavného 
organizátora, a teda ministerstva obra
ny. Vďaka duchaprítomnosti vojakov, 
zdravotníkov, zamestnancov miestne
ho úradu a dobrovoľníkov začali na
pokon odberné miesta plynule praco
vať. Napriek týmto problémom zostali 
ľudia trpezliví a disciplinovaní, čo bol 
jeden z najsvetlejších momentov tes
tovacieho víkendu. Nad očakávania 
dobre možno hodnotiť aj záverečné 
výsledky testovania. Z vyše 21tisíc 
testov vyšlo pozitívnych iba 67 testo
vaných.

Hektické dva dni ukázali, že aj keď 
sa zdala byť organizácia testovania na 
prvý pohľad nesplniteľná, podarilo sa 
ju uskutočniť so cťou. Uznanie patrí 
všetkým, ktorí na mieste odpracovali 
hodiny v chladnom počasí a v nepo
hodlných ochranných oblekoch. 

-ab-; Foto: Rudolf Baranovič

december 2020 – január 2021
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Zuzana Doležalová, záchranárka

Ako ste prijali správu o celoplošnom testovaní?
Nebola som stotožnená s formou. Testovanie je však potrebným a štandardným 
krokom, ktorý pomáha profesionálom bojujúcim s rôznymi pandémiami alebo 
smrteľnými chorobami, lokalizovať ohniská a identifikovať šíriteľov.
Prečo ste si ako dobrovoľníčka vybrali Karlovu Ves?
Vedela som, že sú tu ľudia, ktorým záleží na komunite. Určite bolo pre mňa 
význam ným faktorom v rozhodovaní podať pomocnú ruku niekomu, koho 
poznám. So zamestnancom úradu Martinom Urbaníkom sme sa spoznali na 
podujatí, ktoré organizuje. Obom  nám záleží na verejnom dianí.
Ako sa vám spolupracovalo s dobrovoľníkmi, vojakmi a policajtmi?
Výborne. Nasadenie, ochota, zodpovednosť. To boli asi hlavné synonymá týchto dní.

Michal Kovár, lekár

Aká bola vaša prvá reakcia na informáciu o plošnom testovaní?
Prvá reakcia bola: Prečo? Načo? Potom som si to premietol a nechal rozležať
v hlave. Povedal som si, že to bude užitočná vec. Pomôže zmapovať aj našu loka
litu a pomôže izolovať tých, ktorí to možno ani nepredpokladali. A tak to aj bolo.
Čo rozhodlo, že ste sa prihlásili ako lekárdobrovoľník na celý víkend?
Mal som voľný víkend. Mal som síce mať rodinné povinnosti, no situácia  
sa vyvinula tak, že som napokon mohol ísť.

Kristína Luptáčiková, dobrovoľníčka,  
členka Slovenskej filharmónie 

Prečo ste sa rozhodli zúčastniť na testovaní ako dobrovoľníčka? 
Oslovila ma možnosť urobiť niečo viac ako len ostať doma, nosiť rúško  
a dodržiavať všetky ostatné nariadenia. S manželom pracujeme v oblasti kultúry. 

Chcem, aby sa náš život vrátil do normálu, aby sme sa nemuseli báť o zamest
nanie. Chcem, aby naše deti mohli chodiť do školy, umeleckej školy, na športové 
tréningy a podobne. 
Ako vaše rozhodnutie prijala rodina?
Najprv trošku s obavami, ale podporili ma. 

Branislav Záhradník, koordinátor  
a dobrovoľník

Ako ste prijali správu o celoplošnom testovaní?
Samosprávy boli postavené pred náročnú úlohu v mimoriadne krátkom čase za
bezpečiť rozsiahlu operáciu, ktorá nebola porovnateľná so žiadnymi voľbami. Ne
hovoriac o nutnosti úzkej súčinnosti s armádou, políciou a zdravotníkmi.
Ako ste vnímali testovací víkend v Karlovej Vsi?
Pred testovaním som mal vážne obavy, ako dokážeme zabezpečiť a prevádzkovať 
všetkých 30 odberných miest. Podmienky sa neustále menili, prichádzali rôzne 
aj protichodné pokyny. Napokon sa to s veľkým vypätím síl a extrémnym nasa
dením všetkých našich kolegov a spolupracovníkov podarilo. Som hrdý na Kar
lovu Ves, ako dobre sme spoločne zvládli celé testovanie. Vďaka patrí aj našim 
obyvateľom za trpezlivosť a ohľaduplnosť.

Zuzana Volková, poslankyňa  
MČ BratislavaKarlova Ves

Ako ste prijali prvú informáciu, že na Slovensku bude celoplošné testovanie?
S rozpakmi, pretože informácie sa menili každú hodinu, prichádzali z tlačoviek, 
a zdalo sa, že je to nad sily samosprávy. Ukázalo sa však, že naše samosprávy 
sú veľmi akčné a aj schopné plniť ťažké úlohy. Spolupráca s armádou bola kom
plikovaná.
Ako ste v rodine reagovali na túto výzvu?
Prihlásila som sa ja, môj syn a viacerí členovia širšej rodiny.
Aké dojmy vo vás zanechalo testovanie?
Stretla som mnohých dobrovoľníkov, vzdelaných, ochotných Karlovešťanov. 
Máme v Karlovej Vsi veľa dobrých ľudí.

Pri testovaní Karlovešťanov pomáhali desiatky zdravotníkov, dobrovoľníkov, vojakov aj pracovníci miestneho úradu.  
Vybrali sme piatich ľudí, ktorí sa zúčastnili na testovaní a zabezpečovali hladký priebeh akcie.  

Zaujímalo nás, ako vnímali testovací víkend a prečo sa rozhodli pomôcť?
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Karlova Ves je úspešná! Získala z Nórskych grantov 
1,4 milióna na boj proti klimatickej zmene

Karlovej Vsi sa podarilo 
získať z grantov Nórska  
a štátneho rozpočtu Slo

venskej republiky 1,4 milióna eur 
na realizáciu Klimatického akčného 
plánu pre Karlovu Ves, vrátane 
hĺbkovej zelenej obnovy základ
nej a materskej školy a výsadby  
zelene. To všetko s cieľom zmierňo
vania dopadov a prispôsobovanie 
sa zmene klímy, ktorú každoročne 
počas leta cítime aj v rozpálených 
panelákoch v Karlovej Vsi.

„Využijeme inovatívne opatre-
nia pri hĺbkovej zelenej obnove 
v materskej škole na Kolískovej uli-
ci a v Základnej škole Alexandra 

Dubčeka. Úspešný projekt zahŕňa aj 
balík vzdelávacích aktivít, ktorého 
súčasťou je vytvorenie Komunit-
ného vzdelávacieho centra pre klímu  
a biodiverzitu,“ informuje Lenka 
Nemcová z referátu riadenia projek
tov miestneho úradu. 

Finančnú injekciu pocítia aj oby
vatelia, ktorí žijú v okolí parku 
Kaskády na Dlhých dieloch. Súčasťou 
podpory rozvoja zelenej infraštruk
túry budú opatrenia na zadržiavanie 
vody a zvyšovanie biodiverzity. Do 
tejto časti pôjde ďalších 15tisíc eur 
zo schémy Interreg Europe. V rámci 
projektu Deliver budú zapojení par
tneri z Bratislavského regionálneho 

ochranárskeho združenia. 
„Veľmi sa tešíme, že úspešná bola 

aj žiadosť, ktorú vypracovala samo-
statne Spojená škola (SŠ) Tilgnerova 
v rámci výzvy určenej pre školy. V tej-
to výzve bolo podaných 123 žiadostí 
zo škôl z celého Slovenska. Našej 
SŠ sa podarilo získať grant vo výške 
50-tisíc eur. Vďaka tomu vybudujú 
fontánu s posedením, zvýšia podiel 
zelene v okolí školy vrátane strechy, 
zabezpečia koše na recykláciu papie-
ra a plastov pre celú školu a upravia 
časť pozemku tak, aby umožnili vsa-
kovanie zrážkovej vody,“ pokračuje 
v priblížení úspešných projektov Len
ka Nemcová.

Úspešná bola aj Spojená škola sv. 
Františka z Assisi, ktorej sa podarilo 
získať 43 550 eur. V rámci projek
tu, ktorého partnerom je aj mestská 
časť, plánuje škola vybudovať zelenú 
ekopedagogickú plochu na te rase 
školy, vytvoriť vegetačnú stenu  
s popínavými rastlinami, vybudovať 
zelený chodník pri vstupe do budovy 
školy a tiež osadiť nadzemné nádrže 
na zachytávanie dažďovej vody. 

-mš-

Školstvo / Informujeme

Začínajú sa práce na hĺbkovej zelenej obnove MŠ Kolískova

Nepôjde len o štandardnú 
rekonštrukciu budovy. Pri
pravená projektová doku

mentácia obsahuje prototypové 
riešenia s dôrazom na radikálne 
zníženie energetickej náročnosti 
budovy, prispôsobenie sa nepriaz
nivým dopadom klimatickej zmeny 
a podporu biodiverzity.  Obnova 
s navrhovanými prvkami zelenej 
infraštruktúry by mala mať za 
následok zníženie uhlíkovej stopy 
najmenej o 60 percent, výrazné 
úspory na kúrení a zníženie spotre
by tepla, a to minimálne o 65 per
cent.

Medzi takéto riešenia patria 
napríklad naprojektované zelené 
fasády zavlažované zachytenou 
dažďovou vodou, tieniace žalúzie 
na oknách, využitie obnoviteľných 
zdrojov energie prostredníctvom 
solárnych panelov, sekundárne využi
tie zrážkovej vody na splachovanie 

a zavlažovanie či zvýšenie kvality 
vnútorného prostredia riadeným vet
raním s výmenou vzduchu za pomoci 
rekuperácie (teda nie klimatizačnými 
jednotkami).

Práce na dlhodobo plánovanej ob
nove MŠ Kolískova sa začali v no
vembri. Sú rozdelené na etapy. Prvá 
časť prác realizovaných ešte tento 
rok sa týka najmä rekonštrukcie a za
tepľovania strechy ako aj časti fasády. 
Vzhľadom na statické posúdenie 
strechy sa muselo upustiť od pôvod
nej požiadavky na zelenú vegetačnú 
strechu. Z tohto dôvodu sa venovala 
veľká pozornosť vertikálnej zeleni. 
Na dvoch fasádach bude inštalovaná 
popínavá zeleň, ktorá bude zlepšovať 
klimatické, estetické a biodiverzitné 
prostredie. 

Deti budú mať kvalitnejšiu 
mikroklímu

Škôlka bude využívať zrážkovú 
vodu na splachovanie toaliet a na 

zalievanie novovysadenej zelene  
v obnovenom átriu. Rovnako budú 
zavlažované rastliny vegetačných 
stien. Hojné množstvo zelene a vod
ný prvok neprinesie deťom len prí
jemnejšie prostredie, ale aj kvalitnú 
mikroklímu. Navrhované prototypové 
unikátne riešenie navrhuje nasávanie 
vzduchu z obnovených átrií, kde 
bude vysadená nová zeleň rôznej 
hydroakumulačnej schopnosti,  
s dôrazom na podporu biodiverzity.  
V jednom z nich bude nainštalovaný 
aj vodný prvok v podobe jazierka.

Škôlku zateplia a vymenia okná
Práce, ktoré sa začali tento rok, budú  

priebežne pokračovať v závislos ti od 
vývoja počasia. Pokračovať sa bude 
v zatepľovaní obvodového plášťa 
objektu, výmenou fasádnych okien  
a vstupných dverí. Obnova budovy je 
naplánovaná v etapách, aby sa čo naj
menej ohrozil bežný chod materskej 
školy. 

V ďalších etapách sa počíta s práca
mi na realizácii využitia zrážkových 
vôd, dobudovaním zdravotech
niky, rekonštrukciou elektroinštalá
cie a sadovníckymi prácami. Vo 
finálnych etapách budú riešiť obnovu 
vnútorných slaboprúdových a sil
noprúdových rozvodov, osvetlenia, 
solárnych panelov, vzduchotechniky, 
hydraulického doregulovania ústred
ného kúrenia a zrealizujú stavebné 
úpravy vnútorných priestorov. Po
sledné práce by mali byť odovzdané 
najneskôr na jeseň v roku 2022.

-red-; Vizualizácia: Ivan Stankóci

december 2020 – január 2021
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Poslanecká anketa

Petra Hudáková 
(Spolu – občianska 

demokracia)

Vybudovanie akéhokoľvek chod
níka v našej MČ je pre ľudí a ich 
bezpečný pohyb vždy len príno
som. V Karlovej Vsi máme ešte veľa 
ulíc, kde bezpečné chodníky pre 
ľudí zúfalo chýbajú. Aj preto, že sa 
na tejto ulici nachádza spojená ško
la internátna pre deti so zrakovým 
znevýhodnením, považujem dobu

dovanie tejto časti chodníka a jeho 
nadviazanie na mestom zrekonštruo
vaný chodník za dobré rozhodnutie.

Jozef Griač 
(nezávislý)

Úlohou  každej  komunity je, 
aby  rozpoznala a našla riešenia pre 
potreby zraniteľných skupín obča
nov. Som nesmierne rád, že Karlova 
Ves pokračuje v dlhodobom projek
te odstraňovania  architektonických  

bariér a stavebných defektov na svo
jom území. Ako miestny poslanec som 
sa stal súčasťou nielen detegovania 
takýchto bariér, vyhľadávania pod
netov od spoluobčanov, ale celková 
bezbariérovosť v Karlovej Vsi sa stala 
mojou agendou. Chodník na Svrčej 
ulici, ktorý vybuduje Karlova Ves  
v úseku od Botanickej ulice po Spo
jenú školu internátnu pre žiakov so 
zrakovým postihnutím s napojením na 
MHD je toho dôležitou súčasťou. 

Ako vnímate tento krok samosprávy?

Informujeme

na celý nákup

až 
do výšky

25 %
•  Za každých 5 € nákupu získate 1 nálepku

•  Za každých 5 nálepiek získate zľavu 5 % 
na celý ďalší nákup

•  Čím viac nálepiek nazbierate, tým vyššiu zľavu dostanete
Informácie o vernostnej akcii nájdete v letákoch v predajni.
Platí pre predajňu BILLA Bratislava, Ľudovíta Fullu 1, od 4. 11. do 29. 12. 2020.

vyzbierajte si
zľavu

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

Inzercia

Chodník pribudne v úseku od 
Botanickej ulice po Spojenú 
školu internátnu pre žiakov 

so zrakovým postihnutím na Svrčej 
ulici. Karloveská samospráva tým 
nadviaže na chodník, ktorý bol zre
konštruovaný v rámci modernizá
cie električkovej trate. Najmä žiaci 
spojenej školy sa tak budú môcť po
hybovať po tejto komunikácii bez
pečne a bezbariérovo.

„Keďže miestnym poslancom  
i mes tskej časti záleží na bezpečnosti 
najzraniteľnejších účastníkov cestnej 
premávky, ktorými sú najmä chodci 
a deti, na septembrovom zastupi-
teľstve schválili finančné prostried-
ky vo výške 55-tisíc eur na výstavbu 
tohto chodníka. Veľakrát sa na nich 
ako na účastníkov cestnej premávky 
zabúda. Preto im chce byť karloveská 
samospráva aj týmto spôsobom nápo-
mocná,“ informuje o zámere vedúca 
oddelenia dopravy miestneho úradu 
Jana Španková. 

Momentálne prebiehajú prípravné 

práce, po ktorých bude nasledovať 
fáza realizácie. Ukončenie prác bude 
závisieť najmä od poveternostných 
podmienok. 

-mš-; Foto: MiÚ a OZ Imobilio

Karlova Ves buduje bezpečný chodník  
pre zrakovo postihnuté deti

Nový chodník vybudujú 
na pravej strane ulice pri 

múriku.
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Aj na detskom ihrisku na začiatku Silvánskej dobrovoľníci ponatierali múrik okolo ihriska a hracie prvky pre deti a vynovili im priestor na hranie

 Životné prostredie / Informujemedecember 2020 – január 2021

Posledné tohoročné výmeny  
a doplnenia herných prvkov 
sa týkali dvoch ihrísk.  Na 

detskom ihrisku na Ulici Ľudoví
ta Fullu 10 pribudol bezúdržbový 
hrací domček so šmykľavkou, ktorý 
nahradil doterajší viacnásobne 
opravovaný herný prvok. 

„Nezabudli sme ani na naše naj-
väčšie detské ihrisko Márie Jančovej 
na Adámiho ulici. Aj tam pribudol na 

mieste starej kovovej preliezky, ktorá 
už nevyhovovala prísnym bezpečnos-
tným normám, bezúdržbový herný 
domček aj s dopadovou plochou.  
V budúcom roku plánujeme 
pokračovať v renováciách a revi-
talizáciách detských ihrísk, ktoré 
spravujeme,“ informovala Halina 
Trubínyiová z referátu životného 
prostredia miestneho úradu.

-mš-; Foto: MiÚ

Ďalšie opravené herné prvky 
na ihriskách

Diskusia poslancov

Daniela  
Záhradníková  

(nezávislá)

Ako matka dvoch malých detí 
vždy podporujem investície do 
obnovy detských ihrísk. Moderné 
hracie prvky sú najmä bezpečnej
šie. Naša mestská časť urobila ten
to rok hĺbkovú analýzu všetkých 
detských ihrísk a bude pokračovať  
v ich moder  nizácii. Verím, že sa 
nám na budúci rok podarí vybudo
vať aj jedno väčšie dopravné ihrisko, 
ktoré by mohli využívať všetky kar
loveské deti.

Zuzana Melušová 
Kutarňová

(nezávislá)

Ihriská v Karlovej Vsi sú aj 

napriek dopĺňaniu hracích prvkov 

stále preplnené deťmi a nepostačujú, 

samozrejme nie všetky. Ihrisko pri 

kostole na školskom námestí by po

trebovalo ešte doplniť hojdačky, na

koľko sa tam stretávajú deti z troch 

škôl. Ďalším dôležitým prvkom je 

oplotenie ihrísk, aby nedochádzalo 

k ich znečisteniu psami ľahostajných 

majiteľov.

Otázka: Kde by ste privítali ďalšiu obnovu hracích 
prvkov v Karlovej Vsi?

Inzercia

Inzercia

Nový bezúdržbový hrací domček pribudol na Adámiho ul.

Spojená škola Tilgnerova sa prostred
níctvom Generálneho konzulátu SR 
v Šanghaji aj tento rok zapojila do 5. 

ročníka Medzinárodnej výstavy detských 
malieb. Slovensko získalo vo veľkej 
konkurencii až tri ocenenia, z toho jedno 
žiačka SŠ Tilgnerova Nella Rózsová za jej 
obraz koňa.

,,Nelka sa úspešne v tejto súťaži uchytila už 
minulý rok, tak je tento úspech len potvrdením 
jej výtvarného nadania,“ povedala riaditeľka 
školy Dana Ihnaťová.

-red-; Foto: SŠ Tilgnerova 14

Tilgnerka maľovala v Šanghaji

Bezplatná právna poradňa, ktorej koordinátorom je vicestarosta 
Branislav Záhradník, bude poskytovať poradenstvo aj v čase pan
démie. Najbližšie bude otvorená v stredu 9. decembra a 13. januára 

v čase od 14. do 17. hodiny. 
Tí, ktorí sa objednajú vopred emailom na adrese branislav.zahradnik@kar

lovaves.sk získajú konkrétny termín poradenstva. V prípade zhoršenia epide
miologickej situácie budú upovedomení aj o prípadnom zrušení poradne.   -bh-

Právna poradňa zostáva 
otvorená

PRIJMEME UPRATOVAČKY
na upratovanie schodísk v panelákoch  

v Karlovej Vsi a Dlhých Dieloch 
v zimnom období prináleží aj čistenie  

chodníkov od snehu
*zamestnáme dôchodcov a študentov

• na dohodu o pracovnej činnosti (len pre dôchodcov)
• na dohodu o brig. práci študentov (len pre študentov)

*mzda závisí od veľkosti upratovaného objektu  
(v prepočte 5€/hod)

*prijmeme aj živnostníkov formou zmluvy o dielo
BLIŽŠIE INFO: 0903 438 834
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Školstvo

Ručné práce sú v kurze aj 
v školskom klube detí na 
Spojenej škole Tilgnerova 

14. Ručne pletené šály si v nad
chádzajúcom zimnom období zaiste 
nájdu miesto v šatníku.

Aj v čase mimoriadnych opat
rení ostávajú deti deťmi. Ak im 
počasie praje, rozľahlý školský dvor 
je skvelým miestom na loptové hry 
či naháňačku. V sychravom počasí 
pokračuje zábava tvorivými aktivita
mi v školskom klube detí. Najnovšie 
sa žiaci s vychovávateľkami doslova 
„namotali“ na ručné práce s vlnou. 

Pre žiakov bol zaujímavý aj Deň 
cestovín a Deň jabĺčka. „Jedinou 
zmenou sú rúška, ktoré sa stali našou 
každodennou súčasťou, obmedzený 
kontakt s kamarátmi z inej triedy, 
nekonečné dezinfikovanie rúk a za-
tvorený bufet. Ale ani rúška nie sú 
prekážkou. Deti si spoločne vyrobili 
veselé rúška, ktoré sú ich kamarátmi  
a pomáhajú im zvládnuť tieto ťažké 
časy v čo najnormálnejšom a naj-
pokojnejšom režime. Hlavné je, že je 
nám veselo,“ uzavrela optimisticky 
vychovávateľka Zuzana Tirpáková.

-ab-; Foto: SŠ Tilgnerova 14

Na Tilgnerke trávia pandémiu 
aj pletením šálov

Karloveský 
sv. Mikuláš
navštívi tento 
rok materské 
školy v dňoch:

KARLOVA
VES

7. – 8. 12. 
2020
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júl – august 2020 Životné prostredie

Najviac zelene pribudlo na 
námestí pred Základnou 
školou Alexandra Dubče

ka. Zamestnanci referátu život
ného prostredia miestneho úradu 
a verejnoprospešných služieb tam 
vysadili záhony trvaliek, okrasné, 
bohato kvitnúce kry a trávy rôz
nych tvarov a veľkostí či živý plot 
z tavoľníka. Dostatok tieňa by mali 
v budúcnosti zabezpečiť aj tri nové 
pagaštany a šesť hrabov, ktorých 
vyrastené koruny by mali dorásť až 
do výšky 15 – 20 metrov. 

„Pred samotnou výsadbou bolo 
treba urobiť terénne úpravy a naviesť 
zeminu. Pri výbere rastlín sme dbali na 
miestne, pôdne i poveternostné pod-
mienky, aby vysadené rastliny neboli 
náročné na starostlivosť a aby plnili 
i estetickú funkciu. Ploty sme navrhli 
ako voľne rastúce bez potreby ich stri-
hania. O všetky vysadené rastliny sa 

budeme i naďalej starať a pravidelne 
ich polievať,“ informova la vedúca 
referátu životného prostredia miestne
ho úradu Lucia Brezovská.

Levandule pri kultúrnom dome
Okolie hríbikovej fontány za Kar

loveským centrom kultúry bude na 
jar a v lete rozvoniavať vďaka veľkým 
medonosným levanduliam. Vyrastú 
do výšky až jedného metra. Pomedzi 
ne zasadili cibuľoviny, veľké cesnaky 
a na okraji stálozelené jazmíny. Roz
kvitnú netradične počas zimy. Voňavé 
levandule a iné kvitnúce rastliny 
prilákajú motýle, včely či iný hmyz. 
Okolo lavičiek vysadili okrasné trávy, 
ktoré tiež presiahnu výšku jedného 
metra. Trvalky echinacey a rudbekie, 
ktoré tu rástli predtým, presadili 
spolu s cibuľovinami do vysokých 
drevených črepníkov v pešej zóne 
na Pribišovej. Úplne novú podo
bu získa na jar aj cestný trojuholník 

na Sekulskej a Kuklovskej, kde tiež 
vysadili trvalky a okrasné trávy. 
Celý ostrovček dozdobili okrasnými 
kameňmi a štrkom. 

„Chceli sme skrášliť ďalšie miesta 
v Karlovej Vsi, aby obyvateľov tešil 
pohľad na množstvo kvetov, ktoré by 
nielen pekne kvitli a voňali, ale aj 
aby tam chodil hmyz, najmä včely 
a motýle. Na farby kvetov si musíme 

počkať do jari, keď v závislosti od 
počasia začnú postupne rozkvitať. 
Momentálne sa najmä trvalky chysta-
jú na prezimovanie. Prvé zo zeme 
vyrašia cibuľoviny, ktorých je najviac 
vysadených v okolí kultúrneho domu 
a na školskom námestí,“ dodáva Lu
cia Brezovská. 

-mš-; Foto: MiÚ

Sú na konci životnosti a pre 
svoje okolie predstavu
jú riziko. To je ešte väčšie  

s prichádzajúcou zimou a snehovou 
nádielkou. Aj preto budú vyrúbané 
niektoré poškodené a choré stromy. 
Aby bola na území Karlovej Vsi 
zabezpečená rozmanitejšia sklad
ba stromov, likvidovať sa budú aj 
niektoré invázne dreviny, ktoré 
vytláčajú viac hodnotné druhy stro
mov. Karlova Ves ich ako správca 
zelene musí povinne odstraňovať  
a robiť tak môže v mimovege
tačnom období, teda od októbra 
do marca. Za vyrúbané stromy 
pripraví miestny úrad náhradnú 
výsadbu.

Na výrub stromov zo zdravotných 
a bezpečnostných dôvodov získala 
Karlova Ves povolenie s povinnosťou 
náhradnej výsadby. Rúbať sa bude 
napríklad v MŠ Borská, vyrúbaných 
bude aj päť stromov v parku na 
Borskej a jeden vo vnútrobloku na 
Borskej. Na výrub je určený aj jeden 
strom v MŠ Kolískova, dva stromy  
v MŠ Ľ. Fullu, v MŠ Pod Rovnicami 
a v MŠ Suchohradská.

„Nepôvodné invázne stromy druhu 
javorovec jaseňolistý má mestská 
časť ako správca zelene povinnosť 
odstraňovať zo zákona, aby sa ďalej 
nešíril a nevytláčal ostatné hodnotné 
stromy. Na javorovec sa povolenie 
ani náhrada za výrub nevyžaduje. 
Napriek tomu ich chce mestská časť 
nahradiť a vrátiť do lokalít estetickú  
a mikroklimatickú funkciu vyrúbaných 
stromov,“ informovala Lucia Gaš
parová z referátu životného prostre

dia miestneho úradu. Rúbať sa bude 
v lokalitách Donnerova – Pod Rovni
cami – Líščie Údolie, Kempelenova 
– Tilgnerova, Segnerova, Baníkova  
a Matejkova.

Referát životného prostredia miest
neho úradu zároveň pripravuje povo
lenia na výrub ďalších stromov, ktoré 
sú v zlom zdravotnom stave, a to na 
Karloveskej od Nám. sv. Františka, 
od Tilgnerovej po Molecovu, v loka
lite Lackova – Silvánska – Levárska,  

v parku a niektorých predzáhrad
kách na Púpavovej. Zo zdravotných 
dôvodov bude tiež treba vyrúbať nie
ktoré stromy vo vnútrobloku Veter
nicová – Hlaváčiková i pri bytovom 
dome v Líščom údolí. Dôvodom pre 
výrub niekoľkých stromov na Per
neckej je dlhoočakávaná výstavba 
chodníka. Aj za tieto vyrúbané stromy 
zabezpečí Karlova Ves náhradu.   

-mš-; Foto: MiÚ

V Karlovej Vsi pribudli  
ďalšie stromy, trvalky,  
okrasné trávy a kríky  

Choré a poškodené stromy nahradí nová výsadba 

december 2020 – január 2021

Okrem záhonov trvaliek, okrasných tráv a kríkov pribudli pred  
ZŠ Alexandra Dubčeka aj tri pagaštany a šesť hrabov.

Zo zdravotných dôvodov vyrúbu aj dve 
tuje pred kostolom sv. Františka  
a vedľa stojaci invázny pajaseň.
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Takmer tri štvrtiny oby
vateľov Dlhých dielov 
vnímajú dopady meniacej 

sa klímy aj na podmienky života na 
ich sídlisku. Za najväčšie problémy 
považujú letné horúčavy a sucho. 
Všimli si aj opatrenia, ktoré Karlo
va Ves v posledných dvoch rokoch 
realizovala najmä na sídlisku v sna
he čeliť negatívnym dopadom me
niacej sa klímy na obyvateľov. Za 
najúčinnejšie považujú kvetinové 
záhony, založené kvitnúce lúky, 
viac stromov a krov vysadených 
vo verejnej zeleni, zmenu režimu 
kosenia niektorých trávnikov s 
ponechaním ich častí na kvitnúce 
lúky či tieniace plachty umiestnené 
na verejných priestranstvách.

Vyplýva to z dotazníkového prie
skumu, ktorý po dvoch rokoch opäť 
zorganizoval karloveský miestny 
úrad. Jeho cieľom bolo zistiť, ako sú 
v roku 2020 obyvatelia spokojní so 
životom na Dlhých dieloch, či a ako 
vnímajú dôsledky meniacej sa klímy 
a či zaznamenali opatrenia realizo
vané vo verejnom priestore s cieľom 
adaptácie na zmenu klímy a podporu 
biodiverzity.

Priemerná spokojnosť tých, ktorí na 
sídlisku Dlhé diely bývajú, pracujú, 
alebo sa tu zdržujú z iných dôvodov, 
sa oproti roku 2018 nepatrne zvýšila 
(o 0,19%). Na bodovej stupnici, kde 0 
znamená veľmi nízku spokojnosť a 10 
veľmi vysokú spokojnosť, dostali naj
viac hodnotení známky 8 (35 %) a 7 
(23 %). V roku 2018 to boli tie isté 
známky, ale v opačnom poradí 7 (27 
%) a 8 (27 %).

Až 70 % respondentov (o 12 % viac 
ako v roku 2018)  si myslí, že sídlis
ko postihujú v súčasnosti negatívne 
dôsledky zmeny klímy. Výrazne sa 
zároveň znížil  podiel tých, ktorí to 
nevedia posúdiť (34 % v roku 2018, 
20 % v roku 2020).

Rovnako v roku 2020 ako v roku 
2018 považovali obyvatelia za naj
väčší problém letné horúčavy (76 
% a 74 %). Sucho trápilo viac ľudí 
v roku 2020 (61 %) než v roku 2018 
(49 %). O 21 % viac ľudí než v roku 
2018 uviedlo, že negatívny dopad 

na spokojnosť so životom na Dlhých 
dieloch malo rozširovanie škodlivých 
druhov (kliešťov a iných patogénnych 
organizmov, inváznych druhov), 
málo snehu v zime (nárast o 15 %) 
a prívalové zrážky (nárast o 8 %). O 
9 % obyvateľov menej nepociťovalo 
na sídlisku žiadne nepríjemné prejavy 
zmeny klímy.

Ľudia oceňujú kvetinové záhony
Z opatrení, ktoré mestská časť 

BratislavaKarlova Ves v posledných 
dvoch rokoch realizovala na sídlis
ku Dlhé diely, považujú obyvatelia 
za najúčinnejšie kvetinové záhony 
(83 %), založené kvitnúce lúky (80 
%), viac stromov a krov vysadených 
vo verejnej zeleni (73 %), zmenu 
režimu kosenia niektorých trávnikov 
s ponechaním ich častí na kvitnúce 
lúky (70 %) a tieniace plachty vo 
verejnom priestore (67 %). Viac ako 
polovica respondentov považuje za 
účinné vtáčie búdky a úkryty (55 %), 
nádoby na zber dažďovej vody (54 %) 
a polovica popínavú zeleň na stenách 
a múrikoch (50 %). 

Úkryty pre ježkov
Boli však aj respondenti, ktorí 

si opatrenia nevšimli. Len 7 % si 
nevšimlo zmenu režimu kosenia 
niektorých trávnikov s ponechaním 
ich častí na kvitnúce lúky a až 61 
% si nevšimlo úkryty pre ježkov, 
jašterice a slepúchy. Viac ako polovi
ca odpovedajúcich si nevšimla verej
né pitné fontány (56 %). Respondenti 
mohli napísať aj vlastné návrhy na 
opatrenia, ktoré by ocenili. Najviac 
(15) uviedlo viac vysadených stro
mov a kríkov a viac zelene všeobec
ne, zelené strechy a múry (11). 

Z konkrétnych opatrení by obyvate
lia, ktorí sa zapojili do prieskumu, 
radi videli dažďové jazierka na zachy
távanie prívalovej dažďovej vody na 
uliciach Jána Stanislava, Hlaváčiková, 
Kresánkova a kdekoľvek všade napá
jačky pre vtáky a hmyz, vtáčie búd
ky, úkryty pre ježkov, jašterice a 
slepúchy, trávniky s obmedzeným 
režimom kosenia a viac vysadených 
stromov a kríkov, a to najmä na uli
ciach Ľ. Fullu, Hlaváčiková a H. 
Meličkovej. 

Tri štvrtiny Dlhodielčanov sú 
spokojné 

Spokojných so životom na sídlisku 
Dlhé diely v letných mesiacoch bolo 
v roku 2020 viac respondentov (73 
%) v porovnaní s rokom 2018 (55 %). 
Nespokojnosť v roku 2020 vyjadrilo 
28 % osôb, v roku 2018 ich bolo 45 %. 
Dôvody nespokojnosti, aj keď v inom 
poradí, boli v oboch rokoch na prvých 
štyroch miestach rovnaké. Obyvatelia 
Dlhých dielov boli v roku 2020 viac 
spokojní s funkciou ochladzovania 
a zvlhčovania mikroklímy vďaka 
zeleným plochám (76 %) ako v roku 
2018 (59 %). Podstatne, o 18 %, sa 
znížila nespokojnosť.

Participácia Karlovešťanov sa 
zlepšila

Z pohľadu zmeny klímy považu
je obnovu verejných budov za veľmi 
dôležitú 63 % zapojených do prie
skumu, teda o 17 % viac ako v roku 
2018. Spokojnosť s možnosťami svoj
ho zapojenia do plánovania a rozho
dovania v Karlovej Vsi vyjadrilo 64 
% respondentov, čo je o 8 % viac ako 
v roku 2018. Nespokojnosť vyjadri

lo 36 %, o 5 % menej oproti roku 
2018.

Nasledujúce tri roky má záujem 
zapojiť sa a dostávať informácie o ak
tivitách na zmiernenie dopadov me
niacej sa klímy a na zlepšenie stavu 
niektorých verejných budov a verej
ných priestranstiev v rámci projektu 
Deliver o 5 % viac obyvateľov ako v 
roku 2018. Najmä prostredníctvom 
sociálnej siete a webovej stránky 
mestskej časti BratislavaKarlova Ves 
a mesačníka Karloveské noviny. O 4 
% menej respondentov nemá záujem 
o aktivity a informovanosť.

Prieskum bol realizovaný v mesiaci 
september. Zapojilo sa doň 327 osôb 
(o 32 menej ako pred dvoma rokmi) vo 
veku od 16 rokov. Mierne prevažovali 
odpovede žien (60 %) nad odpoveďa
mi mužov, veľká väčšina boli pracu
júci (72 %) s vysokoškolským 
vzdelaním (78 %) vo veku od 26 do 
45 rokov (41 %), ktorí majú na síd
lisku Dlhé diely trvalý pobyt a aj na 
tomto sídlisku bývajú (90 %). Vyplni
li najmä online dotazník (99 %).

-mš-; Foto: MiÚ

Karlova Ves zisťovala 
spokojnosť s kvalitou 
životného prostredia 

Myslíte si, že Dlhé diely postihujú v súčasnosti negatívne dôsledky 
zmeny klímy?

Odpoveď
áno
nie
neviem posúdiť
Odpovedalo

Podiel v roku 2020
70,03%
10,09%
19,88%

327

Podiel v roku 2018
57,66%
8,64%

33,70%
359

Prieskum bol súčasťou projektu Sídliská ako živé miesta odolné voči 
zmene klímy. Deliver - DEveloping resilient, low-carbon and more 

LIVablE urban Residential area, kód LIFE17 CCA/SK/000126 - LIFE 
DELIVER.  Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej komisie, z 

finančného nástroja pre životné prostredie: program LIFE, z podpro-
gramu Ochrana klímy.
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Veternicová ulica bude opäť 
o niečo krajšia! Stane sa 
tak vďaka trom zeleným 

záhonom. Budú mať nielen es
tetickú, ale aj úžitkovú hodno
tu. Budú zachytávať nadbytočnú 
zrážkovú vodu. Punc záhonom 
dodajú aj novovysadené okrasné 
kvety. K vedľa stojacim oporným 
múrikom vysadili ešte aj viacročné 
samoupínacie rastliny, ktoré ich po 

vyrastení zazelenajú.  
Aj drobné terénne úpravy pri

spievajú k zmierneniu dopadov zmeny 
klímy v Karlovej Vsi. Zrážková voda 
vďaka nim ostane v lokalite, čím 
sa zamedzí jej ďalšiemu vysúšaniu. 
Zároveň zmiernia prípadné zatopenie 
cesty pod svahom po búrkach či iných 
extrémnych zrážkach. Navyše budú 
mať aj estetický účinok a podporia 
biodiverzitu. 

„Vytvorili sme tu tri vsakovacie 
záhony ako prvky hospodárenia so 
zrážkovou vodou, ktorá v takomto 
svahovitom teréne odteká do kanali-
začnej siete. Pri návrhu sme využili 
princípy udržateľného hospodárenia 
so zrážkovou vodou a podporu biodi-
verzity za pomoci vhodne vybranej ze-
lene. Na výsadbu záhonov sme použili 
také druhy vegetácie, ktoré znášajú 
podmienky dočasného zamokrenia, 
ale prežijú aj v období sucha,“ in
formuje o realizovaných opatreniach 
Lenka Nemcová z referátu riadenia 
projektov miestneho úradu.

Princíp vsakovacích záhonov stojí 
na zachytení zrážkovej vody listami 

a stonkami rastlín ešte na povrchu a jej 
následným vsiaknutím do špeciálne 
upravenej pôdy. Záhony s funkciou 
zadržania a postupného vsiaknutia 
zrážkovej vody majú podobu prie
hlbiny približne 45 cm pod úrovňou 
terénu. Na výsadbu použili substrát 
zo zmesi piesku, hliny a rašeliny. Po 
výsadbe celú plochu zamulčili vrst
vou štrku. Na odkopanú zeminu do
siali novú trávu.

„Do záhonov sme vysadili okrasné 
rastliny ako napríklad vrbicu, 
hadovník, kosatec, rudbekiu, monar-
du, ľaliovník a rozchodník, ktoré 
budú v lete zlepšovať klímu a zároveň 
skrášlia svojou bohatou kvetenou oko-
lie panelákov. V jednej časti trávnika 
v oblúku pri vjazde na parkovisko sme 
vysadili zmes na kvitnúcu lúku, ktorá 
tiež pomôže lepšiemu záchytu zráž-
kovej vody i k skrášleniu celej lokali-
ty,“ doplnila Lenka Nemcová.

Tieto úpravy vznikli v súlade  
s Akčným plánom zelenej infraštruk
túry pre Karlovu Ves a podporí ich 
dotácia z Ministerstva životného 
prostredia SR v rámci Operačného 
programu Kvalita životného prostre
dia vo výške 7 752 eur, v rámci pro
jektu Realizácia prvkov udržateľného 
hospodárenia so zrážkovou vodou 
v Mestskej časti BratislavaKarlova 
Ves.

-mš-; Foto: MiÚ

Na Dlhých dieloch pribudne 
okrasná zeleň na zachytávanie 
vlahy

Človek nikdy nevie, kedy 
bude sám odkázaný na 
pomoc hasičských alebo 

iných záchranných zložiek. Kon
com februára zasahovali hasiči pri 
požiari rodinného domu v Líščom 
údolí. V zástavbe s rodinnými 
domami je prístup ešte prijateľný. 
Sídliskové lokality sú však na tom 
oveľa horšie. V decembri uply
nie rok, čo vybuchol bytový dom 
v Prešove. Podobne vysokých do
mov je veľa aj u nás.

Príkladových situácií ako to v praxi 
nemá vyzerať, je z pohľadu hasičov 
v Karlovej Vsi neúrekom. Stačí jed
no auto zaparkované na nesprávnom 
mieste a celá ulica môže byť zabloko
vaná pre prípadný efektívny hasičský 
zásah. To, že cez medzeru medzi au

tami zaparkovanými z oboch strán 
cesty sa osobné auto ešte prešmykne, 
neznamená, že cez zúžený priestor 
prejde aj hasičské auto. 

Hasiči síce pravidelne absolvujú 
prípravu, ktorej cieľom je tzv. miest
na znalosť. Ani dokonale spracované 
mapové podklady, plánovanie prí
jazdových trás, ani oboznamovanie sa 
s vybranými objektmi nie sú zárukou 
rýchleho zásahu. „Vo všeobecnosti 
je v praxi problémov veľa. Ako naj-
častejšie sa v teréne vyskytujú zle 
zaparkované autá, dočasné alebo tr-
valé prekážky ako kvetináče či stĺpiky. 
Problémom býva aj nevhodné staveb-
no-technické riešenie po zmenách  
v objektoch, osádzanie mreží a zne-
funkčňovanie únikových ciest,“ hovo
rí veliteľ Hasičského a záchranného 

útvaru hlavného mesta SR Bratislavy 
Marián Bugár.

 „Vodiči si pri parkovaní už zrejme 
začínajú uvedomovať potrebu väčšej 
medzery na prejazd. Pri väčšine zása-
hov nie je s prístupom problém. Kom-
plikáciou sú najmä zle zaparkované 
vozidlá v križovatkách sídlisk. Stačí 
čo i len jedno nešťastne zaparkované 

vozidlo a odbočenie ku konkrétnemu 
objektu je znemožnené,“ konštatuje 
Marián Bugár. Aj preto by mal každý 
vodič myslieť preventívne a parkovať 
tak, aby nechal dostatočnú šírku vo
zovky na prípadný prejazd veľkých 
hasičských vozidiel.

-ab-; Foto: Milan Dermek

Rýchlym hasičským zásahom 
bránia mnohé cestné bariéry

Vsakovací záhon zachytí nadbytočnú zrážkovú 
vodu a skultúrni okolie kvitnúcimi kvetmi.
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Ohradiť a uzavrieť kus verej
ného priestoru prístreškom 
alebo schovať nahromadený 

odpad od obyvateľov priľahlých 
ulíc pod zem? Tak znela dilema 
jednej z bytových samospráv pri 
riešení výstavby uzavretého kon
tajnerového stojiska. Prvé polo
podzemné kontajnery v Karlovej 
Vsi boli postavené na Karloveskej 
ulici a obyvateľom bytového domu 
slúžia od 1. novembra.  Projekt 
podporila Mestská časť Bratisla
vaKarlova Ves a spoločnosť OLO.

Zaberajú menší priestor pri väčšom 
objeme nádob. Navyše tým, že sa 
odpad ukladá pod zem, bráni to jeho 
rozkladu a šíreniu zápachu. Odpad 
nie je možné vyberať a rozhadzovať 
po okolí. V neposlednom rade nie je 

prístupný voľne žijúcim zvieratám. 
Ďalšou prednosťou kontajnerov je, že 
sa vyprázdňujú cez spodnú časť vreca 
uloženého v zemi, takže vhadzovací 
otvor zostáva čistý. Dôležitá je tiež 
možnosť uzamykať kontajnery elek
tronickým čipom. 

„Pôvodné stojisko kontajnerov 
nebolo zastrešené ani uzamykateľné  
a v jeho okolí bol permanentný nepo-
riadok. Ponúkali sa dve riešenia. 
Ľahšie v podobe uzamykateľného 
prístrešku na kontajnery, alebo 
zložitejšie, ale moderné riešenie  
v podobe polopodzemných kontaj-
nerov. Rozhodnutie napokon padlo 
v prospech polopodzemných kontaj-
nerov, hoci to vtedy znelo ako sci-fi,“ 
hovorí o dôvodoch ich vybudovania 
predsedníčka Spoločenstva vlast

níkov bytov a nebytových priestorov 
Silevka a zároveň karloveská miestna 
poslankyňa Anna Zemanová, ktorá 
bola iniciátorkou projektu.

„Ako spoločenstvo vlastníkov bytov 
sme nielen prispeli k ochrane život-
ného prostredia zväčšením objemu 

kontajnerov na separovaný zber na 
viac ako dvojnásobok, ale zároveň 
sme uvoľnili v Karlovej Vsi potreb-
né parkovacie miesta,“ dodala Anna 
Zemanová.

-mš-; Foto: Andrej Zeman

Staršej generácie sa to zásadne 
nedotkne, no dnešní mladí 
ľudia budú mať zrejme  

o problém navyše. Ak si svet neuve
domí hrozbu klimatickej zmeny, jej 
dopad pocíti dnešná mládež o nie
koľko desaťročí. Najviac na západ
nom a južnom Slovensku, vrátane 
Bratislavy, kde využiteľné vodné 
zdroje klesnú o 30 až 50 percent.  
Z dôvodu priemernej vyššej teploty 
sa očakáva aj výrazný pokles sne
hových zrážok. O zimných športoch 
na Kolibe budeme rozprávať svojim 
potomkom už len ako pamätníci. 

„Podľa národnej správy o zmene 
klímy SR budú v rokoch 2075 až 2100 
celkové úhrny zrážok asi o 10 percent 
nižšie ako doteraz. Zrážky budú oveľa 
nerovnomernejšie rozložené. Chýbať 
budú v kľúčovom období, keď bude 
krajina a vegetácia vodu naj viac po-
trebovať. Najvýdatnejšie zrážky sa 
presunú z júla na september. Typicky 
daždivé obdobie od mája do júla sa 
zmení na suché. Intenzívne a dlhotr-
vajúce suchá budú prerušované in-
tenzívnymi búrkami a lejakmi. Až  
o 50 percent sa zvýši počet veľmi sil-
ných búrok,“ poukazuje na dôsledky 
klimatickej zmeny Zuzana Hudeková 
z referátu riadenia projektov miestne

ho úradu.
Časovaná bomba nevybuchla, 

ešte tiká
Na zmiernenie týchto zmien je  

v prvom rade potrebné obmedziť 
emisie skleníkových plynov, ktoré 
klimatickú zmenu spôsobujú.  Kar
lova Ves má od leta schválený Kli
matický akčný plán, v ktorom sa 
zavia zala k postupnému znižovaniu 
emisií s cieľmi do roku 2023 a do roku 
2030.  

„V Klimatickom akčnom pláne je 
tiež súbor opatrení, ktoré by mali úze-
mie Karlovej Vsi lepšie pripraviť na 
oba extrémy – sucho aj záplavy.  Ide 
napríklad o úsporu pitnej vody, ktorú 
používame na sanitárne účely či po-
lievanie,“ pokračuje Zuzana Hude
ková. 

Vzorovými budovami majú byť 
MŠ Kolískova a ZŠ A. Dubčeka 

Miestny úrad pripravuje rozsiah
le rekonštrukcie školských budov. 
Okrem množstva iných ekologických 
výhod sa budú školy správať ohľadu
plne k životnému prostrediu. Jednou 
z viacerých aktivít bude splachovanie 
toaliet čiastočne aj zrážkovou vodou. 

Príkladom idú dospelí Kar
lovešťania

Aj budúci rok nájdu návštevníci 

pred vstupom do budovy miestneho 
úradu, na pešej zóne Pribišova či pri 
Karloveskom centre kultúry, sudy na 
zachytenie zrážkovej vody. Môžu ju 
využívať na zálievku rastlín a drevín 
vo svojom okolí. V predprojektovej 
fáze je aj vybudovanie podzemného 
zásobníka na zrážkovú vodu s cieľom 
nepúšťať vodu do kanála, ale ju využiť 
na zálievku zelene v parku Kaskády. 

-mš-; Foto: ilustračné (internet)

Prvé polopodzemné kontajnery 
v Karlovej Vsi

Čaká nás 
katastrofická 
klíma?

Väčšia časť kontajnera 
je zapustená v zemi.
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júl – august 2020 Cvičenie pamäte

Súčasné obdobie prináša 
množstvo negatívnych in
formácií, ktoré sa vkrádajú do 

každodenného života a vnášajú doň 
neistotu a nepokoj. Najviac sa to 
prejavuje pri najzraniteľnej šej sku
pine, ktorou sú starší Karlovešťa
nia. Prišli o množstvo aktivít, ktoré 
pre ne pravidelne pripravuje miest
ny úrad. Jednou z nich sú tréningy 
pamäte. Keďže zostanú denné cen
trá ešte nejaký čas zatvorené, vy
skúšajte si, ako ste na tom s vašou 
pamäťou.

Mozog je orgán, ktorého vývoj 
trval milióny rokov a je príkladom 
dokonalosti prírody. Je to najzložitejší 
orgán ľudského tela. Všetko čo vieme, 
čo si myslíme a cítime, sa odohráva 
práve v ňom. Sídli v ňom pamäť, vďa
ka mozgu vidíme a počujeme, pohy
bujeme sa a rozprávame. Mozog váži 
približne jeden a pol kila a je uložený 
v lebke, ktorá ho dôsledne chráni. Pod 
lebkou je obklopený bezfarebnou te
kutinou – mozgovomiechovým mo
kom. Transportuje dôležité živiny do 

mozgu a, naopak, odvádza škodlivé 
látky. Prívod potrebných látok zaisťu
je krvný obeh, ktorý prináša do mozgu 
kyslík z pľúc a živiny z potravín. Mo
zog sa skladá z troch hlavných častí 
– veľkého mozgu, mozočku a mozgo
vého kmeňa. 

Ako funguje naša pamäť?
Väčšina z nás o nej vôbec ne

premýšľa až dovtedy, kým nevypo
vie službu. K oslabeniu pamäti vedie 
strata pozornosti, nedostatok motivá
cie, jednotvárny a nudný spôsob živo
ta. Naša pamäť je zásobárňou in
formácií získaných počas života. 
Rozlišujeme pamäť krátkodobú a dl
hodobú, čo sú síce odlišné, ale vzá
jomne prepojené procesy.

Krátkodobá pamäť je tá, s ktorou 
pracujeme neustále, každý deň, každú 
minútu. Keď niečo nové vidíme, 
počujeme, automaticky sa to uloží 
do krátkodobej pamäti a zostane tam 
krátky čas. Napríklad dve minúty ale
bo aj dva dni. Ak daná informácia nie 
je pre nás dôležitá, zabudneme na ňu, 
pretože mozog má limitovanú kapa

citu pre príjem. 
Ak je pre nás dôležitá, tak si údaj 

prenesieme do dlhodobej pamäte. 
V nej je celý náš život, všetko, čo 
sme počuli, naučili sa. Ak však 
s uloženými informáciami ďalej 
nepracujeme, nepoužívame ich, po
stupne sa nám z pamäti vytratia alebo 
uložia tak, že máme problém si na ne 

v pravý čas spomenúť. Len tvorivý 
a aktívny spôsob života udrží náš mo
zog do najvyššieho veku zdravý. 

Zdroj: Mária Čunderlíková a au-
torský kolektív, Zdokonaľujme si svoju 
pamäť (pracovný zošit č. 2), Centrum 
MEMORY n.o. 2016

-dď-; Foto: ilustračné (internet)

Seniori, zachovajte si dobrú pamäť
december 2020 – január 2021

Zdroj: Petra Hirtlová, Telocvičňa pre mozog, ARC-VŠPSV Kolín 2012.

Cvičenia na podporu krátkodobej pamäti
Cvičenie č. 1
Pokúste sa v priebehu troch minút zapamätať si uvedené slová:
slon, mlyn, chatrč, škvara, kobyla, prachovka, džem, cedidlo, uterák, 
jarabina, nožničky, gondola, flauta, búrka, vodáreň, luskáčik, záhrad-
ník, hotel, ruža, autíčko
Po troch minútach odpovedajte (bez pohľadu do zoznamu slov), 
ktoré slovo sa začína písmenom:
L, K, A, U, G, V, B, Z, N, D, CH, P, J, C, Š, M, F, S, H, R
Cvičenie č. 2 
Pokúste sa zapamätať si nasledujúce slová a kategórie, do 
ktorých patria. Študujte tento zoznam po dobu dvoch minút.
Ovocie: hruška, figa, broskyňa
Farby: modrá, ružová, hnedá
Dopravné prostriedky: bicykel, električka, kočiar
Mená: Eugen, Slavomír, Božena
Lekári: internista, chirurg, pôrodník
Nápoje: mušt, likér, pivo
Kvety: narcis, kosatec, begónia
Zodpovedajte nasledujúce úlohy bez pohľadu do zoznamu slov:
a) Medzi lekármi bol aj gynekológ.      
áno/nie
b) Medzi menami boli dve ženské.     
áno/nie
c) Dva dopravné prostriedky sa pohybujú na koľajniciach. 
áno/nie 
d) Bola v zozname kvetov aj ľalia? áno/nie
e) Koľko z uvedených pojmov je možné skonzumovať? 
f) Akými písmenami začínajú mužské mená?

Cvičenia na podporu predstavivosti
Vyskúšajte nové cesty k aktivizácii vašich poznávacích procesov.  
Dajte priechod originálnym myšlienkam a predstavám.

Cvičenie č. 1
Dokončite nasledujúce vety podľa vlastnej fantázie:

Bratislava je .............................................................................................

V Bratislave nie je ....................................................................................

Z Bratislavy bol ........................................................................................

Do Bratislavy sa.......................................................................................

O Bratislave .............................................................................................

Cvičenie č. 2
Doplňte k podstatnému menu pes čo najviac prídavných mien.

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

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

Cvičenie č. 3
Aktivizujte svoje zmysly prostredníctvom predstáv. Aktivizujete svoj 
sluch. Predstavte si nasledujúce zvuky s maximálnou intenzitou:
a) zvuk variacej sa vody
b) šušťanie mikroténového vrecka
c) škrípanie starej brány
d) spev drozda
e) rozbíjanie orechov
f) šušťanie bankoviek
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Možno ste sa s tým stret
li už aj vy. Pri dverách 
vám zazvoní predajca, 

ktorí vám tvrdí, že celý váš vchod 
už podpísal zmluvu s novým posky
tovateľom energií. A vy ste vraj 
výnimka. Samozrejme, nezabudne 
argumentovať, aké to bude pre vás 
výhodné. Netreba vari ani dodávať, 
že skutočnosť býva často úplne iná. 
Že nejde o ojedinelý jav, svedčia aj 
časté sťažnosti a prosby o pomoc od 
prevažne starších Karlovešťanov, 
ktorí požiadali o pomoc a radu kar
loveskú bezplatnú právnu poradňu. 

„Opakovane sa na nás obrátili 
občania s prosbou o pomoc. Špekulan-
ti zneužívajú dobromyseľnosť našich 
starších spoluobčanov a uvádzajú 
ich do omylu. Žiaľ, ľudia v rýchlosti 
podpíšu závažné dokumenty. Potom 
už je pomerne komplikované odstúpiť 
od zmlúv, ktoré vstúpili do platnos-
ti. Preto je veľmi dôležitá prevencia. 
Treba byť opatrný, ostražitý a aj zdra-
vo nedôverčivý. Vedieť, že nikto len 
tak neponúka zázraky, super výhod-
né ceny, ani iné výhody. Čím sa zdá 
ponuka výhodnejšia a čím viac tlačí 

niekto na rýchly podpis dokumen-
tov, tým viac treba byť obozretný,“ 
odporúča koordinátor bezplatnej 
právnej poradne a vicestarosta Kar
lovej Vsi Branislav Záhradník.

S rôznymi typmi špekulantov  
a podvodníkov sa stretávajú nie
len energetické spoločnosti, ale 
aj mnohé iné firmy, napríklad 
poisťovne. „Zákazníci by sa mali  
o zmene dodávateľa energií rozhodnúť 
až po získaní potrebných informácií. 
Mali by poznať všetky výhody, práva  
a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy,“ 
upozorňuje hovorca Slovenského 
plynárenského priemyslu (SPP) On
drej Šebesta a odporúča: „V prípade, 
ak majú odberatelia pocit, že sa k nim 
niektorý dodávateľ správal nekorek-
tne alebo dostali neúplné či zavádza-
júce informácie, môžu sa obrátiť na 
Férovú linku SPP na bezplatnom čísle 
0800 126 076. Zákazníci sa na nás 
môžu obrátiť osobne na ktoromkoľvek  
z našich 20 zákazníckych centier 
po celom Slovensku.“ K dispozícii 
je im aj Zákaznícka linka SPP 0850 
111 363.           -mš-; Foto: ilustračné 

(internet)

Ste na dôchodku? Pozor na 
podvodníkov s energiami!

Rozhodli sme sa ju venovať mimoriadne aktuálnej téme pre Karlovešťanov. Po viac ako roku bola spustená do prevádzky vynovená 
električková trať, ktorá spája Karlovu Ves s centrom mesta a Dúbravkou. Cesta električiek do Karlovej Vsi sa začala ešte v medzivojnovom 
období a postupne sa predlžovala. V našej vianočnej súťaži sa vás pýtame na tri významné roky v jej vývoji.

Prvý dátum je spojený s rokom, v ktorom dňa 28. septembra bola uvedená do prevádzky prvá električková trať z centra mesta do Kar
lovej Vsi. V tom čase ešte viedla medzi nábrežím Dunaja a internátom Lafranconi a končila pri vyústení dnešnej Svrčej ulice.

Druhý dátum sa týka roka, v ktorom bola trať predĺžená do vtedajšieho centra Karlovej Vsi, kde končila približne pri dnešnom Jurigo
vom námestí. O rok neskôr pribudlo aj obratisko, ktoré sa nachádzalo v miestach medzi dnešnou poštou a supermarketom Billa.

Tretí dátum sa viaže na rok, v ktorom bola 7. júla spustená pravidelná premávka električiek po novej trati v Karlovej Vsi  
až po obratisko Kútiky. Túto trasu používajú električky (s menšími zmenami) dodnes. 

Zakrúžkujte správnu kombináciu rokov: a) 1929, 1955, 1975
b) 1929, 1956, 1983
c) 1927, 1950, 1975

Štyroch z vás, ktorí zakrúžkujú správnu kombináciu rokov, odmeníme knihou. Je nielen zaujímavá, ale v období  
Vianoc aj veľmi praktická. Ide o ojedinelú zbierku receptov zákuskov, koláčov, tort a múčnych jedál s makom. 

Správnu odpoveď pošlite do 18. januára na vystrihnutom kupóne klasickou poštou na adresu Referát pre komunikáciu  
s médiami, Miestny úrad, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, alebo ho vhoďte do schránky redakcie pri vstupe do  
budovy miestneho úradu. Súťaže sa môžu zúčastniť len čitatelia, ktorí majú trvalý pobyt v Karlovej Vsi.  
Výhercov budeme kontaktovať telefonicky. 

• Nepodpisujte nič medzi dverami a nekonajte pod nátlakom. Požiadajte o 
čas na zváženie ponuky a využite ho na overenie informácií a zodpovedanie 
prípadných otázok.

• Všetky dokumenty si pozorne prečítajte a informácie, vrátane totožnosti 
predajcu, si vždy preverte.

• Ponuku si žiadajte predložiť písomne,  
najlepšie na hlavičkovom papieri  
spoločnosti.

• Nenechajte sa zlákať zdanlivo  
výhodnou cenou, môže  
skrývať rôzne prekvapenia. Pozor  
na skryté poplatky. Overte si, či v  
zmluve nie sú zohľadnené aj ďalšie  
poplatky za uzatvorenie alebo sankcie  
za predčasné ukončenie zmluvy.

• Od zmluvy, uzavretej pri podomovom  
predaji, môžete podľa zákona odstúpiť  
do 14 pracovných dní bez udania  
dôvodu.

PÄŤ RÁD, AKO SA VYHNÚŤ PODPISU  
NEVÝHODNEJ ZMLUVY

Vianočná súťaž Karloveských novín

Meno a priezvisko: .................................................................................................................

Adresa:  ..................................................................................................................................

Telefón: ..................................................................................................................................
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Rozhovor

Hoci nie je pôvodom Kar
lovešťan, Karlovu Ves 
pozná ako málokto. Už 

91ročný Ladislav Frankendorfer 
zažil krásy starej Karlovej Vsi. Po
vojnová výstavba ohrozovala istý 
čas aj jeho dom s dielňou v Líščom 
údolí. Plány architektov sa však na
koniec zmenili a remeselná tvorba 
ostala súčasťou jeho domova.

Aké sú vaše spomienky na Karlovu 
Ves, keď bola ešte dedinou?

Nepatrím medzi rodených Kar
lovešťanov, pretože pochádzam 
z Petržalky. V roku 1935 si však 
moja babka postavila dom v Líščom 
údolí, ktorý stál hneď vedľa môjho 
súčasného. Rodičia sa, bohužiaľ, 
rozviedli a ja som bol počas vojny 
s otcom v Innsbrucku, kde pracoval. 
Nanešťastie, otec zahynul pri bombar
dovaní mesta a ako 15ročný som sa 
vracal do Bratislavy bez neho. Vrátil 
som sa k babke do Karlovej Vsi. Tá 
mi prirástla k srdcu. 

V Karlovej Vsi ste zažili už aj oslo
bodenie Bratislavy.

Vojna bola krutá. Dodnes, keď 
počujem niečo spadnúť, mám trochu 
nepríjemný pocit. Aj v Karlovej Vsi 
bolo na kopcoch rozmiestnené delos
trelectvo, ktoré však Sovieti dobyli 
za tri dni. Tých sovietskych chlapcov 
v prvej línii mi bolo veľmi ľúto. Vô
bec nevyzerali tak hrdinsky ako ich 
opisujú. V skutočnosti vyzerali byť 
chorí a vystrašení. Ani sa im nečudu
jem, ich životnosť v boji bola krátka. 
V Bratislave ich padli tisíce.

Povojnová Karlova Ves zmenila 
svoju tvár. Ohrozila výstavba in
fraštruktúry a sídliska váš dom?

Bratislava a aj Karlova Ves sa po 
vojne začali výrazne meniť. Opravo
vali sa vojnové škody a budovalo sa 
vo veľkom. V Karlovej Vsi sa po
stupne predlžovala električková trať. 
V blízkosti môjho domu vyrástla 
výšková budova na začiatku Kar
loveskej ulice. V tom čase to bolo 
pre toto údolie ako päsť na oko. Dnes 
sa na to už viacmenej zabudlo, ale 
pôvodné plány architektov počíta

li s ešte jednou identickou budovou 
hneď vedľa. Istú dobu skutočne hro
zilo, že aj ja budem musieť svoj dom 
opustiť. Našťastie, ostalo iba pri jednej 
budove a môj dom zostal stáť. 

A v ňom ste sa venovali pra c
kárskemu remeslu? Ako ste sa  
k nemu dostali?

Úplnou náhodou. Som vyučený 
nástrojár a pracoval som v Bra
tislavských elektrotechnických závo
doch. Raz ma známy požiadal, aby 
som mu vyrobil nejaký nástroj. Chy
tilo ma to a začal som sa venovať 
výrobe praciek a opaskov. Nebol som 
teda rodený umelec alebo remesel
ník. K remeslu ma priviedla výroba 
nástrojov.

Pri pohľade do vašej dielne je vi
dieť, že nástroje ste si vyrábali sám.

Keďže to bol odbor, v ktorom som 
sa roky pohyboval, nemal som s tým 
problém. Všetky tie desiatky pilníkov, 
bitov a iných nástrojov som si musel 
vyrobiť sám. Čo som si nevyrobil, to 
som nemal.

Mali ste obľúbený kov, s ktorým ste 
pracovali?

Najviac som pracoval s mosadzou 

a cínom. Ale či už aj zlato alebo strie
bro, všetko sú to kovy, ktoré sa dajú 
spracovať. Len sú samozrejme v inej 
cenovej kategórii.

Aká náročná je výroba opasku?
Jedna časť spočíva vo výrobe 

pracky, druhá zasa v príprave remeňa. 
Pracka sa musí najprv vystrihnúť 
z plátu kovu, ktorý sa následne ručne 
kladivkom opracuje. Následne sa 
do neho dajú vypiľovať alebo lisovať 
rôzne vzory. 

Ľudia poznajú najmä opasky k det
vianskym krojom. Majú svoje 
špecifiká aj iné regióny?

Napríklad oravské pracky majú 
vyrezávané vzory. Keď sme pri det
vianskych opaskoch, tak ich veľkosť 
a tvar nemajú okrasný charakter. 
Opasky majú veľký praktický výz
nam. Po dobrom uviazaní opasku spod 
neho nič nevypadlo. A mohutnej
šie opasky mali pri namáhavej práci 
podobnú funkciu ako tie vzpieračské. 
Jednoducho podporovali driek pri  
zdvíhaní ťažkých bremien. 

Dlhé roky ste pracovali na 
Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave. Ako sa zrodila táto 
spolupráca?

Od roku 1956 som spolupracoval 
s ÚĽUVom. Okrem výroby opaskov 
som sa venoval aj valaškám či 
železným kostrám k lampám. V pod
state, čo mi zadali, to som spravil. Pod 

vedením Václava Kautmana som pra
coval od roku 1968 ako odborný in
štruktor na novoutvorenom oddelení 
dizajnu Vysokej školy výtvarných 
umení v Bratislave. Bol to nový odbor 
a ja som mal na starosti dielne. Chcel 
som, aby sa aj študujúci dizajnéri pri
učili praktickej stránke svojej činnos
ti. Mal som filozofiu, že ak si študenti 
vlastnoručne vyrobia to, čo si navrhli, 
budú si to viac vážiť a spoznajú mys
lenú cenu práce za výrobok.

Opasky vo vašej dielni majú de
siatky rokov. Stretli ste sa niekedy 
s reklamáciou vašich produktov?

To by si nikto nedovolil (smiech). 
Nie, skutočne nikto sa na mňa nikdy 
neobrátil ani po rokoch, že niečo nie 
je v poriadku. Vždy som pracoval tak, 
aby výrobok vydržal roky bez chýb. 
Kvalita bola vždy prioritou. Svoje 
opasky nosím aj na bežné nosenie 
a stále držia.

Čomu sa venujete aktuálne, keď už 
nepôsobíte aktívne v remeselnom 
prostredí? 

Po tých desaťročiach tvorby ma už 
pravdupovediac príliš ani neláka pus
tiť sa do niečoho nového. Nebudeme 
si klamať, sily postupne ubúdajú. 
Teší ma každý pekný deň a užívam 
si svoju záhradu. V starobe sa človek 
naučí tešiť maličkostiam. Napríklad 
rozkvitnutým ružiam alebo dozretým 
sladučkým paradajkám.

-ab-; Foto: MiÚ

Ladislav Frankendorfer: 
„K remeslu ma priviedla 
výroba nástrojov“

december 2020 – január 2021

Ako zdôrazňuje Ladislav Frankendorfer, opasky a iné výrobky nemali 
v minulosti len okrasný charakter, ale aj veľký praktický význam.
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V  predvianočnom období sa 
mnoho rodičov pohráva 
s myšlienkou zaobstarania 

štvornohého miláčika pre svoje 
deti. Pred adopciou je potrebné 
zvážiť všetky pre a proti, pretože 
toto rozhodnutie má zásadný vplyv 
na rodinný život a aj život zvieraťa.

 „Je potrebné si uvedomiť, že si 
psíka adoptujete na celý jeho život. 
Stáva sa rovnocenným členom vašej 
rodiny, ktorého musíte ešte veľa rokov 
zabezpečovať po materiálnej aj vete-
rinárnej stránke. Psík alebo mačička 
si sami nepomôžu, zostávajú na vás 
v plnej miere závislé. Na adoptované 
zviera, najmä na psa, musíte mať do-
statok času a trpezlivosti. Je potreb-
né vyberať ho aj podľa vašej dennej 
pohybovej aktivity,“ hovorí Kristína 
Devínska z útulku Slobody zvierat na 
neďalekých Poliankach.

Tvoríme ho citeľne viac, keďže 
nakupujeme, balíme a od
baľujeme darčeky najrôznej

šieho druhu. Práve preto v tomto 
období oveľa viac záleží na tom, aby 
sme odpady triedili správne.

„V období Vianoc v súvislosti  
s darčekmi je jednou z podstatných 
otázok do čoho ich zabaliť. Môžu to 
byť baliace papiere z rôzneho ma-
teriálu, darčekové škatule, tašky  
a niektorí používajú na balenie aj 
kusy látok. Pri balení je však z hľadis-
ka triedenia i následnej recyklácie 
odpadu dôležité, z akých materiálov 
sú tieto obaly vyrobené,“ upozorňu
je Marek Brinzík riaditeľ pre vzťahy  
s verejnosťou spoločnosti NaturPack, 
ktorá sa zaoberá nakladaním s odpad
mi, ich zberom, zhodnocovaním a re
cyklovaním.

Ak sú z papiera, tento materiál je 
recyklovateľný a po jeho použití ho 
môžeme vyhodiť do modrého kontaj
nera. Podobne je to aj pri papierových 
taškách či škatuľkách. Druh materiálu 
si môžeme všímať aj pri darčekových 
stuhách, mašliach a darčekových 
kartách s venovaním. Problematické 
z hľadiska recyklácie sú mnohé kom
binované materiály, ktorým je lepšie 
sa vyhnúť.

Pri obaloch a vianočných de
koráciách hrá z pohľadu ekoló
gie dôležitú rolu, či daný predmet 
môžeme a vieme použiť aj viackrát. 
Napríklad darčekové tašky nemusíme 
hneď po prvom použití vyhodiť, ale 
ak sú dobré, môžeme si ich odložiť 
na ďalšie použitie. Podobne to môže 
byť aj pri darčekových škatuliach, 
stuhách, mašliach, ale aj celkovo pri 
vianočných dekoráciách a výzdobe. 

Škatule aj PET fľaše treba stláčať
„Mimoriadne dôležité je všet-

ky odpady, u ktorých to je možné, 
dôkladne stláčať a následne vyhodiť 
do správneho kontajnera. V prípade 
odpadov z papiera, ako sú napríklad 
kartónové škatule, vieme ušetriť aj 80 
percent obsahu kontajnera. V prípade 
plastových obalov, ako sú napríklad 
PET fľaše, je to bežne 40 – 50 per-
cent. A to sú pomerne veľké čísla,“ 
pokračuje Marek Brinzík.

Smetiari odvážajú vzduch
Nestláčanie odpadov má viacero 

negatívnych dôsledkov. Verejnosť 
zvy čajne vníma iba jeden, a to ten, 
že pracovníci zberových spoločností 
vyprázdňujú poloprázdne kontajnery 
plné vzduchu.  

„Ak zopár ľudí zaplní kontajner 
niekoľkými veľkými škatuľami napr. 

od televízora a inej elektroniky, 
znemožnia ďalším ľudom odhodiť vy-
triedený papier. Ten potom skončí  
s ostatným odpadom na skládke,“ 
poukazuje na význam stláčania odpa
du Marek Brinzík. 

Keď triedime, za odvoz neplatíme
Odvoz triedeného odpadu je pre 

ľudí bezplatný. Za odvoz zmiešaného 
komunálneho odpadu si ľudia pla
tia. Čím menej separujeme, tým viac 
platíme za odvoz zmiešaného odpa
du. Za skládkovanie takéhoto odpadu 
zaplatia viac aj mestá a obce, ktoré 
následne dvíhajú poplatky za odvoz 
odpadu.  -mš-; Foto: ilustračné (internet)

Pred adopciou zvieraťa by sa s ním 
mal potenciálny záujemca viackrát 
stretnúť. Ako hovorí Kristína Devín
ska, napriek počiatočným sympatiám 
netreba mať od zvieratka hneď vysoké 
očakávania. „Ak chcete adoptovať 
zviera v našom útulku, príďte viac-
krát. Skúste si psíka vziať na pre-
chádzku, zoznámiť sa s ním, poradiť 
sa s našimi ošetrovateľmi. Útulok je 
otvorený pre verejnosť denne v čase 
od 12. do 16. hodiny. Rovnako ako vy, 
tak aj ono si musí na nové prostredie 
zvyknúť. Väčšina psíkov má za sebou 
ťažkú minulosť a šteňacie obdobie 
môže dobiehať neskôr,“ približuje 
proces adopcie Kristína Devínska.

Aj útulok Slobody zvierat si 
musí zvykať na sprísnené opatrenia 
v súvislosti ochorením Covid19. 
Pre zvie ratá však priniesla situácia 
v roku 2020 viac pozitív ako negatív. 

„V súvislosti s opatreniami sme za-
znamenali zvýšený záujem o adopciu 
zvierat. Ľudia trávia viac času spolu  
a v domácom prostredí. Mnohí teda 
dospeli k rozhodnutiu vziať si do rodi-
ny nového štvornohého člena. Spo-
čiatku sme mali obavy, či sa nám psíky 
po uvoľnení obmedzení nebudú vra-
cať, ale toto očakávanie sa nenaplni-
lo. Je to pre nás svetlý bod v tomto 
náročnom období,“ dodáva Kristína 
Devínska. 

Pred Vianocami, zvlášť v zimnom 
období, neeviduje útulok zvýšený 
počet záujemcov o adopciu. Tren
dom je adoptovať si psa v teplejšej 
časti roku. „Záujemcom ponúkame 
tiež možnosť virtuálne adoptovať 
si niektorú z našich stálic. Viac 
sa dočítate na webovej stránke  
adopcia.slobodazvierat.sk,“ zakonču
je Kristína Devínska.

-ab-; Foto: ilustračné (internet)

Adoptované zvieratá si po 
prvej vlne pandémie majitelia 
nechali

Vianočný odpad treba stlačiť a separovať

Ak máte záujem o odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo svojich 
záhrad, vyložte hnedé nádoby pred svoj dom v období 1. 12. – 11. 12. 
Odvoz odpadu zabezpečí mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu 

(OLO). Tento druh odpadu je možné celoročne odovzdať aj na zbernom  
dvore OLO na Starej Ivanskej ceste 2.

Mimoriadny odvoz rozložiteľného odpadu 
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Napriek tomu, že Karlova Ves nemôže zabezpečiť prvý historický 
kalendár Karlovej Vsi pre každého jej obyvateľa, redakcia Kar
loveských novín sa rozhodla priniesť ho s bonusom navyše svojim 

čitateľom ako vianočný darček. Počnúc zimným dvojčíslom budú Kar
loveské noviny každý mesiac uverejňovať fotografie, ktoré sa nachádza
jú v tomto ojedinelom kalendári. 

„V spolupráci s Matúšom Šrámkom, ktorý výraznou mierou prispel aj 
k vzniku kalendára, prinesieme informáciu o mieste, ktoré je zachytené na 
fotografii. Pre čitateľov bude isto zaujímavé, že priložíme i fotografiu súčas-
nej podoby tohto miesta,“ povedal šéfredaktor Karloveských novín Branislav 
Heldes. 

Kalendár vznikol k 240. výročiu prvej písomnej zmienky o Karlovej Vsi. 

Prednostne ho dostanú ako darček karloveskí jubilanti, ktorí v tomto roku 
dovŕšili 75, 80 a viac rokov. „Môžu si ho vyzdvihnúť v pracovných dňoch na 
vrátnici miestneho úradu. Stačí sa preukázať kartičkou, ktorú dostanú poštou 
v našom liste. Pokiaľ niekomu z jubilantov neumožňuje zdravotný stav vy-
zdvihnúť si kalendár osobne, môže o to požiadať rodinu, známych alebo suse-
dov, stačí ak im dajú k dispozícii spomenutú kartičku,“ vysvetľuje starostka 
Dana Čahojová. 

Samospráva momentálne rokuje s vydavateľstvom Dajama o možnosti pre
daja prvého historického kalendára Karlovej Vsi aj iným záujemcom. „O tejto 
možnosti budeme informovať hneď ako dohodneme detaily spolupráce, a to 
prostredníctvom internetovej stránky Karlovej Vsi a profilu na sociálnej sieti,“ 
dodáva Branislav Heldes.                      -mš-

Predstavujeme historický kalendár Karlovej Vsi na rok 2021

Obe fotografie  sú  expono
vané  približne  na  rovna
kom mieste, a to na stráni 

v Líščom údolí nad dnešnou po
liklinikou.

Na  zábere z roku 1968 je naj
staršia časť Karlovej Vsi od kostola  
sv. Michala na ľavej strane po vtedaj
šiu Sokolskú ulicu, ktorá spájala 
Vodárenskú ulicu s Líščím údolím.

V ľavej časti záberu dominuje 
Komsomolská, dnes Molecova  uli
ca. Po jej ľavej strane nad ihriskom 
školy vidíme dielne Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti, ktoré pred 
niekoľkými rokmi zbúrali. Rovna

ko už neexistujú domy dôstojníkov 
roty pohraničnej stráže na pravej 
strane ulice. Boli postavené  v roku 
1951, keď sa Karlova Ves ocitla  
v pohraničnom pásme.  Posledný dom 
na konci ulice je známy ako  školička 
alebo škôlka. Stojí dodnes. Vpravo 
od neho vidno karloveský cintorín  
v pôvodnej veľkosti.

Takmer v strede záberu stojí budo
va kina Fatra z roku 1939 a nad ním 
pokračuje ulica s názvom Za kinom. 
Prevažovali na nej nové domy, 
ktoré boli postavené iba niekoľko 
rokov pred búraním dediny. Vpravo 
od kina je dom, v ktorom žili kar

loveské pôrodné baby. Objekt vpravo  
s vežičkou je nová  hasičská zbrojni
ca.  Vybudovali ju v rokoch 1966 – 
67. Mala slúžiť ako základňa požiarnej 
ochrany budúcich karloveských síd
lisk, no zbúrali ju rovnako ako okolité 
domy. V malom domčeku, ďalej vpra
vo, bolo holičstvo Petra Malíka z roku 
1932. Po znárodnení tam dlhé roky 
holili, strihali a ondulovali manželia 
Buzayovci.

Niekoľko slov o Sokolskej ulici: 
občania ju vybudovali svojpomocne. 
Slávnostne  bola otvorená v roku 1951. 
Na jej výstavbe sa v hojnom počte 
zúčastňovali karloveskí Sokoli, podľa 

ktorých bola aj pomenovaná. Vpravo 
od jej vyústenia na Vodárenskú ulicu 
sa nachádzala konečná zastávka elek
tričky až do predĺženia električ kovej 
trate po dnešnú zastávku Kútiky.  
V treťom dome vľavo od Sokolskej 
ulice žili Haverlovci. Vyrastal v ňom 
aj ich syn Leopold, ktorý sa neskôr 
preslávil ako herec (známy aj pod 
prezývkou Hafi). Vedľa vľavo stála 
karloveská škola. Predná, väčšia časť 
je z roku 1926, menšia, zadná pochá
dza z roku 1885. Oproti škole je vi
dieť budovu už spomínanej hasičskej 
zbroj nice.

Matúš Šrámek

 

Najstaršia časť Karlovej Vsi – dnes územie od kostola  
sv. Michala po supermarket Billa. 

Rok 1968, autor: Viliam Klassa
JANUÁR
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Súčasná podoba miesta. Foto: MiÚ

Pred 70 rokmi 23. novem
bra 1950 zomrel vo svojom 
dome v Karlovej Vsi národ

ný buditeľ a dlhoročný Karlovešťan 
Ferdinand (Ferdiš) Juriga. Jeden 
z dôležitých predstaviteľov sloven
skej politiky začiatku 20. storočia, 
katolícky kňaz, národovec, politik 
a publicista sa narodil 12. októbra 
1874 v Gbeloch. Jeho meno nesie aj 
námestie v spodnej časti Karlovej 
Vsi.

Dom v ktorom zomrel, nebol jeho 
prvým v Karlovej Vsi. V roku 1916 
si kúpil pozemok na svahu nad cestou 
do Devína, kde si postavil letné síd
lo, ktoré pomenoval Jurigrad. Dnes 
ho pripomína už len názov zastávky 
MHD Jurigrad. 

V 20. rokoch si v dolnej časti 
dnešnej Karloveskej ulice postavil 
nový dom s rozsiahlym dvorom.  
V tomto dome žil od roku 1930 až do 
svojej smrti. Dnes už neexistuje ani 
tento dom. Padol ako mnoho iných za 
obeť výstavbe nového sídliska a dnes 
stojí na jeho mieste parkovisko super
marketu Lidl.

Azda jeho najznámejším politickým 
aktom, ktorým sa natrvalo zapísal do 
slovenských dejín, bol jeho prejav 
v Uhorskom sneme, ktorý odznel 
19. októbra 1918. Juriga vo svojom 
vystúpení prehovoril po slovensky, 
maďarsky i latinsky. Bolo to prvýkrát 
v histórii, keď v Uhorskom sneme 
zaznela slovenčina. Juriga hovoril 
o požiadavke priznať sebaurčovacie 
právo slovenského národa. Oznámil 
vytvorenie Slovenskej národnej rady 
(SNR), ktorá jediná mala reprezen
tovať slovenský národ a v jej mene 
odoprel snemu právo rozhodovať  
o osudoch horného Uhorska. 

Následne sa 30. októbra 1918 ak
tívne zúčastnil na deklaračnom zhro
maždení v Turčianskom sv. Martine, 
ktoré rozhodlo o začlenení Sloven ska 
do československého štátu. Tu ho 
tiež zvolili za člena SNR a jej výkon
ného výboru. O pár dní neskôr ho 
vymenovali za poslanca revolučného 
Národného zhromaždenia v Prahe.  
V československom parlamente 
pôsobil ako poslanec do roku 1929.

Bohatá bola aj jeho publicistická 

činnosť. Publikoval v mnohých slo
venských novinách, ale mimo iného 
vydal aj viacero vlastných kníh.         

V súvislosti s plánovanou revi
talizáciou Jurigovho námestia sa 
uvažuje o nájdení dôstojného miesta, 
kde by bolo možné umiestniť vhodné 
umelecké dielo. Budúcim generáciám 
by pripomínalo tohto národného bu
diteľa, ktorý v Karlovej Vsi prežil 
veľkú časť svojho života, v nej zomrel 
a bol aj pôvodne pochovaný.

Zdroj: 
Matúš Šrámek: Karlova Ves taká 

bola (2014). Wikipédia, Matica slo-
venská, Teraz.sk.

Pripomíname si 70. výročie 
úmrtia Ferdinanda Jurigu

Viliam Klassa, autor fotografie, 
čerstvý deväťdesiatnik, žije v Kar
lovej Vsi od roku 1938. Jeho  rodi
na sa sem presťahovala z Petržalky 
po jej obsadení Nemeckou ríšou. 
Od svojej mladosti sa venoval ama
térskemu fotografovaniu a neskôr 
aj filmovaniu. Často fotil dedinu 
a zachytával udalosti v Karlovej 
Vsi. Neobišiel ani čarovné miesta 
Karloveského ramena Dunaja, Kar
loveský potok a vinohrady na oko
litých stráňach. Historickú hodnotu 
majú dnes jeho zábery, na ktorých 
zachytil Karlovu Ves v posledných 
okamihoch pred jej zbúraním. Jeho 
fotografie mohli Karlovešťania ob
divovať v roku 2018 na výstavách 
v Klube dôchodcov Nezábudka  
a v priestoroch karloveského miest
neho úradu.    Foto: Matúš Šrámek
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Privítali sme Peťka
Manželia Zuzana a Jaroslav Kolárikovci nám dali vedieť, že  24. októbra 

sa ich päťčlenná rodina skompletizovala. K deťom Ondrejkovi, Katke a 
Martinkovi pribudol Peťko s mierami 3210 g a 48 cm. Všetci sa z neho veľmi 
tešia a budú radi, ak oznam o jeho narodení nájdu  
v Karloveských novinách. Odložia ich Peťkovi.  
Keď bude veľký, prečíta si, čo sa tu dialo.  
Radi tak robíme.

Aj vy sa môžete vidieť na stránkach  
Karloveských novín so svojimi deťmi.  
Stačí nám poslať fotografiu s vaším  
novonarodeným dieťaťom do 18. januára 
emailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. 
-mš-; Foto: osobný archív  
rodiny Kolárikovej

Krížovka

RIADKOVÁ INZERCIA
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 2izb. 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 
(október – november) 

158158

• Neznámy páchateľ dňa 30. októbra nezisteným spôsobom bez použitia násilia 
vnikol do bytu na prvom poschodí na Ulici Staré grunty. Odcudzil oblečenie, ka
belky, notebook a rôzne iné veci, čím spôsobil škodu krádežou vo výške 2880 eur.
• Neznámy páchateľ 7. novembra vypáčil vchodové dvere do obytného domu 
na Lackovej ulici. V podzemnej garáži rozbil okno na dverách v zaparkovanom 
osobnom vozidle. Odcudzil z neho autokameru, čím spôsobil škodu krádežou 
vo výške 65 eur a škodu poškodením vozidla vo výške 500 eur. Z ďalšieho za
parkovaného osobného vozidla bez použitia násilia odcudzil rôzne náradie, čím 
spôsobil škodu krádežou vo výške 320 eur. 
• Obidva tieto zločiny krádeže boli spáchané v čase núdzového stavu, ktorý bol 
vyhlásený od 1. októbra 2020 uznesením vlády Slovenskej republiky. 

Troch z tých, ktorí pošlú do 18. januára 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, odmeníme historickým kalendárom Kar
lovej Vsi na rok 2021.  Súťaže sa môžu zúčastniť len čitatelia,

ktorí majú trvalý pobyt v Karlovej Vsi. Výhercov budeme
kontaktovať telefonicky.

Meno a priezvisko: ..........................................................................................

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

Adresa: .............................................................................................................

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

Telefón:  ...........................................................................................................

Vylúštite krížovku a vyhrajte 20-eurovú poukážku na nákup knihy vydavateľstva DAJAMA. 
Otázka: Ako sa volá prvý významný predstaviteľ Karlovej Vsi, ktorého meno sa uvádza v daňovom registri z roku 1824?

SÚŤAŽ SÚŤAŽ

Informujeme
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Peťko

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 Kde sa nachádzal prvý karloveský cintorín? znela Pred kaplnkou 
sv. Jána Nepomuckého. Spomedzi tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme 
vyžrebovali: Branislava Marka, Vieru Slávikovú a Martu Šimekovú. Vyhraté 
poukážky si môžu výhercovia prevziať v redakcii do 18. 12. 2020.

SÚŤAŽ
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Šport

Vodáci sa pri prácach zame
rali na odstránenie prob
lému s usadeným bahnom, 

ktoré znepríjemňuje plavebné pod
mienky pri nízkej vodnej hladine. 
Zlepšenie stavu by mali priniesť 
nainštalované drevené mostíky.

„Úprava spočívala v inštalovaní  
a udržiavaní dvoch drevených 

mostíkov ktoré prekonávajú bahno, 
čo sa usadzuje v tejto časti brehu  
a komplikuje situáciu pre užívateľov 
zátoky najmä pri poklese hladiny Du-
naja. Okrem vodákov oboch klubov 
sídliacich v Karloveskej lodenici 
využíva toto dielo verejnosť v lete na 
kúpanie, v zime aj otužilci. Deti zvyk-
nú z mostíkov kŕmiť kačice, ktorých je 

tu hojne,“ zhodnotil potrebné úpra
vy Branko Illek z Klubu vodného 
slalomu Karlova Ves.

Okrem prístupu k vode inštalova
li vodáci v zátoke aj tréningovú 
slalomovú trať s tridsiatimi bránkami. 
Využívajú ju aj iné slalomové klu
by v Karloveskej zátoke. Táto trať je 
prístupná len loďou po vode. Úprava 

brehu sa uskutočnila so súhlasom 
mestskej časti Karlova Ves a s fi
nančnou podporou Dunajského fondu 
Stredoeurópskej nadácie. 

-ab-; Foto: Branko Illek

S hlbokým zármutkom sme 
prijali správu, že nás vo veku 
88 rokov opustil legendárny 

futbalový tréner Ján Hucko. 
S veľkým nasadením sa do konca 
svojho života podieľal na výchove 
karloveských futbalových talen
tov. V mládežníckom klube FKM 
Karlova Ves pôsobil 15 rokov. Ján 
Hucko patril medzi najstarších  
aktívnych trénerov mládeže na 
svete. Celých 60 rokov sa venoval 
trénerskej práci, prakticky len 
s malou prestávkou počas jarnej 
vlny pandémie. 

Ján Hucko absolvoval Fakul
tu telovýchovy a športu UK  
v Bratislave. Na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského vyštudoval 
psychológiu. Trénoval špičkových 

futbalistov, reprezentantov a viedol 
veľké tímy. Dva roky viedol slávne  
trnavské mužstvo a získal s ním 
v roku 1969 druhý titul z piatich. 
Jeho hráči bojovali aj v pamätných 
zápasoch s Ajaxom Amsterdam 
v semifinále EPM, súčasnej Lige  
majstrov. Pre Karlovu Ves bolo veľ
kou cťou, že v čase, keď si mohol 
užívať zaslúžený odpočinok, venoval 
svoje odborné vedomosti a čas 
výchove našich karloveských špor
tovcov.

Jeho stopa v Karlovej Vsi je 
nezmazateľná. Získal si úctu a rešpekt 
mnohých rodičov, ktorí mu zverili 
deti. Mnohé z nich sú vďaka nemu na 
ceste k úspešnej futbalovej kariére. 

Česť jeho pamiatke, bude nám 
chýbať.    -bh-; Foto: SITA

Slalomári upravili breh Karloveskej zátoky

Opustila nás legenda 
– tréner Ján Hucko

Tenisová hala - prenájom  
od 8 € / hod.

0905 109 378

Tenisová škola
Mgr. Michal VAVRO 

0905 240 532

     w w w.miso.ofirme.sk    

ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Dúbravka - Lysáková ulica

Celoročné objednávky:
2019 / 2020  

0905 240532

Inzercia

www.pascanalisky.sk
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júl – august 2020 Kultúradecember 2020 – január 2021

Karlova Ves 
online

ZUŠ Jozefa Kresánka
Folklórny súbor Dolina

Tanečná škola B-Swing

Lýdia Ondrušová

MESTSKÁ ČASŤ
BARATISLAVA –

ZÁHORSKÁ BYSTRICA

MESTSKÁ ČASŤ
BARATISLAVA –

DEVÍNSKA NOVÁ VES

MESTSKÁ ČASŤ
BARATISLAVA –
KARLOVA VES

Online vysielanie 

uvidíte počas adventu 

na oficiálnych 

sociálnych kanáloch 

mestskej časti 

Karlova Ves

Berky Mrenica Gypsy Jazz SK


