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Karloveská zátoka

Cyklistom už roky  
chýba chodník  
v zátoke, upozorňuje 
starostka
Viac na s. 3

Podpora športu

Nové hokejbalové 
ihrisko bude  
na Majerníkovej
Viac na s. 4

Rozširovanie zelene

V hornej aj dolnej 
Karlovej Vsi  
pribudla ďalšia 
zeleň 
Viac na s. 5
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Betonáž pevnej jazdnej dráhy 
vrátane prejazdov cez 
električkovú trať, betonáž 

nových výťahových šácht na lávke 
na Botanickej či prekládka vede-
nia vysokého napätia na križovatke 
na Molecovej. Tak budú vyzerať 
dokončovacie práce na modernizo-
vanej električkovej radiále v naj
bližších dvoch letných mesiacoch.

Počas leta by mali byť dokončené 
stavebné práce na zastávkach, úpra-
va pozemných komunikácií pri PKO, 
prekládka stĺpov trakčného vedenia 
a v neposlednom rade i podchod na 
Damborského, kde v júni prebiehala 
posledná etapa rekonštrukcie nos-
nej konštrukcie podchodu. Dobrou 
správou by malo byť chystané spuste-
nie križovatky Molecova do prevádz-

ky v priebehu leta.
„Intenzívne práce na stavbe novej 

trate prebiehali počas celého júna. 
Bolo vymenené podložie v mieste 
budúcej zastávky Molecova či vy
betónovaná pevná jazdná dráha  
a betónový povrch pri tuneli. Realizo
vaná bola tiež prekládka kanalizácie 
a plynovodu v mieste zastávky Mole
cova. Dokončený bol i podchod na 
zastávke Borská,“ informovala o prie-
behu prác na rekonštrukcii električ
kovej trate hovorkyňa hlavného mesta 
Katarína Rajčanová. 

Pred ukončením školského roka na 
stavbe osadili aj nové drenáže, nový 
káblovod pre káblové vedenia či 
nové stožiare trakčného vedenia. Do 
koľajiska umiestnili aj nový koľajový 
spodok zo štrkodrvy, urobili pokládku 

napájacích káblov električky v úseku 
od tunela po Žižkovu a demolova-
li schodiská na lávke na Botanickej. 
Začala sa tiež pokládka prefab-
rikovaných dielov pre nové nástu-

piská. Všetky práce na rekonštrukcii 
Dúbravskokarloveskej radiály by 
mali byť ukončené v septembri.

-mš-; Foto: MiÚ

Na zrekonštruovanej trati premávajú linky 4 a 9

Modernizácia trate pôjde  
do záverečnej fázy

Na Botanickej ul. bolo vidno už koncom júna základy  
budúcej zastávky električky

Inzercia
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Parkuje váš sused na vyhradenom mieste oprávnene?

Na Matejkovej zvýšia 
bezpečnosť premávky nové 
značky a spomaľovače

Skontrolovať si to môžete v da
tabáze vyhradeného parkova-
nia. Nájdete ju v interaktívnej 

mape Karlovej Vsi.  Môžete si v nej 
overiť presnú polohu vyhradených 
parkovacích miest vo vašom okolí. 
V hornej časti menu si vyberiete, 
aký typ údajov na nej chcete vidieť, 
a potom si zvoliť z ďalších prípad-
ných podkategórií. 

K dispozícii sú údaje o parkovacích 
miestach pre zdravotne ťažko po
stihnutých, vyhradených parkovacích 
miestach pre fyzické či právnické 
osoby a údaje o dvoch rezidentských 
zónach.

Po kliknutí na konkrétne parkova-
cie miesto sa zobrazí dátum poslednej 
aktualizácie, evidenčné číslo vozidla, 

Stane sa to vďaka novému pro-
jektu organizácie dopravy. 
Vypracovalo ho hlavné mesto 

na základe podnetov Karlovešťa
nov, ktorí bývajú v okolí. Keďže ide 
o strmú a kľukatú cestu, často tam 
dochádzalo k neželaným stretom 
rôznych účastníkov dopravy. 

„Projekt rieši v prvom rade bez
pečnosť chodcov, cyklistov aj vodičov. 
Znížila sa najvyššia dovolená rýchlosť 
na 30 km/h a pred priechodmi pre 
chodcov v jazdnom pruhu smerom 
dolu pribudnú spomaľovače. Budú 
mať tvar tanierov, takže budú vhodné 

aj na prejazd bicyklov,“ informuje 
vedúca referátu dopravy miestneho 
úradu Jana Španková.

Zníženie rýchlosti a nové spo-
maľovače pomôžu obyvateľom by-
tových domov pri vjazde a výjazde 
z ich nehnuteľností, a zároveň zvýšia 
bezpečnosť prechádzajúcich chodcov. 
Projekt bol schválený krajským do-
pravným inšpektorátom a operatívnou 
komisiou magistrátu hlavného mesta, 
ktorý zabezpečuje aj jeho rea lizáciu, 
keďže komunikácia je v správe 
hlavného mesta.

-mš-; Foto: MiÚ

čas vyhradeného parkovania alebo 
dátum konca platnosti parkovacieho 
miesta. Aj takouto formou si môže 
každý obyvateľ Karlovej Vsi overiť, či 
je vyhradené parkovacie miesto stále 
platné, alebo či na ňom neoprávnene 
parkuje vozidlo s iným evidenčným 
číslom. Pri prípadnej kontrole treba 
prihliadať na dátum poslednej aktu a
lizácie údajov.

Databáza interaktívnej mapy zahŕňa 
aj ďalšie údaje. Nechýba prehľad 
detských ihrísk, zimnej údržby, ex-
teriérového mobiliáru, odpadkových 
košov, kosených plôch, zelene či par-
ciel katastra. Interaktívnu mapu náj-
dete na stránke mapa.karlovaves.sk

-ab-; Foto: MiÚ

Na najkritickejšom úseku bola znížená maximálna rýchlosť na 30 km/h

Opäť viac lavičiek na sídliskách

Počas letných mesiacov si Kar-
lovešťania budú môcť užívať 
slnečné lúče aj pri posedení 

na nových lavičkách. Spolu desať 
kusov nových lavičiek pribudlo na 
Veternicovej, Majerníkovej, Ma
tejkovej, Kolískovej a Jána Sta
nislava.

Pri voľbe lokalít umiestnenia 
lavičiek sa myslelo aj na detské 

ihriská. Nová lavička preto pribudla aj 
na ihrisku na Segnerovej. Pieskoviská 
na detských ihriskách vo vnútrobloku 
Nad lúčkami – Beniakova a na Til-
gnerovej dostali novú obrubu. Staré 
poškodené drevo nahradil recyk-
lovateľný plast, ktorý na viacerých 
ihriskách potvrdzuje svoju odolnosť 
voči opotrebeniu.

-ab-; Foto: MiÚ

Nová obruba pieskoviska potešila rodičov aj deti vo vnútrobloku
Nad lúčkami – Beniakova
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Stačí dlhší dážď alebo búrka  
a v Karloveskej zátoke od  
Marka Twaina po Most La-

franconi to vyzerá, akoby tadiaľ 
prešiel tank. Cyklisti aj bežci sa 
musia vyhýbať kalužiam vody 
a mnohým jamám. Pomohol by 
obyčajný chodník, no vlastník 
pozemku, ktorým je univerzita, 
sa k činu zatiaľ nemá. Situáciu 
sa rozhodla riešiť starostka Dana 
Čahojová. Pozvala za jeden stôl 
zainteresované strany, teda rek-
tora Univerzity Komenského  
v Bratislave a primátora hlavného 
mesta Matúša Valla.

Frekventovanej cyklotrase v Kar-
loveskom ramene chýba prepojenie  
s Mostom Lafranconi už roky. 
Cyklisti majú dve možnosti ako sa do-
stať do mesta. Buď využijú existujúcu 
obchádzku popri botanickej záhrade 
s krkolomným slalomom okolo auto-
busovej zastávky a pomedzi mohutné 
piliere, alebo druhý „slalom“ cez Kar-

loveskú zátoku, kde ich čakajú jamy  
a po daždi aj veľké kaluže blata.

Túto lokalitu v hojnej miere využí-
vajú okrem obyvateľov Karlovej Vsi 
či Devína aj študenti z neďalekého 
študentského domova Družba,  
z Fakulty telesnej výchovy a športu  
a tvorí prístup aj k univerzitnej bota
nickej záhrade. 

Vybudovaniu cyklotrasy nič ne-
bráni

Cyklotrasa popri Dunaji nie je  
v rozpore s návrhom územného plánu 
zóny. Funkčnosť tejto plochy nevy-
lučuje ani územný plán hlavného mes-
ta. Na chýbajúci 500metrový úsek 
cyklisti upozorňujú už roky. Chýba-
júci článok v medzinárodnej Dunaj
skej cyklotrase by pritom nemusel 
predstavovať ani závratné náklady. 
Zostáva teda dúfať, že univerzita aj 
mesto prijmú pozvanie Karlovej Vsi 
za rokovací stôl, aby sa vytvoril roky 
chýbajúci chodník pre cyklistov, bež-
cov aj chodcov.  -ab-; Foto: MiÚ

Cyklistom už roky chýba 
chodník v zátoke,  
upozorňuje starostka

Diskusia poslancov

Stanislav Hrda  
(SPOLU – občianska 

demokracia)

Blatistá cesta od Karloveskej 
zátoky do mesta je dlhoročný 
problém, keďže pozemok neriešil 
vlastník, Univerzita Komenského. 
Preto vítam dohodu pani starostky  
s primátorom na flexibilite s výme-
nou pozemkov pre univerzitu, aby sa 
dala rýchlo a pomerne lacno vybu-
dovať normálna trasa pre cyklistov, 
chodcov, ako i rodiny s deťmi  
a kočíkmi. Prechádzka z Karlovej 
Vsi popri Dunaji do centra by sa tak 
stala vyhľadávanou trasou.

Daniela  
Záhradníková  

(nezávislá)

Jednoznačne podporujem dobudo-

vanie chodníka v Karloveskom ra-

mene. Je to dôležitá rekreačná zóna 

pre našich obyvateľov a úsek blata 

pri lodenici Tatran už dlhšie trápi 

návštevníkov. Verím, že sa podarí  

nájsť riešenie a vlastník pozemku 

umožní dobudovanie chodníka.

Matej Kotal 
(nezávislý)

 Verejnosť na tento chodník čaká 
roky a ako poslanec i obyvateľ mesta 
nerozumiem postoju univerzity, ktorej 
sme všetci nechcene rukojemníkmi. 
Ak univerzita nemá prostriedky či záu-
jem na vybudovaní chodníka pre oby-
vateľov i študentov, nech sa dohodne 
s mestom na zámene alebo darovaní 
predmetných pozemkov. Som rád, 
že sa naša pani starostka chopila  
iniciatívy i mediátora v tomto prípade 
a úprimne dúfam v jeho konečné ro-
zuzlenie. 

Uvítali by ste, keby bol vlastník pozemku, ktorým je Univerzita Komenského
v Bratislave, súčinný s mestom a mestskou časťou pri vybudovaní chodníka 

pre cyklistov, chodcov a bežcov?

Po každom daždi sa 
musia cyklisti aj bežci 
vyhýbať kalužiam vody
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Opravili ďalšie cesty a chodníky

Opravy poškodených úsekov 
ciest, chodníkov, výtlkov, 
prepadov okolo vpustov 

pokračovali aj v druhej polovici 
júna. 

Na Sološnickej, Mokrohájskej 
či Hlaváčikovej vysúťažený dodá-
vateľ opravil viacero väčších výtlkov  
a poškodených úsekov chodníkov. 
Výrazným zlepšením prešiel aj 
chodník od pekárne na Levárskej  
k zastávke MHD na Kuklovskej. 
Obyvatelia z Veternicovej 22 a 24 sa 
zbavili nepríjemných bublín na chod-
níku. Výtlky mali zmiznúť do konca 
júna aj z pešej zóny na Tilgnerovej či 

z vnútrobloku medzi Líščím údolím 
a Segnerovou, opravený by mal byť 
už aj poškodený povrch chodníka  
v parku na Tilgnerovej. 

Dodávateľ vykonával opravy kla-
sickým technologickým postupom, 
ktorý zahŕňa vyrezanie a vybratie 
pôvodného poškodeného živičného, 
resp. asfaltového krytu. Na odkrytý 
podklad použil najprv penetráciu, za-
rezal hrany a až potom položil novú 
vrstvu asfaltu pri vysokej teplote  
a následne ju zhutnil. V priebehu leta 
by opravy karloveských komunikácií 
mali pokračovať opravou schodísk.

-mš-

Túto lokalitu uprednostňu-
jú hokejbalové tímy, ktoré 
pôsobia v Karlovej Vsi. Kar-

lova Ves uvažovala o rekonštrukcii 
starého ihriska na Levárskej. Na 
tomto mieste by však športujúci 
mohli rušiť obyvateľov bytových 
domov v tesnej blízkosti ihriska. 
Preto padlo rozhodnutie vybudovať 
nové hokejbalové ihrisko v rozsiah-
lom a otvorenom areáli Základnej 
školy Alexandra Dubčeka. 

Nelichotivú situáciu by mala 
konečne vyriešiť výstavba nového 
hokejbalového ihriska. Zasadenie do 
zabehnutého multifunkčného areálu  
s plochami pre viaceré športy by 
mohlo karloveskému hokejbalu pri
niesť viacero pozitív. „Nové hokej-
balové ihrisko nám poskytne úplne 
nové možnosti v podobe kvalitnejšej 
prípravy na ligu. Vďaka nemu, dúfam, 
zopakujeme úspech v podobe medaily 
zo Superligy, keďže bude v rovnakom 
rozmere ako súčasná plocha a budeme 
môcť viac a častejšie trénovať. Dote
raz sme totiž mohli chodiť iba do haly 
v Petržalke, ktorá slúži veľkému počtu 
tímov a dostaneme sa do nej ledva raz 
týždenne,“ povedal kapitán Karlova 
Ves Knights Andrej Petrík.

Voľbu dlhodielskeho prostredia 
vidia optimisticky aj ďalší zástupcovia 
z radov karloveských hokejbalistov. 
„Lokalita na Majerníkovej pred
stavuje úžasný športový areál, ktorý 
je vhodný na šport, a hlavne zviditeľní 
hokejbal v Karlovej Vsi. Na Majerní-

kovej sa pohybuje viac ľudí a môže 
sa stať, že vďaka tomu sa nájdu nové 
talenty, ktoré si budú chcieť vyskúšať 
tento šport. Táto lokalita ponúka 
väčší priestor, čiže bude spĺňať všetky 
veľkostné rozmery ihriska. Od nového 
ihriska si sľubujeme základňu pre 
našich hráčov, pravidelné tréningy 
a najmä fanúšikovskú základňu  
v Karlovej Vsi,“ odhalil pozitíva tohto 
zámeru Samuel Čakrt.

Výstavba moderného hokejba-
lového ihriska môže výrazným spô
sobom zatraktívniť tento šport medzi 
karloveskou mládežou.  

„Nové ihrisko by mohlo prilákať 
ľudí, ktorí si budú chcieť vyskúšať 
hokejbal a prípadne sa pridajú do 
tímu. V dnešnej dobe nemajú mladí 
hráči kde v Karlovej Vsi hrať, preto 
si myslím, že toto ihrisko otvorí deťom 
nové možnosti,“ myslí si hráč tímu 
Vlci Karlova Ves Dominik Mičuda. 

Karloveský hokejbal reprezentu-
jú na domácej scéne kluby Karlo-
va Ves Knights, Vlci Karlova Ves  
a Vlci Karlova Ves – PHBL.  Napriek 
rozsiahlej členskej základni, ktorá  
v súčte tímov prekračuje 60 aktívnych 
hráčov, nemá tento šport v Karlovej 
Vsi na ružiach ustlané. Podľa vy-
jadrení hráčov stav ihrísk je alarmujú-
ci a pre potenciálnych nových hráčov 
neatraktívny. Či už z hľadiska trénin-
gov alebo súťažných zápasov, Achi l
lovou pätou naďalej ostáva absencia 
domáceho ihriska.

-ab-; Foto: MiÚ

Nové hokejbalové ihrisko bude 
na Majerníkovej

Vizitky tímov:
Karlova Ves Knights
Knights začínali v roku 2011 ako HK Žalmanka. Názov bol odvodený od 

ihriska na Adámiho ulici. O rok neskôr názov zmenili na súčasný Karlova Ves 
Knights. Prvých päť sezón pôsobili v Dúbravskej hokejbalovej lige DAHL. 
Po jej zániku sa v ročníku 2016/2017 prihlásili do Bratislavskej hokejbalovej 
ligy (BHBL) a Superligy, v ktorých pôsobili súčasne dve sezóny. Od roční-
ka 2018/2019 sa sústredili výhradne na Superligu, v ktorej sa o pár mesiacov 
chystajú už na svoju piatu sezónu. Najcennejšie umiestnenie Knights sa datuje 
do ročníka 2017/2018, keď si zo Superligy odniesli striebro.

Vlci Karlova Ves
Vlci Karlova Ves fungujú od roku 2015, keď sa Pavol Makkoš a Roland 

Molnár rozhodli rozšíriť karloveskú členskú základňu. Klub pôsobí od roku 
2015 len v Bratislavskej hokejbalovej lige (Bahbl), v ktorej sa neprebojovali 
do playoff, no vždy skončili tesne pred jej bránami. Ďalší ročník 2020/2021 
bude už ich 6. sezóna v Bahbl. Klub má k dispozícii aj druhý tím, ktorý pôsobí 
v pouličnej hokejbalovej lige.

Vlci Karlova Ves – PHBL
Druhý tím „Vlkov“ pôsobí vo svojej prvej sezóne v pouličnej hokejbalovej 

lige a Bratislavskej hokejbalovej lige. Aktívne v tíme pôsobí 23 hráčov, ktorých 
počas tréningov a priateľských zápasov dopĺňajú priatelia a známi. Napriek sta-
tusu nováčikov sa tím prebojoval do playoff a v termíne uzávierky čísla bol 
dokonca v semifinále. 

Na tomto mieste by malo vyrásť 
nové hokejbalové ihrisko

Inzerujte a dajte o sebe vedieť  
v našom mesačníku

Riadková inzercia 
(max. 300 znakov vrátane medzier): 

Občianska inzercia: 1  / 50 znakov (aj začatých)
Podnikatelia, SZČO a právnické osoby: 

5  / 50 znakov (aj začatých)

Veľkosť strany         Cena Veľkosť v mm  
  (šírka x výška)
1/1 600  204 x 272
1/2 300  204 x 134,  100 x 272
1/4 150  100 x 134,  204 x   66
1/8 75    48 x 134,  100 x   66
1/16 40    48 x   66,  100 x   32 

CENNÍK INZERCIE – základné ceny
Plošná inzercia 
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Nové stromy, kríky a pestro-
farebne kvitnúce trvalky vy-
sadili zamestnanci referátu 

životného prostredia a podniku 
Verejnoprospešné služby Karlo-
va Ves na pešej zóne Pribišova na  
Dlhých dieloch a na ďalších mies-
tach v Karlovej Vsi. V dolnej časti 
pešej zóny po oboch jej stranách 
pribudol živý plot z hrabu. Dva nové 
záhony kríkov s trvalkami a štyr-
mi sfarbenými javormi s bielymi 
okrajmi na listoch vysadili pozdĺž 
stredového schodiska smerom od 
detského ihriska k fontáne. Boli 
vysadené tak, aby v čase horúčav, 
najmä v budúcich rokoch, tienili na 
ihrisko i lavičky a poskytli tak tieň 
miestam, ktoré to najviac potrebu-
jú. Vysadené trvalky budú ďalej 
kvitnúť v žltej, fialovej, modrej, 
ružovej a bielej farbe.  

„Snažíme sa čo najlepšie využiť 
súčasné klimatické podmienky, ktoré 
sú priaznivé pre novú výsadbu. Máme 
veľkú radosť z každej ujatej rastlinky, 
lebo nám bude prinášať potešenie po 
dlhé roky. Naše polomŕtve sídliskové 
priestory takéto oživenie veľmi po
trebujú. Je fakt, že o zeleň sa treba 
pravidelne starať. To dokážeme len 
vďaka tomu, že sme prezieravo pár 
rokov dozadu založili vlastný podnik 
verejno-prospešných služieb, a ktorý 
plánujeme naďalej rozširovať,“ pove-
dala starostka Dana Čahojová.

„Na zlepšenie a skrášlenie verej-
ných priestranstiev nie sú vždy nutné 
len väčšie investície. Niekedy stačia 
menšie úpravy a priestor sa stane  
omnoho krajším a príjemnej ším. 
Snažíme sa takto upravovať viaceré lo
kality v našej mestskej časti a budeme 
v tom pokračovať aj naďalej,“ doplnil 

vicestarosta Branislav Záhradník.
„Na pešej  zóne Pribišova sme 

uchovali existujúci letný orgován, 
šípku a doplnili sme vždyzelené kríky, 
ktoré okrem celoročnej estetickej 
funkcie budú chrániť svah pred 
eróziou. Romantický výraz výsadby 
doplňujú okrasné trávy, ktoré budú 
príjemne viať vo vetre. Na okraji 
záhonov smerom k múriku schodiska 
sme vysadili prevísajúci jazmín, ktorý 
časom zmäkčí dojem z betónového 
schodiskového múrika,“ informo
vala o realizovanej výsadbe Lucia 
Brezovská z referátu životného pro
stredia.

Zeleň pribudla aj v dolnej Kar-
lovej Vsi

Na Námestí sv. Františka v okolí 
miestneho úradu boli do existujúcich 
kríkových záhonov dosadené trvalky  
a na dvoch lampách verejného  

osvetlenia pribudli závesné kveti
náče s moderným mixom letničiek. 
Tie použili aj na symbolickú výzdo-
bu okovaného vinárskeho suda pred 
budovou miestneho úradu, ktorý bude 
skrášľovať vstup do nej a návštevní-
kom bude pripomínať historickú 
tradíciu Karlovej Vsi ako niekdajšej 
vinárskej oblasti. 

„Na Perneckej nad múrom sme vy
sadili jazmín, aby spolu s paviničom 
zazelenali múr a spríjemnili jeho 
okolie v letných horúčavách. Dosa
dili sme aj záhony v parku na Kem
pelenovej, pri Fontáne rodiny (tzv. 
hríbiková fontána) a záhon v cestnom 
trojuholníku na uliciach Nad lúčkami 
– Ferdiša Kostku, kde pribudli kvit
núce trvalky,“ uzatvára informáciu  
o novej výsadbe Lucia Gašparová. 
Všet ky výsadby boli financované  
z rozpočtu Karlovej Vsi. -mš-; Foto: MiÚ

V Karlovej Vsi znovu viac zelene
Životné prostredie

Pešia zóna Pribišova Pešia zóna Pribišova

Cestný ostrovček na križovatke ulíc 
Nad lúčkami – Ferdiša Kostku

Park 
Kempelenova

Námestie sv. 
Františka

Námestie sv. 
Františka
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Podmienky držania psov upravuje nariadenie

Informujemejúl – august 2020

Miesta so zákazmi vstupu 
so psom alebo so záka-
zom ich voľného pohy-

bu či podrobnosti o znečisťovaní 
verejných priestranstiev. Aj týmto 
obmedzeniam sa venuje všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti 
(VZN). 

Ku konfrontačným situáciám 
prichádza s pribúdajúcim počtom 
psov čoraz častejšie. Mestská časť sa 
snaží majiteľom psov vychádzať čo 
najviac v ústrety a okrem pravidel-
ného zvyšovania počtu odpadových 
košov na psie exkrementy dodáva pla-
titeľom dane za psa aj zberné vrecúš-
ka. Vzájomný rešpekt majiteľov psov 
a občanov bez psa sa síce buduje 
oboj stranne, avšak za písaných pra-
vidiel, ktoré by mali majitelia psov 
poznať a dodržiavať.

Inzercia

Na zbieranie výkalov po svo-
jich psoch nie je potrebné špeciálne  
upozorňovať. Hoci sa situácia aj vďa-
ka nárastu psích odpadkových košov 
zlepšila, stále má ďaleko od ideálu. 
Rodičia malých detí by o tom vede-
li rozprávať. Väčšinou pozostatky 
na zemi po vykonaní potreby svojho 
miláčika ignorujú tí majitelia, ktorí 
nemajú psa na vôdzke, a ten im behá 
kadetade bez dozoru.

Na území mestskej časti je 
zakázaný voľný pohyb psa na verej
ných priestranstvách, ktoré sú vidi
teľne označené buď vodorovným 
nápisom, alebo informačnou tabuľou 
s nápisom Zákaz voľného pohybu 
psa, alebo piktogramom označujúcim 
zákaz voľného pohybu psa. 

Zákaz vstupu so psom je takis-
to označený vodorovným nápisom, 

tabuľou alebo piktogramom. Pes ne-
patrí na ihriská a pieskoviská, ani do 
areálov školských a predškolských 
zariadení, nepatrí ani na športo-
viská, štadióny, cintoríny či verej
ne prístupné budovy vo vlastníctve 
alebo v správe mestskej časti. 
Špecifické prípady, akým je pohyb 
psa sprevádzajúceho osobu s ťažkým 
postihnutím, upravuje zákon.

Kontrola dodržiavania podmienok 
VZN patrí pod gesciu mestskej polí-
cie. Cieľom nie je rozdávanie pokút, 
ale preventívne určiť podmienky pre 
majiteľov psov k obojstrannej spokoj
nosti či už majiteľov psov, alebo 
občanov, ktorí psa nevlastnia.

-ab-; Foto: ilustračné 
(internet)

Letné prázdniny, relax, pečené 
ryby či chladené nápoje. 
To všetko neodmysliteľne 

patrí k blížiacemu sa letu a kúpa-
niu v prírodnom prostredí vodných 
plôch, ktoré ponúka Bratislava. 
Či už je reč o obľúbených Zlatých 
pieskoch, Kuchajde, Veľkom 
Draždiaku, Čunovských jazerách či 
vzdialenejších Nových Košariskách 
a Slnečných jazerách v Senci. 

Čerstvý vzduch, a najmä leto 
prirodzene „vyháňa“ ľudí z vnú
torných športovísk a plavární do 
vonkajších areálov. Aj z dôvodu 

končiacej epidémie COVID19 a ak-
tuálnych letných prázdnin je dočasne 
utlmená prevádzka školského bazéna 
v Základnej škole Alexandra Dubče-
ka. S príchodom jesene a nového 
školského roka sa však školská 
plaváreň opäť otvorí. 

K letu však neodmysliteľne pat
ria aj obľúbené vonkajšie kúpaliská, 
napríklad Rosnička, Lamač, Tehelné 
pole, Delfín, Rača či Krasňany. Tie-
to letné kúpaliská spravuje mestská  
organizácia Správa telovýchovných  
a rekreačných zariadení. 

-bh-; Foto: ilustračné (internet)

Plavci využijú v lete prírodné 
vodné plochy a vonkajšie 
kúpaliská

Právna poradňa v lete

Bezplatná právna poradňa 
pre obyvateľov Karlovej Vsi 
bude otvorená aj v letnom 

období, no v upravenom režime. 
Najbližšie bude otvorená v stredu 
8. júla v čase od 14.00 do 17.00 h. 
V auguste poradňa nebude k dis-
pozícii z dôvodu čerpania dovo-
leniek. Dvere právnej poradne sa 
znovu otvoria 9. septembra. 

Z dôvodu potreby dodržiavania 
protiepidemiologických opatrení je 

potrebné sa aj naďalej do poradne vo-
pred objednať na emailovej adrese 
branislav.zahradnik@karlovaves.sk. 
„Každému záujemcovi ponúkneme 
konkrétny čas, kedy bude môcť prísť 
do poradne, aby nemusel čakať. 
Naši právnici sa mu budú venovať,”  
informoval Branislav Záhradník, 
koordinátor právnej poradne.             

 -red-; Foto: ilustračné  
(internet)

Karlovešťania môžu počas leta využiť 
neďaleké kúpalisko Rosnička
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Začalo sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Tradičné, čisto papierové 
sčítanie nahradí kombino-
vané, v ktorom sa okrem 

terénneho zisťovania využijú aj 
údaje z vybraných registrov a ad-
ministratívnych zdrojov. Sčítanie 
obyvateľov, domov a bytov (SODB) 
2021 prebehne plne elektronickou 
formou. Jeho prvá fáza sa už zača-
la. Sčítanie sa naposledy robilo k 21. 
máju 2011. Po desiatich rokoch ide 
Štatistický úrad SR aktualizovať 
doterajšie údaje. 

„Sčítanie obyvateľov je veľmi 
dôležité, nakoľko sa podľa výsledkov 
sčítania rozdeľujú podielové dane 
z príjmov fyzických osôb pre roz
počty obcí a miest. Ak Karlovešťania 
pristúpia k sčítaniu zodpovedne, pri
nesie nám to viac peňazí do rozpočtu 
našej mestskej časti na niekoľko rokov 
dopredu. Preto prosíme našich oby
vateľov o spoluprácu a pomoc v tejto 
veci,“ apeluje vicestarosta Karlovej 
Vsi Branislav Záhradník. Špecifikom 
je, že prvýkrát sa uskutoční osobitné 
sčítanie obyvateľov a osobitné sčíta-

nie domov a bytov. Sčítanie domov  
a bytov sa realizuje pod hlavič kou 
obcí, a to vyplnením formulárov  
v elektronickej podobe. 

Pri získavaní čo najaktuálnejších 
údajov sa miestny úrad spolieha aj 
na spoluprácu správcov bytových do-
mov a vlastníkov rodinných domov. 
Najmä v prípade rodinných domov 
ide o náročnejšie zisťovanie, v rámci 
ktorého je zodpovedný prístup k spät-
nému zaslaniu sčítacích formulárov 
nevyhnutný.

Pri aktuálnom sčítaní si obyvateľ 
vyberie, či sa sčíta sám, alebo pomo-
cou blízkej osoby, prostredníctvom 
online aplikácie v pohodlí domova, 
na vlastnom elektronickom zariadení, 
alebo môže využiť zariadenie umiest
nené na najbližšom kontaktnom  
mieste, ktoré zabezpečí obec. Prvá 
fáza sčítania domov a bytov potrvá 
do 12. februára 2021. Sčítanie oby-
vateľov v druhej fáze je naplánované 
od 15. februára 2021 do 31. marca 
2021.

Sčítanie predstavuje zdroj in-

formácií o stave spoločnosti,  
o zmenách jej demografických, so-
ciálnoekonomických a kultúrnych 
štruktúr, o životných podmienkach 
obyvateľov a bývaní. Sčítanie vytvára 
súbor hodnotných a nenahraditeľných 
informácií, ktoré budú dostupné  
v anonymizovanej podobe širokej 
verejnosti. 

Prvé moderné sčítanie ľudu bolo 

zaznamenané v roku 1869. Zákon  
o sčítaní ľudu z 29. marca 1869 určil, 
že sčítanie sa bude vykonávať vždy 
k 31. decembru v rokoch končiacich 
nulou. Od roku 1869 sa sčítanie ľudu 
uskutočňovalo podľa zásad, ktoré boli 
určené medzinárodnými štatistickými 
kongresmi. Prvým bol Bruselský kon-
gres v roku 1853.  

-ab-; Foto: ilustračné (internet)

Podľa výsledkov sčítania obyvateľov sa rozdeľujú podielové dane z príjmov
fyzických osôb, preto je dôležité vykonať ho správne

Priestor bývalých 
potravín je na predaj

Osud prázdneho priestoru 
na Kempelenovej, kam 
ľudia desaťročia chodili 

nakupovať potraviny, je v rukách 
budúceho majiteľa. Po tom, ako sa 
tam vystriedali reťazce TESCO, 
CBA a po nich potraviny KAČKA, 
je priestor bývalej predajne na pre-
daj. 

Do redakcie prišlo v ostatných me-
siacoch viacero otázok, či mestská 
časť nemá informácie o stave priesto
rov po bývalých potravinách na Kem-
pelenovej ulici. Ľudia z okolitých by-
tových domov boli dlhé roky zvyknutí 
nakupovať takpovediac rovno pod ok-
nami. 

V priebehu desaťročí sa na tom-
to mieste vystriedalo viacero potra-
vinových reťazcov, ale vždy jeden 

reťazec nahradil druhý. Zlom prišiel 
v druhej polovici minulého roka, 
keď vtedajší prevádzkujúci reťazec 
celoplošne skrachoval. Doteraz ho 
nena hradil žiadny predajca. Priestor 
už mesiace zapadá prachom. 

Inzerent ponúka celý priestor  
s výmerou 560 m2 aj so zariadením, 
ktoré ostalo po bývalej prevádzke po-
travín. Či sa na tomto mieste objavia 
nové potraviny, je otázne. Súčasný 
majiteľ uvádza, že priestor je vhod-
ný aj na zriadenie iných obchodných 
prevádzok. Rovnako tam môže byť 
ambulancia, salón krásy, kancelárie, 
výstavná miestnosť, tanečná hala, 
fitnescentrum, bowling či reštaurá-
cia. Keďže ide o súkromný objekt, 
mestská časť nemá možnosť ovplyvniť 
jeho budúce využitie. -ab-; Foto: MiÚ

TENISOVÉ DVORCE A HALA, 
BEACH VOLEJBALOVÉ DVORCE

FUTBALOVÉ IHRISKO

TENISOVÁ ŠKOLA
Mgr. Michal VAVRO

 0905 240532
LETNÉ TENISOVÉ TÁBORY      w w w.miso.ofirme.sk    

Š P O RTOV Ý  K LU B  T E N I S  C E N T RU M  D Ú B R AV K A
Dúbravka - Lysáková ulica

Celoročné 
objednávky: 

0905 240532

Hodinové 
objednávky: 
0905 109378

Š P O RTOV Ý  K LU B  T E N I S  C E N T RU M  D Ú B R AV K A

Celoročné 
objednávky:

0905 240532

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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Deti sa vrátili 
do škôl v troch etapách

Karlova Ves zabezpečila 
dostatok ochranných 
prostriedkov pre svoje školy

Takmer tri mesiace zatvorené 
školské brány sa otvorili po
stupne, 1., 15. a 22. júna. Pri 

prvom nástupe nechýbali odstupy, 
meranie teploty či ďakovné osved
čenia o ukončení „rýchlokurzu“ 
pedagogiky pre rodičov, ktorí 
úspešne suplovali v domácom pro
stredí časť práce pedagógov. 

Hoci nástup do škôlok a škôl bol 
dobrovoľný, najmä mladšie deti sa 
nevedeli dočkať návratu do školských 
lavíc. Silným motivačným faktorom 
bola triedna učiteľka a spolužiaci. 
Bezpečnostné opatrenia zahŕňali pri 
prvom nástupe  20 žiakov v skupine 
ZŠ, 15 detí v skupine v MŠ, a tzv. 
ranný zdravotný filter,  počas ktorého 
sa pozorovali prípadné príznaky cho-
roby.

Karloveské školy zvládli bezprob-
lémovo opätovný príchod detí do škôl. 
„Z našej strany bolo všetko zabez-
pečené. Pripravená bola dezinfekcia 
aj naznačené rozostupy. Pri každom 
vstupe čakali na deti a rodičov dvaja 
zamestnanci. Zo 60 nahlásených detí 
v prvý deň nastúpilo 48. Deti mali 

Pred opätovným spustením 
prevádzky v karloveských 
materských (MŠ) a základ-

ných (ZŠ) školách od 1. júna bolo 
nutné vybaviť ich ochrannými a hy-
gienickými prostriedkami. Karlova 
Ves zabezpečila zamestnancom ma-
terských škôl z vlastných rezerv 276 
plátenných a 825 jednorazových 
rúšok. Ďalších 3100 jednorazových 
rúšok získala zo Štátnych hmot-
ných rezerv SR prostredníctvom 
okresného úradu.

„Napriek opakovanej žiadosti nám 
Štátne hmotné rezervy SR neposkytli 
štíty ani dezinfekciu, preto sme ich 
zabezpečili vo vlastnej réžii. Mater
ské školy tak dostali 70 ochranných 
štítov podľa požiadaviek riaditeliek 
a 100 l dezinfekčných prostriedkov. 

Okrem toho boli zamestnanci MŠ 
vybavení  9800 kusmi jednorazových 
rukavíc, 900 baleniami papierových 
utierok a priebežne boli vybavené aj 
bezdotykovými dávkovačmi na de-
zinfekciu. Ostatné bežné čistiace, 
hygienické a dezinfekčné prostriedky 
si zabezpečili MŠ vo vlastnej réžii,“ 
informuje vedúca oddelenia školstva 
Iliana Medviďová.

Rovnako Karlova Ves zabez-
pečila svojim základným školám aj 
teplomery a bezdotykové dávkovače 
na dezinfekciu rúk, ako aj 30 l de
zinfekčných prostriedkov. Zo Štát
nych hmotných rezerv SR školy 
dostali prostredníctvom okresného 
úradu jednorazové rúška, ale aj 
v tomto prípade bez ochranných ští-
tov a dezinfekcie. Ďalšie čistiace, hy-

gienické a dezinfekčné prostriedky si 
školy zabezpečili z prostriedkov roz-
počtu školy a vo vlastnej réžii.

„Hneď ako sme sa dozvedeli 
o možnosti opätovného otvorenia škôl, 
vydali sme pokyny ich riaditeľom. 
Okrem zisťovania záujmu o dochádz

ku do MŠ a ZŠ či zisťovania personál
neho zabezpečenia, vzhľadom na 
rizikové skupiny zamestnancov, do-
stali školy pokyn aj na dôkladné čiste
nie a dezinfekciu priestorov,“ dodáva 
Iliana Medviďová. 

-mš-; Foto: MiÚ

teplotu v normále, všetky sme prijali. 
Rodičia mali pripravené tlačivá, nie-
koľko z nich ich vyplnilo vo vstupnej 
miestnosti. Všetci prišli s rúškami  
a použili návleky. Rodičia i deti boli 
disciplinovaní. Mali sme šťastie  
a chodili priebežne počas celej hodi
ny, čiže sme nezaznamenali nával 
pred ôsmou hodinou. Atmosféra bola 
pri obidvoch vchodoch príjemná 
a pokojná,“ informovala Eva Jurská 
z materskej školy na Ulici Ľudovíta 
Fullu.

Na rodičov žiakov prvého stupňa 
Základnej školy na Karloveskej 61 
čakalo príjemné prekvapenie. Za 
neľahkú prácu s deťmi počas obdo-
bia pandémie dostali od riaditeľky 
osvedčenie o ukončení trojmesačného 
„rýchlokurzu“ pedagogiky. „Rodičom 
sme vyrobili osvedčenie, deti sme 
potešili sladkosťou a zamestnancov 
pekným rúškom s logom školy. Zo 
strany rodičov sme pred nástupom 
ani počas prvého dňa nezaznamenali 
žiadne výhrady ani námietky,“ reka-
pitulovala netradičný prvý školský 
deň riaditeľka Eva Horníková.

V priebehu júna sa postupne vráti-
li do školy aj žiaci vyšších ročníkov. 
Realita v karloveských školách 
a škôlkach ukázala, že pri zachovaní 

disciplinovaného správania bolo  
znovuotvorenie škôl pozitívnym 
signálom na návrat do zabehnutých 
koľají.          -ab- 

júl – august 2020 Školstvo

Učiteľky v škôlkach dostali 70 takýchto 
ochranných štítov

Inzercia

Karlova Ves hľadá učiteľky do MŠ  
Požadované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie 
(učiteľstvo pre materské školy), vysokoškolské vzdelanie  

1. alebo 2. stupňa (predškolská a elementárna pedagogika). 
Pozícia je vhodná aj pre absolventa. 

Kontakt: Mgr. Iliana Medviďová.  
E-mail: skolstvo@karlovaves.sk, telefón: 02 707 11 221.
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MDD

Na tzv. školské námestie na Dlhých dieloch priletela v sobotu 6. júna 
nadrozmerná húska. Jej príbeh z pera dramatika Petra Pavlaca 
malým Karlovešťanom rozpovedal Ján Jackuliak. Pre deti boli pri-

pravené aj balóny a džúsy. 
„V rámci hygienických a organizačných opatrení, ktoré sa niekedy menili  

z večera do rána, nebolo jednoduché plánovať kultúrne a spoločenské poduja
tia, či už išlo o podujatia v otvorených priestoroch, alebo v sálach kultúrnych 
domov. Vedeli sme však, že karloveský Deň detí určite musí byť. Rozhodli sme 
sa pre zmenu miesta a časovo skromnejší formát, tak aby sa nám na mieste 
nevytváral dav ľudí. Veď minulý rok sa karloveského Dňa detí zúčastnilo viac 
ako dvetisíc účastníkov,“ informovala o zmenách v organizovaní populárneho 
podujatia vedúca oddelenia kultúry Adriána Majka.

„Náš pilotný projekt je odpoveďou na nedostatok živého umenia v súčasnej, 
na kontakt komplikovanej dobe,“ povedal Pavol Kelley, zakladateľ projektu 

Umelci v uliciach a iniciatívy na podporu živého umenia a dodal: „V úvodnej 
fáze sme priniesli obyvateľom mestských častí Staré Mesto, Ružinov, Petržalka, 
Karlova Ves a Rača pouličný kabaret. Pokračovali sme s úplne novým pred
stavením a išli do ďalších lokalít.“ 

Život na Slovensku sa v čase koronakrízy spomalil a kultúra bola v útlme. 
Návštevníci kultúrnych podujatí zostali bez živého umenia a umelci zostali bez 
práce, bez diváka, na ulici. Organizovanie kultúrnych podujatí bolo zakázané 
medzi prvými. „Iniciatíva tak poskytla prácu tvorcom, výtvarníkom, scénogra
fom, remeselníkom z divadelných dielní, hercom, režisérom, dramaturgom, 
hudobníkom, produkčným, grafikom, technikom, skrátka celému producent sko-
umeleckému reťazcu, ktorý bol v čase koronakrízy v umeleckej kóme,“ uzatvoril 
Pavol Kelley.                 -mš-; Foto: Rudolf Baranovič

Netradičná oslava Dňa detí v Karlovej Vsi
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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

Rozhovorjúl – august 2020

„Najlepšia zmrzlina je tá, 
ktorá obsahuje čo najviac 
prírodných surovín“

Miroslav Hlavinka:

Typickú letnú pochúťku vyrá-
ba už 30 rokov. Uprednost
ňuje klasiku, ale ponúka aj 

novinky. Pri výrobe zmrzliny sa 
drží tradičných postupov a nepouží-
va umelé náhrady a doplnky. Spo-
lieha sa na overených dodávateľov 
surovín. Známy karloveský zmrz
linár Miroslav Hlavinka, ktorého 
mliečne i ovocné zmzliny či sor-
bety  poznajú a majú radi najmä  
Dlhodielčania.

Aké zmrzliny majú ľudia najradšej? 
Sú rozdiely medzi mladšími  
a staršími či ženami a mužmi? 

Tradične fungujú klasické chute ako 
je čokoládová, oriešková, punčová či 
citrónová. Mladší už viac vymýšľajú, 
chcú skúšať nové chute, takže pre nich 
robím napr. čokoládovú s višňami, 
makovú s višňami a všelijaké nové 
chute. Vymyslel som si takú novú 
chuť s mliečnym karamelom, ktorú 
volám salko. V tomto roku je takou 
top zmrzlinou. 

Experimentujete aj so surovinami? 
V žiadnom prípade. Tak ako som 

začal v osemdesiatych rokoch, tak 
pokračujem dodnes. Uvarím mlie-
ko s cukrom a zahustím maizenou. 
Už nedávam vajcia, kedysi som ich 
používal, ale teraz už nie. Viete, oni 
už ani tie vajcia nie sú také ako kedy-
si, mám aspoň pokoj. Aj zákazníci sa 
ma pýtajú, že či máme vaječnú zmrz
linu a či je pasterizovaná. Ja robím 
veci klasicky, síce mi sem chodia 

všelijakí mladí chlapci, ktorí mi ra-
dia ako ušetriť vodu, elektriku a že 
potom to nebude také prácne. Naro
bím sa síce možno viac, ale mám 
stopercentnú istotu, že keď mi sem 
príde mamička s dieťaťom v kočíku, 
dostane odo mňa takú zmrzlinu, že 
môžem pokojne spať. Nerobím ju tak 
ako väčšina ostatných – za studena. 
Dajú tam mlieko, umelé prášky, sta-
bilizátory, umelý tuk, aby to drža-
lo, zmiešajú to aj ručným mixérom  
a bez varenia to hodia do chladiaceho 
zariadenia, vymiešajú a je to hotové. 
Takýmto spôsobom môže robiť zmrz
linu ktokoľvek. My sme pritom na to 
kedysi potrebovali absolvovať prax  
a potom aj skúšky.

Ktoré sú teda základné suroviny 
na výrobu zmrzliny? Napríklad 
čokoládová zmrzlina, čo do nej tre-
ba dať?

Najmä veľa kvalitného kakaa. Ku-
pujem ho priamo z Holandska, be
riem vrecia po 25 kg. Kupoval som 
klasické malé balenia v obchode, ale 
tá zmrzlina bola slabá, bledá. Nebolo 
to proste ono, malo to takú cukríkovú 
chuť, tak som to celé vyhodil. Kakao 
malo síce holandský pôvod, ale spra-
cované bolo celkom inde. Teraz mám 
kvalitné kakao a robím s ním už osem 
rokov. Aj pri iných surovinách sa spo-
lieham na osvedčených dodávateľov, 
o ktorých viem, že od nich dostanem 
kvalitný tovar. Používam dve farbivá, 
obidve majú prírodný pôvod. Červené 
farbivo je z červenej repy a žlté je  

z kurkumy. Základnou surovinou na 
prípravu zmrzliny je 26percentné 
prevarené sušené mlieko s vysokým 
obsahom prírodného tuku a cukor. 
To je základ pre výrobu mliečnej 
zmrzliny a po uvarení to vyzerá ako 
puding. Do tohto uvareného základu 
sa potom pridávajú ďalšie prísady. 
Uvarený základ s prísadami sa potom 
mieša a postupne sa ochladzuje a za-
husťuje, čím sa vlastne vytvára zmrz
lina. 

Ako ste sa k tomuto remeslu dosta-
li? Je to rodinná tradícia? 

Moja mama po vojne vyrábala na 
Michalskej zákusky a zmrzlinu. Po-
tom však ochorela a musela to nechať. 
Niektoré recepty mám od nej, ale 
mnohé som si vytvoril sám. No a teraz 
robí zmrzlinu aj môj syn. Má cukráreň 
v Dúbravke. Už odmalička sa motal 
okolo mňa, a teraz už asi piatu sezónu 
robí zmrzlinu sám. Ja som ho vlastne 
nikdy priamo neučil, on sa to akosi 
naučil sám, keď mi pomáhal. Je veľmi 
šikovný. Baví ho vymýšľať nové 
chute, experimentovať. Napríklad 
urobil horalkovú zmrzlinu.  

Ako spoznáte, že zmrzlina je kvalit-
ná? Čo si treba všímať?

Treba si všímať, či v strede zmrz
liny vidíte len jednoliatu hmotu, ale-
bo tam vidíte aj tie kúsky ovocia či 
zrnká čokolády. Napríklad posledné 
dvatri roky sú veľmi žiadané sorbety, 
ktoré som ja vyrábal ešte za minulého 
režimu. Ja ho robím tak, ako som ho 
robieval ešte vtedy. Je tam len ovocie, 
voda a cukor. Chodia ku mne díleri, 
že tu máme taký prášok, aby vám to 
nespadlo, ďalší aby to držalo. Bohu-
žiaľ, nie každý zmrzlinár má vo svo-
jom produkte čisté ovocie. Keď vám 
dá niekto zmrzlinu na kornútok, ne-

mala by vyzerať ako mrvenica, mala 
by mať prírodný lesk. Najlepšia zmrz
lina je tá, ktorá obsahuje čo najviac 
prírodných surovín. 

Čiže ak som to dobre pochopil, 
rozdiel medzi zmrzlinou a sorbetom 
je ten, že do zmrzliny ide mlieko  
a do sorbetu nie?

Áno, ale čo sa týka zmrzliny, ja 
varím dve druhy zmesí – mliečnu  
a ovocnú. Ovocné zmrzliny sú určené 
hlavne pre tých ľudí, ktorí napríklad 
nemôžu mlieko, nie je v nej ani gram 
tuku a neobsahuje ani mlieko.

Vlastne teda robíte tri druhy zmrz
liny, mliečnu a ovocnú zmrzlinu,  
a ešte aj sorbety.

Áno, je to tak. 

Čo vám komplikuje život a s akými 
problémami sa stretávate? 

Veľkým problémom je, že nemá, 
kto robiť. Nezamestnaných je opäť 
veľa a pritom už mesiac mám inzerát 
a nikto sa nehlási. Študenti sú doma, 
nechodia do školy, ale nechce sa im 
ani robiť. Čo je ešte horšie, mnohí 
majú problém s malou násobilkou. 
Z desiatich študentov ovládajú náso-
bilku tak dvaja. 

Je pravdou, že výroba zmrzliny je 
sezónna práca?

Určite áno. Sezóna sa začína tak 
začiatkom apríla, niekedy už koncom 
marca, záleží od počasia. Pravdaže, 
keď je pekné a teplé počasie, tak 
začíname aj skôr. Počasie sa prejavu-
je aj na konci sezóny. To znamená, že 
keď teplé dni končia, tak sa pomaly 
končí aj sezóna. Niekedy môže trvať 
aj do polovice októbra. 

-mš-; Foto: MiÚ
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Kultúra

U vás doma v Karlovej Vsi

Populárna skupina HEX, 
sólistka opery Alena Kro-
páčková, husľové kvarteto 

Viva, herec Juraj Kemka, Túlavé 
divadlo, či vedec a člen krízového 
štábu Robert Mistrík. Tí všetci 
vystúpili 5. júna na Námestí sv. 
Františka v rámci živého vysie-
lania relácie U vás doma Rozhla-
su a televízie Slovenska. Koncert 
moderovali Marianna Ďurianová 

sídlisk, ktorý si diváci mohli pozrieť  
v štyroch priamych prenosoch. 
Po Žiari nad Hronom, Prešove 
a Rimavskej Sobote zavítal program 
na západ Slovenska. V jednotlivých 
častiach programu „U vás doma“ 
sa predstavili viacerí hudobníci či 
špičkoví umelci aj iných žánrov či už 
z divadla, poézie, alebo vážnej hudby 
a zazneli aj tóny tradičného folklóru.

Podľa organizátora projektu Mar-

a spevák Peter Šarkan Novák. 
Obyvatelia Karlovej Vsi vytvori-

li vystupujúcim umelcom a hosťom 
výbornú atmosféru, ktorú na sociálnej 
sieti ocenili aj tvorcovia relácie. Divá-
ci pri televíznych obrazovkách, ale 
aj priamo na námestí, či balkónoch 
svojich bytov mali možnosť opäť zažiť 
po dlhšom čase väčšie kultúrne podu-
jatie. 

U vás doma je program z dvorov 

tina Frimmera zámerom bolo tiež 
poďakovať lekárom, personálu v se-
niorských zariadeniach, v nemoc-
niciach, ale aj ľuďom v obchodoch. 
Vzhľadom na neustále sa meniacu 
situáciu bolo potrebné dodržiavať epi
demiologické opatrenia a preto aj or-
ganizátori vyzývali ľudí, aby koncerty 
sledovali zo svojich balkónov.

-mš-; Foto: Ondrej Koščík  
a Rudolf Baranovič

Hosťom programu bol aj vedec Robert Mistrík (uprostred)

Sólistka opery Alena Kropáčková

Diváci na námestí i balkónoch sa dobre bavili  
a vytvorili hosťom skvelú atmosféru

Husľové kvarteto Viva

HEX

Karlovešťanov priamy prenos a kultúrna 
„infúzia“ mimoriadne potešili
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Venuje sa tvorbe, ktorú časť 
spoločnosti obdivuje, iná 
odmieta. Deti z MŠ Ma-

jerníkova 11 sa tešia z maľovaných 
zvieratiek, ktoré pre nich vytvo-
ril. Jeho videá na YouTube (naj
väčší svetový systém na zdieľanie 
video  súborov na internete) sleduje 
840tisíc obdivovateľov z celého 
sveta. Myslí si, že po koronakríze 
si zrejme budeme viac vážiť veci, 
ktoré sme doteraz pokladali za 
samozrejmé. Rodený Karlovešťan, 
umelec a youtuber Martin Hirner.

Akú odozvu na svoje dielo na MŠ 
Majerníkova 11 ste zaznamenali na 
svojom YouTube kanáli? 

Spätná väzba na mojom kanáli 
bola super. Vysvetlil som, že mi bola 
ponúknutá plocha, na ktorú som síce 
nemohol maľovať úplne to, čo by som 
chcel, ale i tak som si to urobil po svo-
jom a odozva od mojich sledovateľov 
bola dobrá. Iste, našlo sa aj zopár 
negatívnych komentárov, ale to sa na-
pokon nájde vždy. 

Ako vnímate spätne ponuku MČ na 
realizáciu tejto maľby? Keby prišli 
ďalšie podobné ponuky, mali by ste 
chuť a záujem pokračovať?

Keby som dostal nejakú ďalšiu po-
nuku, určite by som ju zvážil a zrejme 
by som ju prijal. 

Čo vás viedlo k založeniu vlastného 
YouTube kanálu, čo tam zverejňu-
jete? 

Prostredníctvom YouTube preze n
tujem svoju tvorbu, nakrúcam videá 
ako maľujem a ľudia to sledujú. 
Hlavným obsahom videí je samozrej
me realizácia maľby, ale popritom 
rozprávam aj o okolnostiach jej vzni-
ku. 

Odkiaľ všelikadiaľ vás sledujú?
Popravde, sledovatelia zo Sloven

ska sú v menšine, spolu s českými 
tvoria asi 10 % zo všetkých, čo ma 
sledujú. Najviac ich je z USA (asi 
23 %), potom z Nemecka, Veľkej 
Británie či Indonézie, ale našli sa aj 
reakcie zo Saudskej Arábie či Filipín.

Angličtinu ste si na prezentáciu 

svojej tvorby vybrali zrejme práve 
s cieľom zvýšiť medzinárodnú sle-
dovanosť. 

S angličtinou som sa stretol už  
v škole, ale nebolo to bohviečo. Po-
tom som išiel do USA na tri mesiace 
na projekt Work and travel (v preklade 
Pracuj a cestuj; pozn. redakcie), kde 
som síce býval u slovenskej rodiny, 
ale mal som možnosť komunikovať 
a nasávať angličtinu v prostredí svo-
jich rovesníkov, čo mi dosť pomohlo.  
K zlepšeniu mojej angličtiny však 
naj viac prispelo sledovanie iných 
videí na You Tube a taktiež tvorba 
mojich vlastných videí.

Ako ste sa dostali ku grafiti?
Celé sa to začalo tu v Karlovej 

Vsi na Tilgnerke, kde sme sa spolu 
s mojimi kamarátmi venovali skate-
boardingu, parkúru, a neskôr sme ob-
javili grafiti. Bolo to v roku 2007, mal 
som 12 rokov, keď som sa tomu začal 
venovať. 

Poznáte komunitu tých, čo sa venu-
jú podobnej aktivite v Karlovej Vsi 
či v Bratislave? 

Z mojej generácie tu v Karlovej 
Vsi poznám tak troch či štyroch cha-
lanov, ktorí sa tomu venujú. V rámci 
Bratislavy je však komunita omnoho 
širšia, je tiež pomerne členitá a zlo-
žitá. Delí sa najmä na tých, čo sa 
venujú grafiti a tých, čo sa venujú 
streetartu (výtvarné umenie vytvárané 
na verejných miestach „street“ = uli-
ca, pozn. redakcie). Grafiti sú najmä 
o písmenách, streetart zas o maľbách 
rôzneho charakteru. Potom sa komu-
nita delí na tých, čo to robia ilegálne 
na nepovolených plochách a tých, čo 
to robia legálne. Samozrejme ľudia 
mimo grafiti komunitu majú problém 
najmä s ilegálnou tvorbou na verej
ných miestach. 

Čo je podľa vás pri grafiti už tak-
povediac cez čiaru a nikdy by ste to 
nerobili? 

Nemaľuje sa na súkromný majetok 
(autá, domy, ploty), kostoly, pamät-
níky alebo cintoríny. Maľby by sa vždy 
mali realizovať vo verejnom priestore. 

Zaujímali ste sa aj o počiatky 

grafiti?
Počiatky grafiti sú už niekde 

v praveku, keď ľudia mali potrebu 
značkovať si teritórium alebo zane
chať za sebou nejakú stopu. Alebo 
mali potrebu niečo povedať, napríklad 
už v starovekom Ríme sa objavo-
vali nápisy politického charakteru 
na stenách budov, o čom svedčia 
i archeo logické nálezy v Pompe-
jach. Moderné grafiti vznikli v New 
Yorku, kde popri rozkvete hiphopo
vej kultúry mladí v uliciach tancova-
li, hrali basketbal a niektorí sa začali 
podpisovať na steny budov, a tak 
to celé vzniklo. Napokon sa grafi-
ti vyvinuli do tej podoby, ako ich 
poznáme dnes. 

Myslíte si, že by komunitu oslovilo, 
keby sa tu v Karlovej Vsi vytvorili 
nejaké steny, kde by sa mohli cha
lani realizovať? 

Určite áno, najmä mladých. Keď sú 
v situácii, že žijú na sídlisku, kreslia 
si doma a chceli by si to vyskúšať, ale 
nemajú plochu, kde by to mohli bez 
obáv urobiť, tak potom si nájdu nejaký 
panelák alebo nejaké zašité miesto  
v rohu pod lampou, a tam sa realizujú. 
A keby mal takýto chalan stenu, kde 
vie, že ho za jeho dielo nikto nebude 
naháňať, určite by to uvítal.

Mali ste v rodine nejakú umeleckú 
tradíciu? Vedela vaša rodina 
o vašej záľube?

Môj otec v mladosti kreslil, a dob
re, ale nikdy sa tomu nevenoval pro-
fesionálne. Nemôžem povedať, že by 
som mal nejakú inšpiráciu z rodiny, 
lebo moji rodičia sú lekári. Zo začiat
ku o mojej záľube nevedeli, neskôr, 
keď to zistili, nemôžem povedať, že 
by ma v tom nejako veľmi brzdili. Ale 
zas nikdy som neprišiel do problémov 
s políciou a nikdy som ani nenarobil 

nejaké strašné problémy. (smiech)

Kde čerpáte inšpiráciu a akým 
námetom sa venujete? 

Drvivú väčšinu svojho času som 
maľoval písmená, najmä svoje meno. 
V tradičnom grafiti je najdôležitejší 
štýl písma. Môžeme to prirovnať ku 
kaligrafii. Klasické grafiti je o tom, 
ako napísať svoje meno vlastným 
štýlom a čo najlepšie. Pred dvomi či 
tromi rokmi som si povedal, že by to 
chcelo obohatiť repertoár, a tak som 
začal kresliť aj iné veci. Stále síce 
robím aj klasické grafiti, ale posúvam 
to aj k portrétom, maľbám zvierat 
či abstrakcii. Môj sen je vychádzať  
z grafiti, ale prepájať to s rôznymi  
inými druhmi umenia. 

Ako sa vám býva v Karlovej Vsi, 
sledujete dianie v nej, čo sa vám 
tu páči, a naopak čo by sa mohlo 
zlepšiť? 

Býval som tu prvých dvanásť rokov 
života a teraz tu už dva roky bývam 
opäť, hoci na inom mieste, s priateľ
kou, ktorá je tiež Karlovešťanka. 
Páči sa mi tu. Všimol som si niektoré 
pozitívne aktivity. Napríklad veľmi 
ma teší nový spôsob kosenia a že vyni-
kajú plochy pre hmyz a opeľovače. 
Zaznamenal som aj výsadbu lúk pre 
motýle, ale aj to, že  nám tu behajú 
diviaky. (smiech) Miznú reklam-
né bilbordy, čo ma veľmi teší, lebo 
niekedy sú nimi ulice naozaj zahltené. 
A negatíva? No s parkovaním je to 
ťažké, ale to všetci vieme, musím však 
poznamenať, že vždy zaparkujem. Ak 
prídete domov po šiestej, všetci sú už 
doma a je ťažké nájsť miesto, ak tak na 
okraji parkovacej zóny, ale to sa asi 
veľmi vyriešiť nedá, ibaže by každý 
mal iba jedno auto. 

-mš-; Foto: MiÚ

Martin Hirner:  
 „Aj komunita grafiti má 
    svoje nepísané pravidlá“

Rozhovor
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Kultúrne a športové leto 2020

Karloveský festival
KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ LETO 
V KARLOVEJ VSI

KOMORNÉ KONCERTY 
V BOTANICKEJ 
ZÁHRADE

Romantická atmosféra botanickej 
záhrady a tóny majstrov našej 
hudobnej scény pozývajú na 
jedinečný a neopakovateľný zážitok. 
Vstup vrátane koncertu voľný iba 
do 11.00 h. Využite príležitosť začať 
víkend v najkrajšej záhrade mesta. 

18. 7. o 10.00 h
Taste of Brasse, 60 min.
Taste of Brass je slovenský orchester interpretujúci 
hudbu 60. a 70.rokov minulého storočia. Orchester 
funguje ako samostatné koncertné teleso, ktoré sa 
vyznačuje výhradne živým prevedením skladieb vo 
vlastných aranžmánoch. Nadväzuje tak na tradíciu 
orchestrov ako Tanečný orchester československé-
ho rozhlasu či James Last Orchestra. Taste of Brass 
funguje v zostave trinásťčlenného orchestra so 
sólistami Kristínou Vančovou a Martinom Huttom 
pod taktovkou Davida Krajčího.
 

22. 8. o 10.00 h
Fats Jazz Band, 60 min.
Autentická hot-jazzová a swingová kapela vám 
prináša hudbu z obdobia 20. až 40. rokov minulého 
storočia. Sedem vynikajúcich hudobníkov a dvaja 
šarmantní speváci vás prenesú o sto rokov do minu-
losti, do čias elegancie a galantnosti. V ich podaní 
budete počuť najhorúcejšie americké swingovky, 
ale aj nestarnúce filmové melódie z obdobia prvej 
Československej republiky či tangá F. K. Veselého.

Viac info:
+421 940 634 126

LETNÉ KONCERTY 
V KARLOVESKEJ 
KNIŽNICI

Koncerty v knižnici sa stali už 
kultovou záležitosťou. Zaujímavý 
a objavný hudobný výber, 
neočakávané miesto s atmosférou 
a výborná akustika. Po dlhšej pauze 
vás pozývame na letné pokračovanie 
obľúbenej koncertnej série. 

18. 7. o 19.00 h 
Karloveská knižnica: 
Kristína Mihaľová & Jakub Šedivý, 60 min.
Objav roka nielen v džeze. Podmanivým hlasom 
disponujúca Kristína Mihaľová láme škatuľku žánru 
a posúva techniku spevu do nových rovín. Tohtoroč-
ni laureáti Radio_head Awards zahrajú koncert 
v Karloveskej knižnici. 
Vstupné 5 €. 

22. 8. o 19.30 h 
Karloveská knižnica: 
Temná sobota, 90 min.
Kapely z okraja post-punku a temných 
žánrov počas jedného večera na sklonku leta. 
Vstupné dobrovoľné.

Viac info:
+421 902 602 124 

V prípade nepriaznivého 
počasia sa outdoorové 
podujatia neuskutočnia 
a sú bez náhrady. Zmena 
programu vyhradená. 
Dodržujte aktuálne epi-
demiologické opatrenia.

5. 
ročník
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J Ú N

29. 6. o 10.00 h 
Nám. sv. Františka – Divadlo KaSia: 
Stratený kožuch zajka Fajka, 45 min.
Keď je raz niekomu chladno, isto mu niečo chýba. 
Jednému svetrík, inému deka, niekomu kožuch 
a niekomu objatie. Roztomilý príbeh o kamarátstve 
medzi zvieratkami. 

J Ú L

6. 7. o 10.00 h  
Dlhé diely, Pribišova – Divadlo Makile: 
Opice z našej knižnice – Medovníkový domček, 
45 min. 
Divadelné predstavenie o láske ku knihám, 
rozprávkam a fantázii v známom, a predsa 
neznámom príbehu. 

13. 7. o 10.00 h  
Nám. sv. Františka – Rodinné dielne: 
Výroba prestierania, 90 min.

20. 7. o 10.00 h 
Dlhé diely, 
Pribišova – Rodinné dielne: Výroba 3D domácich 
zvieratiek, 90 min.

27. 7. o 10.00 h 
Nám. sv. Františka – Divadlo na hojdačke: 
Na Zemi dobre je, 45 min
Vesmírna loď má problém a pri havárii spadne 
priamo do lesa. Presnejšie na skládku v lese. Podarí 
sa našim vesmírnym kamošom pomôcť zvieratkám 
v lese a opraviť loď, aby sa mohla vrátiť domov?

A U G U S T

3. 8. o 10.00 h 
Dlhé diely, Pribišova – CirKus Kus: 
Škrupinový zámok, 45 min.
Rozprávka zo zbierky P. Dobšinského vás prevedie 
nebezpečnou cestou mladého kráľa, ktorý hľadá 
svoju milú, páviu princeznú. Vydajte sa s nami na 
čarovnú púť do škrupinového zámku a zistíte, či je 
láska skutočne mocnejšia ako kúzla a čary.

10. 8. o 10.00 h 
Nám. sv. Františka – Rodinné dielne: 
Výroba chrobáčikov, 90 min.

17. 8. o 10.00 h  
Dlhé diely, 
Pribišova – Rodinné dielne: 
Výroba 3D menoviek na dvere, 90 min.

24. 8. o 10.00 h 
Nám. sv. Františka – Divadlo JaJa: 
Divoška a Ramptantintanton, 45 min.
Keď sa do rodiny narodí ďalšia dcérka, nič už nie je 
také, aké bolo. Veselá interaktívna rozprávka, v kto-
rej sa prenesieme až do ďalekého Egypta, a nielen 
tam! 

J Ú L

3. 7. o 21.30 h Websterovci 
SK, rodinný, 2019, 60 min.
Príbeh pavúčej rodinky, v ktorej každý prežíva svoj 
príbeh. Malá učenlivá Lili, tínedžer Hugo, staros- 
tlivá mama Alma, rozhodný tato Walter, zábudlivá 
babička a zberateľ dedko – títo všetci vás prevedú 
filmom, v ktorom objavíte nielen pevnosť pavúčej 
siete, ale aj skutočnú silu rodiny, ktorú spája.

10. 7. o 21.30 h Nech je svetlo 
SK-CZ, 2019, dráma, 93 min.
Otec troch detí po návrate z dlhej zahraničnej 
pracovnej cesty zistí, že jeho najstarší syn sa pridal 
do polovojenskej mládežníckej organizácie a navyše 
je zapletený aj do smrti spolužiaka. V tejto neľah-
kej situácií aj spolu s manželkou zisťujú skutočnú 
pravdu o synovi, svojej rodine, o sebe samých, a tiež 
o spoločnosti, v ktorej žijú.

17. 7. o 21.30 h Jiří Suchý – 
Lehce s životem se prát,
CZ, 2019, dokument, 102 min.
Muž deviatich remesiel, divadelník, hudobník, tex-
tár, básnik, skladateľ, spisovateľ, filmár, grafik, vý-
tvarník a divadelný režisér. Predovšetkýcm legenda 
českej kultúry, ktorá ovplyvnila niekoľko generácii. 
O jeho veľa krát neľahkej životnej ceste natočila film 
Olga Sommerová. 

24. 7. o 21.30 h Dolittle 
USA, 2020, rodinný / dobrodružný, 102 min.
Doktor Dolittle – výnimočný doktor anglickej krá-
ľovnej po smrti manželky nezvládol ďalej fungovať 
vo vysokom nasadení, a tak sa usádza v ústraní, ob-
klopený iba zvieratami, s ktorými si rozumie lepšie 
ako s ľuďmi. Keď však kráľovná ochorie, vydá sa na 
dobrodružnú plavbu hľadať liek v sprievode svojich 
zvieracích priateľov – ustráchanej gorily, praštenej 
husi, cynického pštrosa či múdreho papagája.

31. 7. o 21.30 h Slušní chlapci 
USA, 2020, akčný, 113 min.
Sofistikovaná akčná komédia o Američanovi 
Mickeym Pearsonovi, ktorý si v Londýne vybudoval 
výnosné marihuanové impérium. Keď sa v podsvetí 
začne šuškať, že chce skončiť s biznisom a odísť 
z trhu, rozbehne sa kolotoč klamstiev, úplatkov, vy-
dierania a zákerných podrazov, v ktorom chce každý 
zo zúčastnených získať čo najväčší podiel pre seba.

A U G U S T

7. 8. o 21.00 h Sviňa 
SK, 2020, triler, 104 min.
V mafiou ovládanom štáte chce dievča, ktoré utiek-
lo z resocializačného zariadenia, svedčiť o príšer-
ných praktikách, avšak polícia ju nechce počúvať. 
Tak nájde novinára, ktorý sa pustí do rozpletania 
neuveriteľnej chobotnice zločinu, mafie a vydiera-
nia. Z malého veksláka sa časom stane predseda 
a vydierač a ovládne celú krajinu. Môže pravda 
prežiť medzi ľuďmi, ktorým ide iba o peniaze a moc?

14. 8. o 21.00 h Zelená kniha
USA, 2018, dráma / komédia, 130 min.
Tony je výbušný, nie veľmi vzdelaný, ale o to prefí-
kanejší bodyguard s mafiánskou povesťou. Nado-
všetko miluje svoju ženu a smažené kura. Dr. Don 
– slávny černošský klavirista, ktorý si ho najal na 
svoje turné, je jeho protikladem: kultivovaný génius 
jemných mravov a pevných zásad. Aby spoločne 
prekonali nástrahy, musia si k sebe obaja tvrdohlaví 
muži nájsť cestu na púti plnej prekonávania pred-
sudkov, ale aj humorných prešľapov.

21. 8. o 21.00 h Parazit 
Južná Kórea, 2019, dráma / komédia, 132 min.
Čierna komédia sleduje chudobnú, ale prefíkanú 
štvorčlennú rodinu, ktorá sa rozhodne infiltrovať do 
bohatej domácnosti biznismena Parka. Čo sa môže 
stať, keď sa stretnú dva odlišné svety? Originálny 
dielo majstrovsky pracuje s prvkami trileru, drámy 
ale aj satiry, a prináša vtipný a nepredvídateľný 
divácky zážitok.

28. 8. o 21.00 h Hodinárov učeň 
CZ-SK, 2019, rozprávka, 102 min.
Nad malým Urbanom už od narodenia stoja dve 
dobré a jedna zlá sudička. Keď mu zomrú rodičia, 
ujme sa ho majster hodinár a zaúča ho v remesle, 
no keď sa mladý Urban zamiluje do hodinárovej 
dcéry, vyšle mládenca nájsť bájne hodiny, ktoré 
varujú pred smrťou. Hodinársky učeň teda ide na 
cestu plnú prekážok a úloh, sprevádzaný svojimi 
dobrými aj zlými sudičkami, pričom ho poháňa lás-
ka k jeho vysnenej. Dopadne jeho cesta úspechom?

V prípade nepriaznivého 
počasia sa outdoorové 
podujatia neuskutočnia 
a sú bez náhrady. Zmena 
programu vyhradená. 
Vstup voľný. Dodržujte 
aktuálne epidemiolo- 
gické opatrenia.

Viac info: 
+421 940 634 126.

FILMOVÉ LETO 
V LÍŠČOM ÚDOLÍ

Príďte si po celodennej horúčave oddýchnuť a vychutnať dobrú 
kinematografiu v krásnych reáliách Líščieho údolia. 
Už tradične máme pre vás pripravené občerstvenie, deky a repelenty! 

ROZPRÁVKOVÉ PONDELKY/ 
RODINNÉ KREATÍVNE DIELNE

Poďme sa spoločne vrátiť do detských čias! Počas letných prázdnin sme 
už tradične pripravili pre našich najmenších, rodičov, babičky, deduškov 
interaktívne rozprávky a rodinné kreatívne dielne, na ktoré si okrem dobrej 
nálady nemusíte nič priniesť, a odnesiete si milý darček. Podujatia sú vhodné 
od 3 rokov, no v prípade nepriaznivého počasia sa neuskutočnia.

V prípade nepriaznivého 
počasia sa outdoorové 
podujatia neuskutočnia 
a sú bez náhrady. Zmena 
programu vyhradená. 
Vstup voľný. Dodržujte 
aktuálne epidemiolo- 
gické opatrenia.

Viac info:
+421 940 634 126 
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J Ú N

29. 6. o 10.00 h
Nám. sv. Františka – Divadlo KaSia: 
Stratený kožuch zajka Fajka, 45 min.
Keď je raz niekomu chladno, isto mu niečo chýba. 
Jednému svetrík, inému deka, niekomu kožuch 
a niekomu objatie. Roztomilý príbeh o kamarátstve 
medzi zvieratkami. 

J Ú L

6. 7. o 10.00 h
Dlhé diely, Pribišova – Divadlo Makile: 
Opice z našej knižnice – Medovníkový domček, 
45 min. 
Divadelné predstavenie o láske ku knihám, 
rozprávkam a fantázii v známom, a predsa 
neznámom príbehu. 

13. 7. o 10.00 h
Nám. sv. Františka – Rodinné dielne: 
Výroba prestierania, 90 min.

20. 7. o 10.00 h 
Dlhé diely, 
Pribišova – Rodinné dielne: Výroba 3D domácich 
zvieratiek, 90 min.

27. 7. o 10.00 h 
Nám. sv. Františka – Divadlo na hojdačke: 
Na Zemi dobre je, 45 min
Vesmírna loď má problém a pri havárii spadne 
priamo do lesa. Presnejšie na skládku v lese. Podarí 
sa našim vesmírnym kamošom pomôcť zvieratkám 
v lese a opraviť loď, aby sa mohla vrátiť domov?

A U G U S T

3. 8. o 10.00 h
Dlhé diely, Pribišova – CirKus Kus: 
Škrupinový zámok, 45 min.
Rozprávka zo zbierky P. Dobšinského vás prevedie 
nebezpečnou cestou mladého kráľa, ktorý hľadá 
svoju milú, páviu princeznú. Vydajte sa s nami na 
čarovnú púť do škrupinového zámku a zistíte, či je 
láska skutočne mocnejšia ako kúzla a čary.

10. 8. o 10.00 h 
Nám. sv. Františka – Rodinné dielne: 
Výroba chrobáčikov, 90 min.

17. 8. o 10.00 h
Dlhé diely, 
Pribišova – Rodinné dielne: 
Výroba 3D menoviek na dvere, 90 min.

24. 8. o 10.00 h 
Nám. sv. Františka – Divadlo JaJa: 
Divoška a Ramptantintanton, 45 min.
Keď sa do rodiny narodí ďalšia dcérka, nič už nie je 
také, aké bolo. Veselá interaktívna rozprávka, v kto-
rej sa prenesieme až do ďalekého Egypta, a nielen 
tam! 

J Ú L

3. 7. o 21.30 h Websterovci
SK, rodinný, 2019, 60 min.
Príbeh pavúčej rodinky, v ktorej každý prežíva svoj 
príbeh. Malá učenlivá Lili, tínedžer Hugo, staros- 
tlivá mama Alma, rozhodný tato Walter, zábudlivá 
babička a zberateľ dedko – títo všetci vás prevedú 
filmom, v ktorom objavíte nielen pevnosť pavúčej 
siete, ale aj skutočnú silu rodiny, ktorú spája.

10. 7. o 21.30 h Nech je svetlo 
SK-CZ, 2019, dráma, 93 min.
Otec troch detí po návrate z dlhej zahraničnej
pracovnej cesty zistí, že jeho najstarší syn sa pridal
do polovojenskej mládežníckej organizácie a navyše
je zapletený aj do smrti spolužiaka. V tejto neľah-
kej situácií aj spolu s manželkou zisťujú skutočnú
pravdu o synovi, svojej rodine, o sebe samých, a tiež
o spoločnosti, v ktorej žijú.

17. 7. o 21.30 h Jiří Suchý –
Lehce s životem se prát,
CZ, 2019, dokument, 102 min.
Muž deviatich remesiel, divadelník, hudobník, tex-
tár, básnik, skladateľ, spisovateľ, filmár, grafik, vý-
tvarník a divadelný režisér. Predovšetkýcm legenda
českej kultúry, ktorá ovplyvnila niekoľko generácii.
O jeho veľa krát neľahkej životnej ceste natočila film
Olga Sommerová.

24. 7. o 21.30 h Dolittle
USA, 2020, rodinný / dobrodružný, 102 min.
Doktor Dolittle – výnimočný doktor anglickej krá-
ľovnej po smrti manželky nezvládol ďalej fungovať 
vo vysokom nasadení, a tak sa usádza v ústraní, ob-
klopený iba zvieratami, s ktorými si rozumie lepšie 
ako s ľuďmi. Keď však kráľovná ochorie, vydá sa na 
dobrodružnú plavbu hľadať liek v sprievode svojich 
zvieracích priateľov – ustráchanej gorily, praštenej 
husi, cynického pštrosa či múdreho papagája.

31. 7. o 21.30 h Slušní chlapci
USA, 2020, akčný, 113 min.
Sofistikovaná akčná komédia o Američanovi 
Mickeym Pearsonovi, ktorý si v Londýne vybudoval 
výnosné marihuanové impérium. Keď sa v podsvetí 
začne šuškať, že chce skončiť s biznisom a odísť 
z trhu, rozbehne sa kolotoč klamstiev, úplatkov, vy-
dierania a zákerných podrazov, v ktorom chce každý 
zo zúčastnených získať čo najväčší podiel pre seba.

A U G U S T

7. 8. o 21.00 h Sviňa
SK, 2020, triler, 104 min.
V mafiou ovládanom štáte chce dievča, ktoré utiek-
lo z resocializačného zariadenia, svedčiť o príšer-
ných praktikách, avšak polícia ju nechce počúvať. 
Tak nájde novinára, ktorý sa pustí do rozpletania 
neuveriteľnej chobotnice zločinu, mafie a vydiera-
nia. Z malého veksláka sa časom stane predseda 
a vydierač a ovládne celú krajinu. Môže pravda 
prežiť medzi ľuďmi, ktorým ide iba o peniaze a moc?

14. 8. o 21.00 h Zelená kniha
USA, 2018, dráma / komédia, 130 min.
Tony je výbušný, nie veľmi vzdelaný, ale o to prefí-
kanejší bodyguard s mafiánskou povesťou. Nado-
všetko miluje svoju ženu a smažené kura. Dr. Don 
– slávny černošský klavirista, ktorý si ho najal na
svoje turné, je jeho protikladem: kultivovaný génius
jemných mravov a pevných zásad. Aby spoločne
prekonali nástrahy, musia si k sebe obaja tvrdohlaví
muži nájsť cestu na púti plnej prekonávania pred-
sudkov, ale aj humorných prešľapov.

21. 8. o 21.00 h Parazit
Južná Kórea, 2019, dráma / komédia, 132 min.
Čierna komédia sleduje chudobnú, ale prefíkanú 
štvorčlennú rodinu, ktorá sa rozhodne infiltrovať do 
bohatej domácnosti biznismena Parka. Čo sa môže 
stať, keď sa stretnú dva odlišné svety? Originálny 
dielo majstrovsky pracuje s prvkami trileru, drámy 
ale aj satiry, a prináša vtipný a nepredvídateľný 
divácky zážitok.

28. 8. o 21.00 h Hodinárov učeň
CZ-SK, 2019, rozprávka, 102 min.
Nad malým Urbanom už od narodenia stoja dve 
dobré a jedna zlá sudička. Keď mu zomrú rodičia, 
ujme sa ho majster hodinár a zaúča ho v remesle, 
no keď sa mladý Urban zamiluje do hodinárovej 
dcéry, vyšle mládenca nájsť bájne hodiny, ktoré 
varujú pred smrťou. Hodinársky učeň teda ide na 
cestu plnú prekážok a úloh, sprevádzaný svojimi 
dobrými aj zlými sudičkami, pričom ho poháňa lás-
ka k jeho vysnenej. Dopadne jeho cesta úspechom?

V prípade nepriaznivého 
počasia sa outdoorové 
podujatia neuskutočnia 
a sú bez náhrady. Zmena 
programu vyhradená. 
Vstup voľný. Dodržujte 
aktuálne epidemiolo- 
gické opatrenia.

Viac info: 
+421 940 634 126.

FILMOVÉ LETO 
V LÍŠČOM ÚDOLÍ

Príďte si po celodennej horúčave oddýchnuť a vychutnať dobrú 
kinematografiu v krásnych reáliách Líščieho údolia. 
Už tradične máme pre vás pripravené občerstvenie, deky a repelenty! 

ROZPRÁVKOVÉ PONDELKY/ 
RODINNÉ TVORIVÉ DIELNE

Poďme sa spoločne vrátiť do detských čias! Počas letných prázdnin sme 
už tradične pripravili pre našich najmenších, rodičov, babičky, deduškov 
interaktívne rozprávky a rodinné kreatívne dielne, na ktoré si okrem dobrej 
nálady nemusíte nič priniesť, a odnesiete si milý darček. Podujatia sú vhodné 
od 3 rokov, no v prípade nepriaznivého počasia sa neuskutočnia.

V prípade nepriaznivého 
počasia sa outdoorové 
podujatia neuskutočnia 
a sú bez náhrady. Zmena 
programu vyhradená. 
Vstup voľný. Dodržujte 
aktuálne epidemiolo- 
gické opatrenia.

Viac info:
+421 940 634 126
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ŠPORTOVÉ LETO
VO VODÁRENSKEJ 
ZÁHRADE

Počas letných mesiacov od pondelka 
do štvrtka vám opäť pravidelne 
prinášame obľúbené cvičenia 
v záhrade Vodárenského múzea na 
Devínskej ceste. Stačí si priniesť 
podložku a dobrú náladu. 
Prvé cvičenie je 29. 6. 
a posledné 27. 8. 2020.

PONDELOK 
18.00 h  Zumba, 60 min.
Aaeróbne cvičenie v rytme latinskoamerickej 
hudby, ktoré vás nabije novou energiou.

UTOROK 
9.30 h  STROLLERING, 60 min.
Cvičenie pre všetky aktívne mamičky s deťmi 
i bez detí.

18.00 h  Zdravý chrbát, 60 min.
Zbavte sa bolestí chrbta a zregenerujte 
sa pri cvičení spájajúcom prvky jogy a pilatesu.

STREDA
18.00 h  SEXY BODY WORKOUT, 
60 min.
Intenzívny intervalový tréning  na celé telo 
pre naštartovanie spaľovania tukov.

ŠTVRTOK 
18.00 h  
Bailando latino, 
60 min.
Temperamentné cvičenie v štýle latinských 
rytmov a tancov. 

Viac info: +421 910 909 992

NOVINKA 
LETA!

NOVINKA 
LETA!

V prípade nepriaznivého 
počasia sa outdoorové 
podujatia neuskutočnia 
a sú bez náhrady. Zmena 
programu vyhradená. 
Vstup voľný. Dodržujte 
aktuálne epidemiolo- 
gické opatrenia.

Organizátori

Spoluorganizátori

RODINNÉ  
POPOLUDNIE 
V LODENICI

V príjemnom prostredí 
novootvorenej kaviarne Lodenica 
si môžete už od začiatku leta 
vychutnávať voňavú kávu, chutné 
domáce dezerty, posedieť si pri 
kvalitnom vínku a nealkoholických 
nápojoch. Prostredníctvom divadla 
a piesní prežijete v štýlových 
priestoroch karloveskej kaviarne 
Lodenica príjemné rodinné 
popoludnie.

19. JÚL a 23. AUGUST

16.00 h  Detské predstavenie 
Mici a Mňau, 45 min. 

17.00 h  Komorný koncert 
Matúša Uhliarika, 60 min.

Viac info: +421 948 636 154
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História

Leto v Karlovej Vsi

Obyvatelia dediny Karlova Ves 
mali v minulosti k dispozícii čisté 
vody Dunaja a mnohé príjemné  
miesta na brehoch Karloveského ra-
mena. Boli dostupné bez obmedze-
nia a takmer na skok od ich do-
movov. Stojí za pokus niektoré z nich  
čitateľom priblížiť.

Prvým miestom letných radovánok 
Karlovešťanov bol breh Karloveského 
ramena za záhradou  vodárne, pod 
cestou do Devína. Nazývali ho V ale-
ji, podľa dvojradia rastúcich stromov. 
Priestor to bol útulný a zarastený níz
kou trávou, s nie príliš hlbokou vodou, 
vhodnou pre všetky vekové skupiny 
vrátane rodín s deťmi. Vyhľadávali 
ho aj obyvatelia Bratislavy. Pre nich 
to bola slovenská RIVIERA. Záujem 
Bratislavčanov šikovne využil Kar-
lovešťan Jozef Ruža, keď svoju blízku 
výletnú reštauráciu, postavenú v roku 
1932, pomenoval týmto vzrušujúcim 
názvom slávneho stredomorského 
letoviska. Výstavba Slovanskej cesty 
a obmedzenia vyplývajúce z existen-
cie hraničného pásma začiatkom 50. 
rokov, prinútili návštevníkov pre-
miestniť sa do inej lokality.

Rozšírili rady kúpajúcich sa 
Bratislavčanov na Slávičke, na Slá-
vikovej lúke pri Karloveskom ramene 
pred mestskou vodárňou. Názov 
dostala podľa posledného majiteľa 
hostinca pána Slávika, ktorý kedysi 
stál v jej blízkosti, na mieste, kde je 
dnes výšková budova Povodia Du-
naja. Veľký záujem o pobyt na lúke  
ešte vzrástol, keď tu Barnabáš Varga 
otvoril požičovňu kajakov, tzv. san-
dulínok. 

Aj bratislavský ZARES (záhrad-

níctvo a re
k r e a č n é 
služby) zau-
jala ob ľu  ba lú ky. Na 
podnet vedenia mesta Bratislavy sa 
rozhodol vybudovať na nej plážové 
kúpalisko. Postavil šatne, WC  
a vstupný objekt s pokladnicou na 
platenie vstupného. Návštevníci na 
lúku chodili zo všetkých strán, len 
okolo pokladnice nie. Zámer pre-
to stroskotal. Budovu šatní neskôr 
karloveskí športovci prebudovali na 
sokolovňu. V súčasnosti ju využíva 
karloveský Klub vodných športov. 
Niekdajšie obľúbené miesto rekreá-
cie a oddychu dnes „zdobia“ objekty 
obytného súboru Karloveská rameno 
a parkovisko. Od novembra 2019 tu 
stojí aj Nová lodenica, ktorú postavi-
la Karlova Ves z prostriedkov, ktoré 
mesto Bratislava utŕžilo z predaja Slá-
vikovej lúky developerovi.

Tretím miestom v poradí, no 
rozhodne nie čo do atraktívnosti, kam 
Karlovešťania chodili za osviežením, 
bola kamenná hrádza, ktorá oddeľuje 
hlavný tok Dunaja od  Karloveského 
ramena. Dnes možno vidieť iba jej 
koniec, a to pri sútoku ramena s Du-
najom, pred lodenicou Tatrana Karlo-
va Ves. 

V tom čase plávali po Dunaji lode  
s kolesovým pohonom a vytvárali 
mohutné vlny. Bolo pôžitkom nechať 
sa nimi hojdať v rýchlom prúde dunaj
skej vody. Mnohí karloveskí mláden-
ci mali odvahu priblížiť sa k lodi na 
veľmi malú vzdialenosť, kde boli vlny 
najmohutnejšie.

Zaujímavou atrakciou, ktorú si Kar-
lovešťania na hrádzi vybudovali, bol 

akvaplán. Išlo o plochu, ktorá vznikla 
pospájaním niekoľkých dostatočne dl-
hých dosiek a bola pripútaná k brehu 
pevným oceľovým lankom. Mala aj 
rukoväť a pripomínala veľkú vodnú 
lyžu. Akvaplán aj ako vodná lyža fun-
goval. Neťahal ho však motorový čln, 
ale jeho funkciu prebral silný dunaj
ský prúd. Nepohyboval sa vpred, ale 
iba od hrádze a späť k nej, podľa toho, 
na ktorú stranu akvaplanis ta prenášal 
svoju váhu. Tí odvážnejší sa po pre-
nesení ťažiska na jeho prednú časť 
dokázali aj ponárať pod hladinu.

Ostrov pred Slávikovou lúkou 
medzi Dunajom a Karloveským ra-
menom nebol vždy zalesnený tak, 
ako je dnes. Iba miestami rástli hus-
té vŕbové kroviny alebo skupinky 
riedkych kríkov. Značnú časť ostro-
va tvorili voľné plochy so štrkovými 
alebo pieskovými nánosmi. Tieto boli 
ďalším vyhľadávaným miestom na 
kúpanie. Pre karloveských chlapcov 
to bol priestor, kde v plnom rozsahu 
mohli uplatniť svoju fantáziu, naj
častejšie v rôznych bojových hrách. 

O muníciu bojujúcich strán sa po-
staral Dunaj. Začiatkom leta hladina 
vody Dunaja kulminovala. Po po klese 
zanechala nános riedkeho šedého 
bahna, ktoré Karlovešťania vo svojom 
nárečí nazvali priliehavo letňa. Tá keď 
patrične obschla, bola vynikajúcou 
muníciou. Dala sa dobre tvarovať, 
hádzať a trafiť ňou nebol problém. Čo 
bolo dôležité, zásahy neboli bolestivé, 
zanechávali na tele len šedé fľaky, 
ktoré sa po boji ľahko zmyli v dunaj
skej vode.

Okrem  už spomenutých boli na 
Karloveskom ramene v ponuke na 
kúpanie aj ďalšie, nemenej atrak-
tívne miesta, ktorým sa hovorilo 
Pri loďkách, V krupici a Pri špor-
ni.  Longitálčania navštevovali Kar-
loveské rameno v blízkosti svojich 
obydlí, neďaleko bývalého hostinca 
Kadlečík.

Matúš Šrámek,  
Foto zapožičali Borek Fiala,  

František Sternmüller  
a Alojz Šafarík

Karloveské rameno, miesto „V aleji“ v roku 1937  

 Slávikova lúka v roku 1958

Na dunajskej hrádzi v roku 1966 
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Všímame si, že niektorí 
susedia potrebujú pomoc? 

Naše postoje a rozhodnutia 
môžu mať významný vplyv 
aj na to, ako sa žije ľuďom 

v našom okolí, ktorí sú odkázaní 
na nejakú formu pomoci. Pra-
covníci oddelenia sociálnych vecí 
karloveského miestneho úradu 
navštívia ročne stovky domácnos-
tí, väčšinou starších obyvateľov. 
Súčasťou návštev je komplexné 
sociálne poradenstvo. Sme však 
pri pravení pomôcť aj ako susedia  
vtedy, keď treba?

Americký spisovateľ Ernest He
mingway kedysi dávno povedal, že 
ni kto nie je ostrovom samým pre seba. 
O kvalite života aj staršieho človeka 
rozhoduje veľa zdanlivých maličkostí. 
„Naším cieľom je pomôcť nielen 
starším ľuďom, ale aj ich príbuzným 
a všetkým, ktorí sú zaangažovaní 
do ich životov, získať širší pohľad 
na tému minimalizácie prekážok čo 
najdlhšieho samostatného života,“ 

povedala Mária Poláchová z odde
lenia sociálnych vecí. Prvý pred-
poklad dobre fungujúcej podpory 
pre staršieho človeka je podľa jej slov 
dobrá sociálna sieť. „Niekedy nestačí 
mať veľkú rodinu, ale naozaj dôležité 
je mať dobré vzťahy aj s ľuďmi vo svo
jom bezprostrednom okolí. Poznáme 
bytové domy, ktoré žijú naozaj vzorne  
a komunitne," uvádza Mária Poláchová.

Ak sa na poschodie niektorej by-
tovky prisťahuje ľudsky angažovaná 
mladá rodina, veľa vecí sa môže 
riešiť ľahšie. Pracovníci oddelenia 
sociálnych vecí poznajú matky na 
materskej dovolenke, ktoré svojim 
susedom seniorom počas prechádzky 
s kočíkom vyzdvihnú obed v jedálni 
pre dôchodcov. V Karlovej Vsi sú 
aj susedia, ktorí raz za týždeň prídu 
s počítačom k staršej pani a pomôžu 
jej urobiť internetovú objednávku na 
nákup potravín. 

„Veľmi dobre poznám príbeh, kde 

staršiemu osamelému mužovi suse
dia ponúkli, že mu nainštalujú v byte 
zvonček rýchlej pomoci. Bezdrôtový 
bytový zvonček, ktorý mal pán na 
stole, mu dva roky poskytoval psycho
logickú pohodu. Vedel, že je tu niekto, 
kto by pomohol pri zdravotnom ko
lapse. Vlani bol zvonček po prvýkrát 
využitý. Starý pán bol vďačný susedom 
za včasné privolanie prvej pomoci po 

páde,“ prezradila Mária Poláchová. 
V Karlovej Vsi žijú aj ľudia, ktorí 

pomohli vybaviť svojim starším suse-
dom na úradoch príspevky na ta xíky, 
príspevok na opatrovanie, alebo pre
svedčiť susedov, aby súhlasili s in-
štaláciou „schodolezu“, zariadenia na 
prekonanie schodov pre človeka na 
vozíku. 

-ab-; Foto: MiÚ
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Informujemejúl – august 2020

Mária Poláchová (vpravo)
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Informujeme

Vyskúšajte aplikáciu na 
monitorovanie seniorov

Predstavte si situáciu, že váš 
otec alebo mama, ktorí sú  
v dôchodkovom veku a žijú 

osamelo, v byte spadnú. Vážne sa 
zrania a nemôžu sa hýbať. Takáto 
situácia sa môže skončiť fatálne. 
Karloveský miestny úrad chce 
takýmto situáciám predchádzať. 
Starých ľudí môžu zachrániť mo
nitory pohybu. Ak sa senior 
prestane hýbať, informáciu o tom 
dostane jeho blízky notifikačnou 
správou na mobil alebo emailom.

Mnohí osamelo žijúci seniori nech-
cú ísť do zariadenia pre seniorov. 
Pokiaľ sú schopní sami sa o seba po-
starať, chcú žiť vo svojom byte. Je tu 
však riziko, že môžu stratiť vedomie, 
alebo nečakane ochorieť. Ich blízki by 
radi vedeli, keď taká situácia nastane, 
aby mohli rýchlo zasiahnuť. 

V byte alebo dome starého človeka 
je možné namontovať pohybové sen-
zory. Sledujú jeho správanie bez toho, 
aby ho nakrúcali, fotili alebo inak za-
sahovali do jeho súkromia. Súčasťou 
je aj inštalácia riadiacej jednotky  
a SOS tlačidiel. Pohybové senzory 
zbierajú informácie o pohybe seniora 
po byte, posielajú ich systému, a ten 
vyhodnotí jeho správanie. 

„Monitorujeme dva stavy. Či je se
nior aktívny alebo pasívny. Kritickou 

situáciou napríklad je, ak  senior neo
pustil kúpeľňu viac ako dve hodiny, čo 
môže znamenať, že spadol, alebo je  
v inej krízovej situácii. Pri neštan
dardnom správaní vyšle systém upo-
zornenie vo forme notifikácie na 
e-mail alebo na mobil,“ vysvetľu-
je fungovanie systému produktový 
manažér spoločnosti Aliter Techno
logies, a. s. Vladimír Palečka. 

Systém môže upozorniť aj na 
situáciu, keď senior napríklad dva či 
tri dni nevyšiel z bytu, prípadne sa 
dlho nevracia z prechádzky, ale aj na 
neštandardne intenzívny pohyb v noci. 
Toto všetko sú informácie, na základe 
ktorých dostane rodinný príslušník 
notifikáciu. Email je využívaný na 
upozornenie bez nutnosti okamžitého 
zásahu. SMS hlási alarm, čiže stav 
vyžadujúci okamžitý zásah. Pre spus-
tenie alarmu obsahuje systém aj SOS 
tlačidlo, ktoré sa umiest ňuje napríklad 
do kúpeľne.

Súčasťou systému je prívesok, ktorý 
sa pripevní seniorovi na jeho kľúče od 
bytu. Má zabudovanú GPS, ktorá lo-
kalizuje jeho polohu, a SOS tlačidlo, 
ktoré môže v prípade potreby stlačiť,  
a to ho hneď spojí s rodinným 
príslušníkom. V prívesku je zabudo-
vaná GSM karta, takže je to vlastne 
malý telefón, cez ktorý sa môžu hneď 

skontaktovať.
Nápad vznikol v hlave generálneho 

riaditeľa spoločnosti Petra Dostála. 
Ten sa rozhodol vymyslieť vlastný 
systém, ktorým by mohol efektívne 
dohliadať na svoju mamu. „Môj otec 
zomrel. Mama žije sama, je samo
statná, ale nechce sa presťahovať  
k žiadnemu z detí. Mali sme o ňu 
obavu, čo sa s ňou deje, keď je sama 
doma,“ vysvetľuje Peter Dostál 
dôvod, prečo začal vyvíjať systém 
monitoringu seniorov. „Začal som 
hľadať systém, ktorý by monitoroval 
seniorov. Na trhu som však v tom čase 
nič vhodné nenašiel.“ 

Vyskúšajte systém bezplatne
Spoločnosť hľadá Karlovešťanov, 

ktorí by chceli systém bezplatne otes-
tovať. Cieľom je získať také množstvo 
dát, aby bolo možné pri jeho na stavení 
využívať aj umelú inteligenciu. Vďa-
ka nej by sa systém naučil zvyky  

a správanie seniora. Upozornenie by 
príbuzným posielal až v prípade, že 
by nastala odchýlka. V súčasnosti sa 
manuálne nastavuje približný denný 
režim seniora. Rodinný príslušník do-
stane notifikáciu, keď sa udeje niečo 
mimo neho. „V maloobchodnom pre
daji bude senzor čoskoro k dispozícii. 
Chceme, aby boli naše ceny dostupné 
pre širokú verejnosť. Momentálne je 
cena systému na úrovni mobilného 
telefónu a služba stojí tiež približne 
toľko, ako jeho prevádzka,“ uzatvára 
informáciu Peter Dostál.

V prípade, že by mali starší, osame-
lo žijúci Karlovešťania alebo ich blízki 
záujem zapojiť sa do bezplatného tes-
tovania systému, môžu sa obrátiť na 
oddelenie sociálnych vecí miestneho 
úradu, kde im sprostredkujú kontakt 
na poskytovateľa služby. Kontakt: 02 
707 11 292 alebo 0940 634 129. 

-mš-; Foto: Aliter Technologies
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júl – august 2020júl – august 2020 Životné prostredie

Menej kosenia, viac kvetov, včiel, čmeliakov či motýľov. V minu-
lom roku pribudli v mestskej časti dve lúky na Kempelenovej 
a Čavojského, na ktoré tento rok nadviazali plochy v Parku SNP 

v Líščom údolí, na Adámiho pri zastávke, pri zastávke na Nám. sv. Fran-
tiška a na Perneckej pri cirkevnej škole.

Príprava pôdy, ako aj samotný výsev boli v réžii podniku Verejnoprospešné 
služby Karlova Ves (VPS). Bratislavské regionálne ochranárske združenie 
(BROZ) vybralo vhodné zmesi semien a naplánovalo celý proces. Príprava 
pôdy sa zaobišla bez použitia herbicídov, čo si síce vyžiadalo viac prípravného 
času a o čosi náročnejšiu následnú starostlivosť, ale vo výsledku je investovanú 
snahu vidieť. 

„Všetky kroky robíme spolu s mestskou časťou a naším cieľom je, aby Kar
lova Ves v tomto trende pokračovala aj po skončení projektu. Je veľmi dôležité 
uvedomiť si aj hodnotu trávnikov, ktoré stačí kosiť menej a s rozumom. Keď im 
dáme priestor, vedia nám zakvitnúť a vyživiť množstvo hmyzu, zadržia vodu 
v meste a aspoň čiastočne nám ochladzujú vzduch počas letných horúčav,“ 

vysvetlila Katarína Klimová z BROZ. 
Nejde pritom o nekosené plochy, ale o trávniky, ktoré sú kosené menej často 

a v režime, ktorý danej ploche najlepšie vyhovuje. Rozkvitnuté lúčne plochy  
v meste majú podľa Kataríny Klimovej okrem mnohých benefitov pre opeľovače 
aj dôležitú funkciu pre ľudskú psychiku. Počas sezóny rozkvitajú ďalšie a ďalšie 
druhy a ľudia radi pozorujú, aká je príroda pestrá.

Kvitnúce lúky sú v Karlovej Vsi vysievané v rámci projektu cezhraničnej 
spolupráce Kvitnúca krajina pre motýle na Slovensku a v Rakúsku, ktorý je 
financovaný v rámci programu Interreg VA SKAT a zastrešuje ho BROZ. Pre 
pracovníkov miestneho úradu a VPS zabezpečilo niekoľko školení.

-mš-; Foto: MiÚ

Rozkvitnuté plochy majú špecifický režim údržby

Čavojského ul.

Karloveská ul. pri zastávke Nám. sv. Františka

Pernecká ul.

Park Kempelenova
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Karlova Ves pokračuje  
v prírode blízkej údržbe zelene

Stretnutie s diviakom či líškou. Čo robiť?

Jej súčasťou je napríklad 
obmedzenie kosenia a po
nechanie vytipovaných plôch  

s minimálnym zásahom. Začať by sa 
malo aj s mozaikovým kosením. Ide 
o kosenie v štandardnom režime, 
teda približne päťkrát ročne, ale 
so striedavým ponechaním ne-
kosených pásov a kruhov.

„Tieto aktivity sú súčasťou nášho 
Plánu prírode blízkej údržby zelene 
v Karlovej Vsi, kde okrem obmedzene 
kosených plôch máme napláno
vané aj zazeleňovanie múrov a stien 
popínavými rastlinami,“ povedala 
Lenka Nemcová z referátu riade-
nia projektov. Aktivity doplnili aj 
pracovníci referátu životného pro
stredia, ktorí vysadili kvitnúce lúky 
či medonostné trvalkové záhony  
v trávnikoch a cestných ostrovčekoch 
na križovatkách. Súčasťou aktivít je 
aj realizácia vodozádržných opatrení, 
výsadba ovocných kríkov či ochrana 
živočíchov na sídliskách. Patrí sem 
aj budovanie zodpovednej komunity, 
čiže zapájanie verejnosti do adopcií 
kvetináčov alebo budovania komunit-
ných záhrad. 

Stretnúť diviakov, líšky či 
srnky v karloveských lesoch 
nie je nič výnimočné. Zdá 

sa však, že divá zver stráca strach  
z mestského prostredia a z času na 
čas sa vydáva na prieskum sídlis-
kovej zástavby. Otázka je, ako sa 
zachovať v priamej konfrontácii  
s divou zverou?

Fotografie diviačej samice s mláďa
tami medzi panelákmi síce pôsobia na 
obrazovke veľmi milo, avšak pri pria
mom stretnutí s diviakom treba byť 
opatrný, najmä pokiaľ ide o samicu  
s mláďatami, alebo samca v čase páre-
nia. V žiadnom prípade však netreba 
automaticky podliehať panike. 

„Čo sa týka kontaktu s človekom, sú 
to plaché zvieratá. Ak sa k nim dosta
nete na kratšiu vzdialenosť, spravidla 
utečú. Bratislavské lesy sú však veľmi 
frekventované, čo sa týka využívania 
verejnosťou na prechádzky, beh či 
cyklistiku, preto aj zvieratá sú čas
to na človeka privyknuté a niekedy 
utečú, až keď sa k nim priblíži veľmi 

blízko. Počas dňa sú menej aktívne  
a zväčša oddychujú v mladine či na 
menej prístupných miestach,“ komen-
tuje situáciu Marek Páva z organizá-
cie Mestské lesy Bratislava.

Ani v prípade, keď sa zviera 
nezľakne a neutečie, nie je vhodné 
tento „priateľský“ postoj k človeku 

využiť na hladkanie alebo prikrmo-
vanie. Zviera si môže ľahko na po-
hostinnosť ľudí zvyknúť a vracať sa na 
sídliská pravidelne. „Zvieratá vrátane 
diviakov na ľudí neútočia a žiadne 
podnety na agresívne správanie ten
to rok neevidujeme. V tomto smere 
netreba mať obavy. Napriek tomu 

však neodporúčame hladkať ani 
prikrmovať voľne žijúce zvieratá, tie 
potom môžu začať vyhľadávať blízkosť 
ľudí, čo môže spôsobiť dlhodobý prob
lém,“ dodal Marek Páva. 

-ab-; Foto: MiÚ

Prírode blízka údržba zelene je 
šetrná a ohľaduplná k prírode. Jej 
ekologický význam tkvie v tom, že 
sa snaží vytvárať rôzne typy prostre-
dia pre rozličné rastlinné a živočíšne 
druhy. Jej ekonomický význam je 
zasa v úsporách na jednotlivých 
úkonoch údržby. V neposlednom 
rade je dôležitý aj jej estetický vý
znam, ktorý vyjadruje spätosť s príro-
dou, ktorá v meste často chýba. Na-
pomáha zlepšovaniu kvality ovzdušia 
a mikroklímy v mestskom prostredí  
a podporuje rozmanitosť rastlinných  
a živočíšnych druhov, čiže biodiverzi-
tu. Menej častým kosením sa znižuje 
produkcia skleníkových plynov.

„Nie je dokázané, že by takéto 
menšie ohraničené plochy významne 
zvyšovali podiel alergénov v ovzduší, 
ale napriek tomu sa snažíme vybe-
rať skôr také lokality, ktoré sú vzdia-
lenejšie od obytných domov. Sú to 
najmä strmšie svahy blízko ciest ale
bo prašného prostredia, ktoré plnia 
zároveň funkciu zachytávača kar
cinogénneho prachu, a tiež zadržia
vajú vodu v území. Priebežne budeme 
dopĺňať nový mapový portál mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves: Zelená, 
klimaticky odolná, prírode priateľská 
Karlova Ves https://mapy-karlovaves.
hub.arcgis.com/, kde si záujemco
via budú môcť pozrieť na mape, kde 
sú jednotlivé aktivity realizované,“ 
pokračuje Lenka Nemcová.

Vďaka projektu DELIVER a par
tnerom z Bratislavského regionálneho 
ochranárskeho združenia (BROZ) sa 
Dlhé diely stávajú bohatými na rôzne 
druhy liečivých a vzácnych rastlín 
či drobných živočíchov. Potvrdili to 
botanické aj entomologické štúdie. 
Umožnil to najmä dostatok zelených 
plôch a lúky, ktoré vznikli vďaka ak-
tivitám prírode blízkej údržbe zelene 
v Karlovej Vsi.        -mš-; Foto: MiÚ

Aj na tejto ploche na Beniakovej ulici bolo obmedzené kosenie

Zver bez predátorov sa dostáva 
aj do obývaných častí mesta
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Karlova Ves plánuje znižovať emisie skleníkových plynov

Hĺbková obnova verejných 
budov, lepšie podmien-
ky pre cyklistov, zníženie 

množstva nevytriedeného odpadu, 
informačné a osvetové aktivity pre 
verejnosť, vrátane vybudovania 
Komunitného vzdelávacieho centra 
pre klímu a biodiverzitu priamo  
v škole. 

Zima bez snehu, predlžujú sa ob-
dobia sucha, letné horúčavy, objavujú 
sa víchrice, búrky či dokonca tornáda. 
To všetko sú dôsledky zmeny klímy. 
Niektoré prejavy už pociťujeme, no 
iné sa budú v budúcnosti ešte viac 
znásobovať. Na základe scenára sa 
v roku 2075 zvýši priemerná teplota 
vzduchu o 1,5 až 3,7 °C. Vzhľadom 
na vyšší obsah vodnej pary v ovzduší 
sa prejavia vyššie úhrny intenzívnych 
lejakov, môže vzrásť aj ich intenzita.  
Počet tropických dní vzrastie do roku 
2025 o 6, k 2050 o 13 a k 2075 o 25 
dní.

„Okrem toho, že sa na takéto pre
javy klímy musíme pripraviť a adap
tovať sa na ne, je potrebné vynaložiť 
snahu o zmiernie dôsledkov zmeny 
klímy tak, aby sme aj ďalším ge-
neráciám ponechali možnosť na preži
tie kvalitného života na Zemi. Dnes sú 
už vedci zajedno – príčinou týchto 
zmien sú skleníkové plyny, ktoré sú 
výsledkom ľudskej činnosti,“ pripomí-
na Zuzana Hudeková z referátu riade-
nia projektov miestneho úradu. 

Čo urobiť na zvrátenie negatívne-
ho trendu? 

Možnosti sú na všetkých úrovniach, 
od spôsobu nášho života, nákupov, 
dopravy, stravovania a bývania závisí 
veľa. Úlohy majú aj samosprávy, 
záväzky majú všetky členské krajiny 
EÚ, keďže cieľom je do roku 2050 byť 
uhlíkovo neutrálny.  

Karlovešťania vytvárajú menej 
emisií

Celkové emisie skleníkových ply
nov, za ktoré zodpovedá Karlova Ves, 
dosiahli v roku 2018 takmer 140tisíc 
ton ekvivalentov CO

2
. Pri prepočte 

na obyvateľa dosiahla uhlíková stopa 
hodnotu 4,178 tony skleníkových ply-
nov, vyjadrených v emisiách CO

2
. Ak 

porovnáme uhlíkovú stopu jedného 
obyvateľa Karlovej Vsi s priemerom 
SR (7,6 tony skleníkových plynov), 
je na tom naša mestská časť z hľadis-
ka produkcie skleníkových plynov 
výrazne lepšie. Vyplýva to však naj
mä z obytného charakteru tejto štvrti, 
kde prakticky chýba priemysel, ktorý 
zodpovedá za významnú časť emisií 
na vnútroštátnej úrovni.

Najvýznamnejšiu úlohu zohráva 
sektor energie, ktorý tvorí bezmála 
68 percent celkovej uhlíkovej stopy 
(2,844 tony CO

2
ekv. na obyvateľa). 

Sektor dopravy sa na celkovej uhlí
kovej stope podieľa 24,5 percentami  
a likvidácia odpadov a odpadových 
vôd 7,5 percentami. V prípade hľada-
nia opatrení na zníženie uhlíkovej sto-
py MČ je najvýhodnejšie zamerať sa 

najmä na sektory energetiky a dopra-
vy. V sektore energií najviac ovplyv
ňuje celkovú uhlíkovú stopu spotreba 
tepla (52,1 %), zemného plynu (22,9 
%) a elektriny (17,6 %). Energeticky 
úsporné opatrenia realizované na 
území MČ a využívanie obno-
viteľných zdrojov energie budú mať 
zásadný vplyv na celkovú uhlíkovú 
stopu.

Aké ciele na zníženie emisií si 
dala Karlova Ves?

Zníženie emisií by malo nastať  
v sektore dopravy, obnovy verejných 
a bytových domov a v znížení ne-

triedeného komunálneho odpadu. Do 
roku 2023 by sa malo ušetriť okolo 
700 t emisií CO

2
ekv. a do roku 2030 

približne 5000 t CO
2
ekv., čo pri po-

rovnaní s rokom 2005 predstavuje 
zníženie emisií okolo 35%. Snahou 
je docieliť zníženie do roku 2030 až 
o 40 %. Či bude tento cieľ reálny sa 
ukáže až po prvom vyhodnotení plne-
nia Akčného plánu v roku 2023.  -red-

júl – august 2020 Životné prostredie

Celkové emisie skleníkových 
plynov podľa sektorov

Uhlíková stopa MČ Bratislava – Karlova Ves bola v roku 2018
4,178 ton CO

2
e na obyvateľa

Energie
Doprava
Odpady
Landuse

Prudký lejak, možno aj v dôsledku zmeny klímy, zasiahol Karlovešťanov na križovatke ulíc Karloveská a Molecova

Príklady konkrétnych aktivít do roku 2023 a 2030

  Hĺbková obnova dvoch verejných budov: ZŠ Alexandra Dubčeka  
a MŠ Kolískova 14;

 Prírode blízka údržba zelene v Karlovej Vsi; 

  Revitalizácia priestranstva Kaskády s novou výsadbou stromov  
a tvorbou vodozádržných opatrení; 

 Vybudovanie vegetačnej strechy na úradnej budove, zelených  
stien a vodozádržných opatrení; 

 Rozšírenie verejných bicyklov do ďalších častí Karlovej Vsi;

 Informačnoosvetové aktivity smerujúce k podpore v oblasti separo-
vaného zberu, prevencii vzniku odpadov a podpore bezodpadových 
aktivít, ako aj podpore udržateľného riešenia biologického odpadu  
(v domácnostiach aj na úrovni samosprávy);

 Vybudovanie nabíjacích staníc;

 Riešenie cyklistickej dopravy na križovatke Karloveská – Molecova  
a vyznačenie cyklistického pruhu na Molecovej obojstranne;

  Vytvorenie miest na kontajnery na zber elektroodpadu;

 Líščie údolie – obnova povrchov a vhodnejšie dopravné riešenie  
pre cyklistov;

 Realizácia pilotnej čiastočnej obnovy Jurigovho námestia;

 Zriadenie poradenstva pre obyvateľov Karlovej Vsi pri obnove  
bytových domov;

  Vybudovanie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodi-
verzitu v Základnej škole Alexandra Dubčeka. 
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Nezvyčajná rekordmanka 
z Karlovej Vsi

Karlovešťanka Danka Há-
jeková sa stala 26. mája 
oficiálnou držiteľkou slo

venského rekordu. Je vlastníč
kou najväčšej slovenskej zbierky  
štvorlístkov. Aj keď ich už má v 22 
zošitoch uložených viac ako 21tisíc, 
oficiálny zápis v Slovenskej kni-
he rekordov ich eviduje rovných 
20tisíc. 

Drvivú väčšinu z nich našla na 
trávnikoch v Karlovej Vsi. V aprí-
li na jednom mieste v spodnej čas-
ti Karlovej Vsi ich za hodinu na
zbierala neuveriteľných 130. „Hoci 

Na vznik štvorlístka vplýva viace-
ro faktorov, ako sú svetlo, slnečná  
intenzita, kyslosť pôdy a dažďov. Na 

mám slabší zrak a nosím okuliare, 
mám určitú schopnosť rozoznať  
štvorlístok v tráve, a to nemusím ani 
príliš zaostrovať zrak. Občas som si 
nejaké štvorlístky odtrhla, ale zbie-
rať a číslovať som ich začala v roku 
2005,“ spomína na začiatky svojej 
zberateľskej vášne Danka Hájeková. 
Svoj prvý rekord v podobe 10tisícov 
nazbieraných štvorlístkov dosiahla 
v roku 2010, v roku 2016 ich už bolo 
16tisíc. 

Štvorlístky sú podľa karloveskej re-
kordmanky samostatná veda. Prečíta-
la o nich veľa odborných publikácii. 

silnom svetle je výskyt štvorlístkov 
veľmi zriedkavý.  

-mš-; Foto: MiÚ

Danka Hájeková je vlastníčkou najväčšej slovenskej zbierky štvorlístkov

Vybudovanie parkovacích 
miest, nové oplotenie či in-
štalácia polopodzemných 

kontajnerov. To sú zámery 
mestského pohrebníctva so starým 
karloveským cintorínom. Optimis-
tický scenár naznačuje, že úpravy 
na cintoríne by sa mohli zrealizovať 
tento rok.

„Projekt zahŕňa vybudovanie 
nového oplotenia cintorína vrátane 
nového vstupu, vybudovanie par
kovacích miest pre návštevníkov  
a smútočných hostí či vybudovanie 
cintorínskych komunikácií,“ poveda-
la Katarína Rajčanová z magistrátu 
hlavného mesta. 

Projekt počíta s ekosektorom  
a polopodzemnými kontajnermi na 
zmesový odpad a bioodpad, čo by 
podľa mesta malo priniesť estetickejší, 
ale najmä bezzápachový zber odpadu 
na cintorínoch. Pôjde o pilotný projekt 
nového zberu odpadu na cintorínoch  
v správe spoločnosti Marianum.

Okrem renovácie vstupu a oplote-
nia je v projekte zahrnuté aj vybudo-
vanie vstupu na cintorín z parkoviska 

na Gabčíkovej ulici. Z hľadiska dopra-
vy Marianum plánuje výstavbu par-
kovacích státí a vybudovanie nájazdu  
s preložkou lampy verejného osvetle
nia pre vjazd obslužných a pohreb-
ných vozidiel do cintorína. Rozhodu-
júcim faktorom pre realizáciu 

stavebných prác ostávajú financie. 
„V súčasnosti sa dolaďujú detaily 

projektu tak, aby sme v maximálnej 
miere vyšli v ústrety nielen návštevní
kom cintorína, ale aj obyvateľom  
z blízkeho okolia. Našim záujmom je, 
aby sa napriek nepriaznivej situácii 

a s ohľadom na financie tento pro
jekt podarilo zrealizovať ešte v tomto 
roku, a to v rozsahu úpravy predpolia 
cintorína, zelene, chodníčka, osvetle
nia či mobiliáru,“ zakončila Katarína 
Rajčanová.

-ab-; Foto: MiÚ

Investície aj do karloveského cintorína

Diskusia poslancov

Anton Šmotlák 
(KDH)

Ako povedal  William Glad-
stone, jeden z najvýznamnejších 
britských štátnikov: „Ukážte mi 
spôsob, ktorým sa národ alebo ko

munita stará o svojich zosnulých  
a ja vám s matematickou presnosťou 
poviem, aké sú morálne hodnoty jej 
obyvateľov, ich rešpekt k zákonom  
a zvykom a ich oddanosť vyšším 
ideálom.“ Tento citát je aktuálny 
aj dnes a preto vítam aktivitu mes-
ta, aby náš karloveský cintorín bol 

krajší a bezpečnejší. Zároveň nech 
pripomína, kto tu žil, pracoval a vy
tváral hodnoty.

Branislav 
Záhradník 

(nezávislý)

Oceňujem, že sa urobila re-
konštrukcia chodníkov na cintoríne, 
ale nepáči sa mi, v akom stave zosta-
la zeleň pred cintorínom po staveb-

nej činnosti. Čo sa týka plánovaných 
úprav priestorov pred cintorínom, 
tak z pohľadu mestskej časti preferu-
jeme v danej lokalite najmä obnovu 
zelene, parkovú úpravu pozemku, 
osadenie lavičiek a nového verej
ného osvetlenia, ako aj ponechanie 
možnosti využívať okolitý svah  
v zime na sánkovanie detí. Inými 
slovami menej betónu a viac zelene.

Ako hodnotíte návrhy na úpravu karloveského cintorína?

Rekonštrukcia by mala zlepšiť prístup 
k cintorínu aj kvalitu služieb
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Otvorenie kultúrneho leta poznačilo zlé počasie

Novinkou otvorenia tohto
ročného kultúrneho a špor
tového leta mala byť aj 

možnosť bezplatnej prehliadky 
botanickej záhrady v rámci ko-
morného koncertu v sobotu 20. 
júna. Daždivé a chladné počasie 
však neprialo podujatiam pod 
holým nebom a preto boli zrušené. 
Konali sa len vnútorné podujatia.

Tí, ktorí sa chceli dozvedieť viac o 
histórii Karlovej Vsi, sa mohli napriek 
nevydarenému počasiu zúčastniť 
Špacírky z Koldorfu do Karlovej Vsi. 
Záujemcov sprevádzal Ivor Švihran  
z projektu M_P_ BA. 

V popoludňajších hodinách po
kračoval program Literárnym klu
bom v Karloveskej knižnici, v rámci 
ktorého herec a Karlovešťan Matej 
Landl čítal z ostatnej knihy Marka 
Vadasa Zlá štvrť. Hudobník, perfor
mer a publicista Samčo pozval večer 
priaznivcov cestovania do Kamel 

klubu na cestovateľskú prechádzku 
najzastrčenejšími a najbizarnejšími 
miestami východného Slovenska.

Slávnostné otvorenie Karloveského 
kultúrneho a športového leta uzatvoril 
umelec, ktorý ako prvý koncertoval  
v Karloveskej knižnici. Archívny  
chlapec je pesničkár s originálnou  
poetikou a na jeho vystúpenie  
sa mohli prísť pozrieť návštevníci 
večer do vynovených priestorov Kar-
loveskej knižnice.

V dôsledku veľmi nepriaznivého 
počasia sa neuskutočnil predpoludňaj
ší koncert slovenského dámskeho 
komorného orchestra The Ladies 
Ensemble v botanickej záhrade, ani 
na popoludnie pripravená interaktív-
na rozprávka Zakliata čajka z pro-
dukcie Karloveského centra kultúry.  
Organizátori museli pre vytrvalý dážď 
zrušiť aj cvičenie vo Vodárenskej 
záhrade či vernisáž fotografií Rudolfa 
Baranoviča v parčíku pri Karloves-

kom centre kultúry. Vernisáž výstavy 
sa presunula na 25. júna a jeho fo-
tografie si môžete pozrieť až do 4. 
októbra.

Príprava celého kultúrneho a špor-
tového leta, ktoré odštartovalo 29. 
júna a potrvá až do konca augusta, 
bola tento rok poznačená do veľkej 
miery finančnou a organizačnou ne-
istotou. „Pravé preto sme veľmi radi, 
že sa nám to nakoniec podarilo len  
s nepatrnými organizačnými zmena
mi, ale aj novinkami. Formáty zostali 
zachované, okrem Folkových kon
certov u Marka Twaina, kde nevieme 
zabezpečiť dvojmetrové rozostupy 
pri hudobnej produkcii. Nie je naším 
zámerom v rámci súčasných opat
rení vnášať medzi ľudí viac nepohody 
než umeleckého pôžitku,“ vysvetlila 
vedúca oddelenia kultúry Adriana 
Majka. 

Karlova Ves otvára aj novú scénu 
v Novej lodenici, kde bude sledovať 

záujem ľudí o tento verejný priestor.  
Karloveská knižnica zároveň pri
pravuje rôzne žánre podujatí, ktoré 
vhodne dopĺňajú alternatívnu scénu 
karloveskej kultúry.  V priebehu leta 
budú organizátormi dopĺňať ďalšie 
nové formáty.

Spoluorganizátorom sú Karloves
kého a športového leta je Botanická 
záhrada Univerzity Komenského, 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, 
Bratislavské kultúrne a informačné 
centrum, Hlavné mesto SR Bratisla-
va, Bratislava Tourist Board, Turis
tom vo vlastnom meste, Dovolenka 
na Slovensku dobrý nápad – realizo-
vané s finančnou podporou Minister-
stva dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky.  

-bh-; Foto: Ondrej  
Koščík / koscik.photos 

Herec Matej Landl (vpravo) čítal v knižnici z knihy Marka 
Vadasa Zlá štvrť

V knižnici vystúpil pesničkár Archívny chlapec

Návštevníci cestovateľskej prednášky mali možnosť vidieť  
najbizarnejšie miesta východného Slovenska

Účastníci historickej špacírky navštívili aj kostol sv. Michala
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Moderný mestský festival  
– taký bude 45. ročník Kultúrneho leta 2020

Festival pokračuje vo svojej 
tradícii, no jeho hlavný orga-
nizátor BKIS, zároveň predstaví 
nový moderný koncept, ktorý vní-
ma aktuálne potreby mestského 
obyvateľstva. Okrem obsahovo 
kvalitných a udržateľných pro-
jektov sa môžete tešiť na nové 
festivalové scény zohľadňujúce 
bezpečnosť divákov a objavujúce 
mesto ako celok. Do programu  
intenzívne vstupujú všetky 
mestské kultúrne organizácie ako 
Galéria mesta Bratislavy, Mú
zeum mesta Bratislavy  či Mestská 
knižnica a samozrejme jednotlivé 
mestské časti. 

Otvorenie festivalu
Stálymi festivalovými scénami 

budú Klarisky a prvýkrát v lete 
otvorené Mestské divadlo P. O. 
Hviezdoslava, ktoré ponúka den-
né letné kluby pre deti. Novinkou 
bude exteriérová scéna s veľkým 
potenciálom – Sad Janka Kráľa. 
Práve na týchto miestach festival 
zaháji svoj program počas otvára-
cieho víkendu (4. 7. – 5. 7. 2020). 
Sobotný Deň otvorených dverí  
v MDPOH prinesie program plný 
zážitkov a objavov pre celú rodinu. 
V nedeľu odštartuje festival  kon-
cert venovaný Bratislave v Sade 
Janka Kráľa a vystúpenie Lúčnice 
v MDPOH, špeciálne venované 
zložkám a profesiám pôsobiacim  
v prvej línii počas pandémie.

Pekné miesta
Tak sa nazýva nový progra mový 

formát, ktorý cielene pracuje so 
zaujímavými a menej frekvento-
vanými lokalitami v mestských 
častiach i v historickom centre 
mesta. V rámci neho štartuje aj pi-
lotný cyklus unikátnych koncertov 
Hudobná história Bratislavy odkrý-
vajúci stopy a pôsobenie výz
namných hudobných skladateľov 
a diel spätých s Bratislavou od 
minulosti až po súčasnosť. Náj-
dete tu svetové mená ako Beetho-
ven, Liszt, Hummel, Johan Kaspar 
Mertz,  domácich autorov ako 
Zeljenka, Suchoň, Dežo Ursíny 
a ďalší. Koncerty budú na mies
te doplnené o historický výklad 
so sprievodcom. S tými budete 

môcť objavovať unikátne miesta 
a ich príbehy po celé leto v cykle 
tematických vychádzok pre celé 
rodiny.

Tešiť sa však môžete aj na pro-
jekty dlhodobo späté s Kultúrnym 
letom. Na Bratislavský hrad sa 
vrátia Dni majstrov ÚĽUV a Let-
né shakespearovské slávnosti, 
Bratislavské divadelné noci budú 
na Nádvorí Starej Radnice,  Ka
tedrálny organový festival v Dóme 
sv. Martina a uskutoční sa aj 
benefičný program Divých makov 
– Cigánsky bašavel, festival Kon-
vergencie či komorné koncerty  
v botanickej záhrade.

Program pre rodiny s deťmi
Autorský projekt BKIS – Hravé 

m(i)esto bude ako interaktívna 
hracia zóna pre rodiny s deťmi, 
doplnená detskými divadielka-
mi a rozprávkami, opäť putovať 
po rôznych miestach, napr. 
v Sade Janka Kráľa, na Par-
tizánskej lúke, v amfiteátroch  
a horárňach. Do histórie nás vrátia 
Rytieri na Devíne aj Rímske hry 
v Gerulate. V uliciach, parkoch aj  
v Klariskách budú vznikať prie-
storové umelecké inštalácie  
a audiovizuálne projekcie napríklad  
v spolupráci s festivalom digitálne-
ho umenia a kultúry Sensorium. 

Celý program Kultúrneho leta 2020 nájdete 
na www.kulturneleto.sk 

20. – 24. júla
27. – 31. júla
03. – 07. augusta
10. – 14. augusta

•
•
•
•

Kultúrne
leto 2020

Divadelný klub MDPOH
pozýva na

Miesto konania:  
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
Viac informácií na www.mdpoh.sk

pre deti od 10 - 15 rokov

Prázdninový
divadelný

• vyskúšaš si písanie scénara
• uvidíš ako sa šijú kostýmy
• dozvieš sa ako vzniká scéna
• vytvoríš vlastnú divadelnú inscenáciu
• dozvieš sa úplne všetko o divadelnom svete

Spoznaj s nami  
zákulisie divadla!

WorkshopMDPOH-inzercia-204x272.indd   1WorkshopMDPOH-inzercia-204x272.indd   1 19/06/2020   10:1819/06/2020   10:18

Inzercia
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Z policajného 
zápisníka 
(máj – jún 2020) 158158
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže voči doposiaľ neznámemu 
páchateľovi, ktorý od 17.00 h dňa 26. mája do 12.30 h dňa 27. mája na Čárskeho ulici 
vošiel do podzemnej garáže, kde otvoril garážovú bránu a odcudzil pánsky horský 
bicykel a crossový pánsky bicykel, čím spôsobil celkovú škodu krádežou vo výške 
3000 eur.
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci zločinu krádeže voči doposiaľ neznámemu 
páchateľovi, ktorý 2. júna na cintoríne v Slávičom údolí odcudzil poškodenému z tašky 
pánsku koženkovú tašku. V nej mal hotovosť, mobilný telefón a peňaženku s dokladmi. 
Páchateľ spôsobil poškodenému škodu vo výške 1626 eur a 50 švajčiarskych frankov.
• Polícia začala trestné stíhanie vo veci zločinu útoku na verejného činiteľa, prečinu 
marenia výkonu úradného rozhodnutia a prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej 
látky voči trestne zodpovednej osobe, ktorá 7. júna v čase okolo 21.05 h napriek tomu, 
že mala uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá, viedla osobné motorové vozid-
lo po Majerníkovej ulici. Keď uvidela policajnú hliadku, náhle zmenila smer jazdy 
tak, že sa otočila na vozovke, vyšla s vozidlom na chodník a začala unikať smerom na 
Kuklovskú ulicu. Hliadka začala vozidlo prenasledovať v úmysle zastaviť ho, pričom 
unikajúci vodič nereagoval na svetelné a výstražne znamenia. Stále zrýchľoval jaz-
du a unikal po Kuklovskej ulici. Hliadka použila výzvy na zastavenie prostredníc
tvom megafónu umiestneného na služobnom motorovom vozidle, ktoré však unika-
júci nerešpektoval a naďalej veľkou rýchlosťou v protismere pokračoval v jazde po 
Kuklovskej ulici smerom na Karloveskú ulicu. Svojou rýchlou jazdou ohrozoval iné 
vozidlá idúce oproti, vytlačil ich z vozovky na krajnicu, nereagoval ani na opakovanú 
výzvu na zastavenie. Keďže unikajúci nezastavil ani na znamenie dané podľa osobit-
ných predpisov, hliadka použila varovné výstrely zo služobnej zbrane. Unikajúci ani 
na tieto varovné výstrely nereagoval a pokračoval v jazde na Botanickú ulicu. Preto 
bola voči jeho vozidlu použitá služobná zbraň, a to niekoľko výstrelov, ktorými došlo  
k prestreleniu pravej zadnej pneumatiky unikajúceho vozidla. Jeho vodič vošiel so 
svojím vozidlom veľkou rýchlosťou na parkovisko na Botanickej ulici, odkiaľ sa znovu 
pripojil na Botanickú v smere do mesta, prešiel cez stredový ostrovček, kde poškodil 
dopravné značenie. Policajná hliadka predbehla unikajúce vozidlo a urobila pevnú 
uzáveru kolmo cez vozovku, lenže unikajúca osoba výrazne zrýchlila a nabúrala do 
zadnej časti služobného motorového vozidla hliadky, v dôsledku čoho hliadku PZ aj 
so služobným motorovým vozidlom vytlačila na krajnicu až k chodníku, kde zostala aj 
s vozidlom stáť. K zraneniu členov hliadky nedošlo. Voči trestne zodpovednej osobe 
a spolujazdkyni boli následne použité donucovacie prostriedky, keďže kládli aktívny 
odpor. 

Informujeme júl – august 2020

Rady Karlovešťanov rozšírili 
Oskar a Natálka

Na letné dvojčíslo Karloveských novín sa tešia manželia Michaela a Ivan 
Koščovci, pretože v nich nájdu aj fotografiu svojho syna Oskara, ktorý sa 
narodil 24. apríla s mierami 53 cm a 4020 g. Šťastným rodičom Simone Maj
zúnovej a Lukášovi Kružliakovi sa 3. júna narodilo ich zlatíčko Natálka 
Kružliaková s mierami 3310 g a 50 cm. Už teraz sa hrdo hlási ku Karlovej 
Vsi, kde je jej domov.

Aj vy sa môžete vidieť na stránkach Karloveských novín so svojimi deťmi. 
Stačí nám poslať fotografiu s vaším novonarodeným dieťaťom do 17. augus-
ta emailom na adresu redakcia@karlovaves.sk. Nezabudnite pripísať svoje 
meno a priezvisko a meno dieťaťa. V najbližšom čísle uvítame do života deti 
narodené v júni, júli a auguste.       -mš-; Foto: osobné archívy rodín

ČALÚNNICTVO. Čalúnenie 
stoličiek, kresiel, matracov. Dopra-
va zabezpečená. Tel. 0915 832 186.

VODOINŠTALATÉR. Tel. 0904 
307 824.

Zhotovenie nápisov, emblémov na 
užitočné sklo (jubileá, svadobné 
poháre, stužkové). Oprava starožit-
ného skla atď. Tel. 0905 645 844, 
matushujsa@gmail.com 

RIADKOVÁ 
INZERCIA

OskarNatália

Troch čitateľov, ktorí odpovedali správne na súťažnú otázku v minu-
lom čísle, sme odmenili  poukážkami  v hodnote 20 eur na nákup kníh  
a spoločenských hier z produkcie vydavateľstva DAJAMA. Správna odpoveď 
na otázku „V ktorom roku bola otvorená nová budova karloveskej školy 
na Karloveskej 3, v ktorej dnes sídli ZUŠ Jozefa Kresánka?“ znela 1960. 
Spomedzi tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vyžrebovali Máriu 
Oláhovú, Annu Novotnú a Zuzanu Šlamiarovú.
V súťaži pokračujeme a súťažná otázka letného dvojčísla znie: „Kde je po-
chovaný zakladateľ Karlovej Vsi gróf Karol Jozef Hieronymus Pálfi?“ 

Zakrúžkujte správnu odpoveď:  
 a) V kaplnke Pálfiovského kaštieľa v Stupave

 b) V krypte františkánskeho kláštora v Malackách

SÚŤAŽ • SÚŤAŽ • SÚŤAŽ

Troch z tých, ktorí pošlú do 19. augusta 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 8 či pošlú emai-
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. 

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

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

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

Harmonogram pristavenia 
kontajnerov – Júl 2020

1. 7. 2020 – 1. 7. 2020
Beniakova 5  

– parkovisko zozadu

8. 7. 2020 – 8. 7. 2020
Ľudovíta Fullu  
– oproti č. 38

14. 7. 2020 – 14. 7. 2020
Pod Rovnicami 29 – 

zozadu na parkovisku

29. 7. 2020 – 29. 7. 2020
Staré grunty 52/A – 

areál  kynológie MsP

28. 7. 2020 – 28. 7. 2020
Karloveská 35  
– parkovisko

21. 7. 2020 – 21. 7. 2020
Karloveská 30 – oproti22. 7. 2020 – 22. 7. 2020

Silvánska/
Suchohradská – roh 

15. 7. 2020 – 15. 7. 2020
Pribišova 2 – roh 

Majerníkova

7. 7. 2020 – 7. 7. 2020
Sološnícka  

zastávka autobusu

Kontajnery sú pristavované v čase 
8.00 – 15.00 h.  

V prípade naplnenia sú odvezené 
skôr, aby nedochádzalo  

k hromadeniu odpadu v ich okolí.

Inzercia
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Vodácky rekord  
s charitatívnym úmyslom

Na čele FKM je Pavel Derkay

Karloveský rýchlostný ka
noista Samuel Baláž pre
pisoval historické tabuľky. 

Vo štvrtok 11. júna prekonal 
svetový rekord na 5000 metrov na 
tečúcej rieke. Jeho cesta z Karlovej 
Vsi za most Apollo bola navyše spo-
jená s charitatívnym podujatím na 
podporu organizácie Lekári bez 
hraníc.

Zaujímavosťou je, že podujatie 
má „virtuálny“ charakter, teda bez 
prítomnosti viacerých pretekárov 

Do funkcie predsedu Výkon-
ného výboru Futbalového 
klubu mládeže Karlova Ves 

(FKM KV) bol zvolený výkonným 
výborom 10. júna. Prioritou klubu 
zostáva výchova mladých futbalis-
tov, dôležitou súčasťou musí byť aj 
mužstvo mužov. 

„Ide o to, aby naši kmeňoví hráči, 
ktorí skončia v mládežníckych kate

góriách, nemuseli odchádzať za kvali
tou do iných klubov, ale aby kvalitu na 
svoj ďalší futbalový rast našli doma,  
v Karlovej Vsi,“ povedal novozvo-
lený predseda FKM KV. Jedným  
z jeho cieľov je kvalitná príprava na 
nasledujúcu sezónu. Pavel Derkay 
venoval 50 rokov svojho života futba-
lu, najskôr ako hráč, neskôr ako fun
kcionár.   -mš-; Foto: MiÚ

na jednom mieste. Podmienkou pre 
kanoistov bolo zvládnuť 5kilometro-
vú trasu v jednej z troch kategórii  – 
na jazere, rieke alebo na trenažéri. 
Samuel Baláž si na svoj počin vybral 
dôverne známu trasu karloveských 
vodákov. Jeho plavba z Karloveského 
ramena za most Apollo mu trvala 13 
minút a 44 sekúnd, čím vylepšil dote
rajší rekord o sedem sekúnd. 

-ab-; Foto: Slovenská kanoistika

Inzercia

Samuel Baláž tesne po prekonaní svetového rekordu
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4. júla 2020 sobota od 10.00 – 16.00 h
areál Klubu vodných športov  

pri Karloveskej zátoke

Program pre deti aj dospelých

 ukážky rôznych typov plavidiel spojené s výkladom inštruktorov,

  ukážky vodáckeho vybavenia,

  jazdy na kanoe, kajaku, pramici podľa vodného stavu v Karloveskom ramene,

  prehliadka priestorov novej Karloveskej lodenice,

  informácie o činnosti Klubu vodných športov Karlova Ves,

  možnosti členstva v Karloveskej lodenici,

  hry a súťaže pre deti.

DEŇ OTVORENÝCH  DVERÍ V NOVEJ LODENICI

Karloveská lodenica
info@karloveskalodenica.sk, info@lodenicakvs.sk

Organizátor: Klub vodných športov Karlova Ves
www.karloveskalodenica.sk, www.lodenicakvs.sk

Inzercia


