VÝZNAMNÍ KARLOVESKÍ RODÁCI
Jozef Ruža ml. (1866 – 1935) bol vinohradník a hostinský,
dobrý hospodár. Keď bolo treba, neodmietol pomoc obci, ani
občanom. Za to si vyslúžil vážnosť a uznanie. Jeho prvý hosti
nec na hlavnej ulici zbúrali. Druhým je dodnes známa Riviéra,
ktorý v zmenenej podobe existuje dodnes.
Jozef Bohunský (1883 – 1946) bol v rokoch 1919 – 1933
karloveský richtár, mal nemalý podiel  na príprave a prebudo
vaní budovy starej školy a na prestavbe karloveskej kaplnky na
Kostol sv. Michala. V období rokov 1939 – 1942 bol predse
dom Zboru dobrovoľných hasičov v Karlovej Vsi a rovnako
aj vládnym komisárom obce.
František Čáp (1907 – 1968) bol pôvodne typograf, no venoval
sa aj politike. Počas SNP člen ilegálnej SNR, v období rokov
1946 – 1948 poslanec SNR, 1948 – 1954 poslanec NZ ČSR,
1954 – 1957 predseda ÚNV  Bratislava.
František Havránek (1923 – 2011) bol futbalista. V rokoch
1978 – 1984 ústredný tréner reprezentačného mužstva ČSR, tréner
olympijského mužstva  ČSR, ktoré získalo na olympiáde v Moskve
v roku 1980 zlatú medailu. V zahraničí trénoval APE Larnaca,
AEL Limasol a Ruch Chorzów, doma Hradec Králové, Sláviu
Praha a Zbrojovku Brno.
Arnošt Zaczko ml. (1925 – 2002) bol umelecký  reštaurátor  
historických hodín. Počas štyridsaťročnej práce v SNM
v Bratislave prešli takmer všetky historické hodiny na Sloven
sku jeho rukami. Vracal im nielen funkčnosť, ale aj niekdajšiu
krásu. V mladosti bol aj kajakárom v Tatrane Karlova Ves.
Libor Ebringer (1931 – 2015) prof. RNDr. Bol v roku 2012
vyznamenaný prezidentom republiky Radom Ľudovíta Štúra
II. triedy. Bol významným slovenským vedcom – mikro
biológom. Bol vysokoškolským učiteľom, propagátorom
slovenskej salašníckej bryndze, dlhoročným vodcom kar
loveských skautov. Bol emeritným richtárom Karlovešťanov,
ktorí žili v pôvodnej dedine.
Leopold Haverl (1936 – 2016) bol divadelný, filmový,
rozhlasový a televízny herec. V roku 2006 bol vyznamenaný
prezidentom republiky Pribinovým krížom I. triedy. Od roku
1967 bol členom činohry SND. Populárny Hafi na Karlovu Ves
nikdy nezabudol a rád sa medzi svojich rodákov vracal.
Ľubomír Kadnár (1941 – 2008) bol rýchlostný kanoista, špor
tový funkcionár, 26-násobný majster Československa, účastník
olympiády v Mníchove a viacerých majstrovstiev Európy,
tréner československých a slovenských reprezentantov
v kanoistike, spoluzakladateľ Slovenského olympijského výbo
ru, nositeľ vyznamenania Zlaté kruhy SOV. Bol aj dlhoročným
predsedom Vodáckeho klubu Tatran Karlova Ves.

Družstevná oberačka (1955).



VÝZNAMNÉ UDALOSTI
Z HISTÓRIE KARLOVEJ VSI
1780 založenie majerskej dediny Karlsdorf,
Károlyfalva
1785 prvé zobrazenie na mape (1. vojenské,
jozefínske mapovania)
1803 prvý výskyt jej mena v novinách
(Pressburger Zeitung)
1805 prvá pozemková kniha s menami
19 vlastníkov pôdy
1824 Johann Holzer, prvý známy karloveský richtár
1827 Matúš Kratochvíla, prvý učiteľ v dedine
1831 počas epidémie cholery zo 120 obyvateľov
zomreli 4 muži a 2 ženy
1860 vysvätenie kaplnky sv. Jána Nepomuckého
1885 otvorenie prvej školy a vymenovanie Jozefa
Buznu za jej učiteľa
1886 uviedli do prevádzky mestskú vodáreň
1897 založenie dobrovoľníckeho hasičského zboru
1919 zmena názvu obce z Karsdorf, Karolyfalu
na Karlova Ves
1926 založenie vinohradníckeho spolku
1926 otvorenie novej školy (vznikla prestavbou
starej z roku 1885)
1927 založenie prvej športovej organizácie,
Robotníckej telocvičnej jednoty (RTJ)
1928 založenie divadelného krúžku pri zbore
dobrovoľných hasičov
1929 prvá trať električky do Karlovej Vsi
1930 elektrifikácia obce
1936 vysvätenie Kostola sv. Michala (po prestavbe
Kaplnky sv. Jána Nepomuckého)
1938 vznik samostatnej obce Karlova Ves
(po obsadení Devína Nemeckou ríšou)
1943 pripojenie Karlovej Vsi k Bratislave
1950 Ferdinand Juriga zomrel 22. novembra
vo svojom dome v Karlovej Vsi
1960 otvorenie novej školy, dnes ZUŠ Jozefa Kresánka
1961 schválenie územného plánu mesta Bratislavy –
výstavby karloveských sídlisk
1962 otvorenie domu kultúry, dnes KCK
1964 začatie výstavby sídliska Kútiky
1969 svoje domovy opúšťajú poslední Karlovešťania
a dedina zaniká

