Oficiálny mesačník mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Návrat detí do škôl
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Rekonštrukcia trate

Rodičia musia pri
nástupe detí do škôlok
dodržať prísne
pravidlá
Viac na s. 2

Karloveská poliklinika

Tretia etapa
pokračuje
na plné obrátky
Viac na s. 4

Poliklinika
bude mať nové
toalety aj výťah
Viac na s. 6

Karloveské deti a žiaci
sa vracajú do škôl!

U

Po takmer troch mesiacoch sa deti vrátili do školských lavíc
radiátory), chodby, schodiská, jedálne
a v areáloch MŠ aj hracie prvky
a hračky. Veľkým upratovaním prešli
aj priestory základných škôl.
-bh-; Foto: MiÚ

terských školách čistili všetky herne
(hračky, kuchynské kútiky, náby
tok, sedačky, stoličky), hygienické
zariadenia (sanitu, podlahy a steny),
šatne (skrinky zvonka aj zvnútra,
police), spálne (postele, kryty na
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li na to mnohí rodičia, ktorí chceli
plnohodnotne nastúpiť do práce. Sme
radi, že sa to v týchto dňoch stáva
realitou,“ povedala starostka Kar
lovej Vsi Dana Čahojová.
„Deti nám chýbali, pani učiteľky sa
tiež tešili do práce. Rodičia nám písali, že im chýbame,“ dodala riaditeľka
MŠ Majerníkova 11 Iveta Ryzá. Kar
lova Ves spustila vo svojich deviatich
škôlkach veľké upratovanie už v prvej
polovici mája. „Zamerali sme sa na
čistenie a dezinfekciu všetkých priestorov, exteriérových prvkov, hračiek,
skladačiek aj stavebníc. Chceli sme
deťom zabezpečiť návrat do krásneho a hygienicky čistého prostredia,“
doplnila riaditeľka MŠ Kolískova 14
Monika Šuleková.
Upratovačky v karloveských ma

lo
Kar

čiteľky a učitelia v mater
ských a základných školách
v týchto dňoch vítajú stovky
detí a žiakov. Po koronakríze sa
vracajú do škôl. Najmä učiteľky
v materských školách otvorene
priznávajú, že mesiace bez detí
boli náročné. Chýbali im. To isté
sa však dá povedať aj o pedagógoch
zo základných škôl, ktorí začínajú
vyučovať žiakov prvých až piatych
ročníkov. Niet totiž nad osobné
vyučovanie v klasickej triede, s kla
sickou tabuľou, a najmä v kolektíve
známych spolužiakov.
„Teší nás, že najzlovestnejšie
scenáre sa nenaplnili. Signály, že sa
blíži termín opätovného otvorenia
našich materských a základných škôl,
sme zaznamenali už v máji. Čaka-
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Školstvo v čase koronakrízy

jún 2020

Keď na brány Európy zaklopal
nový nebezpečný koronavírus, mnoho Slovákov, ktorí dlhodobo žijú
v zahraničí, sa radšej vrátilo na rodnú hrudu. S úľavou a pocitom, že sú
doma, prekračovali hranice Sloven
ska.
A práve v tomto neľahkom období
si pripomíname sté výročie ukotvenia
južných hraníc Slovenska tak, ako ich
poznáme dnes. Vo veľkej sále paláca Veľký Trianon, ktorý postavil vo
Versailles francúzsky kráľ Ľudovít
XIV., 4. júna 1920 podpísali víťazné mocnosti Spojené štáty, Veľká
Británia, Francúzsko a Taliansko
a ich spojenci Rumunsko, Kráľovstvo
Srbov, Chorvátov a Slovincov (niekdajšia Juhoslávia) a Česko-Slovensko
mierovú zmluvu s Maďarskom ako
nástupníckym štátom bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie. Touto zmluvou boli z hľadiska medzinárodného
práva určené a víťaznými mocnosťami garantované hranice Česko-Slo
venska, a tým i dnešnej Slovenskej
republiky s jej južným susedom.
Pre Slovákov to bol nesmierne
významný akt, najmä keď si uvedomíme, že Slovensko ako územný
celok nikdy predtým neexistovalo.
Česká časť spoločného štátu mala
so susedmi svoje historické hranice.
A aj na severe Slovenska bola hranica
historicky daná z čias Uhorska. Južné
ohraničenie Slovenska však neexistovalo. Preto je Trianonská zmluva
pre náš štát a národ zásadná. Hranice
Slovenska v podobe určenej touto
zmluvou, okrem obdobia druhej
svetovej vojny a malých zmien po
tejto vojne, keď boli k územiu Slo
venska pripojené aj tri dediny v okolí
Bratislavy (Jarovce, Rusovce a Čunovo), existujú už 100 rokov.
Napokon vďaka povojnovým zmluvám a začleneniu do Česko-Sloven
ska sa aj Karlova Ves stala pohraničnou obcou. Aj za Rakúsko-Uhorska
sa nachádzala na hranici Uhorska
s rakúskou časťou monarchie, ale až
po vzniku Česko-Slovenska vznikla na
Dunaji skutočná hranica. V medzivoj
novom období ešte bez prísneho
režimu, čo sa však v päťdesiatych
rokoch minulého storočia zásadne
zmenilo.
A tak keď sa raz v budúcnosti zasa
bude dať znovu slobodne cestovať
a vaše kroky povedú do Paríža, myslite na to, že to nie je len Louvre,
Eiffelova veža či Notre Dame, ale že
neďaleko odtiaľ, vo Versailles, sa nachádza miesto, kde boli uznané južné
hranice nášho štátu. Rozhodne stojí
za návštevu, prípadne i za položenie
kytice či fotografiu na pamiatku.
Miroslav Špejl, redaktor

www.karlovaves.sk

Rodičia musia pri nástupe detí
do školy dodržať prísne pravidlá

Š

kola volá! Hoci by sa mohlo
zdať, že je september, práve
sa začal jún. Po nečakaných,
a nie celkom vítaných dvoch me
siacoch strávených doma, sa veľa
rodičov aj detí teší z opätovného
otvorenia materských a základných
škôl. Aj keď sa zatiaľ týka žiakov
prvých až piatych ročníkov základ
ných škôl, škôlkarov, a navyše ich
návrat je dobrovoľný. Je teda na
rodičoch, či sa rozhodnú poslať svo
je dieťa do školy, alebo ho necha
jú doma. Návrat je však spojený
s pravidlami a obmedzeniami. Tie
vyplývajú z rozhodnutí ministra
školstva, opatrení Úradu hlavného
hygienika SR a usmernení Mi
nisterstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR.

Povinnosti rodičov škôlkarov od 1. júna

l mať rúško, dodržiavať odstupy a používať dezinfekciu pri

privádzaní dieťaťa do MŠ

l odovzdať dieťa zamestnancovi školy, ktorý ho prevezme

po zmeraní teploty

l uhradiť vopred školné, stravné a réžiu za mesiac jún pred

nástupom do MŠ

l dodržiavať pravidlá nosenia hračiek z domu do MŠ

l denne pri odovzdaní dieťaťa do MŠ podpísať prehlásenie

o zdravotnom stave dieťaťa

l zabezpečiť čisté prezuvky, denne čisté rúško a náhradné rúško
l zabezpečiť  pre dieťa dezinfekčný gél na ruky, krabicu

vyťahovacích papierových vreckoviek, rolku utierok

l pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ predložiť písomné vyhláse-

nie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia

l v prípade, že u dieťaťa vznikne podozrenie alebo potvrdené

ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informovať učiteľku a riaditeľku MŠ
l bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bude dieťaťu nariadená
lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom

Aj naďalej bude
potrebné dodržiavať
hygienické opatrenia

„Karlova Ves otvára všetky základné aj materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a zabezpečila
v nich všetko podľa predpísaných
hygienických požiadaviek. Najväčšie
bremeno prípravy na obnovenie
vyučovania však ležalo na pleciach
riaditeľov škôl. Museli zabezpečiť
nielen vyučovanie v skupinách,
s limitovaným počtom pedagógov,
ale zároveň naďalej zabezpečiť aj
dištančnú výučbu, čo nebolo vôbec
jednoduché,“ informuje vedúca od
delenia školstva Iliana Medviďová
o nevyhnutných opatreniach, ktoré
musela Karlova Ves pred opätovným
otvorením škôl vykonať.
Riaditelia škôl v druhej polovici
mája poslali rodičom dotazník, na
základe ktorého overili predbežný
záujem z ich strany o umiestnenie
dieťaťa v materskej škole, prípadne
žiaka v základnej škole. Potom
museli overiť, koľko pedagogických
a nepedagogických zamestnancov
môže nastúpiť do práce. Vo viacerých
školách sú totiž zamestnanci, ktorí
patria do rizikových skupín, ako sú
napríklad zamestnanci starší ako 60
rokov.
Súčasťou dotazníka boli aj hy
gienicko-epidemiologické a organi
začno-technické opatrenia, ktoré mu
sia rodičia detí dodržať v prípade, že
sa rozhodli poslať svoje dieťa opäť do
školy či škôlky.
-mš-; Foto: ilustračné
(internet)
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Kríza ukázala rodičom, aká náročná je práca pedagóga

U

čiteľom je dobre. Majú
pracovný čas, o akom veľa
ľudí sníva. K tomu dva me
siace letných prázdnin, ďalšie dni
voľna počas jarných a jesenných
prázdnin. Je im sveta žiť. Takto
ešte donedávna videli povolanie
učiteľa niektorí rodičia. O tom, že
pedagógovia musia pripravovať
učebné plány aj počas voľných dní,
že písomky a diktáty opravujú aj
po večeroch, na úkor rodiny, hovorí
málokto. „Med lízať“ nie je ani prá
ca s niektorými deťmi, ktoré svojím
správaním kopírujú rodičov. Kríza
však zasiahla a v tomto ohľade mož
no bola aj trochu potrebná. Rodičia
museli na seba prevziať časť povin
ností pri vzdelávaní svojich detí.
Mnohí sú radi, že sa to skončilo
a brány škôl sa opäť otvárajú.
Rodičia boli v čase epidémie
pod enormným tlakom, upozorňu
je klinická psychologička z Vý
skumného ústavu detskej psychológie
a patopsychológie Judita Malíková.
K pracovným výkonom a k starostli
vosti o domácnosť im pribudla po
vinnosť učiť sa s deťmi, plniť s nimi
školské úlohy, kontrolovať učivo,
kontrolovať dieťa. Tento tlak sa mo
hol rýchlo pretaviť do frustrácie,
a následne aj do pocitov zlyhania.

„Treba si uvedomiť, že dieťa je
v škole schopné podávať iný výkon
ako v domácom prostredí, a to aj
s prihliadnutím na dynamiku v triede,
rešpekt voči učiteľovi, presné časovo
vymedzené vyučovanie či hodnotenie prostredníctvom známok. Učiteľ
hodnotí žiaka známkou. Rodič nie.
Dostávame sa do situácie, keď momentálne získaná známka od učiteľa
nie je len hodnotením žiaka, ale aj
hodnotením prípravy, ktorú s ním absolvoval rodič. Predpokladom, ako sa
pri domácej výučbe svojho dieťaťa ne
zblázniť, je upustiť od svojich ambícií
dieťaťu plne nahradiť učiteľa,“ myslí
si Judita Malíková.
Nedržte sa striktne učebných
osnov
Situácia, keď rodičia žiakov ak
tuálne od šiesteho ročníka základných
škôl musia v domácnosti suplovať
aj rolu učiteľa, je podľa nej náročná
a nie je trvale zvládnuteľná, pokiaľ si
rodič aj dieťa neuvedomia hneď nie
koľko základných faktov. Základným
je, že doterajšia úloha rodiča bola
dieťa milovať a vychovávať, nie ho
učiť a známkovať. Ambíciou rodiča
preto podľa Judity Malíkovej nemá
byť stopercentne sa držať učebných
osnov, ktoré boli plánované za iných
situácií.

Učenie s dieťaťom v domácom
prostredí značne ovplyvňuje stres
a tlak, ktorý je kladený na dieťa,
rodiča, ale aj na učiteľa. Redukovaním
tohto stresu a tlaku priamo porastie aj
nadhľad na situáciu a dosiahnu sa lep
šie výsledky.
Budeme si väčšmi vážiť prácu
učiteľov?
Psychologička si tiež myslí, že
rodičia si budú po tejto skúsenosti
väčšmi vážiť prácu učiteľov. Okúsili,
aké náročné je plniť plány, osnovy,

byť s deťmi a viesť ich pri výučbe
k dobrým výsledkom. „Zároveň však
rodičia v tejto situácii mohli plne
okúsiť, aké je byť v koži ich dieťaťa.
Lepšie vnímajú, aký tlak je počas
školského roka kladený na ich dieťa.
Neustále úlohy, dodržiavanie tempa učebných osnov, známkovanie
a prípadná frustrácia z toho, že
napriek úsiliu sa nedostaví adekvátne
hodnotenie,“ uzatvára klinická psy
chologička Judita Malíková.
-mš-; Foto: ilustračné (internet)

Anketa s riaditeľmi karloveských základných škôl
Pociťovali ste vy osobne alebo vaši kolegovia pred krízou zo strany rodičov tendenciu zľahčovať, či priam dehonestovať prácu učiteľov a ich
postavenie v osobných rozhovoroch, verejne či priamo pred žiakmi? Myslíte si, že po skúsenosti, keď si rodičia mohli vyskúšať pozíciu učiteľov
svojich vlastných detí, môže dôjsť k zmene pohľadu rodičov i celej spoločnosti na význam práce učiteľov?

Eva Horníková,
riaditeľka,
ZŠ Karloveská 61

Práca učiteľa nie je len učenie, či už v triede, alebo
vo virtuálnom priestore. Predchádza tomu dôsledná
príprava a v korona dobe k tejto príprave pribudlo
aj efektívne využívanie informačno-komunikačných
technológií. Pohľad rodičov na prácu učiteľa a celého
pedagogického tímu určite súčasná doba poopravila,
možno zmenila a možno sa niektorí len utvrdili v tom,
že je veľmi náročná. Nastavenie vhodnej komuniká
cie s rodičmi a žiakmi bola prvoradá úloha vedenia
školy. Myslím, že sme to zvládli a denne podávame
rodičom pomocnú ruku, oni nám zasa vyjadrujú pod
poru. Z konštruktívnej kritiky sme vyvodili závery
a pracovali sme na zlepšení online vyučovania. Rodič
sa stal naším kolegom.
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Pavol Bernáth,

riaditeľ,
ZŠ Alexandra Dubčeka,
Majerníkova 62

Za posledné desaťročia učiteľ stratil svoje vážené
postavenie v spoločnosti. Debaty v spoločnosti pou
kazovali len na „krátky pracovný čas“ a „prázdniny“
počas roka. Výchova a vzdelávanie sa dostali na
okraj záujmu spoločnosti. Vďaka možnosti internetu
sa útoky na učiteľov stali bežnou súčasťou ich práce.
Samozrejme, je tu skupina rodičov, ktorá si plne uve
domuje, aké náročné je v súčasnosti pracovať s deťmi,
zaujať ich, udržať ich pozornosť, vzdelávať ich a pri
pravovať na život v modernej spoločnosti.
V tomto neľahkom období rodičia museli a v prípade
starších žiakov stále musia skĺbiť vlastnú prácu,
domácnosť a vzdelávanie svojich detí. Každý z našich

učiteľov sa snaží vychádzať rodičom v tejto situácii
maximálne v ústrety. No každý žiak nemá rovnaké
možnosti (internetové pripojenie, počet PC doma
atď.), o to je práca učiteľov náročnejšia.

Dana Ihnaťová,
riaditeľka,
SŠ Tilgnerova 14

Sme spojená škola a máme veľa žiakov aj veľa rodičov,
takže sa stretávame s rôznym spektrom názorov. Veľká
väčšina rodičov vystupuje korektne vo vzájomných
rozhovoroch. Samozrejme, že sa občas stretneme aj
s rozdielnym názorom rodiča na prácu jednotlivých
učiteľov. A či si myslím, že dôjde k zmene pohľadu na
význam práce učiteľa? Myslím si, že áno.

www.karlovaves.sk
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Rekonštrukcia trate pokračuje Reštaurácie dali lekárom
jedlo zadarmo
na plné obrátky

T

ri reštaurácie z Karlovej Vsi
napriek výrazným výpad
kom v denných tržbách
mysleli na iných. Ostravarna
Amélia, Naše hospoda – Karloveská
a Reštaurácia SK – HU Étterem
z Dlhých dielov sa bez nároku na
honorár rozhodli darovať infekto
logickému oddeleniu UNB desiatky
obedov denne.
„Od zapojených reštaurácií, ktoré

P

ráce na úseku od tunela pod
hradom po Molecovu sú naj
dlhšou a najkomplikovanej
šou etapou rekonštrukcie elek
tričkovej trate. V priebehu mája
odkopali električkový zvršok a spo
dok, osadili novú drenáž a napájali
nové káble v úseku tunel – Lafran
coni. Pracovalo sa aj na rozšírení
komunikácie na Nábreží armád
neho gen. L. Svobodu.

V júni budú pokračovať práce na
nových vrstvách železničného spod
ku a zvršku s tým, že sa už začne aj
s montážou pevnej jazdnej dráhy
zhruba na polovici úseku.
Pokračovali aj dokončovacie práce
na 1. a 2. etape rekonštrukcie. Stále
sa pracuje na úprave komunikácií,
značenia a na dokončení podchodov.
-mš-; Foto: MiÚ

to nemali ľahké a mnohé z nich sa zo
dňa na deň začali transformovať na
donášky, to bol úžasný prejav spolupatričnosti a podpory tým, ktorí boli
a ešte sú najzraniteľnejší a často
nemali čas ani najesť sa, či myslieť na to, že sú hladní. Prihláseným
reštauráciám ďakujeme za podporu,“
uviedla Kamila Slašťanová, koor
dinátorka projektu #jedlozdravotni
kom.
-mš-; Foto: MiÚ

Kolektívy dvoch zo zúčastnených reštaurácií,
vľavo Naše hospoda - Karloveská, vpravo Ostravarna Amélia

Používatelia zelených kolobežiek musia dbať
Diskusia obyvateľov
na dodržiavanie pravidiel
v sieti Facebook, profil Karlova Ves
Michal Beňo: hocičo, čo zníži počet áut je dobré. ľuďom vadí že sú
neorganizovane odložené, ale že je celá ulica zaprataná špinavým
a smradľavým šrotom (autami) na to si už zvykli do takej miery, že sa
nad tým ani nezamyslia.
Martin Spodniak: prekaza mi ze ich nevedia poriadne odlozit
a nechaju ich v strede chodníku inac pohoda.
Ministerstvo dopravy vyzýva,
aby boli používatelia kolobežiek pri ich parkovaní
ohľaduplní a mysleli na
bezpečnosť ostatných

P

rinášajú ekologickú alter
natívu pre dopravu ľudí
počas koronakrízy, a tiež
pri dopravných obmedzeniach.
Často sú však nedbalo pohodené
uprostred chodníka či v blízkosti
priechodu pre chodcov. Niektorí
užívatelia nemyslia na to, že chod
níky patria chodcom.
Operátor zelených elektrických
kolobežiek by mal zabezpečiť, aby
užívatelia nejazdili po chodníkoch,
ale využívali existujúce cyklotrasy
a cestu. Vyplýva to zo stanoviska
hlavného mesta, podľa ktorého zod
povednosť za správanie užívateľov
služby je plne v rukách spoločnosti
www.karlovaves.sk

Bolt ako jej prevádzkovateľa.
„Vzhľadom na chýbajúcu legislatívu na národnej úrovni, ktorá by
riešila zdieľanú ekonomiku komplexne, pripravila Bratislava súbor
pravidiel a odporúčaní, ktoré budú
rešpektovať chodcov, ale zároveň
umožnia dostupnosť tejto služby pre
obyvateľov a návštevníkov,“ infor
muje hovorkyňa Bratislavy Katarína
Jánošíková.
Mesto odporúča miesta na par
kovanie týchto alternatívnych do
pravných prostriedkov, a to napríklad
paralelne s chodníkom a pri stojanoch
na bicykle. Nesmú však obmedzovať
iné zdieľané služby a nesmú byť

Lucia Polončáková: prekazaju mi, ze su neorganizovane odstavene
kdekolvek a akokolvek, casto cez stred chodnikov a pod...ak by bol
s tym poriadok, kludne nech su.
Michal Varecha: podľa mňa sú tie kolobežky dobrý nápad.
Počas pekného počasia je to veľmi dobrá alternatíva na presun na
krátke vzdialenosti. Jedine čo mi vadí, že nemajú žiadne vyhra
dené miesta na parkovanie.
Juraj Štancel: Práve to ze ich môžete nechať aj mimo vyhradených
stojisk je najlepšia vec. Ak budu fungovať rovnako ako bicykle,
ktoré sú väčšinou na nepraktických miestach, nebudem ich používať.
Juraj Šrámek: ok, v poriadku, dobra vec, len by im mohli
nastavit svetla, vecer svietia neuveritelne do oci.
Tomáš Petrík: Buducnost je v zdielanej ekonomike, takze pritom
nost takejto moznosti beriem vsetkymi desiatimi. Samozrejme,
ludia sa musia naucit nenechavat ich uprostred chodnika, a pod.,
taka elementarna slusnost.
zaparkované na zástavkách MHD.
Podľa
Ministerstva
dopravy
a výstavby SR je parkovanie v kom
petencii samospráv. Takzvané voľné
parkovanie kolobežiek či bicyklov

však nepovažuje za bezpečné. Pre
užívateľov kolobežiek platia pravidlá
ako pre ostatných účastníkov cestnej
premávky.
-mš-; Foto: MiÚ
K ARLOVESKÉ NOVINY

Doprava
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Oprava poškodených úsekov
chodníkov

Z

nížená frekvencia ľudí na
uliciach a zavreté brány ma
terských škôl využil miest
ny úrad na rekonštrukciu výtlkov
a iných nerovností na komu
nikáciách.
Areály materských škôl patria
k objektom, ktoré má miestny úrad
v dlhodobej investičnej stratégií.
Okrem budov je potrebná aj údržba
chodníkov či iných asfaltových plôch
priľahlých k materským školám.
Odstávku materských škôl sa podarilo
využiť na rekonštrukciu asfaltových
nerovností v MŠ Majerníkova 11,
MŠ Borská a MŠ Kolískova, a to bez
potreby obmedzenia vyučovacieho

procesu.
Oprava zničených častí chodníkov
v rámci vonkajších priestorov pre
behla na uliciach Matejkova, Jam
nického, Ľudovíta Fullu, Jána Stani
slava, Adámiho a Ferdiša Kostku. Na
Jamnického a Karloveskej navyše
opravili poškodené vpusty, pričom
prepadnuté plochy museli pozdvihnúť
do pôvodnej výšky. Na niektorých
chodníkoch v prípade väčšieho úhrnu
zrážok nerovnosti spôsobovali, že tam
stála voda. Tento problém sa podarilo
odstrániť na Adámiho ulici. Okrem
chodníkov sa časť rekonštrukcie za
merala aj na parkovacie plochy.
-ab-; Foto: MiÚ

Na projekte výstavby chodníka
a osvetlenia na Starých
gruntoch sa pracuje

Nový asfaltový povrch položili aj pri vjazde
na parkovisko na Ulici Ľudovíta Fullu

Názor poslancov
Robí hlavné mesto dostatočné kroky,
aby sa chodník a verejné osvetlenie v tejto lokalite
vybudovali čo najskôr?
Dana Čahojová

O

pravená cesta, no stále bez
chodníkov a verejného
osvetlenia. Takto to vyzerá
na čoraz frekventovanejšej komu
nikácii Staré grunty. Hoci to tak
nevyzerá, na výstavbe chodníka aj
osvetlenia mesto pracuje a chystá
projektovú dokumentáciu. V prie
behu letných prázdnin by mohol
magistrát vydať pre túto investíciu
záväzné stanovisko.
Realizáciu investície pre Karlovu
Ves zabezpečí mestská organizácia

(Naša Bratislava)

Generálny investor Bratislavy (GIB).
„Po dokončení bude projektová dokumentácia zaslaná na príslušný
stavebný úrad so žiadosťou o vydanie
stavebného povolenia. V závislosti od
pridelených finančných prostriedkov
sa v ďalšom roku pristúpi k vyhláseniu verejného obstarávania na výber
zhotoviteľa stavby, samotnej výstavby
chodníka, i na dobudovanie osvetlenia na Starých gruntoch,“ informuje
hovorkyňa hlavného mesta Katarína
Jánošíková.
-mš-; Foto: MiÚ

Vybudovanie chodníka a verej
ného osvetlenia na komunikácii
Staré grunty je našou trvalou a naj
väčšou požiadavkou, ktorú požadu
jeme od hlavného mesta pre Kar
lovu Ves už niekoľko rokov. Hoci
Generálny investor mesta Bratislavy
už začal s prípravnými prácami,
tempo je príliš pomalé. Každým
dňom sa obávame, aby na ceste
nedošlo k nešťastiu, a preto trváme
na vyčleňovaní potrebných financií
a pokračovaní príprav aj v tomto ťaž
kom pokoronovom období.

Peter Lenč

(Naša Bratislava)

Privítal by som aktívnejší a rýchlej
ší postup mesta v tejto veci. K nevôli
karloveských poslancov v mestskom
zastupiteľstve prišlo ku kráteniu roz
počtu pre Generálneho investora

Chýbajúci chodník a osvetlenie ohrozujú chodcov
najmä vo večerných hodinách
K ARLOVESKÉ NOVINY

Bratislavy na výkup pozemkov pre
chodník na Staré grunty. Pevne verím,
že to nespomalí postup mesta a táto
dlho očakávaná a potrebná investí
cia do verejnej infraštruktúry nebude
ohrozená.

Branislav
Záhradník

(Naša Bratislava)

Vybudovanie chodníka s osvetle
ním na Starých gruntoch je jednou
z vážnych priorít našej mestskej časti
s ohľadom na bezpečnosť našich oby
vateľov. Subjektívne sa mi môže javiť,
že Generálny investor Bratislavy po
stupuje pomaly, lebo si uvedomujem,
že už „včera bolo neskoro“ a chodník
je tam akútne potrebný. Objektívne
však musím povedať, že proces projek
tovania, územného a stavebného po
voľovania, majetkovoprávneho vyspo
riadania, obstarávania, až po realizáciu
stavby je zložitý a časovo náročný.
Dôležité však je, aby hlavné mesto
v danej veci postupovalo rýchlo, ope
ratívne a bez zbytočného zdržania.

Karlova Ves je
aj na Facebooku
www.karlovaves.sk
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Transparency International
Slovensko hodnotila župy

N

apriek bodovému polepše
niu oproti roku 2017 je
Bratislavský samosprávny
kraj (BSK) podľa hodnotenia
Transparency International naj
menej transparentnou slovenskou
župou.
Transparentnosť žúp sa postupne
zlepšuje. V trojročnom porovnaní
sú výraznými skokanmi košická,
banskobystrická a trnavská župa.
Pozíciu lídra si udržala trenčian
ska župa a naďalej je jediným kra
jom so známkou transparentnosti A.
Bratislavská župa si polepšila o štyri
percentá, celkovo však klesla o dve
priečky a spomedzi ôsmich krajov
zostala na poslednom mieste.
Z hodnotenia Transparency Inter
national vyplýva, že dôvodom nižšej
pozície bratislavskej župy môže byť
spustenie nového webu. Ten podľa
hodnotiacej správy zatiaľ nedosahuje
informačnú úroveň webových sídel
ostatných krajov. Najhoršie vyšiel
BSK v piatich z jedenástich oblastí
– od prístupu k informáciám, cez per

sonálnu politiku, etiku až po podniky
a organizácie a dopravnú politiku.
Pozitívnym trendom je nárast počtu
žúp podporujúcich komunity cez par
ticipatívny rozpočet, medzi nimi aj
BSK. Poradovníky na umiestnenie
v zariadeniach sociálnych služieb
zverejňuje už päť krajov, všetky už
prijali etické kódexy zamestnancov.
Na polovicu sa zvýšil aj pomer re
ferentov prijímaných cez výberové
konania, takto prijímaných je aj 75
percent vedúcich odborov a takmer
66 percent vedúcich oddelení.
Najväčšími rezervami vo väčšine
prípadov ostáva nezverejnený pra
covný program županov. Až päť kra
jov nezverejňuje informácie o výsled
ku verejných obchodných súťaží na
predaj a prenájom majetku. Volení
predstavitelia si určili etické pravidlá
zatiaľ len v troch krajoch.
-ab-; Foto: ilustračné (internet)

Názor župných poslancov za Karlovu Ves
Kde by mal podľa vás Úrad BSK „pridať“, aby sa zlepšil v rebríčku transparentnosti?

Lívia Poláchová
(nezávislá)

Rebríček beriem ako pomocné
kritérium hodnotenia práce župy.
Úrad BSK pod vedením Juraja Dro
bu sa v mnohých oblastiach výrazne
posunul k lepšiemu. Čiastočne sa pod
zlé hodnotenie podpísali aj zatvorené
inštitúcie a školy počas koronakrízy,
ktoré neodpovedali na otázky hod
notiteľov. Sú však veci, za ktoré plne
zodpovedá vedenie úradu. Napríklad
žiadne alebo netransparentné vý
berové konania na niektorých čle
nov predstavenstiev podnikov župy.

Poliklinika bude mať
nové toalety aj výťah

D

o ôsmich mesiacov by mali
byť kompletne zrekonštruo
vané všetky sociálne za
riadenia v budove karloveskej

polikliniky. V detskom pavilóne
pribudne nový výťah, ktorý tam
chýbal od zriadenia polikliniky.
„Práce na rekonštrukcii toaliet

Nový výťah zlepší prístup do budovy polikliniky najmä malým pacientom
a ich rodičom
www.karlovaves.sk

Peter Buzáš
(nezávislý)

Nie je dôvod hľadať priamu úmeru
medzi mierou korupcie a hodnotení
žúp z pohľadu transparentnosti. Trans
parentnosť totiž nemeria korupčné
správanie, ale len nastavenie pravidiel
a otvorenosť voči verejnosti a verej
nej kontrole. Za dva a pol roka sa
v transparentnosti BSK udiali mnohé
zmeny k lepšiemu. Avšak skutočnosť,
že sa náš samosprávny kraj až v 5
z 11 hodnotení ocitol na poslednom
mieste hodnotenia žúp, je zarážajúca
a varovná.

Dana Čahojová
(Naša Bratislava)

môžu síce na určitý čas mierne skomplikovať návštevníkom a personálu
pohodlie pri návšteve lekára, ale ne
pochybujem o tom, že výsledok bude
za to stáť. Vynovené toalety naši
klienti určite ocenia. Napokon, o ich
výmenu sa usilujeme už nejaký čas,"
informuje riaditeľka polikliniky Silvia
Némethová.
Výstavba výťahu bude prebiehať
v dvoch fázach. Najprv postavia šach
tu a do nej potom nainštalujú výťah,
na ktorý je dodacia lehota pomerne
dlhá.
„Obidve veľké investície v hodnote viac ako 532-tisíc eur, ktoré
poskytol zriaďovateľ našej polikliniky
Bratislavský samosprávny kraj, by
mali byť ukončené do ôsmich, resp.
šiestich mesiacov od odovzdania
stavby. Samozrejme, pokiaľ pôjde
všetko tak, ako má, a nenastanú nejaké nepredvídateľné komplikácie,"
dodáva Silvia Némethová.
-mš-; Foto: MiÚ

Niekedy si ani neuvedomujeme
akou výhodou je mať polikliniku tak
blízko, že netreba cestovať na vzdia
lenejšie miesto. Hoci Bratislavský
samosprávny kraj investuje veľa pro
striedkov do obnovy budovy, čoraz
ťažšie sa obsadzujú ambulancie po
trebnými špecialistami.

Branislav
Záhradník

(Naša Bratislava)

Treba oceniť, že Bratislavský samo
správny kraj každoročne investuje do
zlepšenia stavu v budove polikliniky,
lebo je to pre Karlovešťanov veľmi
dôležité zdravotnícke zariadenie.
Zároveň je dôležité dbať aj na
medicínsku stránku situácie v poliklini
ke, aby tam bolo dostatok lekárskych
kapacít, špecialistov a ambulancií, lebo
aj to vnímajú naši občania veľmi citlivo.

K ARLOVESKÉ NOVINY
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Poslanecký zbor privítal nových poslancov

N

etradičné májové zasad
nutie miestneho zastupi
teľstva si budú špeciálne
pamätať dvaja poslanci. Dagmar
Petrová a Jozef Griač zložili v areáli
ZŠ Karloveská 61 poslanecký sľub.
Starostlivosť o verejné priestory
a prednosť zelene pred výstavbou, to
sú hlavné priority poslankyne Dag

mar Petrovej. „Naša mestská časť
je v lone prírody, lesy v našom okolí
sú naším bohatstvom. Sme jednou
z krajín, kde majú občania do lesov
bežne voľný prístup, nie je to vo svete
samozrejmosťou. Ich múdre spravovanie a zveľaďovanie je pre nás všetkých dôležité a mrzí nás necitlivosť pri
nedávnych výruboch. Druhou priori-

Zastupiteľstvo prerozdelilo dotácie

S

ubjekty žiadajúce o dotáciu
podporí mestská časť cel
kovou sumou 75-tisíc eur.
Prerozdelenie prostriedkov schváli
lo miestne zastupiteľstvo na svojom
mimoriadnom májovom rokovaní.
Žiadatelia o dotácie mali možnosť
podať žiadosť v predĺženom termíne,
teda do 31. 12. 2019. Dôvodom
predĺženia bolo zrušenie príspevkovej
organizácie Karloveský športový klub
(KŠK) s tým, že všetky práva a po
vinnosti prechádzajú na zriaďovateľa,

ktorým je mestská časť Bratisla
va-Karlova Ves. Športové odvetvia
združené pod hlavičkou KŠK by tak
po riadnej novembrovej uzávierke
ostali bez možnosti získať dotáciu.
V rozpočte mestskej časti na rok
2020 bola na dotácie pripravená suma
65-tisíc eur, ktorá však bola po do
hode s dotačnou komisiou zvýšená
zmenou rozpočtu o ďalších 10-tisíc
eur. Do termínu na podávanie žiadostí
bolo včas doručených 56 žiadostí.
Všetky žiadosti podali oprávnení

Názory poslancov
Anna Zemanová
(nezávislá)

Takmer 30 rokov práce v občian
skom združení mi prinieslo poznanie,
že peniaze (dotácia) z pasívneho obča
na aktívneho neurobí. Preto si myslím,
že je potrebné podporovať aktívnych
Karlovešťanov, ktorí svojou aktivi
tou strhnú k činorodosti svoje okolie.
Je jedno, či sú deti, dospelí alebo senio
ri, je jedno. či pôsobia v športe, kultúre,
seniorprojektoch, alebo sa starajú
o verejné priestory, dôležité je, že sú
užitoční pre tých druhých, pre ostatných
Karlovešťanov. Ideálne je, keď zo svojej
činnosti ešte majú aj radosť.

K ARLOVESKÉ NOVINY

tou pre mňa bude zlepšenie starostlivosti o verejné priestory a ich zmysluplné využitie, žiadne zahusťovanie
výstavby na úkor zelene a kvality života,“ povedala poslankyňa Petrová.
Jozef Griač chce svoj poslanecký
mandát využiť najmä na riešenie
problematiky sociálnej starostlivos
ti. „Mrzí ma, za akých okolnosti

prišla možnosť stať sa členom zastupiteľstva, ale urobím všetko pre to,
aby som bol dôstojným nástupcom
pána Rosinu, ktorý bol vynikajúcim
človekom. Mojou prioritou vždy bolo
a bude zlepšovať podmienky sociálne
znevýhodneným skupinám,“ pred
stavil svoju víziu nový poslanec.
-ab-; Foto: MiÚ

žiadatelia. Po termíne boli doručené
ďalšie tri žiadosti. Celkový objem
žiadaných prostriedkov dosiahol 171
680 eur. Vyše dvojnásobná žiadaná
suma musela byť spracovaná dotačnou
komisiou do podoby, ktorú dovoľoval
schválený rozpočet.
Dotačná komisia sa rozhodla aj
napriek zložitej situácii, ktorá vznik
la v súvislosti s pandémiou spôsobe
nou ochorením COVID-19, navrhnúť
miestnemu zastupiteľstvu prideliť

dotácie na rok 2020 v mimo
riadnom májovom termíne zasad
nutia. Hlavným dôvodom tohto
rozhodnutia bola snaha podporiť
jednotlivých žiadateľov, aby sa
zachovala
kontinuita
fungova
nia mimovládnych neziskových
organizácií rozvíjajúcich aktivity
v prospech obyvateľov mestskej časti.
Komisia rozhodla o návrhu pridele
nia dotácie jednotlivým žiadateľom
a o výške poskytnutej dotácie. -ab-

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

Ktorú skupinu žiadateľov je potrebné podporovať najviac?
Daniela
Záhradníková
(nezávislá)

Som rada, že aj napriek „koro
nakríze“ pokračujeme vo finančnej
podpore občianskych združení, ktoré
vykonávajú svoje aktivity v Karlovej
Vsi a pre Karlovešťanov. Najmä ide
o podporu detí, mládeže, športu, komu
nitných aktivít, ale aj aktivít pre našich
seniorov. Myslím si, že práve v ťažkých
časoch musí Karlova Ves pomáhať
a podporovať komunitný život, možno
ešte viac ako v minulosti. Potešilo ma,
že sme jednohlasne na zastupiteľstve
zvýšené dotácie schválili, za čo kole
gom poslancom úprimne ďakujem.

Zuzana Volková
(nezávislá)

Šetriť musíme viac ako inokedy,
ale šetriť treba na správnych miestach.
Zvlášť v týchto ťažkých časoch, ktoré
ohrozujú aj existenciu a mnohoročné
pôsobenie úspešných karloveských
občianskych projektov a iniciatív.
Zaslúžia si našu podporu. Ukončenie
ich činnosti by bolo pre Karlovu Ves
veľkou stratou.

Petra Hudáková

(Spolu - občianska
demokracia)

Dotačná komisia veľmi starostlivo
zvážila vôbec samotné rozhodnutie

navrhnúť prerozdeľovanie dotácií
z dôvodu zložitej situácie vzniknutej
v súvislosti s pandémiou spôsobenou
ochorením COVID-19. Avšak najmä
z dôvodu minimálnej pomoci zo stra
ny štátu mimovládnym neziskovým
organizáciám poskytujúcim cenné
aktivity v prospech obyvateľov Karlovej
Vsi (pomoc pre seniorov, zdravotne
alebo inak znevýhodnených; športové,
alebo iné aktivity podporujúce najmä
rozvoj detí a mládeže v Karlovej Vsi)
bolo hlavným dôvodom rozhodnutia
o prerozdelení dotácií snaha podporiť
tých konkrétnych žiadateľov tak, aby
sa zachovala ich samotná existencia,
a teda kontinuita ich činnosti v prospech
obyvateľov našej mestskej časti.

www.karlovaves.sk
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Arboristi robia pravidelné
rezy drevín

A

k v najbližších týždňoch
započujete zvuk motorovej
píly, nepodliehajte panike.
Pravdepodobne neuvidíte padať
k zemi celý strom, ale iba jeho pre
bytočné časti. Ozdravujúce rezy
majú blahodarný vplyv na kondíciu
stromov a kríkov. Strom, ktorý je
zbavený poškodených alebo vy
schnutých častí, dokáže efektívne

využívať živiny na svoj rast.
Bezpečnostné a presvetľujúce rezy
čakajú napríklad mirabely na Jurigo
vom námestí pri knižnici, 12 topoľov
na Silvánskej, 32 topoľov Italica
v parku na Púpavovej. Topole prejdú
kontrolou aj na Sekulskej, Ľ. Fullu
a Beniakovej, no nezabudne sa ani na
dva figovníky. Na Adámiho a Kar
loveskej je naplánovaný rez líp.
-ab-; Foto: MiÚ

Pribišovu ozdobí ďalšia zeleň

T

eplé májové počasie využili
zamestnanci miestneho úra
du na výsadbu kvitnúcich
rastlín. Ako na zavolanie prišiel
aj celodenný dážď, ktorý zmäkčil
stvrdnutú a vysušenú pôdu.
Trvalky a iné kvitnúce rastliny
potešia Karlovešťanov či už v dolnej
časti Karlovej Vsi, alebo na Dlhých
dieloch. Na pešej zóne na Pribišovej
sa okrem okrajov chodníkov sadilo aj
do závesných kvetináčov na lampách.

Sadenice pribudli aj do udržia
vaného cestného trojuholníka na
križovatke Nad lúčkami – Ferdiša
Kostku či v parku na Púpavovej 28.
Rozkvitnuté kvetináče urobia radosť
aj pri posedení pri hríbikovej fontáne,
v parku na Kampelenovej či na
Námestí sv. Františka. Nová výsad
ba pribudla aj na Perneckej, kde by
mohla zazelenať doteraz fádne pôso
biaci múr.
-ab-; Foto: MiÚ

Rezy vykonávajú
certifikovaní
arboristi

Na Pribišovej
pribudli okrem
trvaliek aj okrasné trávy a kríky

Dreviny nemožno rúbať len-tak, na želanie

T

ienenie obydlia ani prítom
nosť alergénov nie sú dôvody
na okamžitý výrub drevín.
Žiadosť o výrub drevín je opod
statnená len v prípade, ak drevina
neplní svoje ekologické a estetické
funkcie. Upozorňujú na to odborní
ci v oblasti starostlivosti o stromy
a ďalšiu zeleň v Karlovej Vsi.
„Zamestnanci miestneho úradu
sa stretávajú s podnetmi obyvateľov,
ktorým prekážajú stromy a kríky
v okolí ich domova. Či už sú nespokojní s polohou stromov alebo
s alergénmi, ktoré pri kvitnutí produkujú, miestny úrad nemôže uskutočniť ich výrub takpovediac na želanie. Výrubové konanie je klasifikované
ako klasické správne konanie, pri
ktorom sa postupuje podľa zákona
o ochrane prírody a krajiny,“ upo
zorňuje Lucia Gašparová z referátu
životného prostredia.
Pravidlá sú jasné
Pod pojmom drevina sa rozumie
strom aj krík. Či je potrebné žiadať
o výrub, záleží od veľkosti drevi
ny. Ak chcete rezať na súkromnom
www.karlovaves.sk

pozemku, žiadosť je potrebná vtedy,
ak má strom vo výške 130 cm nad ze
mou obvod väčší ako 40 centimetrov,
alebo ak majú súvislé krovité porasty
rozlohu nad 10 m2. Ak chcete vyrúbať
drevinu na verejnom priestran
stve, žiadosť treba podať vždy, bez
ohľadu na to, o aký typ dreviny ide,
nerozhoduje ani jej veľkosť.
O výrub požiadajte miestny úrad
„Ak chce občan drevinu vyrúbať,
musí požiadať mestskú časť formou oficiálnej žiadosti, ktorá je
na webovej stránke mestskej časti. Za obyvateľov to môže urobiť aj
správca ich bytového domu. Úrad
posúdi, či je žiadosť opodstatnená
a ak áno, vydá povolenie na výrub.
Zároveň uloží žiadateľovi povinnosť náhradnej výsadby,“ informuje
Lucia Gašparová. Prioritne sa
vyrúbaná drevina nahrádza novou,
v spoločenskej hodnote vyrúbanej
dreviny. V prípade investičnej činnos
ti na podnet žiadateľa sa môže uložiť
aj finančná náhrada. O výrub môže
požiadať aj mestská časť. Nemôže
však rozhodnúť sama, okresný úrad

Častým dôvodom žiadosti
o výrub sú stromy nesprávne
vysadené v tesnej blízkosti
domov

pridelí rozhodovaciu kompetenciu
inému orgánu alebo mestskej časti.
Ak ide o život, zdravie či maje
tok, rúbe sa hneď
V prípade bezprostredného ohroze
nie zdravia alebo života človeka, ale
bo pri bezprostrednej hrozbe vzniku
značnej škody na majetku, napríklad
ak ide o celkom suchý strom, ktorý
náhle vyschol, alebo pri prírodnom

živle z dreviny odlomilo konár,
prípadne drevinu výrazne poškodilo,
je možné drevinu vyrúbať bez žiados
ti o výrub. Potom treba túto sku
točnosť oznámiť Okresnému úradu.
Neoznámením výrubu Okresnému
úradu pácha občan priestupok. Za
nepovolený výrub drevín mu hrozí
pokuta do výšky takmer 10-tisíc eur.
-ab-; Foto: MiÚ
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Prečo nefunguje fontána?

V

lastníci podzemných garáží,
ktoré sa nachádzajú pod
povrchom Námestia sv.
Františka požiadali mestskú časť,
ako správcu fontány i zavlažova
cieho zariadenia, aby ich vypla. Po
odbornom posudku sa pripravuje
jej oprava.
„Dali sme vypracovať posudok,
aby sme zistili dôvod zatekania do
priestorov garáží z telesa fontány.
Pripravujeme opravu technológie
bazéna utesnením a zároveň opravu
časti potrubia závlahového systému,
aby mohli byť fontána aj závlahový
systém opätovne spustené,“ infor
muje vedúca oddelenia správy budov
a investícií Monika Ďuricová. Za
vlažovanie zelene na námestí mo
mentálne zabezpečujú zamestnanci
verejnoprospešných služieb ručne.
„Námestie sv. Františka je
dôležitým verejným priestorom, na

ktorého kvalite a funkčnosti nám
záleží. V posledných rokoch sme na
námestí rozšírili a modernizovali detské ihrisko, staré hracie prvky
a povrchy sme nahradili novými
a bezpečnými,“ hovorí vicestarosta
Branislav Záhradník. „Verím, že sa
v dohľadnom čase podarí spoľahlivo zistiť možné príčiny zatekania
a navrhnúť opravy, aby fontána mohla
opäť slúžiť svojmu účelu a spríjemniť
pobyt ľudí na námestí,“ dodal vicesta
rosta Karlovej Vsi.
Námestie sv. Františka považujú
mnohí obyvatelia za jedno z najkraj
ších verejných priestranstiev v Kar
lovej Vsi. Vybudovali ho pred viac
ako 15 rokmi a zub času sa začína
prejavovať technickými ťažkosťami
najmä v dôsledku toho, že je pod ním
podzemný parkovací dom. Už počas
jeho výstavby došlo k prevaleniu časti
konštrukcie, ktorá sa musela postaviť

nanovo. Nevysporiadané zostali
aj niektoré majetko-právne vzťahy
k priestorom strojovne fontány a čas
ti pozemkov na námestí. Problémom

sú aj vozidlá, ktoré vchádzajú na ná
mestie, ktoré nie je na to stavebne
prispôsobené.
-mš-; Foto: MiÚ

Betónové múry na Veternicovej ozelenejú

D

ve nevzhľadné betónové
steny na Veternicovej ulici
pokryjú popínavé rastliny.
Svojimi listami zadržia dažďovú
vodu a za pomoci koreňov ju odčer
pajú z okolitej pôdy. Vrstva listov
zabráni v horúcich letných dňoch
aj prehriatiu steny a následne aj
vyžarovaniu tepla. Popínavá zeleň
prispeje k zlepšeniu a ozdraveniu
mikroklímy v okolí. Pomôžu aj tri
zelené vodozádržné pásy.
„Je všeobecne známe, že zrážková
voda vo svahovitom teréne zbytočne
odteká do kanalizácie. Preto tu v rámci nášho projektu vzniknú zelené steny
a pásy na vsakovanie prebytočnej
vody,“ vysvetľuje Lenka Nemcová
z referátu riadenia projektov miestne
ho úradu. Existujúcu zeleň a okolitý
povrch doplnia aj zasakovacie plyt
ké priehlbiny. Bude v nich porast,
ktorému nevadí dočasné zamokrenie.
„Tieto opatrenia by mali zmierniť aj
prípadné zatopenie cesty po letných
búrkach či intenzívnych lejakoch.
Prispejú ku skrášleniu prostredia
a podporia biodiverzitu,“ dopĺňa in
formáciu Lenka Nemcová.
Zazelená sa aj strecha prístavby
budovy miestneho úradu. Zelená stre
cha bude mať chladiaci efekt. Vďaka
odparovaniu vody a tieňu, ktorý vy
tvoria rastliny, neprejde slnečné žiare
K ARLOVESKÉ NOVINY

Popínavé rastliny v budúcnosti zadržia dažďovú vodu
a zabránia vyžarovaniu tepla z betónových stien
nie na konštrukciu strechy. Na streche
pribudne koberec z rozchodníka a na
jednej časti vysejú zmes kvitnúcich
rastlín z 59 druhov, ako sú klinčeky,
ľan, devätorník či materina dúška.
K nim dosadia suchomilné a nektá
rodajné trvalky. Nezabudli ani na
napájadlá pre vtákov a včely.
Projekt mestskej časti s názvom
Realizácia prvkov udržateľného

hospodárenia so zrážkovou vodou
v Mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves bol podporený sumou 59 715,16

eur z Operačného programu Kvali
ta životného prostredia Ministerstva
životného prostredia SR.
-mš-; Foto: MiÚ

www.karlovaves.sk
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Anna Pjatáková:
„Na svete nie sme kvôli
sebe, ale kvôli iným“

M

ajiteľka lekárne na Nám.
sv. Františka, Kar
lovešťanka Anna Pja
táková má za sebou náročné životné
obdobie. Hoci je na nával pacientov
zvyknutá, a to najmä počas chríp
kových epidémií, tento rok si určite
bude pamätať. Počas pandémie sa
z lekárne vracala neskoro večer,
aby skoro ráno mohla ísť opäť
do práce. Tam ju čakali stovky
vystrašených a chorých ľudí. Doba,
keď celý svet žil koronakrízou ju
utvrdila v tom, že ľudia vedia byť
pozorní a pomáhať si aj v ťažkých
časoch. Prekvapila ju napríklad milá
suseda, ktorá ju večer po príchode
z lekárne čakala s čerstvo upečeným
domácim chlebom.
To najhoršie máme za sebou,
hlavná vlna pandémie sa skončila.
Dostaneme sa aj k milým a vtipným
udalostiam, ktoré ste zažili, ale
začnime vážne. Ktorý moment sa
vám vynorí, ak sa povie koronakrí
za?
Určite to bol telefonát od jednej pa
cientky, ktorá mi po 10 rokoch v ťaž
kom zdravotnom stave zavolá: „Pani
magistra, ste druhý človek po mojom
synovi, ktorému volám a oznamujem vám, že som pozitívne testovaná
na COVID-19 a ráno nastupujem
do nemocnice.“ Dodala, že to pri jej
zdravotnom stave možno ani neudý
cha a že sa možno počujeme po
sledný raz. Bol to veľmi ťažký večer
po ťažkom dni. Našťastie to nielenže
udýchala, ale už ju aj pustili domov.
I keď je ešte slabá, jej stav sa zlepšu
je. Je to pani v najzraniteľnejšej ve
kovej skupine, s ťažkými diagnózami
a najmä vážnou diagnózou ochorenia
pľúc. Od začiatku si objednávala lieky
len telefonicky u nás v lekárni, ne
prichádzala do kontaktu s ostatnými
ľuďmi, chránila sa respirátorom, ruka
vicami, jednoducho všetkými ochran
nými prostriedkami. No v jednej
chvíli sa prestala cítiť dobre, stav sa jej
www.karlovaves.sk

zhoršil a mala problémy s dýchaním.
Volala svojej praktickej lekárke, svo
jej odbornej lekárke, a tá jej odporuči
la okamžite sa dať testovať. Vzorku jej
odobrali doma, nasledujúci deň vede
la, že je pozitívna a následne nastúpila
hospitalizáciu, ktorá trvala tri týždne.
Ako sa nakazila, je záhada. Nechodila
nikam okrem jednej návštevy u lekára
a jednej návštevy obchodu, takže prav
depodobne to muselo byť tam. Som
nesmierne rada, že to tak skončilo
a aj teraz mám pre ňu pripravený
nákup, ktorý jej po skončení rozho
voru odnesiem, ale len ku dverám do
bytu.
Ako prežívala túto dobu vaša rodi
na? Nebála sa o vás?
Cítila som od manžela aj od detí
veľkú pomoc a podporu v ťažkých
dňoch. Samozrejme mali o mňa obavu,
že som v lekárni a pri tom výdajnom
okienku v priamom ohrození. Aj
doma som musela dodržiavať zvýšené
hygienické opatrenia. Keď som pri
šla z práce, ako prvé som išla rovno
do kúpeľne. Syn, keďže nechodil do
školy, mi chodil do lekárne pomáhať
vybavovať telefonické objednávky.
Neboli to však len manžel a deti, od
ktorých som cítila podporu. Bolo
pekné cítiť pomoc jedného druhému.
Keď som raz prišla domov o ôsmej
večer po ťažkom dni v lekárni, suse
da mi zazvonila na dvere a podala mi
čerstvo upečený chlieb. To sú veci, na
ktoré len tak ľahko nezabudnete.
Zákazníci lekárne Vás videli len cez
výdajné okienko, čo všetko sa dialo
v zákulisí?
V začiatkoch to bolo ťažké pre
nás všetkých lekárov, lekárnikov,
pacientov, bolo to určite obdobie
strachu, neistôt, obmedzení, nedo
statku ochranných prostriedkov. Pri
zavádzaní bezpečnostných opatrení
sme postupovali na základe pokynov
Slovenskej lekárnickej komory, ktorá
vydala usmernenie. To odporúčalo

najmä v regiónoch, kde už bol po
tvrdený výskyt koronavírusu, zvážiť
výdaj liekov cez pohotovostné okien
ko, aby sa zamedzilo vstupu väčšie
ho počtu osôb do lekárne. Povinnosť
mať pohotovostné okienko vyplýva
priamo zo zákona pri zriadení lekárne
a my sme ho v čase koronakrízy
využili prvýkrát. Nebolo to vôbec
jednoduché, keďže cez otvorené
okienko prúdil zvonku vzduch
a samozrejme priamo na nás. Chránili
sme sa respirátorom, vďaka ktorému
sme vládali „udýchať“ rozhovor
s klientami. Respirátor sme mali
ešte prekrytý jednorazovým rúškom.
Stále sme pri kontakte so zákazník
mi nosili aj okuliare a jednorazové
rukavice. Germicídny žiarič, ktorý
normálne používame v laboratóriu,
sme preniesli do kontaktnej časti
a zapínali sme ho ráno, cez obedňajšiu
prestávku aj večer.
Zmenená situácia poznamenala aj
Váš pracovný deň?
Vstávali sme skôr, pretože sme
museli prísť do práce skôr aj kvô
li dezinfekcii ale aj príprave liekov
pre jednotlivé objednávky. Z dôvo

du zvýšeného záujmu a hlavne tele
fonických objednávok alebo záujmu
pacientov o konzultáciu sme upravili
naše otváracie hodiny. Aj na pod
net lekárnickej komory sme zavied
li obedňajšiu prestávku s časom na
dezinfekciu priestorov a následne
sme skrátili otváracie hodiny. Tak
sme si vyhradili čas na telefonické
objednávky, konzultácie, príjem to
varu a najmä objednávanie tovaru
u dodávateľov, pretože v tom čase
problémom bolo aj odoslať elektro
nickú objednávku do veľkých dis
tribučných firiem. Zrejme aj systém
bol preťažený a tak som často musela
zostať v lekárni aj do ôsmej večer, aby
som vedela objednávky odoslať. Mali
sme to s kolegyňou rozdelené, jed
na bola pri okienku a druhá dvíhala
telefóny, keď klienti potrebovali napr.
skontrolovať či už majú liek pred
písaný v systéme, či opýtať sa, kedy
ich budú mať nachystané, kedy si ich
môžu prísť vyzdvihnúť. Veľkou pomo
cou pre nás lekárnikov bolo predpiso
vanie elektronických receptov, vďaka
ktorému nám ubudlo množstvo ad
ministratívnej práce so spracovaním
receptov.
K ARLOVESKÉ NOVINY

Rozhovor
Ako obmedzenia znášali návštevní
ci lekárne?
Všetci boli disciplinovaní, slušní,
chápali situáciu. Aj keď sme im
častejšie hovorili, že nemáme a že
ani nevieme objednať, vedeli, že
sa snažíme a že robíme maximum.
Samozrejme, že sme pri tom zažili
rôzne situácie i humorné. Napríklad
v čase, keď neboli rúška, prišiel starší
pán a vypýtal si rúško. Keď som mu
povedala, že nemáme, on na to, že
ho nepotrebuje pre seba, ale pre svoj
ho psíka. Dezinfekciu pre pacientov
sme mali položenú na stolíku pri
výdajnom okienku, a keď sme im naň
položili nákup, tak sa párkrát stalo,
že v strese či snahe čím skôr sa zbaliť
a uvoľniť miesto, odišli aj s tou dezin
fekciou. O dva týždne prišli potom
s tým, že by presne takú chceli. Ale
ľudia boli celkovo veľmi milí, poďa
kovali a dokonca sa stalo, že nám
podarovali energetickú tyčinku
s tým, že aby sme mali teraz dostatok
energie v týchto ťažkých časoch. To
nás naozaj veľmi potešilo. Spočiatku
k nám klienti chodili a pýtali sa, či ten
koronavírus prenikne aj k nám, vedeli
sme, že určite áno, ale všetkých sme sa
snažili presvedčiť, že určite to nebude
také ako v Taliansku. Že my Slováci
sme disciplinovaní, že rešpektujeme
nariadenia, pravidlá a berieme ohľad,
jeden na druhého. To sa napokon
chvalabohu, aj potvrdilo.
Ľudia si v strachu vytvárali zásoby
liekov, zrejme vám to značne sťažilo
situáciu?
Situácia sa zmenila, keď bol
ohlásený prvý prípad na Slovensku.
Prejavovalo sa to práve zvýšeným
záujmom o voľnopredajné lieky,
ochranné prostriedky, lieky proti
teplote, dezinfekciu. Aj my sme sa
snažili zásobiť týmto typom sortimen
tu, ale už to nebolo také jednoduché.
Začali sa problémy so zásobovaním,
s jednorazovými rukavicami, s rúška
mi. Predpokladali sme, že väčšina
zásob distribučných spoločností sa
sťahuje pre zdravotnícke zariadenia.
Zrejme ani ony neboli tak nasklad
nené, ako by sme očakávali, a situáciu
zvládali len s veľkými ťažkosťami. Na
vyše im zlyhal systém elektronického
objednávania, vypadli šoféri, ktorí
rozvážajú lieky, ale aj ľudia v skla
doch. To viedlo k tomu, že napríklad
jedna distribučná firma sa rozhodla
v tom najväčšom nápore zásobovať
lekárne len liekmi na lekársky pred
pis, aby bol zabezpečený výdaj
K ARLOVESKÉ NOVINY
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životne dôležitých liekov a voľnopre
dajným či doplnkovým sortimentom
nás nezásobovali vôbec. Museli sme
vystačiť so zásobami, ktoré sme mali.
O aké lieky a zdravotnícke pomôcky
bol v tom čase najväčší záujem?
Boli to najmä lieky proti teplote
s účinnou látkou paracetamol a vita
míny, ktorých spotreba stúpla dvojaž trojnásobne, najmä vitamínov C, D
a zinku. Veľký záujem bol aj o lieky
na podporu imunitného systému, ale
tiež proti kašľu či bolesti hrdla. Kri
tický bol najmä marec, v priebehu
celého mesiaca sme mali problémy
zohnať rúška aj respirátory. Predaj
liekov s účinnou látkou paracetamol
stúpol až 30-násobne a došlo aj
k výpadkom vo výrobe. Snažili sme
sa ich nahradiť, snažili sme sa upo
kojovať pacientov. Obmedzili sme
predaj na jedno balenie s tým, že sa
v priebehu týždňa - dvoch opäť obja
ví na trhu. V apríli sa situácia začala
zlepšovať.
Máte obavy, že by sa koronavírus
mohol vrátiť?
Kdesi vo vnútri áno a práve preto
je veľmi dôležité, aby sme dodržiavali
všetky nariadenia a pravidlá, aby sme
nepoľavili, aby to zostalo v takých
číslach ako teraz.
Kde strávite svoju nepochybne
zaslúženú dovolenku?
Určite na Slovensku. Okrem iného
tak podporíme aj našu ekonomiku.

Vo farmácii pôsobíte už 25 rokov,
čím vám je táto oblasť blízka?
Ako študentke mi boli blíz
ka chémia či biológia no aj práca
s ľuďmi a pomoc ostatným. Štúdium
som absolvovala v Bratislave, keďže
farmácia sa dala študovať len tu. No
a tu som sa tiež spoznala so svojím
manželom. Po skončení školy dostal
pracovnú ponuku v Bratislave, a to
rozhodlo. Zostali sme žiť v hlavnom
meste, založili sme si tu rodinu a prišli
aj deti.
Lekáreň na Nám. Sv. Františka
zrejme nie je vaším prvým pôsobis
kom?
Prvým pôsobiskom bola lekáreň na
Trojičnom námestí v Podunajských
Biskupiciach, kde som pracovala
s kolegyňou, s ktorou sme spolu štu
dovali a aj bývali v jednej izbe na in
ternáte. V roku 2000 sme sa s manže
lom rozhodli, že si zriadime vlastnú
lekáreň na Dlhých dieloch, kde som
pôsobila 5 rokov. Dochádzanie z Dol
ných honov však bolo náročné, keďže
sme tam v tom čase bývali. Tak sme
sa s manželom rozhliadli po Karlovej
Vsi a našli sme veľmi pekný projekt,
ktorý sa tu práve v tom čase staval –
Námestie sv. Františka, kde pôsobím
už od roku 2005, čiže 15 rokov. Mám
tu už aj stabilnú klientelu, ľudia nás tu
poznajú.
Napokon ste v Karlovej Vsi zakot
vili nielen pracovne.
V Karlovej Vsi bývam od roku

2005, neďaleko lekárne v Líščom
údolí. Zvykla som si tu veľmi rých
lo, i keď manžel začal v poslednom
čase viac spomínať možnosť bývania
v rodinnom dome so záhradou mimo
Bratislavy. Ja som tu veľmi spokojná,
mám to blízko do práce, je tu skvelá
dostupnosť do centra mesta a lesopark
máme hneď poruke.
Sledujete dianie v Karlovej Vsi?
Samozrejme, i keď v poslednej
dobe som na to nemala toľko času.
Pravidelne čítam Karloveské noviny.
Práve v čase koronakrízy som ocenila
záujem a snahu mestskej časti pomôcť
najmä starším a tým spoluobčanom,
ktorí takúto pomoc potrebovali, alebo
boli na ňu odkázaní. Aj ku nám prišli
ľudia z miestneho úradu či dobrovoľní
ci, aby zabezpečili lieky tým, ktorí ich
potrebovali. Ale pomáhali aj iní, napr.
mladé maminy s deťmi, ktoré pomá
hali svojim starším susedom. Snažili
sa všetci a bolo by úžasné, keby to
ľuďom zostalo i naďalej.
Akú stopu zanechala vo vás
odchádzajúca koronakríza?
V týchto dňoch viac ako inokedy
vnímam dôležitosť empatie, lásky,
solidarity a pomoci. Spomínam si na
slová pátra Luciána: „Na svete nie
sme kvôli sebe, ale kvôli iným“. A to
bol presne ten pocit, ktorý som cítila
v priebehu ostatných dní.
-mš-; Foto: MiÚ

Veľkou oporou v ťažkých časoch koronakrízy bola pre Annu Pjatákovú (vpravo)
jej kolegyňa Katarína Jurová (vľavo)
www.karlovaves.sk
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Životný štýl

Zacvičte si na čerstvom vzduchu
aj po otvorení posilňovní

Š

portovo aktívni ľudia majú za sebou neľahké obdobie. Fitnes centrá
boli zatvorené takmer tri mesiace. Ľudia, ktorí sa radi hýbu, museli
hľadať vonkajšie športoviská. Po ústupe epidémie sa začínajú otvárať
aj vnútorné športoviská. Sú však spoplatnené a treba v nich dodržiavať
prísne pravidlá proti šíreniu infekcie. Vedeli ste, že Karlova Ves vybu
dovala množstvo vonkajších športovísk, kde si môžete zacvičiť bezplatne
a bez obmedzení? Ponuka je naozaj bohatá. Využiť ich môžete aj pred letom.
Síce za mesiac rapídne neschudnete ani si za 30 dní nevyformujete postavu,
ale ak si osvojíte zdravý životný štýl, odmena v podobe peknej postavy sa
dostaví u každého. Obézny človek schudne, štíhly človek „naberie“.
Ak neviete, ako začať, ktoré cviky sú vhodné na jednotlivé partie tela, môžete
osloviť niektorého z profesionálnych trénerov, ktorí vám poradia. Zvyčajne
trénujú v „kamenných“ posilňovniach, ktorých je v Karlovej Vsi niekoľko, ale
pravdepodobne sa s nimi dohodnete aj na cvičení vo vonkajšom prostredí. Ich
odborná rada je zároveň potrebná preto, aby ste si pri cvičení neublížili. V Kar
lovej Vsi je niekoľko vonkajších, tzv. street workout ihrísk. Kto ich nepozná,
môže si ich ľahko spliesť s detskými preliezačkami. V skutočnosti sa na nich
dá plnohodnotne cvičiť s vlastnou váhou a efektívne zapojiť kľúčové svalové
partie. Ak je pre vás Líščie údolie alebo areál na Majerníkovej trochu od ruky,
v nasledujúcom prehľade ihrísk možno nájdete doteraz nepoznanú dostupnejšiu
alternatívu.					
-ab-; Foto: MiÚ

Hlaváčiková ul.

Karloveská ul. 47

Park Kaskády

Areál Majerníkova 62

Nábělkova ul.

www.karlovaves.sk
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Janotova 12
Veternicová ul. 18

nie spodného chrbta),
∞ Karloveská 47: hyperextenzia (posilňova
na horné aj
cviky
a,
chrbt
n,
bradlá (posilňovanie rúk, ramie
workoutová
telo),
(celé
žér
trena
spodné brušné svaly), eliptický
na kruhy)
záves
á,
bradl
,
steny
zostava (rebríky, hrazdy, lezecké
nie horných partií,
∞ Nábělkova: horizontálny rebrík (posilňova
ramien, chrbta,
brušných svalov), bradlá (posilňovanie rúk,
vanie“ (celé telo),
cviky na horné aj spodné brušné svaly), „veslo
partie, brušné svaly)
eliptický trenažér (celé telo), hrazda (horné
(horná časť tela),
∞ Park Kaskády: prízemné bradlá na kliky
na horné aj
bradlá (posilňovanie rúk, ramien, chrbta, cviky
(hrazdy, rebrík,
spodné brušné svaly), workoutová zostava
horizontálny rebrík)
na brušáky, stroj
∞ Park SNP - Líščie údolie: šikmá lavička
/ bežkovaní, rebríky,
í
ľovan
na simuláciu pohybu ako pri korču
rúčkovanie (horné
na
va
zostava hrázd, eliptický trenažér, zosta
/ člnkový beh
žkový
preká
partie), „lyže“ (celé telo), zostava na
horný chrbát
∞ Veternicová 18: stroj na cviky na ramená,
é partie, brušné
(horn
á
bradl
),
(nohy
a prsia, bicykel / spinnig
é svaly, napr.
brušn
,
partie
é
(horn
svaly), horizontálny rebrík
va
zosta
á,
bradl
,
pod.)
a
vanie
na zhyby, brušáky, rúčko
)
na rúčkovanie (horné partie
y, „veslovanie“
∞ Hlaváčiková: stolnotenisový stôl, hrazd
(celé telo)
systému /
∞ J. Stanislava 21: zostava na zavesenie TRX
vá zostava
outo
závesného posilňovacieho systému, work
)
(bradlá, hrazdy, rebrík, horizontálny rebrík
lá, hrazdy, horizontál∞ Janotova 12: workoutová zostava (brad
ou
ploch
ou
okov
ny rebrík) s upravenou dosk
va (bradlá, hrazdy,
∞ Areál Majerníkova 62: workoutová zosta
lavička
rebrík, horizontálny rebrík, lezecká tyč), šikmá
na brušáky
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Jána Stanislava 21

Park SNP v Líščom údolí

www.karlovaves.sk
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Zaznamenali sme

jún 2020

Deti z MŠ
Majerníkova 11
vítajú
maľované
zvieratká

V

eselé maľby psa, opice,
medveďa, koaly a zaja
ca na stenách škôlky tešia
deti, ale aj ich rodičov od polovice
mája. Vytvoril ich mladý umelec
a Karlovešťan Martin Hirner. Jeho
tvorba je známa po celom svete, na
YouTube ho sleduje vyše 825-tisíc
ľudí.
„Rozhodol som sa urobiť niečo, čo
skrášli nielen miesto, ktoré dôverne
poznám, ale beriem to zároveň ako
príležitosť ukázať, že street art patrí
na ulicu a vie urobiť budovy kraj
šími. Nie je to len prezentácia mojej
práce, ale aj street artu ako takého,“
vysvetľuje svoju iniciatívu Martin
Hirner.
Do tejto škôlky síce nechodil, ale
narodil sa a prvých 12 rokov života
prežil v dome oproti, takže ju pozná
veľmi dobre. Tešia ho pozitívne
ohlasy na jeho dielo, predovšetkým
tie od detí, ktorým je určené. Maľ
bu vytvoril bez nároku na odmenu,
Karlova Ves uhradila len náklady na
použitý materiál.
Nápad vznikol z iniciatívy mestskej
časti. Hovorilo sa o rôznych možnos
tiach spolupráce a jednou z nich bolo
aj maľovanie stien na Materskej škole
Majerníkova 11 (MŠ). Nápad sa
zapáčil všetkým a dohodli sa, že to
vyskúšajú. Na spolupráci, rozhodo

Martin sa snažil stvárniť zvieratá tak, aby boli pre deti ľahko rozpoznateľné
vaní a výbere námetu sa zúčastnilo
vedenie mestskej časti, vedenie MŠ
a členovia Rady školy.
„Ponuku Martina Hirnera sme radi
využili. Nielenže sa venuje tomuto novodobému druhu umenia, ale v Karlovej Vsi aj býva. Navrhol, že by mohol skrášliť fasádu našej školy a my
sme to uvítali,“ hovorí riaditeľka MŠ
Iveta Ryzá a dodáva: „Výsledok má
neskutočne pozitívny ohlas u rodičov,
zamestnancov aj obyvateľov okolitých
domov. Všetkým sa námet páči a vyjadrili svoj názor pozitívnymi ohlasmi
na našej facebookovej stránke.“
Pri výbere motívu maľby brali do

úvahy najmä fakt, že ide o materskú
školu a z toho automaticky vyplynulo,
že by to malo byť niečo, čo sa bude
páčiť najmä deťom. No a zvieratká sú
klasický motív, ktorý deti milujú.
Okrem toho bolo potrebné maľ
bu stvárniť tak, aby bola ľahko roz
poznateľná najmä pre deti. Na základe
tejto myšlienky Martin pripravil
návrh, ktorý predstavil na spoločnom
stretnutí so zástupcami mestskej časti,
vedením a radou MŠ vrátane rodičov
detí. Tí návrh po zapracovaní pri
pomienok schválili.
„Príprava návrhu vrátane zapracovania pripomienok trvala niekoľko

dní. Realizácia maľby dva dni. Použil
som päť kíl maliarskej farby na vy
tvorenie základnej vrstvy a na maľbu zvieratiek približne 40 sprejov,
ktoré sa používajú na grafiti. Maľby by tu mali vydržať päť až desať
rokov. Trvácnosť maľby závisí najmä
od kvality steny. Pokiaľ je omietnutá
a v dobrom stave, maľba na nej vydrží
dlhšie,“ informuje Martin o postupe
prác. V tomto prípade bolo potrebné
najprv opraviť poškodené a opadáva
júce časti omietky na stene. Opravu
zabezpečili zamestnanci verejno
prospešných služieb.
-mš-; Foto: MiÚ
Inzercia

PRIJMEME UPRATOVAČKY
na upratovanie schodísk v panelákoch
v Karlovej Vsi a Dlhých dieloch

*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 €/h)
*prijmeme aj živnostníkov formou zmluvy o dielo
BLIŽŠIE INFO: 0903 794 697
www.karlovaves.sk

OBJEDNAJTE SA, POMÔŽEME AJ VÁM
PRED

PO

Alena
Nekvapilová

-25

kg

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.

0948 773 180

karlovka.nutriadapt.sk
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Karlova Ves vymaľovala
ďalšie tri materské
školy

V

yužila tak čas, keď pre
karanténne opatrenia mu
seli byť deti doma.
Zamestnanci verejnoprospešných
služieb popri údržbe verejných prie
storov vymaľovali niektoré triedy
v materskej škole na Ulici Ladisla

Žiaci zo ZŠ Karloveská 61
uspeli v recitačnej súťaži

va Sáru. V MŠ Ľudovíta Fullu zase
vymaľovali celú jedáleň, schodiská
a niektoré chodby. V MŠ Adámiho
vymaľovali kuchyňu, miestnosť pre
čistenie zeleniny a opravili maľovku
v chodbe.
-mš-; Foto: MiÚ

A

j v čase vzdelávania na
diaľku sa zúčastnili na re
citačnej súťaži v cudzom
jazyku s názvom Jazykový kvet,
ktorá sa uskutočnila online formou.
V krajskom finále súťaže vďaka
svojmu talentu a usilovnej príprave
dvaja účastníci zo ZŠ Karloveská
61 obsadili vo svojej kategórii prvé
miesto.
Samuel Filip Košík z 2. B zvíťa

zil v kategórii recitácia v anglickom
jazyku, prevzatá tvorba, a Tatiana
Dubovská zo 4. C uspela v kategórii
recitácia v anglickom jazyku, vlast
ná tvorba. „Obom našim súťažiacim
srdečne blahoželáme k ich ďalšiemu
úspechu. Žiakov dištančne pripravovala pani učiteľka Dominika Dolnická,“ informovala riaditeľka školy
Eva Horníková.
-mš-

Bývalá študentka z Tilgnerky
zaujala svojou prácou pre
deti s rakovinou
Vymaľovaná bola
aj táto trieda
v MŠ na Ulici
Ladislava Sáru
Inzercia

Mládežnícky basketbalový
klub Karlovka

K ARLOVESKÉ NOVINY

Š

tudenti Spojenej školy Til
gnerova sú úspešní nielen na
slovenských či zahraničných
univerzitách. V týchto dňoch zau
jala svojou prácou pre Občianske
združenie (OZ) Deťom s rakovinou
mladá študentka žurnalistiky Nicol
Rácová, minuloročná maturantka.
,,Nicol začínala ako redaktorka
v školskom časopise Tilgnerka. Bola
aj ocenená primátorom Bratislavy
ako talentovaná študentka. Dnes spojila svoje štúdium na vysokej škole
s prácou a podporou dobrej veci,
sme na ňu veľmi hrdí,” uviedla vedú
ca redaktorského krúžku Adriana
Hlavinková.

Nicol má v OZ na starosti písanie
článkov na jeho stránky, informo
vanie verejnosti, ale aj organizáciu
akcií na podporu tohto združenia. Už
na Tilgnerke pôsobila v školskom
časopise a podieľala sa aj na tvorbe
rôznych akcií časopisu.
Tento školský rok je nezvyčajný, ale
podľa riaditeľky školy Dany Ihnaťovej
práve pandémia poukázala na dôleži
tosť vzdelania. Maturitné skúšky na
Tilgnerke sú už uzavreté a študenti
sa rozleteli do sveta. Inšpiráciou im
iste budú ich starší spolužiaci, ktorí už
brány Tilgnerky opustili a úspešne sa
uchytili vo svete.
-mš-; Foto: SŠ Tilgnerova 14

Mladší žiaci Futbalového klubu mládeže
Bratislava

Karlova Ves

www.karlovaves.sk
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Umelci zavítali aj
do karloveských ulíc

N

apriek obmedzeniam, ktoré
so sebou priniesla koro
nakríza, si kultúra našla
spôsob, ako ostať v kontakte so
svojimi divákmi a poslucháčmi.
Ak tí nemôžu prísť za kultúrou do
divadiel a koncertných siení, prišli
umelci za nimi a kultúrne zariade
nia nahradili námestia a iné verejné
priestory. A to aj v Karlovej Vsi.
Napríklad pri príležitosti Dňa
Európy umelci navštívili 9. mája
vnútroblok Karloveská, Brodská,
Silvánska, Levárska s rozprávkou
o Rytierovi Jurajovi s Jurajom Kem
kom v hlavnej úlohe. Karlovešťania
tak mohli nielen zažiť v priebehu 15
minút čarovnú atmosféru pouličného
kabaretu a divadlo naživo, ale zároveň
osláviť s umelcami aj Deň Európy.
„Tešíme sa, že umenie a kultúra
sa síce pomaly, ale predsa vracajú
do našich životov. V dnešnej ťažkej
situácii mohli ľudia aspoň na chvíľu
zabudnúť na všedné starosti a zažiť

príjemnú atmosféru divadla naživo,
ktoré si mohli pozrieť priamo z okien
a balkónov svojich bytov,“ ocenila
projekt vedúca oddelenia kultúry
v Karlovej Vsi Adriána Majka.
Na Dlhé diely zas v stredu 20. mája
popoludní zavítal slovenský dámsky
komorný orchester The Ladies En
semble. Na kultúrnej scéne pôsobia
od roku 2014 a spojili sa v ňom mladé
profesionálne hudobníčky. Klasická
hudba je v ich podaní plná života,
radosti a emócie, pričom v ich or
chestrálnych úpravách populárna mo
derná hudba získava nový originálny
rozmer a príťažlivosť. Aj na pešej zóne
na Pribišovej zaznela zmes klasickej
a populárnej hudby v novej úprave.
Ich vystúpenie sa uskutočnilo vďa
ka spolupráci Kamel klubu s orga
nizátorom známeho hudobného festi
valu Viva Musica.		
-mš-; Foto: MiÚ

The Ladies Ensemble

Umelci v uliciach
Krížovka

džem,
po
anglicky

uchlácholia

titul
doktora
práv

citoslovce
radosti

2

krajský
inšpektorát

oker,
po
česky

100

riečny
prúd

3
lúštia

vydržal
nápor

Kto žil od roku 1947
takmer desaťročie v byte
na prvom poschodí
bývalého hostinca
Riviéra?

skr. evanjelický
rodičia, po
nemecky

narába
varechou
mesto
v Portugalsku
skr.
tanečný

harmónia,
súlad

darček
ílovitá
zemina
Diova
milenka

česká
predložka
(odo)

IRU,
JAM,
BOCA
názov
súhvezdia lev

Angličan

prítok
Volgy
(1 500 km)

mužské
meno
(5. 12.)

srbské
meno
(Karadžič)

Kálefov
syn

výrobca
zvonov
kód letiska
Niamey

milovať,
po
taliansky
AMARE,
CALAIS,
SALIR

nerv
(zastrale)

Imrich
opak homeopata

doba,
obdobie

mierny
vietor

skr.
ulice
opäť,
znova

dolná
časť
tváre

Veľká
Británia
neón

povrch
piva
EČV
Trenčína

1

K

obchodný
dom

Arnold

doklad,
písomná
listina

kiloampér

www.karlovaves.sk

poplach

V
365 dní

majstrovstvá
republiky

francúzsky
prístav
(Dover)

knokaut

majúci
modrú
farbu

obraz. tel.
správa

obidvom

prítok
Váhu

kvality

Air
Defense
Unit

časť
hl. mesta
Maďarska

irídium
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Únia nevidiacich
a slabozrakých podáva
pomocnú ruku už 30 rokov

Ú

nia nevidiacich a slabo
zrakých Slovenska (ÚNSS)
so sídlom na Sekulskej uli
ci si pripomenula tridsiate výročie
svojej existencie. Stala sa rešpekto
vanou organizáciou, ktorá obhajuje
práva nevidiacich a slabozrakých,
zúčastňuje sa na odstraňovaní ar
chitektonických a informačných
bariér a poskytuje širokú paletu
sociálnych služieb, zameraných na
podporu samostatného života ľudí
so zrakovým postihnutím.
Únia začala svoju činnosť v roku
1990. „Medzi výkonnými predstaviteľmi Zväzu invalidov sme mali
len mizivé zastúpenie, a tak sme
o našich špecifických problémoch
a spôsoboch ich riešenia museli
presviedčať nielen verejnosť a predstaviteľov štátu, ale aj vedenie našej
organizácie a členov s inými zdravotnými postihnutiami,“ spomína na

dôvody vzniku únie jej dlhoročný
predseda Branislav Mamojka. Dnes
patrí ÚNSS k najstarším občianskym
združeniam na Slovensku. Má tak
mer štyritisíc členov a 57 základných
organizácií.
„Napriek tomu, že úroveň integ
rácie našich ľudí bola vyššia ako
u väčšiny osôb s iným zdravotným
postihnutím, stále žila väčšina z nich
v segregovaných podmienkach. Preto sme sa museli sústrediť najmä na
presadzovanie legislatívy na podporu zamestnávania, poskytovanie
sociálnych služieb či príspevkov na
kompenzácie,“ hovorí Mamojka.
ÚNSS prispela k tvorbe mnohých
zákonov a vyhlášok. Za najťažisko
vejšie považuje Branislav Mamoj
ka zákon o službách zamestnanosti,
ktorý podporuje zamestnávanie osôb
so zdravotným postihnutím, zákon
o informačných technológiách vo

K aktivitám únie patrí aj výcvik vodiacich psov
verejnej správe a výnos o štandar
doch pre informačné systémy verejnej
správy. Ten sprístupňuje webové síd
la a elektronické služby a dokumenty
pre nevidiacich a slabozrakých. An
tidiskriminačný zákon zase zakazuje
diskrimináciu na základe zdravotného
postihnutia.
Pomáhajú s výcvikom a orien
táciou v priestore
Dôležitou súčasťou únie je poskyto
vanie sociálnych služieb, ktoré sú do

stupné v každom kraji na Slovensku.
V rámci nich poskytuje ÚNSS so
ciálnu rehabilitáciu a sociálne pora
denstvo. Zahŕňa služby ako nácvik
priestorovej orientácie a samostat
ného pohybu v byte a v okolí so
slepeckou palicou i bez nej, nácvik
sebaobslužných činností, nácvik prá
ce s kompenzačnými a optickými po
môckami a iné.
-ab-; Foto: ilustračné (internet)

Jún v Karlovej Vsi
Dňa 26. júna 1936 slávnostne
vysvätili Kostol sv. Michala v Kar
lovej Vsi. Vznikol prestavbou Ka
plnky sv. Jána Nepomuckého, ktorú
z vlastných prostriedkov v roku 1860
nechal postaviť Karlovešťan Matúš
Lučanič. Prestavbu organizoval
a finančne pomocou bankového
úveru zabezpečoval k tomuto účelu
založený Spolok svätého Michala
v Karlovej Vsi, na čele s ThDr. Fer
dišom Jurigom, ktorý už vtedy trvale
žil vo svojom dome v Karlovej Vsi.
On s najväčšou pravdepodobnosťou
navrhol aj meno svätca, ktorému
nový kostol zasvätili. Slávnostnej
posviacky nového kostola sa zúčast
nili takmer všetci obyvatelia dedi
ny a mnoho hostí na čele s ThDr.
Ľudovítom Okánikom, dekanom
a farárom mesta Bratislavy, ktorý
nový kostol aj posvätil. Interiér kosto
la nástennými maľbami a obrazmi
vyzdobil Rudolf Haulík, rodák
z Palárikova, manžel Karlovešťanky
Kataríny Kostolanskej. Na čelnej
stene pred apsidou dominovala jeho
maľba patróna kostola sv. Michala
Archanjela s mečom a modlit
K ARLOVESKÉ NOVINY

bou: „Svätý Michal
archanjel bráň nás
v boji pred nepria
teľom, pred úkladmi
zlého chráň nás a pomáhaj ľudu
božiemu.“ Pri schodoch na chór vise
la tabuľa s menami Karlovešťanov
padlých na bojiskách prvej svetovej
vojny. Na jej výtvarnom stvárnení
sa rovnako podieľal Rudolf Haulík.
V súčasnom peknom a modernom
interiéri kostola ju však nenájdeme.
Karlova Ves je tak jedinou mestskou
časťou Bratislavy, v ktorej verejný
prejav úcty a poďakovanie za obeto
vané životy vo veľkej vojne chýba.
Sú známe mená desiatich padlých. So
zreteľom na veľkosť našej dediny tento
počet nie je zanedbateľný.
Významnou celoobecnou udalosťou
v mesiaci júni bol aj sviatok Božieho
tela, spojený s procesiou. Na jej čele,
za nosičmi cirkevných zástav a sym
bolov, niesol kňaz pod baldachýnom
ozdobenú sviatosť oltárnu. Nasle
dovali príslušníci dobrovoľníckeho
hasičského zboru, karloveská dychov
ka, mládež a ostatní veriaci. Ulica,
po ktorej procesia prechádzala, bola

Procesia k sviatku Božieho tela v roku 1943
slávnostne vyzdobená. Zem posypali
lupienkami kvetov, pivoniek a ruží.
V päťdesiatych rokoch verejné pro
cesie zakázali. Sviatok Božieho tela
sa slávil už len vo vnútri kostola.
Začiatkom júna, v období kvitnutia
viniča práce vo vinohradoch nakrátko
ustali. V tomto období si Karlovešťa
nia dopriali aj chvíľu zaslúženej
zábavy. Príležitosť na rozptýlenie im
každoročne poskytoval juniáles na
karloveskom spasinku, dnes Kráľovej
hore. Pamätníci si naň spomínali tak
to: „Karloveskí šenkári tam narazili sudy s pivom, hrala karloveská

dychovka, bolo veselo.“ Tradícia
juniálesov sa skončila v roku 1938
obsadením Devína Nemeckou ríšou,
v ktorej sa ocitol aj karloveský
spasinek.
Medzi významné júnové udalosti
isto patrí aj sľub karloveských skau
tov. Skladali ho na dnešnej Kráľovej
hore dňa 26. júna 1949. V tomto roku
si teda pripomenú už jeho 71. výročie.
Karloveský skauting je význam
nou súčasťou vyše storočnej histórie
slovenského skautingu.
Autor: Matúš Šrámek
(zároveň poskytol foto)
www.karlovaves.sk
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SÚŤAŽ • SÚŤAŽ • SÚŤAŽ Rady Karlovešťanov rozšírili
Súťaž Karloveských novín, ktorá sa venuje zaujímavým miestam či udalos
dvaja Lukáškovia, Janko,
tiam z histórie i súčasnosti Karlovej Vsi, opäť pokračuje. Redakcia ju pri
pravuje pri príležitosti 240. výročia prvej písomnej zmienky o Karlovej Vsi.
Nikol, Eliška a Agáta
Troch čitateľov, ktorí správne odpovedali na súťažnú otázku z minulého čísla
Karloveských novín, sme odmenili poukážkami v hodnote 20 eur na ná
kup kníh a spoločenských hier z produkcie vydavateľstva DAJAMA. Správna
odpoveď na otázku „Aký bol prvý historický názov osady, ktorá sa nachádzala na území Karlovej Vsi v lokalite dnešného Líščieho údolia?“ znela Suchá
Vydrica. Spomedzi tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vyžrebovali
Martinu Kabelkovú, Zuzanu Mokráňovú a Annu Mrvovú.
V súťaži pokračujeme a súťažná otázka júnového čísla znie:
„V ktorom roku bola otvorená nová budova karloveskej školy na Karloveskej 3, kde dnes sídli ZUŠ Jozefa Kresánka?“
Zakrúžkujte správnu odpoveď: a) 1955
b) 1960
c) 1965
Troch z tých, ktorí pošlú do 17. júna správnu odpoveď na našu otázku
na vystrihnutom kupóne poštou, alebo ju vhodia do schránky redakcie pri
vstupe do budovy miestneho úradu na Nám. Sv. Františka 6 či pošlú e-mai
lom na adresu redakcia@karlovaves.sk, opäť odmeníme poukážkami v hod
note 20 eur na nákup kníh a spoločenských hier z produkcie vydavateľstva
DAJAMA. Súťaže sa môžu zúčastniť len čitatelia, ktorí majú trvalý pobyt
v Karlovej Vsi. Výhercov budeme kontaktovať telefonicky.

Na júnové číslo Karloveských novín sa tešia manželia Stanka a Peter
Pénzešovci, pretože v nich nájdu aj fotografiu svojho syna Lukáška, ktorý sa
narodil 11. apríla. V Karloveských novinách by sa so svojim synom Jankom,
ktorý sa narodil 18. apríla, radi videli aj rodičia Mirka a Michal Jenčíkovci.
K rodičom Anne a Michalovi Biskupičovcom zo Sumbalovej pribudol 19.
apríla ďalší člen rodiny, bocian im priniesol malú Nikol. Šťastnými urobil aj
rodičov Veroniku a Samuela, keď im 5. mája priniesol novú Karlovešťanku
Elišku Lukačovskú. Ďalší Lukáško, tentokrát Cieker, sa narodil 9. mája o 17.30
h mamine Monike a ocinovi Martinovi Ciekerovcom. Mal 52 cm a 2940 g
a trošku sa poponáhľal na svet, aby mohol oslavovať narodeniny v rovnaký deň
ako jeho dedko Ján Cieker. Nová Karlovešťanka Agáta Pohůnková sa narodila
10. mája mame Lucii Pohůnek Belancovej a otcovi Viktorovi Pohůnekovi.
Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi deťmi.
Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným dieťaťom do 17. júna
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 apríli, máji a júni.		
-mš-; Foto: osobné archívy rodín
Agátka

Lukáš Cieker

Eliška

Meno a priezvisko:......................................................................................
Adresa:.........................................................................................................
Telefón: . .....................................................................................................

RIADKOVÁ INZERCIA

Janko

Nikol

ČALÚNNICTVO. Čalúnenie stoličiek, kresiel, matracov. Doprava zabez
pečená, tel. 0915 832 186.

Lukáš Pénzeš

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.

Z policajného
zápisníka
(apríl – máj 2020)
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• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže voči doposiaľ neznáme
mu páchateľovi, ktorý v čase od 7. do 16. apríla v podzemnej garáži na Janoto
vej ulici neznámym spôsobom a predmetom rozbil predné okno na motorovom
vozidle zn. Škoda Octavia Combi. Poškodenému spôsobil celkovú škodu krá
dežou vo výške asi 40 eur a rozbitím okna na motorovom vozidle vo výške asi
250 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže voči neznámemu pá
chateľovi, ktorý v presne nezistenom čase od 18. do 21. apríla doposiaľ nezis
teným spôsobom bez zjavného použitia násilia prekonal dvere na jednej z garáží
v Karlovej Vsi a potom vnikol do ďalších dvoch garáži. Zo skrine v zadnej časti
jednej z nich odcudzil zelený vak na udice s piatimi kusmi udíc a tromi kusmi
rybárskych podberákov, dva kusy objektívov k zrkadlovému fotoaparátu z 80.
rokov 20. storočia a dva bicykle rôznej hodnoty. Poškodenému tým spôsobil
celkovú škodu vo výške 1250 eur.

www.karlovaves.sk

Harmonogram pristavenia
kontajnerov
Od

Do

Miesto

2. 6. 2020

2. 6. 2020

Veternicová 16

3. 6. 2020

3. 6. 2020

Líščie údolie 63 - zozadu

9. 6. 2020

9. 6. 2020

Kresánkova - nad Parkom Kaskády

10. 6. 2020

10. 6. 2020

Dlhé diely III - roh Komonicová / Nad ostrovom

16. 6. 2020

16. 6. 2020

Jurigovo nám. 11 - roh

17. 6. 2020

17. 6. 2020

Púpavová 25 - parkovisko

23. 6. 2020

23. 6. 2020

Jamnického 8

24. 6. 2020

24. 6. 2020

Nad lúčkami 27 - roh Ferdiša Kostku

30. 6. 2020

30. 6. 2020

Janotova - horné parkovisko, roh chodníka
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Revitalizácia trávnika
na futbalovom ihrisku

Zomrel
Miroslav Tkáč

S hlbokým zármutkom prijala
Karlova Ves správu o náhlom úmr
tí Mgr. Miroslava Tkáča 17. mája.
V Karlovej Vsi po sebe zane
chal nezmazateľnú stopu, keď sa
v roku 1997 zaslúžil o založenie Karloveského športového klubu. Jeho
prvým vedúcim bol až do roku 2011.
K pohybovým aktivitám viedol veľa
detí aj na hodinách telesnej výchovy
na Gymnáziu Ladislava Sáru. Bol
vášnivým športovcom, obľúbeným bol
medzi deťmi, mládežou aj rovesníkmi.
Jeho rodine vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.
-bh-

Kvalitnejšia školská atletická
infraštruktúra

I

hrisko na Dúbravskej ceste,
ktoré využívajú karloveskí
futbalisti, prejde pravidel
nou
údržbou.
Revitalizačné
práce sú podľa nájomnej zmluvy
s Bratislavským samosprávnym
krajom v réžii mestskej časti.
Ihrisko využívajú futbalisti MFK
Karlova Ves na tréningové účely
a počas celej sezóny dostáva zabrať.
Omladzujúcu kúru dostane v podobe
prevzdušnenia, dosiatia novej trávy
a kvalitného hnojenia. Polievanie

a dodatočnú starostlivosť v potrebnom
rozsahu si potom už manažuje futba
lový klub.
Zákaz organizovania verejných
športových podujatí, nariadený pre
zabránenie šírenia nákazy novým
koronavírusom, však spravil poriad
ny škrt cez rozpočet všetkým špor
tovým odvetviam, mládežnícky futbal
nevynímajúc. Jarné mesiace sú ideál
nym časom na prípravu futbalového
ihriska pre zvyšok roka.
		
-ab-; Foto: MiÚ
Inzercia

Prenájom priestoru na Segnerovej

Š

kolský areál v ZŠ Karloveská
61 čaká rekonštrukcia atle
tických prvkov. Hodiny teles
nej výchovy spestrí nový bežecký
povrch a doskočisko pre skok do
diaľky.
„Okrem renovácie vnútorných
priestorov karloveských školských
priestorov je našou prioritou aj skva
litňovanie školských areálov. Mestská
časť na to v rozpočte vyčleňuje pro
striedky každoročne, tento rok by sme
ich chceli použiť na rekonštrukciu
atletickej dráhy a doskočiska pre skok

do diaľky,“ povedal vicestarosta Kar
lovej Vsi Branislav Záhradník.
Atletická časť vonkajšieho areálu
na ZŠ Karloveská 61 potrebuje po
rokoch používania zásadnú reno
váciu. Nový povrch atletickej dráhy
bude dlhodobo udržateľný, priepustný
pre dažďovú vodu a najmä bezpečný
pre žiakov a jeho užívateľov. Karlo
va Ves pristúpi k zadaniu verejného
obstarávania, po ktorom by sa malo
začať s prácami.
-ab-; Foto: MiÚ

Mestská časť vyhlásila obchodnú verejnú súťaž, ktorej predmetom je nebytový priestor v suteréne bytového
domu na Segnerovej 3. Najnižšia ponuka je stanovená výškou nájomného 112 eur/m2/rok.
K užívaniu priestorov prináleží aj úhrada poplatkov za energie a služieb spojených s nájmom.
Pivničný priestor na Segnerovej 3 je vhodný na zriadenie tichej prevádzky rôzneho charakteru.
Priestor s plochou 54,49 m2 je vybavený rozvodmi elektrickej energie, vody a kanalizácie, ústredne vykurovaný
a osvetlený denným svetlom.
Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s uvedením identifikačných
údajov na Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
alebo osobne do podateľne miestneho úradu s označením „Obchodná verejná súťaž – NP č. 101 –
SEGNEROVA 3 – NEOTVÁRAŤ“. Tlačivá záväzného návrhu možno získať na webe mestskej
časti www.karlovaves.sk. Súťažné návrhy treba podať iba na tlačive záväzného návrhu.
Záväzné súťažné návrhy možno podávať v termíne do 19. 6. 2020 do 12.00 h. Výsledky súťaže budú zverejnené
najneskôr 25. 6. 2020 na úradnej tabuli mestskej časti.
Záujemcovia si môžu dohodnúť termín a hodinu obhliadky na tel. č. 02/ 707 11 192.
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Táto trávou zarastená plocha dostane nový bežecký povrch
Inzercia

ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Dúbravka - Lysáková ulica

Celoročné
objednávky:
0905 240532

TENISOVÉ DVORCE A HALA,
BEACH VOLEJBALOVÉ DVORCE
FUTBALOVÉ IHRISKO

www.miso.ofirme.sk

Hodinové
objednávky:
0905 109378

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. Michal VAVRO
0905 240532

LETNÉ TENISOVÉ TÁBORY

www.karlovaves.sk
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Karlova Ves na budúci rok vydá
historický kalendár

k 1938

Mestská vodáreň, ro

ecký

Foto: František Silav

Dolná časť Vodárens

kej ulice, rok 1949

Foto: František Silav

ecký

Staré domy, vinohrady, sídliská vo výstavbe či parky, alebo už neexistujúce budovy.
To všetko nájdete v netradičnom kalendári, ktorý pripravuje Karlova Ves na rok 2021.
V novembri tohto roku si Karlova Ves pripomenie 240. výročie prvej písomnej zmienky o Karlovej Vsi.
Pre nasledujúci rok sa preto rozhodla urobiť kalendár inak. Redakcia Karloveských novín hľadá zábery
Karlovej Vsi tak, ako si ju pamätajú starší Karlovešťania. Kalendár pripomenie niekdajšiu podobu
Karlovej Vsi, ktorá zanikla výstavbou moderného sídliska, či časy, keď jej podoba ešte len vznikala.
Ak máte doma historické fotografie Karlovej Vsi, pošlite ich buď e-mailom na redakcia@karlovaves.sk,
alebo poštou či osobne na adresu redakcie Karloveských novín v budove miestneho úradu na Nám. sv.
Františka 8. Pokiaľ viete, uveďte aj miesto, ktoré je na fotografii zachytené a rok vzniku fotografie.

www.karlovaves.sk
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