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Odstránené bilbordy 

Karlova Ves sa  
zbavila ďalších  
reklamných stavieb
Viac na s. 6 – 7

Kosenie v Karlovej Vsi

Tento rok bude  
šetrnejšie, rozhodli 
obyvatelia v ankete 
Viac na s. 8

Rekonštrukcie bytov

Prekáža vám  
stavebný ruch  
zo susedovho bytu?
Viac na s. 10

Ročník V.   •   číslo 5 •  MÁJ 2020Oficiálny mesačník mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Práce na 3. etape rekonštruk-
cie trate by mali byť ukončené 
v septembri, keď by mala 

byť Dúbravsko-karloveská radiála 
kompletne zmodernizovaná. Malo 
by sa to stať aj napriek súčasnej epi-
demiologickej situácii, tvrdí magis-
trát hlavného mesta

Od soboty 2. mája električkovú 
dopravu opäť nahradili autobusy X5. 
Prestupnými uzlami sa tentoraz sta-
li zastávky Námestie Ľudovíta Štúra 
a Šafárikovo námestie. Zároveň 
pokračujú dokončovacie práce na I.  
a II. etape rekonštrukcie. 

„Spojenie Dúbravky, Karlovej Vsi 
a Dlhých dielov s centrom mesta bude 
v nasledujúcich mesiacoch kompliko-
vané, preto prosíme verejnosť o zho-
vievavosť. V septembri sa dopravné 
provizórium, ktoré ľudia viac ako rok 
trpezlivo znášajú, skončí a cestovanie 
s MHD aj s individuálnou dopravou 
bude kvalitnejšie a rýchlejšie ako bolo 
doteraz,“ uvádza Dopravný podnik 
Bratislava vo svojom stanovisku.

Linka číslo 4 v smere zo Zlatých 
pieskov a železničnej stanice Nové 
Mesto je skrátená po okruh Kamen-
né námestie – SND – Nám. Ľ. Štúra 
– Šafárikovo nám. – Kamenné nám. 
- smer Nové Mesto.

Linka číslo 9 z Ružinova pokraču-
je z Námestia SNP k SND – Nám. Ľ. 
Štúra – Šafárikovmu nám. – Námestiu 

SNP - smer Ružinov.
Spojenie s Dlhými dielmi zabez-

pečuje náhradná autobusová linka 
X33 od Nového SND cez Moleco-
vu na Kuklovskú. Dopravný pod-
nik Bratislava ňou nahradil linky 33  
a 133.

Náhradná autobusová linka číslo 
X5 nahradila električkovú dopravu  
v smere do Dúbravky od Nového 
SND až po konečnú Pri kríži.

Linka 32 má posilnený interval na 
7,5 minúty v rannej špičke a 15 minút 
od predpoludnia do večera.

Náhradné autobusové linky X5  
a X33 medzi centrom mesta a Mole-
covou premávajú s celodenným kom-
binovaným intervalom 3-4 minúty, 
čím sa zachová súčasný interval 
električkových liniek 4 a 9. Linka X5 
medzi Molecovou a Dúbravkou a lin-
ka X33 medzi Molecovou a Dlhými 
dielmi budú od Molecovej pokračovať 
so 7,5 minútovým intervalom.

Pre rekonštrukciu trate je na Kar-
loveskej vylúčené ľavé odbočenie 
z mesta na Molecovu smerom na 
Dlhé diely. Automobily aj autobus 
X33 električkovú trať prechádzajú 
na úrovni bývalej zastávky Jurigovo 
námestie, vracajú sa naspäť k Moleco-
vej a na Dlhé diely pokračujú pravým 
odbočením.

-mš-; Foto: MiÚ

Na zrekonštruovanej trati premávajú linky 4 a 9

Začala sa predposledná  
etapa rekonštrukcie 
električkovej trate

UPOZORNENIE:
Mestská polícia žiada obyvateľov prílesných ulíc v Karlovej Vsi, 
aby nezanechávali zvyšky potravín voľne v prírode. Spôsobuje 
to približovanie diviakov k ľudským obydliam. 

Na Karloveskej je vylúčené ľavé odbočenie smerom na Dlhé diely

Botanická ulica prišla o jeden jazdný pruh v každom smere, 
čo spôsobuje zápchy
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Karloveský kontrolór Miloslav Hrádek (vľavo) venoval štíty mnohým 
zdravotníkom

Dobrovoľníci pomáhali s nákupmi pre starších Karlovešťanov Zamestnanci oddelenia sociálnych vecí prejavili veľké nasadenie  
pri zabezpečení starostlivosti o seniorov 

máj 2020

Miestny úrad získal 20 
kusov ochranných ští-
tov, ktoré mu venovala 

Spojená škola sv. Františka z Assi-
si. Riaditeľ školy Ján Horecký sa 
pochválil, že štíty vyrobili ich žiaci 
a študenti v rámci krúžku robotiky 
na 3D tlačiarni. Ďalšie takto vyro-
bené ochranné štíty získala Karlova 
Ves ako dar od spoločnosti Fablab 
Slovensko. 

Miestny kontrolór Miloslav Hrádek 
sa pripojil k iniciatíve pomoznemocni-
ci.sk a na svojej súkromnej 3D tlačiar-
ni vytlačil 80 ochranných štítov. Časť 
z nich dal k dispozícii iniciatíve  
a ďalších 20 venoval Národnému 
onkologickému ústavu na Klenovej 
ulici. O záujemcov z prostredia 

lekárov a zdravotníckeho personálu 
nemal núdzu. 

Materiál na tlač je pomerne drahý. 
Do nákladov treba zarátať aj spotre-
bovanú energiu, čas a amortizáciu 
zariadenia, ktoré bežalo v kuse dva 
týždne. „Z mojej strany to bol čisto 
dobrovoľnícko-charitatívny projekt. 
Robil som to nezištne a bezodplatne, 
aby som pomohol tam, kde si štát ne-
dokázal splniť svoju povinnosť. Na-
vyše je to aj moja záľuba, ku ktorej 
tentokrát nemala výhrady ani moja 
manželka, keďže tlačiareň robí po-
riadny hluk,“ dodáva s úsmevom kar-
loveský kontrolór Miloslav Hrádek.  

-mš-; Foto: osobný archív  
M. Hrádka

Ochranné štíty pre Karlovu Ves

Koronakríza negatívne ovplyvní 
hospodárenie Karlovej Vsi

Správy v skratke

Výpadky príjmov na po-
dielových daniach fyzických 
osôb, z výnosu z dane  

z nehnuteľnosti a výpadok v príj-
moch mestskej časti. Hoci prognózy 
nie sú najlepšie, dobrou správou je, 
že Karlova Ves v minulých rokoch 
hospodárila zodpovedne, čo potvr-
dil Inštitút pre ekonomické a so-
ciálne reformy. 

„Magistrát predbežne odhadol len 
výpadok na dani z príjmov fyzických 
osôb pre Karlovu Ves v objeme 1,5 
– 2,2 milióna eur pre tento rok,“ 
povedal vicestarosta Karlovej Vsi 
Branislav Záhradník. Výpadok pred-
stavuje veľmi orientačne minimálne 
10 percent výdavkov karloveského 

rozpočtu na tento rok. 
Niektoré investície sa odsunú
„Ideme do ťažkých časov, každé 

euro musíme strážiť a používať zod-
povedne. Našou úlohou je zabezpečiť 
riadne fungovanie všetkých činností, 
ktoré sú nevyhnutné v oblasti škol-
stva, sociálnych vecí, dopravy a život-
ného prostredia. Ale musím otvorene 
pripustiť, že budeme viac šetriť. Keď 
budú známe výsledky ekonomických 
prepočtov a dôsledkov koronakrízy, 
mestská časť pripraví na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva návrh na 
úpravu tohtoročného rozpočtu,“ 
dodáva Brani slav Záhradník.  

-red-

Pracovníci úradu nesklamali
Náročnú situáciu sa podarilo zvlád-

nuť vďaka veľkému nasadeniu všet-
kých pracovníkov miestneho úradu.  
Značne pomohli aj desiatky dobro-
voľníkov. 

Roznos rúšok
Zamestnanci úradu a materských 

škôl namiesto svojej bežnej agendy 
roznášali priamo do schránok rúš-
ka seniorom. Takýmto spôsobom  
miestny úrad "naschránkoval" viac 
ako 2000 obálok s rúškami. 

Špeciálna starostlivosť o starších
Najohrozenejšej skupine Kar-

lovešťanov úrad ponúkol možnosť 
dovozu stravy, liekov a iných životne 
dôležitých potrieb. Ponuku Karlovej 

Vsi využilo niekoľko desiatok starších 
ľudí.

Klientska linka
Štyria zamestnanci miestneho úra-

du na nej zabezpečujú nielen pravi-
delný kontakt so seniormi, ale zároveň 
koordinujú činnosť dobrovoľníkov 
prostredníctvom systému, ktorý bol 
vytvorený na mieru mestskej časti  
a bezodplatne spoločnosťou Dimano.

Centrum služieb občanom
Od 20. apríla si tam vybavíte 

už všetky úradné záležitosti vrá-
tane matriky, kopírovania či ry-
bárskych lístkov. Otvorené je v pon-
delok a stredu od 9.00 do 12.00 h  
a v piatok od 8.00 do 13.00 h.

-mš-; Foto: MiÚ
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Viac ako tritisíc ochranných 
rúšok ušili šikovné ruky 
zamestnankýň miestneho 

úradu a karloveských materských 
škôl. Ďalšie rúška darovali mestskej 
časti miestni poslanci, mnohí Kar-
lovešťania či súkromní darcovia. 

Poslúžili najmä karloveským se-
niorom a iným obyvateľom, ktorí 
ich najviac potrebovali. 

Karlova Ves získala rúška aj  
z iných zdrojov. Desiatky ich dosta-
la ako dar od súkromnej spoločnosti 
RMC Properties Slovakia. Ušili ich  

v sociálnom podniku Breco v Nit-
re. Na výrobe sa podieľali aj irackí 
kresťania, ktorí na Slovensku našli 
nový domov. 

Dobrovoľníci, prevažne zamest-
nanci miestneho úradu a učiteľky 
materských škôl, roznášali rúška do 

schránok, aby sa vyhli zbytočnému 
kontaktu so seniormi. Roznášajúci 
boli vybavení ochrannými pomôcka-
mi a dezinfekčným sprejom.

 -mš-; Foto: osobné 
archívy

Rúška pre seniorov šili aj pracovníčky miestneho úraduSprávy v skratke

Desiatky karloveských rodín 
dostali potravinovú po-
moc. Balíčky pre núdznych 

obsahovali trvanlivé potraviny  
a drogériu.

„Epidémia naplno odhalila našu 
zraniteľnosť. Ukázalo sa to, na čo 
poukazujeme roky, že na starnutie 
populácie nie sme pripravení ani  
v bežných podmienkach, nieto v čase 
ohrozenia,“ povedala starostka Kar-
lovej Vsi Dana Čahojová. Doplnila, 
že potravinové balíčky Karlovej Vsi 

darovala spoločnosť BILLA a jej part-
neri z radov výrobcov. Pracovníci 
oddelenia sociálnych vecí ich rozdali 
ľuďom, ktorí sa v dôsledku korona-
krízy ocitli v najväčšej núdzi. 

„Všetci máme záujem ochrániť tých 
najohrozenejších, našich najstarších. 
Iniciatívne sme sa rozhodli, že im 
pripravíme balíčky a dovezieme ich  
v spolupráci s mestskými časťami 
až na prah ich domovov,“ hovorí 
Jana Gregorovičová zo spoločnosti  
BILLA.      -bh-; Foto: MiÚ

Potravinové balíčky pre ľudí  Potravinové balíčky pre ľudí  
v núdzi v núdzi 

Martina Máderová

Dana ČahojováElena Poláková Lenka Nemcová

Monika Ďuricová Viera Kaštílová Tonková

Keď plánovali svadbu ešte 
netušili v akých pod-
mienkach sa uskutoční. 

Mladomanželia Ľubomíra a Vla-
dimír museli absolvovať sobáš v úz-
kom okruhu a s rúškami na ústach. 

Svoje áno si mali povedať na 
Zelený štvrtok. Malo to svoj dôvod, 
oslavovali deň, keď sa spoznali. 

„Prišiel však zákaz vychádzania 
a úrad musel sobáš preložiť. Lásku 
však nezastaví nič, a tak sa vydali na 
spoločnú cestu životom v najbližšom 
možnom termíne, v utorok po Veľkej 
noci na obed,“ s úsmevom dodáva 
vicestarosta Branislav Záhradník, 
ktorý ich oddal. 

-bh-; Foto: MiÚ

Svadby v čase koronakrízy
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Karloveské školy prešli na vyučovanie cez internet

Eva Horníková,
riaditeľka, ZŠ Karloveská 61

Dana Ihnaťová, 
riaditeľka, SŠ Tilgnerova 14

Na Karloveskej 61 zriadili aj 
linku podpory

K priamym kontaktom medzi 
učiteľom a žiakom dochádza počas 
vymedzených konzultačných hodín. 
„Časť aktuálnej formy vzdelávania 
tvoria samoštúdium a konzultácie  

Pri výuke zohľadňujú možnosti 
žiakov

,,Žiaci, ktorí nemajú potrebné 
technické vybavenie, sú vzdelávaní 
podľa individuálneho plánu pod 
dohľadom triednych učiteľov.  
V súlade s pokynmi ministerstva 
školstva rozhodujeme aj o pre-

s vyučujúcimi. Preto sme v škole 
zabezpečili pre všetkých žiakov  
a rodičov učiteľa na diaľku. Na we-
bovej stránke školy majú po prihlásení 
sprístupnený zoznam učiteľov, ich 
konzultačné hodiny a kontakty, kde 
sa s vyučujúcim môžu spojiť prostred-
níctvom informačno-komunikačných 
programov a aplikácií. Zároveň sme  
v škole vytvorili online inkluzívnu linku 
podpory. Odborné intervencie posky-
tuje školská psychologička, výchov-
ná a kariérna poradkyňa, zástupca  
riaditeľky pre inkluzívne vzdelávanie  
a asistenti učiteľa,“ opisuje aktuálnu 

sune učiva či spôsobe hodnotenia 
žiakov. V tejto náročnej situácii 
mimo riadne zohľadňujeme rodinné 
možnosti. Každý žiak bude hodnotený 
individuálne, aby sme tento školský 
rok ukončili k vzájomnej spokojnosti 
všetkých zúčastnených strán, žiakov, 
rodičov a učiteľov,” povedala riaditeľ-
ka SŠ Tilgnerova Dana Ihnaťová.

Tilgnerka získala finančné pro-
striedky z projektu Európskej únie. 
Vďaka nim budú mať rôznou formou 
znevýhodnené deti rovnaký prístup 
ku kvalitnému vzdelávaniu. Tým by 
mali dosiahnuť aj lepšie výsledky. 

situáciu zástupca riaditeľky pre inklu-
zívne vzdelávanie Adam Škopp.

Nie všetci učitelia a žiaci nabehli na 
nový formát bez problémov. Najmä 
pokiaľ nie sú technicky zdatní, ale-

bo na nich online prostredie pôsobí 
príliš neosobne. „Nie pre každého 
je príjemné pracovať v online prie-
store,“ vysvetľuje Adam Škopp.

Projekt sa zameriava na zvyšovanie 
čitateľskej, prírodovednej či finančnej 
gramotnosti, ale aj na rozvoj poznat-
kov v oblasti informatiky. Pôj de 

o 3D modelovanie, skvalitnenie 
chemických pokusov, biologických 
aktivít či vybudovanie školského 
rádia.

Učitelia sa postupne učia nové spôsoby online vzdelávania. Pri-
pravujú sa však aj na budúci školský rok. Dôvodom je, samozrej-
me, koronavírus, ktorý zatvoril budovy škôl.

Učitelia museli razom prejsť na vyučovanie cez internet. Výučbu začínajú 

tak, že učiteľ aj žiaci si doma zapnú počítač a pomocou internetového pripojenia 
precvičujú svoje schopnosti formou kvízov, testov a projektov. Informácie nám 
poskytli riaditelia škôl a ich spolupracovníci.       -ab-; Foto: MiÚ

Pavol Bernáth,
riaditeľ ZŠ Alexandra Dubčeka, 

Majerníkova 62

V ZŠ Alexandra Dubčeka 
pomáhajú aj aplikácie

Výučba v online prostredí si 
vyžiadala aj prípravu potrebných 
programov a aplikácií, a to nie-
len pre učiteľov, ale aj pre žiakov. 
Do vyučovacieho procesu zapoji-
li aplikácie, ktoré študenti bežne 
používali iba na četovanie v kruhu 
priateľov. „Za pár dní, a veru aj 
nocí, sme sa snažili nájsť čo naj-
výhodnejšie možnosti vyučovania 

na diaľku. Bolo treba prispôsobiť 
metodiku, hľadať technické možnos-
ti, ale aj technické vybavenie ako 
počítač, kameru či mikrofón. Prob-
lém s počítačom nemajú len žiaci  
v početných rodinách. Mnohí učitelia 
sa musia o počítač deliť so svojimi 
ro dinnými príslušníkmi. Tak sa často 
stáva, že učitelia začínajú s príprava-
mi v noci a končia nadránom,“ pove-
dal riaditeľ Pavol Bernáth. 

Postupne si každý učiteľ našiel vy-
hovujúci systém. Na komunikáciu 
používajú e-mail a platformu  Edu-
page, pretože sú dostupné všetkým. 
Touto formou učitelia posielajú žia-
kom úlohy, prezentácie a výukové 
videá, zadávajú online testy, následne 
riešia spätnú väzbu od svojich žiakov. 
Niektorí učitelia komunikujú so žiak-

mi aj rodičmi telefonicky, používajú 
aplikácie ako Skype, Whatsapp ale-
bo Messenger. Učitelia vyhľadávajú  
a vytvárajú pracovné listy, pre-
zentácie, zvukové záznamy a videá. 
„Všetci v Základnej škole Alexan-

dra Dubčeka sa snažíme so žiakmi 
a rodičmi komunikovať, aby sme 
im uľahčili túto neľahkú situáciu,” 
vyzdvihol tímovú prácu počas za-
vretých školských brán riaditeľ ško-
ly Pavol Bernáth. 
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Učiteľka Iveta Piršelová: 
Byť pedagógom v čase 
uzavretých škôl nie je 
ľahkým chlebíkom

Zo zabehnutých koľají musia 
učitelia „prehodiť výhyb-
ku“ na iné formy výučby. 

Iveta Piršelová zo Spojenej školy 
Tilgnerova vsadila na internetové 
videá. Svojim študentom vysvetľu-
je chemickú teóriu. Ako však sama 
priznáva, interaktívne online hodi-
ny nenahradia fyzickú prítomnosť 
pri pokusoch v laboratóriu.   

Ako vyučujete počas aktuálnej 
situácie, keď sú školy uzavreté?

Kombinujem rôzne formy výučby. 
Najprv som sa zamerala na dokonče-
nie materiálov pre maturantov. Potom 
som skúsila videokonferenciu, ale 
chémia sa nedá učiť len rozprávaním. 
To je ako matematika, treba pritom 
písať a vysvetľovať. Preto som začala 
nahrávať videá na Youtube a neskôr 
som sa vrátila k videokonferenciám. 
Zistila som, že môžem zdieľať obra-
zovku, a keď pracujem na tablete  
s perom, tak to ide. Spoznávam vďaka 
tejto situácii rôzne možnosti, asi ako 
všetci moji kolegovia. 

Pomáha vám niekto s videami?
Strih mi robí môj mladší syn, má 

len 8 rokov, ale baví ho to, a tým mi 
to uľahčuje.

Aké vyučovacie metódy sú vám 
blízke?

Metódy nie sú dôležité natoľko ako 
vybudovanie vzťahu k predmetu. Veľa 
detí sa teší na chémiu, no neskôr ten-
to predmet nemajú až tak radi. Vzťah 
si budujeme nakrúcaním videí počas 
roka, ale aj veľkým množstvom šancí 
opraviť si výsledky. Keď má niekto 
motiváciu, či už pre známku alebo 
pre iné sa učivo doučiť, prečo nedať 
takémuto študentovi možnosť? Prečo 
napríklad nezaradiť do vianočnej 
hodi ny chémie varenie horúcej 
čokolády alebo kinderpunču? 

a získali si ma aj študenti. Mládež, 
ako ich nazývam, je úplne výni-
močná. Nezabudnem na mnohé 
chvíle. Osobitne musím spomenúť 
minuloročných maturantov z chémie, 
ďalej študentov, ktorým som bola 
triedna. To by bolo na celý román. 
Samozrejme, nemôžem zabudnúť 
na kolegov, ktorí ma vždy podržali  
a s ktorými je veselo. 

Čo vás napĺňa vo voľnom čase?
Vo voľnom čase rada športujem, 

trochu behám. Páči sa mi aj nová 

Dá sa vyučovať chémia aj z domu, 
bez laboratória, kde sa dajú robiť 
praktické pokusy?

Z domáceho prostredia možno 
vysvetliť teoretické poznatky, aby 
študentom nechýbali základné pojmy 
podľa vzdelávacieho programu, ale 
pokusy určite chýbajú. Pri pokusoch 
už nepomôže ani video, ktoré je milé, 
no lepšie je jedenkrát si to skúsiť ako 
stokrát vidieť. 

Zažili ste pri pokusoch v labo-
ratóriu so študentmi nejakú 
neželanú situáciu?

Mám milé spomienky, keďže sa 
nikomu nič nestalo. Už sme nie-
koľkokrát ofŕkali strop a zažili sme aj 
stres, keď nám pri zahrievaní praskla 
skúmavka. 

Čo by ste ako učiteľka chémie na 
Tilgnerke privítali? 

Privítala by som laboratórium. A aj 
ho naozaj privítame. Cez eurofondy 
sme ako škola podali žiadosť v rámci 
výzvy na zvyšovanie kvality a projekt 
nám schválili. Zahŕňa aj chemické 
laboratórium. Ešte dúfam, že sa zjed-
notí obdobie rekonštrukcie elektriny  
v učebni chémie s rekonštrukciou la-
boratória a máme sa na čo tešiť. 

Prečo ste sa rozhodli pre biológiu 
a chémiu?

V základnej škole ma namotivo-
vala moja učiteľka chémie. Tento 
pozitívny vzťah sa prejavil v mojom 
ďalšom štúdiu na gymnáziu a vysokej 
škole. Biológiu som si vybrala po dlh-
šom váhaní, pretože som pôvodne 
chcela študovať matematiku. Už od 
škôlky som učila bábiky a známkova-
la ich.

Na Tilgnerke pôsobíte už roky. Čím 
si vás táto škola získala?

Tilgnerka si ma naozaj získala  

plaváreň v Karlovej Vsi, bicyklujem 
sa, korčuľujem a lyžujem.

Zdieľa vaša rodina nadšenie pre 
vzdelávanie?

Priznávam, že deti to asi nevidia tak 
optimisticky, pretože by som chcela, 
aby sa učili stále. Po splnení úloh im 
rada pripravujem rôzne doplnkové 
materiály a vyhľadávam úlohy na in-
ternete a potom som sklamaná, keď sa 
im nechce. 

-ab-; Foto: archív
 Ivety Piršelovej

Jej vek: 44 rokov

V Karlovej Vsi žije: 26 rokov

Počet detí: 2

Vyštudovala: Prírodovedeckú fakultu UK

Odbor: biológia – chémia 

Aké predmety učí: chémiu a biológiu

Koľko detí už učila: približne 4000
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Karlova Ves sa zbavuje ďalších bilbordov
Informujememáj 2020

Segnerova ul. pri Bille

Vďaka principiálnemu posto-
ju mestskej časti a hlavného 
mesta zmizlo z Karloveskej, 

Majerníkovej, Segnerovej či Bota-
nickej ďalších viac ako 20 bilbordov. 

Hlavné mesto SR Bratislava dnes 
už jasne deklaruje, že nemá záujem 
prenajímať svoje pozemky pre bilbor-

s vedením hlavného mesta úplnú zho-
du. Našou spoločnou a vytrvalou sna-
hou je čo najviac očistiť verejné pries-
tory od reklamného smogu. Aj vďaka 
postupnému úbytku reklamných plôch 
je Karlova Ves zasa o niečo krajšia,“ 
povedala starostka Dana Čahojová.

Bežnému a menej informovanému 

dy. Môžu tak ubúdať ďalšie reklamné 
stavby v katastri Karlovej Vsi. Hoci je 
Karlova Ves v tomto postoji konzis-
tentná už niekoľko rokov, súčinnosť 
s magistrátom posúva snahu o znižo-
vanie reklamného smogu o kus ďalej.

„Je veľmi dobré, že v postoji  
k reklamným stavbám máme dnes  

pozorovateľovi sa môže zdať po-
stup úradov veľmi zdĺhavý, ale ide  
o zákonom predpísané postupy, ktoré 
nemožno obísť ani vynechať. 

-mš-; Foto: MiÚ, Arton, s.r.o.  
a maps.google.com

Karloveská ul. pri knižnici

Karloveská ul.
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Informujeme

Nad lúčkami

Majerníkova ul.

Karloveská ul. pri Iuvente

Ul. Hany Meličkovej
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Kosiť sa bude šetrnejšie  
k životnému prostrediu

Rozhodli o tom ľudia, ktorí 
sa zapojili do internetovej 
ankety na facebookovom 

profile Karlovej Vsi. Svoj názor 
vyjadrilo hlasovaním vyše 1000 
obyvateľov, z nich takmer 80 per-
cent (stav k 30. 4. 2020) chce, aby sa  
v Karlovej Vsi kosilo menej, šetrne 
k životnému prostrediu. Prevažná 
väčšina obyvateľov si želá, aby sa 
nekosilo až „na hlinu“. Šetrnej-
šie kosenie by malo priniesť viac 
vlhkos ti a menej prachu. Zmenený 
režim kosenia pomôže aj potreb-
nému hmyzu, teda včelám, čmelia-
kom či motýľom.

Vďaka suchšiemu počasiu sa kosiť 
začalo až v apríli. Suché týždne mali 
vplyv na pomalší rast trávy a burín, 
čomu bola automaticky prispôsobená 
aj intenzita kosenia. Kosenie sa zača-
lo v lokalite Dlhých dielov na Veter-
nicovej a Hlaváčikovej, odkiaľ sa  

v každom cykle pokračuje zostupne na 
tzv. školské námestie, Majerní kovu, 
Jamnického, odtiaľ späť smerom na 
Kaskády, Ľ. Fullu, Beniakovu a Nad 
lúčkami. 

Po ukončení prác na Dlhých 
dieloch pokračuje cyklus kosenia  
v dolnej časti Karlovej Vsi.  Od Adámi-
ho sa postupuje pozdĺž Karloveskej 
cez Tilgnerovu až po Púpavovú  
a následne na druhej strane električ-
kovej trate na Silvánskej, Lackovej  
s koncom na Baníkovej ulici. 

„Jeden cyklus kosenia za-
berie zvyčajne 3 až 5 týždňov. 
Samozrejme, všetko závisí aj od 
počasia. V prípadoch, keď prší  
a teplota stúpne, začíname po 
skončení jedného cyklu okamžite  
s druhým, pretože tráva pri takýchto 
podmienkach rastie extrémne rýchlo. 
Aj tento rok si riešime vo vlastnej réžii 
odvoz pokosenej trávy. Takisto mys-

líme na to, že ľudia nechcú počuť hluk 
kosačiek cez víkend, a preto počas 
soboty a nedele nekosíme,“ vysvetľu-
je postup prác riaditeľ verejno-
prospešných služieb Anton Horínek.

Karlova Ves nekosí všetko
Nie všetky zelené plochy v Karlovej 

Vsi patria mestskej časti. Pozemky 
hlavného mesta by mal spravovať 
magistrát. Ide o trávniky zvyčajne pri 

hlavných cestách, napríklad plocha 
za čerpacou stanicou Shell, kde bola 
prednedávnom vysadená čerešňová 
aleja. O súkromné pozemky sa musí 
starať ich vlastník. Ako príklad môže 
slúžiť svah na Sumbalovej alebo 
okolie Kuklovskej. Za tieto plochy 
mestská časť nezodpovedá a nemá ich 
ani v harmonograme kosenia.  

-ab-; Foto: MiÚ

máj 2020 Životné prostredie

Názory obyvateľov na frekvenciu a úroveň kosenia sú rôzne. Kým aler-
gici a psičkári chcú zvyčajne, aby sa kosilo často, ochrancovia prírody, 
ktorí podporujú biodoverzitu žiadajú len občasné a šetrné kosenie. Dis-
kusia z júna 2019 len ilustruje rozmanitosť názorov Karlovešťanov. 

Diskusia obyvateľov

Vedeli ste?

Ako často by Karlova Ves mala kosiť 
verejnú zeleň? *

KOSIŤ 
MÁLO 
79 %

KOSIŤ 
ČASTO 
21 %

Lívia Matlonová: Prosím vás, museli ste dať už pokyn na kosenie? Ďateli-
na a ostatné byliny ešte krásne kvitli. Na tomto maličkom úseku (viď dve 
fotografie vľavo, pozn. red.), len čo som ho odfotila, je asi šesť včiel a ďalší 
hmyz. O pár centimetrov vedľa mŕtvo.  
Sandra Plisko-Zelenková: Prosím vás, ihrisko vnútroblok Nad lúčkami- 
Beniakova plánujete kosiť kedy? Tráva je dospelému po kolená, deti si 
odnášajú kliešte z tohto ihriska na dennej báze. Bez repelentu už ani na 
krok.
Dana Masarykova Vostinarova: Milá Karlova Ves. U nás, Nad lúčkami, je 
už tráva do výšky kolien - a to aj na ihrisku. 
Peter Erny Jánošík: Možno hlúposť, ale je možné kosiť trávniky tak, aby 
ostala tráva dlhšia? Ak príde väčšie sucho dlhšie vydrží trávnik zelený, 
udrží vlahu a pomáha znižovať pocitovú teplotu.
Michal Ben: Nekosia plačete, kosia plačete, držia plachtu už počítate, čo 
je lacnejšie.

* internetové hlasovanie 
na facebookovom profile 
Karlovej Vsi koncom apríla

Karlova Ves ako prvá mestská časť v Bratislave ponechala pre podporu 
biodiverzity niekoľko menších označených plôch s obmedzeným režimom 
kosenia dvakrát ročne. Nie je dokázané, že by takéto malé ohraničené 
plochy zvyšovali podiel alergénov v ovzduší. Napriek tomu ide o plochy, 
ktoré sú zvyčajne mierne vzdialené od obytných domov. Prioritne sú to 
svahy blízko ciest a prašného prostredia. Zachytávajú karcinogénny prach  
a zadržiavajú vodu v území.
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Počet parkovacích miest na 
Ulici Ľ. Fullu by sa mohol 
zdvojnásobiť

Uvažuje sa o rozšírení 
súčasného parkoviska. Pat-
rí to medzi investičné prio-

rity Karlovej Vsi. V súčasnosti je 
na parkovisku k dispozícii 37 par-
kovacích miest, mohlo by ich tam 
byť minimálne 75.

Parkovisko by malo byť pripravené 

aj na vybudovanie nabíjacej stanice 
pre elektromobily. Finančné pro-
striedky na túto investíciu vyrokovali  
s hlavným mestom poslanci mest-
ského zastupiteľstva za Karlovu Ves 
Dana Čahojová, Branislav Záhradník 
a Peter Lenč.

-mš-; Foto: MiÚ

Poslanecká anketa

Dana Čahojová 
(Naša Bratislava)

Nie je ľahké nájsť miesto, kde by 
budovanie nových parkovacích miest 
bolo možné a zároveň ľuďom čo naj-
menej prekážalo. Parkovisko na Ľ. 
Fullu spĺňa oba predpoklady a navyše 
je tu situácia s parkovaním naozaj kri-
tická. Vybudovanie nadstavby nie je 
ľahká, a ani lacná záležitosť. V rámci 
príprav na zavedenie celomestskej 
parkovacej politiky je hlavné mesto 
ochotné ju financovať. Karlova Ves by 
ju zo svojho rozpočtu neutiahla.

Branislav 
Záhradník 

(Naša Bratislava)

Parkovanie na Dlhých dieloch je 
dlhodobý problém. Riešenie vidím  
v zvyšovaní počtu parkovacích miest 
v lokalitách, kde je situácia najhoršia. 
Lokalitu na Ľudovíta Fullu sme vyti-
povali aj preto, že je z hľadiska ma-
jetkovoprávnych vzťahov vysporiadaná  
a budovanie nových parkovacích  

miest by nemalo naraziť na právne 
problémy, ktoré by tento zámer 
blokovali. Dôležité bude navrhnúť 
taký projekt nadstavby, aby vhodne 
zapadla do prostredia a nemala 
negatívny vplyv na obyvateľov, ktorí 
žiju v okolí, ani na životné prostredie. 
Financie sme doslova „vybojovali“ 
z mestského rozpočtu, lebo ako je 
všeobecne známe, financií je vždy ob-
medzené množstvo a mestských častí 
je sedemnásť. Preto sa musíme v meste 
dohodnúť aj s pánom primátorom aj so 
starostami na čo najspravodlivejšom 
prerozdelení financií na podporu par-
kovacej politiky.

Peter Lenč
(Naša Bratislava)

Všetci vieme, aká je situácia s par-
kovaním v Karlovej Vsi a špeciálne 
na sídlisku Dlhé diely. Nových prie-
storov na budovanie parkovacích 
kapacít je málo, takže zdvojnásobenie 
kapacity jestvujúceho parkoviska je  
z tohoto hľadiska vítanou a užitočnou 
investíciou.

Považujete túto investíciu za dôležitú?

Informujeme 

Až polovica kontajnerových 
stojísk v Karlovej Vsi 
blokuje vznik potenciálnych 

parkovacích miest alebo predstavu-
je prekážku v cestnej premávke. 
Nevyhovujúci stav, za ktorý zod-
povedajú správcovia nehnuteľností, 
chce miestny úrad napraviť.

Kontajnery, ktoré stoja na ceste, 
boli roky ticho tolerované. Na cestu 
pritom nepatria. Či už cestný zákon, 
zákon o odpadoch, alebo štatút 
hlavného mesta vylučujú prítom-
nosť kontajnerových stojísk na ceste. 
Problémom je aj to, že kontajnery nie 
sú uzatvorené v stojiskách. Sú však 
spoločenstvá, ktoré situáciu chcú 
riešiť, no nemajú túto možnosť z tech-
nických alebo vlastníckych dôvodov. 
Týka sa to aj kontajnerov na uliciach 
Kuklovská či Hany Meličkovej.

Častým problémom je výber  
miesta 

Výber vhodného miesta okliešťujú 
vlastnícke pomery voči pozemku, na 
ktorom by sa mohlo  postaviť stojisko. 
V ideálnom prípade by to malo byť 
miesto, ktoré je na základe územného 
plánu vyhradené na umiestnenie 
odpadových nádob a nevedú pod ním 
inžinierske siete.

Kontajnerové stojiská nemož-
no vybudovať zadarmo. Aj keď sa-
mosprávy poskytovali možnosť fi-

nančnej spoluúčasti pri výstavbe 
kontajnerových stojísk, správcovské 
spoločnosti sa do výstavby nehrnuli. 
Dôvodom bola zrejme nielen finančná 
stránka, ale aj administratívna činnosť 
spojená s vytipovaním vhodného  
miesta a s ohlásením drobnej stavby 
na príslušnom stavebnom úrade.

Nezodpovední správcovia budú 
platiť daň

Zavedeniu celomestskej parkova-
cej politiky v Karlovej Vsi aktuálne 
bráni aj vyše stovka kontajnerových 

stojísk. Mestská časť spracuje kon-
cepciu riešenia kontajnerových sto-
jísk, z ktorých väčšina nespĺňa zákon-
né požiadavky, a navrhne riešenia 
presunu kontajnerov s podmienkou 
ich uzatvorenia. Karlova Ves vytipu-
je vhodné parcely na vybudovanie 
stojísk a určí lehoty, dokedy budú 
správcovia povinní konať. V opačnom 
prípade im úrad bude musieť vyrubiť 
daň za zaujatie verejného priestran-
stva.                   

-ab-; Foto: MiÚ

Kontajnery 
by mali 
opustiť cestné 
komunikácie

Aj na mieste týchto kontajnerov by mohli byť nové parkovacie miesta
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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

Informujeme máj 2020

Pandémia a karanténa prav-
depodobne podnietili nie-
ktorých obyvateľov k reali-

zácii stavebných úprav bytov. Aj 
stavebné práce, ktoré nepodlieha-
jú ohláseniu stavebnému úradu, 
by však bolo vhodné oznámiť by-
tovému správcovi.

Viac času stráveného doma 
počas uplynulých týždňov naštr-
bilo susedské vzťahy. Najmä ak sa 
niekto spontánne pustil v byte do 
stavebných úprav. Napriek tomu, že 
menšie stavebné práce nepodliehajú 
povinnosti ohlásenia na príslušnom 
stavebnom úrade, je vhodné oznámiť 
ich spoločenstvu vlastníkov alebo 
bytovému správcovi. Tí by mali in-
formovať ostatných obyvateľov by-
tového domu o pripravovaných prá-
cach, napríklad formou oznamu na 
nástenke. Rozsiahlejšiu rekonštrukciu 
je stavebník povinný vopred písomne 
ohlásiť stavebnému úradu.

Stavebný dohľad neslúži na zavo-
lanie ani na počkanie

Karloveský stavebný úrad zaevido-
val v priebehu marca a apríla viacero 
sťažností na hluk spôsobený staveb-
nou činnosťou. Obyvatelia žiadali, 
aby stavebný úrad vykonal na mieste 
stavebný dohľad. Ten však možno 
vykonať len na základe riadne po-
daného podnetu, v ktorom občan po-
drobnejšie špecifikuje miesto výkonu 
prác a meno vlastníka bytu. 

„Stavebný úrad sa takmer denne 
stretáva s mailovými a telefonickými 
podnetmi od vlastníkov bytov, kde 
vlastníci bytov upozorňujú na obťažu-
júci hluk, spôsobený stavebnými prá-

cami v bytovom dome, dožadujú sa 
okamžitej kontroly zo strany staveb-
ného úradu. Stavebný úrad opako-
vane uvádza, že nie všetky stavebné 
práce podliehajú povoleniu staveb-
ného úradu, stavebný zákon definu-
je aj bežné udržiavacie práce, ktoré 
po volenie nevyžadujú,“ vysvetľuje 
vedúca stavebného úradu v Karlovej 
Vsi Zuzana Klaučová. 

Ak to sused preháňa, konať by 
mal najmä správca domu

Je oprávnený vstupovať do bytov  
a nebytových priestorov, aby vykonal 
prvotnú kontrolu realizovaných prác 
a vyhodnotil, či ide o práce, ktoré 
vyžadujú ohlásenie stavebnému úra-
du a vydanie stavebného povolenia. 
Pri tejto kontrole zistí, či stavebník 
zasiahol do spoločných častí alebo 
spoločných zariadení bytového domu. 
Takéto zásahy vyžadujú predchádza-
júci súhlas spoluvlastníkov. Tento 
súhlas je potom jedným z podkladov 
na vydanie stavebného povolenia. 
Až po prvotnom vyhodnotení rozsa-
hu stavebných prác správca upozorní 
stavebníka a stavebný úrad, že prišlo 
k porušeniu stavebného zákona.

Vlastníci bytov si môžu určiť 
jasné pravidlá

Aktívny bytový správca alebo 
spoločenstvo vlastníkov môžu ini-
ciovať prijatie domového poriadku. 
Ten upraví práva a povinnosti vlast-
níkov a nájomcov bytov a nebytových 
priestorov aj v súvislosti s povo-
leným časom rekonštrukčných prác. 
Dodržiavanie povinností je pre oby-
vateľov záväzné.

-ab-; Foto: ilustračné (internet)

Aj vám prekáža, že sused počas 
epidémie prerába byt?

Dôležité informácie  
v mobilnej aplikácii

Aplikácia Karlova Ves, ktorá 
informuje Karlovešťanov 
o všetkom novom a pod-

statnom, funguje už rok. Za ten 
čas si ju stiahlo takmer 1900 uží-
vateľov, ktorí tak majú prístup  
k dôležitým informáciám. Apliká-
cia koncentruje do seba všetky 
komunikačné prostriedky, ktoré 
mestská časť používa v komunikácii 
s Karlovešťanmi. Každý obyvateľ, 
ktorý si bezplatne stiahne mobilnú 
aplikáciu, získa zároveň možnosť 
poslať svoj názor, pripomienku 
alebo upozornenie predstaviteľom 
mestskej časti alebo zamestnancom 
úradu.

„Pomocou aplikácie je možné zistiť 
telefonický alebo e-mailový kontakt 
na pracoviská miestneho úradu vrá-
tane úradných hodín, alebo získať in-
formácie o kultúrnych a iných podu-
jatiach organizovaných Karlovou 
Vsou. Aplikácia poskytuje užívateľom 

aj prístup k cestovným poriadkom 
spojov mestskej hromadnej dopravy. 
Jej prostredníctvom nám obyvatelia 
môžu poslať správu s konkrétnym 
podnetom alebo pripomienkou, ku 
ktorým je možné pripojiť aj fotografiu 
či krátky text,“ približuje výhody ap-
likácie prednostka miestneho úradu 
Katarína Procházková. 

Správy o aktuálnom dianí v Kar-
lovej Vsi sa užívateľom aplikácie 
zobrazia v ich mobilnom telefóne 
vo forme notifikácie. Po jej otvorení 
sa dozvedia podrobnosti v pripo-
jenom texte, alebo si pozrú video či 
fotografiu. Informácie sa zoraďu-
jú podľa dátumu a času odoslania. 
Prostredníctvom aplikácie si jej uží-
vateľ  môže pozrieť aj aktuálne číslo 
Karloveských novín. K dispozícii je 
aj ich kompletný archív. Aplikáciu 
spustila Karlova Ves do užívania  
v máji minulého roka.

 -mš-; vizualizácia PERRY SOFT

Inzercia

OBJEDNAJTE SA, POMÔŽEME AJ VÁM

0948 773 180
karlovka.nutriadapt.sk

Alena
Nekvapilová kg-25
Vek: 54. Hmotnosť pred: 98 kg, po: 
73 kg. Tuk pred: 72 %, tuk po: 25 %. 
Na chudnutí s NUTRIADAPT ma 
prekvapila jednoduchosť a ľahkosť 
s akou išli kilá dole. Cítim, že mám 
ďaleko viac energie, omladla som 
na tele, ale predovšetkým na duši.

PRED PO
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Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Bratislave 
vyzval povinné fyzické  

a právnické osoby na vykonanie 
celoplošnej jarnej deratizácie. Opa-
trenia na reguláciu živočíšnych 
škod cov na území Karlovej Vsi pre-
biehajú do konca mája.

Potkany a myši sú živočíšni škod-
covia, ktorí sa považujú za význam-
ných prenášačov rôznych prenosných 
ochorení ľudí i zvierat. Môžu byť 
príčinou ohrozenia verejného zdra-

via. Disponujú vysokou plodnosťou 
a za vhodných podmienok pravi-
delne dochádza k ich premnoženiu 
v objektoch ľudských sídel, ale aj  
v priľahlých vonkajších priestoroch. 
Jediným efektívnym spôsobom re-
gulácie je pra videlná celoplošná dera-
tizácia najmenej dvakrát ročne. Obce 
vykonajú deratizáciu v objektoch a na 
verejných priestranstvách, ktoré sú  
v správe alebo v majetku obce. 

-ab-; Foto: ilustračné (internet)

Karlova Ves je  
aj na Facebooku

Jarnú deratizáciu treba urobiť 
do konca mája

Zber starých spotrebičov  
a odpadov s obsahom 
škodlivých látok

Miestny úrad pripravil 
pravidelný odvoz nepo-
trebného elektroodpadu 

na ekologickú recykláciu. Šetrne  
k prostrediu sa budete môcť 16. 
mája zbaviť aj komunálnych odpa-
dov, ktoré obsahujú škodlivé látky.

Odpad so škodlivými látkami 
budú môcť odovzdať fyzické osoby 
(nepodnikatelia) v sobotu 16. mája 
od 8.00 do 10.00 h na parkovisku na 
Kempelenovej ulici. Na mieste bude 
pristavené vozidlo, pri ktorom budú 
pracovníci spoločnosti ARGUSS pre-
berať staré náterové hmoty, odpadové 
rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky. 
Tekuté odpady musia byť uzavreté  
v pevných obaloch, z ktorých sa 
odpad neuvoľňuje. Pracovníci odo-
berú takýto odpad len v donesených  
uzavretých obaloch do 5 kg od jednej 
osoby. 

Na mieste sa budú dať odovzdať aj 
batérie a akumulátory, žiarivky a iný 
odpad obsahujúci ortuť, vyradené za-
riadenia obsahujúce chlórfluorované 
uhľovodíky (chladničky, mrazničky) 
a vyradené elektrické a elektroni c-

ké zariadenia (počítače, televízory, 
moni tory, žehličky, práčky, mixéry).

Hlavné mesto SR Bratislava vy-
tvorilo podmienky fyzickým osobám 
– nepodnikateľom – na bezplatné 
odovzdávanie komunálnych odpadov 
z domácností s obsahom škodlivých 
látok aj v Zbernom dvore spoločnos-
ti OLO, na Starej Ivanskej ceste 2,  
v pracovných dňoch a v sobotu od 
8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní 
pracovného voľna.

Hoci v priebehu ostatných rokov 
sa situácia na verejných priestran-
stvách a lesných pásmach v Karlovej 
Vsi lepší, stále si niektorí obyvatelia 
menia zelené plochy za potenciálny 
priestor pre skládku. Aj preto miestny 
úrad pokračuje v spolupráci s magis-
trátom hlavného mesta v poskytovaní 
služby odvozu elekroodpadu a škod-
livého odpadu. 

-ab-; Foto: ilustračné (internet)

Kanalizačné vpusty  
sú vyčistené

Viac ako 300 kanalizačných 
vpustov na komunikáciách 
3. a 4. triedy, ktoré má  

v správe Karlova Ves, v marci 
skontrolovali a mnohé z nich aj 
hneď v apríli prečistili zamestnanci 
karloveských verejnoprospešných 
slu žieb. Vpusty slúžia najmä na 
odvádzanie dažďovej vody. Keby 
sa nečistili, prietok vody v kana-
lizácii by sa výrazne znížil a voda 
by zaplavovala cesty.

V kanalizačných vpustoch sa na-
chádzajú záchytné koše, ktoré slúžia 
najmä na zachytenie sedimentov 
zo zimných posypov a materiálu 
splaveného dažďom. Pri ich čistení 
je dôležitý stupeň ich zanesenia. 
„Pri väčšom zanesení treba pre-
tlačiť potrubie v súvislých úsekoch 
kanalizácie, ako napr. na Púpavovej, 
Lackovej či na niektorých ďalších  

miestach. To však už zabezpečí firma, 
ktorá sa takouto činnosťou zaoberá 
profesionálne a ktorú vyberie miestny 
úrad na základe verejného obstaráva-
nia,“ informuje riaditeľ príspevkovej 
organizácie Verejnoprospešné služby 
Karlova Ves Anton Horínek.

Do kanalizácie sa dostáva aj prírod-
ný odpad, napríklad lístie, konáre, 
kamienky, ale aj odpad, ktorý pri-
niesol vietor od kontajnerov či ľudia 
ho odhodili na zem. Výdatné dažde 
odpadky zmyjú do kanalizácie. Tá 
dostáva zabrať najmä počas letných 
mesiacov, keď pri výdatných let-
ných búrkach musí v krátkom čase 
odviesť obrovské množstvo napršanej 
dažďovej vody, ktorá sa do kanali-
začnej siete dostáva práve cez kanali-
začné vpusty. Dokážu ich však zničiť 
či poškodiť aj ťažké nákladiaky. 

-mš-; Foto: MiÚ
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Kde kedysi 
v Karlovej Vsi stála 
drevená zvonica? 

Zdroj: Matúš Šrámek – Karlova 

Ves, taká bola

Seniori, 
zvýšte 
ostražitosť!

Súčasnú situáciu s pandémiou 
môžu využiť podvodníci a pri-
praviť seniorov o celoživotné 

úspory. Pre zdravotné riziká musia 
starší Karlovešťania zostať doma, 
navyše mnohí žijú osamelo a bez 
kontaktu s blízkymi. 

„Ak sa za dverami nachádza 
neznáma osoba, pred otvorením sa 
treba spýtať, v akej veci prichádza. 
Ak niekto ponúkne podomový predaj 
rúšok či dezinfekcie, netreba pristúpiť 
na takúto kúpu. Môže ísť o podvod 
s predraženou cenou a falošnými, 
prípadne nekvalitnými prípravkami,“ 
uvádza Polícia SR.

Polícia odporúča byť obozretný, 
ak seniora osloví niekto s tým, že mu 
zmeria tlak alebo teplotu či vyko-

ná test na vírus. Aj v takom prípade 
môže ísť o podvodníka, ktorý si vypý-
ta finančnú hotovosť. Na pozore sa 
treba mať najmä vtedy, ak neznáma 
osoba presviedča, aby senior podpísal 
„výhodnú“ zmluvu, ktorej nerozumie 
a presne nevie, o čo v nej ide. Overiť si 
treba aj e-mail, v ktorom je uvedené, 

že môže veľmi výhodne zhodnotiť 
svoje peniaze, vziať si úver s nízkym 
úrokom či zmeniť banku. 

Pokiaľ je to len trochu možné, je 
dobré požiadať o radu alebo názor 
známeho alebo blízkeho človeka, 
ktorého senior pozná a dôveruje mu.

Ak ste sa stali obeťou trestného 

činu alebo máte pocit, že by ste sa 
ňou mohli stať, telefonicky kontaktuj-
te informačnú kanceláriu pre obete 
trestných činov, a to na tel. čísle 0961 
046 014, alebo využite poradňu na 
stránke www.prevenciakriminality.sk 
v pravom spodnom rohu. 

-mš-; Foto: ilustračné (internet)
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Máj v Karlovej Vsi

Stráne vinohradov a záhrad 
nad Karlovou Vsou, kde 
v zime prevládali neveselé 

farby, postupom jari ožívali, až 
napokon v máji sa dedina priam 
kúpala v zeleni a farbách kvetov. 
Všeobecný názor, že máj je najkraj-
ším mesiacom v roku, pre našu de-
dinu platil dvojnásobne.

Akoby zelene a farieb v dedi-
ne nebolo dosť, v prvé májové ráno 
sa v upra vených a rozkvitnutých  
predzáhradkách viacerých karlo-
veských domov objavili pestro-
farebnými stužkami ozdobené štíhle 
brezy – máje. Domy, pred ktorými 
stáli, mali spoločného menovateľa. 
V rodinách, ktoré v týchto domoch  
žili, mali mladú dievčinu. Máju jej 
postavil mládenec, ktorý po nej mož-
no iba očkom „pokukoval“, alebo už 
spolu „chodili“. 

Stavanie májí však bolo kolek-
tívnym dielom karloveských mlá-
dencov. Spoločne v lese vyrúbali 
mladé briezky, potom ich ozdobili 
aj postavili. Len výber, pred ktorými 
domami majú stáť, bol individuál- 
   ny, podľa želania jednotlivých  

mládencov. Pestro-
farebné máje v de-
dine hneď zaránky 
medzi zvedavou časťou 
karloveských žien nastolili otázku: 
„kerý ju nechál postavit u Bohunských,  
a kerý u Homulú...“ Tie naj zvedavejšie 
na to prišli takmer hneď.  No stávalo 
sa, že mená  staviteľov máje pri nie-
ktorých domoch boli známe neskôr,  
a to až z ohlášky sobáša v karloves-
kom kostole.

V noci pred prvým májom sa v de-
dine odohrali aj iné „čudesné“ veci. 
Karloveskí mládenci, akoby nevedeli, 
čo s načatou nocou, vymýšľali rôzne 
huncútstva, ktoré aj hneď uskutočni-
li. Nie jeden karloveský furman bol 
prekvapený, keď ráno našiel svoj voz 
– rebriňák – na streche kôlne alebo 
inej stavby. Mládenci pod rúškom 
noci voz stojaci na dvore rozobrali  
a opäť zložili na streche  vyhliadnutého 
objektu. Mnohým Karlovešťanom 
zmizli v tú noc z ich dvorov rôzne 
predmety ako fúriky – tragače, hrable, 
putne či vedrá. Nikto ich neodcudzil. 
Našli si ich visieť na stožiari stojacom 
pred hasičskou zbrojnicou. Bežne 

sa používal na sušenie hadíc. Bolo 
to zábavy, keď si ich majitelia prišli 
zvesiť. 

Karlovešťania boli nábožní. Preto 
významnou udalosťou v dedine bolo 
aj každoročné prvé sväté prijímanie 
detí, pripravené v niektorú májovú 
nedeľu. Vtedy bol kostolík sv. Micha-
la zaplnený do posledného miesta. Na 
slávnostnú omšu prišli nielen rodičia 
a krstní rodičia detí pristupujúcich  
k sviatosti prvého prijímania, ale aj 
rodinní priatelia a známi. Pre deti 
sa prvé prijímanie skončilo občer-
stvením. Tradične sa podávalo teplé 
kakao a „kugluf“ – bábovka.

Veľkým nebezpečenstvom kar-

loveských vinohradov boli jarné 
mrazíky, počas dní zamrznutých 
svätých Pankrác, Servác, Bonifác  
a Žofia, ktorým sa hovorilo „zmrzlá-
ci“. Ohrozené boli najmä vinohrady  
v doline, kde mráz sadal častejšie, 
ako v tých vyššie položených vi-
nohradoch. Preto, keď hrozil mráz, 
chodilo sa do vinohradov nadránom 
„kúrit“, alebo „dýmit“, teda zakla-
dať ohníky, na ktoré sa kládlo všet-
ko, čo produkovalo veľa dymu.   
V niektorých rokoch bola dedina  
v kritických dňoch zadymená až do 
poludňajších hodín.   

Matúš Šrámek; 
Foto: Štefan Urblík

Právnu poradňu opäť otvoria Pred 24 rokmi zomrel 
Robert RemiášKarlova Ves obnoví bez-

platnú právnu poradňu 
pre občanov Karlovej Vsi.  

V stredu 13. mája v čase od 14.00 
do 17.00 h budú právnici k dis-
pozícii obyvateľom. Poradňa bude 
na prízemí vo veľkej zasadačke  
miestneho úradu.

Vstup do priestorov poradne bude 
regulovaný. Dodržiavať sa budú hy-
gienické odstupy, vstup bude povo-
lený len v rúškach. Klienti bezplatnej 
právnej poradne budú musieť využiť 
dezinfekciu rúk a pri vstupe im bude 
odmeraná telesná teplota. 

V stredu 29. apríla uplynulo 
24 rokov od momentu, keď 
sa križovatka ulíc Kar-

loveská, Botanická a Devínska cesta 
zapísala do dejín Slovenskej repub-
liky. Na tomto mieste zomrel bývalý 
policajt Robert Remiáš. Pamiatku 
zavraždeného si uctila jeho matka, 
súčasná poslankyňa NR SR Anna 
Remiášová, starostka Karlovej Vsi 
Dana Čahojová, mestský poslanec 
Peter Lenč, podpredseda NR SR 

„Sme radi, že opäť môžeme začať 
pomáhať našim obyvateľom,“ pove-
dal vicestarosta Branislav Záhradník, 
ktorý je koordinátorom právnej po-
radne. „Verím, že to napriek prísnym 
opatreniam dobre zvládneme a ľudia 
budú spokojní,“ dodal.

Z dôvodu mimoriadnych opatrení 
je však podmienkou, že občania sa do 
poradne vopred objednajú prostred-
níctvom e-mailu: branislav.zahrad-
nik@karlovaves.sk. Každý občan  do-
stane presný čas, aby nemusel čakať.  

-red-; Foto: ilustračné  
(internet)

Gábor Grendel, minister životného 
prostredia Ján Budaj či známa 
novinárka Ľuba Lesná. 

Jeho smrť je spájaná s účasťou  
Slovenskej informačnej služby, ktorá 
sa podieľala na zavlečení Michala 
Kováča mladšieho. Za zločin dodnes 
nikto nebol potrestaný.

Vyšetrovanie preukázalo, že príči-
nou výbuchu automobilu na kombi-
novaný benzínový aj plynový pohon 
bolo asi 150 g výbušniny.

-bh-; Foto: MiÚ

Prvé sväté prijímanie v roku 1941 v Kostole sv. Michala
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O prijatie dieťaťa do materskej 
školy môžete požiadať online

Podávanie žiadostí o prijatie 
dieťaťa do materskej školy  
v Karlovej Vsi na školský 

rok 2020/2021 sa pre epidemiolo-
gické opatrenia uskutoční bez  
osobnej prítomnosti dieťaťa. 
Ro dičia detí tak môžu urobiť 
elektronic kou formou prostredníc-
tvom online žiados ti do 15. mája. 

„Potvrdenie o zdravotnom stave 
dieťaťa sa nebude vyžadovať. Avšak 
ak do času vydania rozhodnutia  
o prijatí rodičia dodatočne nepriložia 
potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa 
bude prijaté len na adaptačný pobyt,“ 
informuje vedúca oddelenia školstva 
miestneho úradu Iliana Medviďová.

Ani v prípade, keď pôjde o pri-
jatie dieťaťa so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami, nebude 
sa vyžadovať predloženie vyjadrenia 
príslušného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie. Pokiaľ však 
zákonní zástupcovia dodatočne toto 
potvrdenie a potvrdenie o zdravotnom 
stave dieťaťa nepredložia, dieťa bude 
prijaté len na diagnostický pobyt.

Všetky potrebné informácie náj-
du rodičia detí, ktorí majú záujem 
o prijatie dieťaťa do niektorej z kar-
loveských materských škôl, na web-
stránkach mestskej časti a jednot-
livých škôl.

-mš-; Foto: ilustračné (internet)

Husľový virtuóz zahral  
na Dlhých dieloch

Huslista svetového formátu 
Filip Jančík nečakane 
vystúpil v polovici apríla 

na sídlisku Dlhé diely. Obyvateľov 
Pribišovej ulice potešil skladbami, 
ktoré zahral naživo na husliach. 

Stál pri tom na streche terénneho 
vozidla a sprevádzala ho reprodu-
kovaná hudba. Stalo sa to v období, 
keď tisíce Karlovešťanov trávili čas 
zatvorení doma v dôsledku rozšíre-

nia koronavírusu s označením 
COVID-19. V tomto období mal 
umelec absolvovať turné po Sloven-
sku. Vystúpenie Filipa Jančíka sa Kar-
lovešťanom páčilo, ocenili ho veľkým 
potleskom. Filip Jančík je uznávaný 
husľový virtuóz, ktorý vystupoval  
s umelcami zvučných mien, napríklad 
s českým spevákom Karlom Gottom či 
kanadskou speváčkou Avril La vigne.      

-bh-; Foto: Slávka Oriešková

Prvá etapa rekonštrukcie zlepšila podmienky  
v karloveskej knižnici 

Vznikli tam nové prie-
story, vďaka ktorým sa 
zlepšili podmienky pre 

návštevníkov i zamestnancov 
knižnice. Pribudla dámska i pán-
ska toaleta, ale tiež toaleta pre 
imobilných návštevníkov, ktorá 
chýbala. Z časti šatne vznikla 
malá kuchynka a zázemie pre kni-
hovníčky. Nefunkčnú miestnosť pre 
vzduchotechniku prerobili na sklad 
kníh, ktorý desaťročia chýbal. 

„Už dlhšie sme sa snažili s prie-
stormi knižnice, ktoré boli v zlom stave, 
niečo urobiť, no budova nám nepatrí, 
je vo vlastníctve hlavného mesta,“ in-
formuje vedúci Karloveskej knižnice 
Tomáš Prištiak. „Spolu s pani sta-
rostkou sme ako mestskí poslanci 
z našich minuloročných poslaneckých 
priorít venovali 40 tisíc eur na opravu 
karloveskej knižnice,“ povedal vice-

starosta Branislav Záhradník a dodal: 
„V knižnici je ešte potrebná výmena 
okien, ktorá by sa mala uskutočniť 
tento rok. Opäť bude financovaná 
z poslaneckých prio rít mestských po-
slancov za Karlovu Ves.“ 

Pri rekonštrukcii museli zbúrať 
murované priečky, odstrániť pôvodné 
obklady, dlažby a sanitu. Vymenili 
všetky inštalácie (vodu, kanalizáciu 
aj elektroinštaláciu). Kúrenie doplnili  
o nové vykurovacie telesá na elektrinu 
a nainštalovali potrubie na odsávanie 
vzduchu. V hygienických miestnos-
tiach nainštalovali nové osvetlenie 
na senzory, prietokové ohrievače  
a novú sanitu. Položená bola tiež nová 
dlažba, obklady a vymaľovali steny. 
Vymenili aj interiérové dvere s ko-
vaním. 

„Budova knižnice je unikát, hoci 
zle udržiavaný a často neohľaduplne 

či povrchne opravovaný. Budova  
z roku 1980 bola navrhnutá špeciálne 
pre knižnicu a jednotlivé detaily či 
architektonické riešenia majú svoj 
význam. I keď často ľudia nerozumejú 
hodnote architektúry z obdobia so-
cializmu, to ešte neznamená, že budo-

vu treba zbúrať alebo prestavať. Išlo 
nám o sfunkčnenie a oživenie prie-
storu, ktorý dennodenne žije, len po-
trebuje malý posun do 21. storočia,“ 
uzavrel Tomáš Prištiak. 

-mš-; Foto: MiÚ

V knižnici pribudla aj toaleta pre imobilných 
návštevníkov, ktorá tam chýbala
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Mládežnícky basketbalový 
klub Karlovka Mladší žiaci Futbalového klubu mládeže Karlova Ves 

Bratislava

Inzercia

NOVÁ OČNÁ NOVÁ OČNÁ 
AMBULANCIAAMBULANCIA

PRE DETI A DOSPELÝCHPRE DETI A DOSPELÝCH

Ordinačné hodiny:Ordinačné hodiny:
Po: 8.00 – 14.30 Po: 8.00 – 14.30 
Ut: 8.00 – 14.00Ut: 8.00 – 14.00

Str: 11.00 – 17.00Str: 11.00 – 17.00
Št, Pia: 7.30 – 14.00Št, Pia: 7.30 – 14.00

3. posch, amb. č. 3263. posch, amb. č. 326
Kontakt: 02/6026 4122Kontakt: 02/6026 4122

 Poliklinika Karlova Ves Poliklinika Karlova Ves

• Poskytujeme komplexné vyšetrenie • Poskytujeme komplexné vyšetrenie 
zraku v plnom rozsahu  zraku v plnom rozsahu  
DETI OD 0. ROKOV A DOSPELÍDETI OD 0. ROKOV A DOSPELÍ

• Prijímame nových pacientov    • Prijímame nových pacientov    
• Možnosť objednať si termín • Možnosť objednať si termín 

vyšetrenia vyšetrenia (telefonicky  (telefonicky  
v čase: 11.00 – 12.00 hod.)v čase: 11.00 – 12.00 hod.)

Keď deti nesmú do škôlky, škôlka prichádza k nim domov

Prežívame obdobie, na ktoré 
nebol nik pripravený a kto-
ré zmenilo život naprieč 

spoločnosťou, deti nevynímajúc. 
Keď sa počas týchto dní rodičia sta-
li učiteľmi, nejedno dieťa sa vyslo-
vilo, že by radšej chodilo do školy 
či škôlky.

„Všetci vieme, aké je to náročné, 
chýbajú im kamaráti, a ten všedný 
deň povinností a hravej výučby. Aj 
nám učiteľkám z Materskej školy L. 
Sáru deti začali chýbať, a tak sme sa 
rozhodli, že sa nedáme a nedovolíme, 
aby deti prišli o aktivity, na ktoré sa 
tak tešili a pripravovali,“ prezradila 
Lýdia Pokorná z MŠ L. Sáru.

Využili preto svet technológií. 

Okrem zasielania pracovných listov 
na rozvoj zručností detí a návrhov na 
tvorivé dielničky pripravili pre deti 
prezentáciu k téme Jar pani voňavá – 
Hmyz okolo nás. Deti sa v prezentácii 
dozvedeli rôzne informácie zo živo-
ta hmyzu, napríklad že jedna malá 
lyžička medu je celoživotnou prácou 
jednej včielky, alebo aj to, že dážďov-
ka je dôležitá, pretože vytváraním 
chodbičiek do pôdy ju prevzdušňuje. 
Vďaka tomu sa voda ľahšie dostane 
ku koreňom rastlín. Odmenou pre 
pedagógov je spätná väzba od detí  
v podobe kresieb, ktoré im deti potom 
posielajú. 

-ab-; Foto: MŠ L. Sáru 3

Strecha na MŠ Adámiho má 
nové svetlíky

Majú výborné mecha nicko-
-fyzikálne vlastnosti, 
níz ku hmotnosť, vysokú 

pevnosť i odolnosť proti UV žiare-
niu a poveternostným vplyvom. 
Ďalšou výhodou nových svetlíkov 
je výborná priepustnosť svetla. 
Kopulu svetlíkov vyrobili z tenkého 
akrylátového skla.

„Pôvodné strešné svetlíky slúžili 47 
rokov. Boli poškodené, sklo bolo na 

niektorých miestach prasknuté. Vďa-
ka poveternostným podmienkam bola 
izolácia znehodnotená a konštruk-
cia hrdzavá. Slnečné lúče veľmi pre-
hrievali vnútorný priestor,“ informuje 
o dôvodoch výmeny svetlíkov vedúca 
oddelenia správy budov miestne-
ho úradu Monika Ďuricová. Počas 
dažďov do objektu zatekalo, čím sa 
znehodnocovala stavebná konštrukcia 
i maľovka.   -mš-; Foto: MiÚ

Zomrel známy lekár Jozef Kajaba
Na Veľkonočný pondelok zasiahla pacientky lekára MUDr. Jozefa Kajabu, 
PhD., MPH nečakaná správa. Na internete sa objavila správa o jeho náhlom 
úmrtí vo veku 45 rokov. Ako gynekológ si svojím prístupom získal veľkú podporu 
mnohých Karlovešťaniek. Desiatky jeho pacientiek budú na neho spomínať ako 
na výborného, precízneho, ústretového a dobrého lekára. Najbližší ho odprevadi-
li na poslednej ceste v piatok 17. apríla 2020.     Česť jeho pamiatke.
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Životné prostrediemáj 2020

Pribudnú ďalšie kvitnúce motýlie lúky 

Využite dažďovú vodu na zalievanie 

Príchod jari sa v Karlovej Vsi nesie aj v znamení premeny bežných 
mestských trávnikov na kvitnúce lúky. Lahodia oku, osviežujú 
mikroklímu a poskytujú prirodzenú potravu včelám či motýľom.

Kvitnúca lúka, ktorú vysadili vlani v parku na Kemplenovej ulici, nadchla 
okolitých obyvateľov. Prilákala motýle a iný opeľujúci hmyz. Tento rok na 
lúku dosiali letničky. Kvety vysiate minulý rok sa znova postarajú o voňavý 
farebný koberec.

Lúka vysiata na briežku Čavojského ulice rýchlo presychá. V ostatnom 
roku vysadené trvalkové lúčne druhy sa chytili. „Na jar sme lokálne do-
siali vybrané druhy na malých plochách. Podporili sme kvitnúce druhy  
a ostáva dúfať, že margarétky, šalvie a iné druhy lúčnych kvetov z úho-
rov Bielych Karpát už tento rok zakvitnú,“ informovala Katarína Klímová  
z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ).

V roku 2017 bol v rámci projektu Mestské včely v spolupráci s CEEV 
Živica realizovaný prvý pokus o kvitnúcu lúku na začiatku vstupu do Parku 
SNP v Líščom údolí. Tento rok sa lúka rozšírila a v spolupráci s BROZ ju 
doplnili novou lúčnou zmesou.

Ďalšie rozkvitnuté lúky postupne pribudnú na Karloveskej ulici pri Spo-
jenej škole Sv. Františka z Assisi, pri kostole na Námestí sv. Františka  
a na Segnerovej ulici. Projekt kvitnúcich lúk je realizovaný vďaka spolupráci  
s BROZ a je financovaný v rámci programu Interreg V-A SK-AT.

                               -ab-; Foto: MiÚ

Dažďová voda neodtečie 
do kanalizácie, poputu-
je späť do prírody. Stane 

sa tak vďaka novým nádobám,  
z ktorých Karlova Ves využije vodu 
na zavlažovanie rastlín a stromov  
v okolí Karloveského centra kul-
túry (KCK) a v areáli materskej 
školy (MŠ) na Suchohradskej. 

Ako informuje Lenka Nemcová  
z re ferátu riadenia projektov miestneho 
úradu, nádoba pri KCK umožní použiť 
dažďovú vodu na dodatočné zavlažo-
vanie zelene v okolí. Sú tu vysadené 
kvitnúce záhony a egreše, ktoré nad-
väzujú na karloveskú tradíciu pestova-
nia tohto ovocia. „Zberná nádoba bude 
slúžiť aj na vzdelávacie účely pre Kar-
lovešťanov a návštevníkov kultúrnych 
podujatí v KCK. Chceme tak podporiť 
ich záujem o budovanie ekologickej in-
fraštruktúry vo svojom okolí,“ hovorí 
Lenka Nemcová.

Ďalšiu nádobu osadia v areáli 

MŠ Suchohradská, kde je vysadené 
množstvo kvitnúcej zelene na  
osvieženie areálu. Deťom bude slúžiť 
na názorné vysvetlenie dôležitosti 
kolobehu vody v prírode.

Pripomeňme, že podobné nádo-
by na zber dažďovej vody pribudli  
v minulosti aj pred vchodom do 
miestneho úradu alebo na pešej 
zóne Pribišova na Dlhých dieloch. 
„Na existujúce striešky východov  
z podzemných garáží sme doplnili 
chýbajúce dažďové zvody a pripevnili 
k nim dve 300-litrové nádoby na zber 
dažďovej vody. Vodu z nádob môžu 
používať aj obyvatelia z okolitých do-
mov a inštitúcií na zalievanie výsad-
by v exteriérových kvetináčoch,“ 
dopĺňa informáciu o doterajších 
krokoch Lenka Nemcová. Inštalácia 
nádob sa uskutočnila vďaka dotáciám  
z hlavného mesta a Prvej stavebnej 
sporiteľne.                

 -mš-; Foto: MiÚ

Alarmujúce štatistiky motýľov a iného opeľujúceho hmyzu
• Populácie motýľov v Európe v rokoch 1990 až 2011 klesli na polovicu. Štvrtina čmeliakov je priamo ohrozená vyhynutím.
• Pokles populácií včiel a iných opeľovačov priamo ovplyvňuje poľnohospodárske výnosy. Až 84 % európskych plodín je závislých  

od opeľovania hmyzom. 
• V Európe je ohrozených 19 % všetkých denných motýľov.
• Na Slovensku je v červenom zozname ohrozených druhov evidovaných 111 druhov motýľov.

Zdroj: Projekt Blühlinge: Kvitnúce krajiny pre motýle na Slovensku a v Rakúsku, Interreg V-A SK-AT,  
Projekt PERFECT Interreg Europe

Vďaka projektu PERFECT má Karlova Ves 
vypracovaný Plán prírode blízkej údržby zelene. 
Jedným z prvkov takejto údržby je aj vytváranie 
systémov na zachytávanie a spätné využívanie 
dažďovej vody. Patria k nim aj nádoby na zber 
vody na Pribišovej

Obyvateľov z Kempelenovej už vlani potešili lúčne kvety



17

KARLOVESKÉ NOVINY www.karlovaves.sk

Životné prostredie

Zmeny klímy ovplyvňujú aj peľovú sezónu

Ulice 
zaplnili 
kvety

Dlhodobé pozorovania vply-
vu zmien klímy na peľovú 
sezónu a ich výsledky 

alergikov nepotešia. Rapídne zmeny 
klímy v Európe za posledných 30 
rokov sa prejavili aj predĺžením 
peľovej sezóny približne o 10 až 11 
dní. 

„Dôsledkom je predlžovanie sezón-
nosti a trvanie alergických ochorení, 
ako aj zvyšovanie  výskytu alergických 
ochorení najmä u detí. S rastúcim 
efektom klimatických zmien je pre-
to možné v budúcnosti predpokladať 
ďalšie zhoršovanie tejto situácie  
z hľadiska negatívneho ovplyvňovania 
zdravotného stavu a pretrvávajúcich 
ťažkostí pacientov trpiacich aler-
gickými ochoreniami,“ upozornila 
Milada Eštóková z Úradu verejného 
zdravotníctva SR.

V našich podmienkach sa pre 
alergikov začína peľová sezóna kvit-
nutím liesky a jelše, zvyčajne na 
prelome februára a marca. „Podľa 
viacročných meraní sme za pomo-
ci údajov z databázy našich moni-

torovacích staníc zostavili peľový 
kalendár štyroch kľúčových taxónov 
(skupina konkrétnych organizmov, 
pozn. red.) brezy, tráv z čeľade lip-
nicovitých, paliny a ambrózie,“ uvá-
dza Milada Eštóková v správe Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky.

-ab-; Foto: ilustračné (internet)

Peľovú sezónu rozdeľujeme na tri základné obdobia
🌻  Jarné obdobie – je reprezentované najmä peľom drevín, kvitnúcich ešte pred 

olistením. Tieto sú väčšinou opelivé vetrom a majú vysokú produkciu peľu. 
Ten sa šíri vzduchom na veľmi veľké vzdialenosti. Najsilnejšími alergénmi 
tohto obdobia sú lieska, jelša a breza. Za nimi nasleduje jaseň, hrab, dub  
a buk.

🌻 Letné obdobie – hlavnú zložku tvorí najmä skupina tráv, obilniny a byliny.
🌻 Koniec leta a jeseň – sú reprezentované ešte trávami, ale hlavnú zložku 

už tvoria byliny. Medzi najsilnejšie alergény tohto obdobia patria palina  
a invázna ambrózia.

Viaceré karloveské ulice v priebe-
hu marca a apríla zaplnili stovky 
kvetov. Medzi nimi aj tulipány či 
narcisy. 

Pracovníci referátu životného pro-
stredia vysadili množstvo cibuľovín na 
jeseň minulého roka. V starostlivos ti 
však nepoľavujú ani teraz. Často sú  
v karloveských uliciach. Odstraňujú 
burinu na Pribišovej aj ďalších uli-
ciach Dlhých dielov, sadia ďalšie 
kvety na Kempelenovej, čistia kve-
tináče aj cestné ostrovčeky.

-bh-; Foto: MiÚ

MAREC APRÍL MÁJ JÚN JÚL AUGUST SEPTEM-
BER

OKTÓBER

Breza

Trávy

Palina

Ambrózia

Začiatok a koniec peľovej sezóny najvýznamnejších 
peľových alergénov na Slovensku

Začiatok – vrchol – koniec peľovej sezóny
Breza – trávy (čeľaď lipnicovitých) – palina – ambrózia
Celoslovenský odhad na základe peľového monitoringu v rokoch 2010 – 2015
Monitorovacie stanice PIS Banská Bystrica – Bra�slava – Košice - Nitra 

 

Rozkvitnuté tulipány potešili okoloidúcich aj na križovatke ulíc Hany Meličkovej a Tománkova
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Z policajného 
zápisníka 
(marec 2020) 158158
Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže voči dosiaľ neznámemu 
páchateľovi. V presne nezistenom čase od 00.30 h do 10.45 h dňa 27. marca 
na Janotovej ulici na moste približne 50 m pod križovatkou s Adámiho ulicou 
nezisteným predmetom prekonal a poškodil uzamykací mechanizmus dverí na 
strane vodiča na motorovom vozidle VW Passat. Zo zadných sedačiek odcudzil 
tri textilné termotašky, nepremokavú bundu a z kufra konzolu Traktor Kontrol. 
Poškodenému spôsobil škodu krádežou vo výške približne 420 eur a škodu po  
škodením zámku motorového vozidla vo výške približne 250 eur.

Informujeme máj 2020
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Rady Karlovešťanov rozšírili 
Emilija, Michaela, Marek, Leonard, 
Rebeka, Nela, Olívia, Alica a Tobias

Šťastným rodičom Biljane a Aleksandarovi priniesol bocian 29. januára 
novú Karlovešťanku Emiliju Mali. O dva dni neskôr, 31. januára sa zastavil 
aj na Ulici Jána Stanislava, kam priniesol manželom Veronike a Michalovi 
Bertovcom o 11.49 h dcéru Michaelu s mierami 3480 gramov a 49 centi-
metrov. Na stránkach Karloveských novín by sa so svojím synčekom Mare-
kom, ktorý sa narodil 7. februára, radi videli ďalší karloveskí rodičia Katarína  
a Patrik Paulovičovci. Petra Franková a Teodor Broniš nám tiež dali vedieť 
radostnú správu o prírastku vo svojej rodine. Na svete privítali 12. februára 
syna Leonarda. Sú zdraví a tešia sa na spoločný život v našej mestskej čas-
ti. Fotografiu svojej prvorodenej dcéry Rebeky Daňkovej, ktorá sa narodila 
5. marca, nám poslali jej rodičia Erika a Tomáš. Nová Karlovešťanka Nela 
Badurová sa narodila 6. marca rodičom Zuzane a Jurajovi. Bocian zavítal aj 
do rodiny Vargovcov. Rodičom Katke a Petrovi 7. marca priniesol ďalšiu malú 
Karlovešťanku Olíviu. O svoju radosť z prírastku do rodiny sa chcú s čitateľmi 
Karloveských novín podeliť aj manželia Palli a Majka Komiňákovci, ktorým 
sa 8. apríla narodila dcérka Alica. S mierami 4120 g a 52 cm sa 14. apríla 
narodil rodičom Lucii Maruniakovej a Vendelínovi Imrichovi synček Tobias 
Imrich. 

Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi deťmi. 
Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným dieťaťom do 20. mája 
e-mailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Nezabudnite pripísať svoje 
meno a priezvisko a meno dieťaťa. V najbližšom čísle uvítame do života deti 
narodené v marci, apríli a máji.        -mš-; Foto: osobné archívy rodín

ČALÚNNICTVO. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov. Doprava zabez-
pečená, tel. 0915 832 186.
VODOINŠTALATÉR tel. 0904 307 824.
KÚPIM mince, medaily, bankovky, dukáty – ČSR, ČSSR, R.U. 10, 20 ko-
runy FJ I. Kontakt: 0903 936 860, ptekyy@gmail.com, Peter.
Zhotovenie nápisov, emblémov na užitočné sklo (jubileá, svadobné poháre, 
stužkové). Oprava starožitného skla atď. Tel. 0905 645 844, matushujsa@
gmail.com.
Mladá rodina kúpi veľkometrážny byt. 0951 115 293.

RIADKOVÁ INZERCIA

Leonard

Nelka

Michaela

Marek

Olívia
Rebeka

Tobias

Linka ústredia práce
0800 191 222

Polícia
158

Národná linka pre ženy 
zažívajúce násilie

0800 212 212

Ak máte podozrenie, že dieťa 
vo Vašom okolí je týrané alebo 
inak zneužívané, alebo ste sami 
obeťou, volajte políciu 158. 
Zanedbávanie starostlivosti o 
deti môžete nahlásiť aj na linke 
ústredia práce 0800 191 222.

Ak sa na vás obráti obeť domáceho 
násilia - dieťa alebo žena s prosbou o 
pomoc, neposudzujte, nakoľko sú 
informácie, ktoré uvádza podľa vás 
pravdivé a násilie závažné. Požiadať o 
pomoc je ťažký a dôležitý krok.

Ďalšie kontakty pomoci vyhľadáte na www.zastavmenasilie.gov.sk
alebo na www.detstvobeznasilia.gov.sk

Ak máte podozrenie, že žena vo 
vašom okolí je týraná alebo inak 
zneužívaná, alebo ste sami 
obeťou, volajte políciu 158 
alebo Národnú linku pre ženy 
zažívajúce násilie 0800 212 212.

Ak ste oslovili obeť domáceho násilia a 
ona vašu pomoc odmietla, alebo sa 
Vám snažila podozrenie vyhovoriť, 
buďte trpezlivý. Veľa obetí tak robí z 
obáv alebo zahanbenia. Vami vyslaný 
signál o tom, že máte záujem pomôcť 
je pre obeť dôležitý pre čas, keď bude 
pripravená pomoc prijať alebo akútne 
potrebovať.

z a s tav m e
n á s i l i e  a j  v  č a s e  i z o l á c i e

A k  m át e  p o d o z r e n i e . . .

#týkasamato

Národné koordinačné stredisko pre riešenie
problematiky násilia na deťoch

Ján Buzássy oslávil  
85. narodeniny

Karlovešťan Ján Buzássy je autorom 
mnohých básnických zbierok. Do sloven-
skej literatúry sa zapísal aj ako šéfredak-
tor Mladej tvorby, predseda Asociácie or-
ganizácií spisovateľov Slovenska a laureát 
Ceny Dominika Tatarku.  

Alica Emilija
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Reprezentantky v synchronizovanom plávaní  
sa cítia ako ryby na suchu

Mal to byť športový vrchol 
tohto roka. Pandémia 
však spôsobila škrty aj 

vo svete športu. Olympijské hry, 
na ktoré si robili zálusk aj repre-
zentantky Slovenska v synchro-
nizovanom plávaní, organizátori 
presunuli na budúci rok.

„Presunutím olympiády sa určite 
plány nielen nám, ale aj mnohým 
športovcom skomplikovali, keďže sa 
mnohé súťaže zrušili a príprava sa  
o rok predĺžila. Mnohým športovcom 
to, žiaľ, skomplikovalo ich športovú 
kariéru. Iným to pomohlo, pretože 
majú viac času na prípravu. Samo-
zrejme, aj dievčatá chápu vážnosť 
situácie, a preto úplne súhlasia  
s týmto rozhodnutím, pretože zdravie 
nás všetkých je prvoradé,“ komentuje 
aktuálnu situáciu ich manažérka Lívia 

Allárová.
Slovenské reprezentantky v syn-

chronizovanom plávaní ešte nemajú 
olympijskú miestenku vo vrecku.  
„V synchronizovanom plávaní sa 
vždy približne pol roka pred usku-
točnením olympiády organizuje 
svetová olympij ská kvalifikácia, kde 
sa z každej krajiny môže zúčastniť 
jeden pár, a tam sa dievčatá bijú  
o olympijskú miestenku. Získa ju len 
22 párov z celého sveta, čo je veľmi 
náročné,“ približuje postupový kľúč 
Lívia Allárová.

Dievčatá trénujú spoločne na diaľku 
cez video chaty. Ich trénerka Kseniya 
Sidorenko im nahráva a posiela videá 
s cvičeniami. Chodia behať, posilňujú 
a robia strečing na suchu. Hlavne pre 
plaveckú obec je táto situácia ťažká. 
Strácajú kontakt a cit pre vodu. 

Pre Natáliu Pivarčiovú a Viktóriu 
Reichovú je sesterská dvojica Lívia  
a Lucia Allárové, ktoré reprezentova-
li Slovensko na olympiáde v Sydney, 
veľkým vzorom. Sestry absolvovali 
svoju olympijskú prípravu pred 20 
rokmi aj v bazéne na Dlhých dieloch, 
vtedy ešte v starom šate. Jeho re-
konštrukcia nadchla aj bývalú repre-
zentantku. 

„Otvorenie bazéna nás veľmi poteši-
lo, na túto chvíľu sme čakali niekoľko 

rokov. Berieme ho ako náš domáci 
bazén, keďže so sestrou Luciou sme 
v tomto bazéne strávili stovky hodín. 
Pomohol nám kvalifikovať sa na olym-
piádu v Sydney 2000. Okrem pekných 
nových priestorov má aj skvelých 
zamestnancov, v prvej línii s Evkou 
Štangovou. Bazén nám veľmi pomo-
hol v tréningovej príprave, keďže  
v Bratislave nemáme veľa bazénov,“ 
zakončila Lívia Allárová.              -ab-; 

Foto: osobný archív Lívie Allárovej

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

Inzercia

Takto vyzerajú slovenské reprezentantky 
Viktória Reichová (vľavo) a Natália  

Pivarčiová počas súťažného dňa
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Vážení starší občania, 
jedným z našich hlavných cieľov je ochrana 
Vášho zdravia. 
Naše základné odporúčanie je zostať doma 
aj napriek uvoľneniu opatrení.

Nevychádzajte von. Neprijímajte návštevy. 
Nechoďte do obchodných centier. 
Ak máte rodinných príslušníkov, požiadajte ich o to, 
aby vám nakúpili alebo priniesli lieky.  Udržujte s nimi 
každodenný telefonický kontakt. 
Nestretávajte sa, ak to nie je potrebné.

V prípade, ak nemáte rodinných príslušníkov alebo 
známych, ktorí vám vedia nakúpiť a priniesť 
nevyhnutné veci, kontaktujte nás na tel. č.: 

i

i

0940 637 100 
0940 634 135 
0940 634 167 

0940 634 199 
0940 634 129 
0940 634 136 

Karlova Ves bude poskytovať seniorom službu dovozu 
potravín a liekov. V tejto situácií samozrejme bezplatne. 

Zavolajte nám a prihláste sa. Urobíme všetko, čo je 
v našich silách, aby ste mohli zostať doma a v bezpečí. 

Dana Čahojová, starostka


