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Prečo sme sa rozhodli naše aktivity smerovať na Karlovu Ves? 
 
Sme občianske združenie, ktoré v Karlovej vsi vyrástlo a vzniklo. 
V Karlovej Vsi sme ako deti vyrastali, chodili na materské, základné aj stredné školy, na krúžky, športovali 
sme tu a trávili tu voľný čas. 
Karlovku poznáme. od ihriska na Žalmanke, kde sme sa hrali ako malí, cez "kukuričák" na Dlhých Dieloch, 
kde sme chodili venčiť naše psy, Líščák a jeho hody a Majálesy, Centrum kde sme chodili na zákusky až 
po Iuventu, kam sme chodili do denných letných táborov. 
Aj preto po návrate z vysokých škôl a zahraničia sme sa do Karlovky vrátili robiť niečo pre našu štvrť.  
Začínali sme pod krídlami OZ Divadlo na zastávke, ktoré do nedávna sídlilo v KCK. 
Kultúrny život a smerovanie Karlovej Vsi nám nebolo a nie je ľahostajné. 
 
Po roku fungovania Prvej školy nového cirkusu sa nám konečne podarilo do Karlovej Vsi a centra kultúry 
prísť z blízkej Dúbravky. 
Podarilo sa nám tiež z Mlynských Nív presunúuť do Karlovej Vsi aktivity pre dospelých. 
Dnes, pod záštitou OZ CirKusKus chceme v našom poslaní pokračovať. Zveľaďovať Karlovu Ves a jej  
obyvateľstvo. Od malých škôlkarov, cez deti a mládež až po dospelákov. 
Podporovať kultúrny život a jeho rozvoj, vznecovať zújem o kultúru, umenie a pohyb, priniesť nové 
svetové a hlavne prospešné trendy do Karlovej Vsi a zatraktívniť štvrť v očiach jej obyvateľov aj v očiach 
ostatných Bratislavčanov. 
 
 
ČO SÚ NAŠE CIELE? 
 
1. Vytvoriť koncept kultúry, umenia a pohybu „pre všetkých“. Chceme do MČ KV priniesť aktivitu, na 

ktorú sa môžu prísť pozrieť, či ktorú si budú môcť vyskúčať všetci, bez rozdielu veku či fyzickej 
zdatnosti, rodinky s deťmi, deti a mládež, dospelí či dokonca seniori z MČ Karlova Ves. 

Touto aktivitou je novo cirkusové umenie. 
Pravidelné kurzy, workshopy pre rodinky, predstavenia na námestiach, galavečery plné akrobacie, 
happenningy v uliciach, prednášky a akcie na školách, denné letné tábory a mnohé ďalšie. 
 
2. Podporiť kultúrny život v MČ KV, pomôcť zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych aktivít. Chceme do 
Karlovky a najmä do kultúrneho centra, na školy a do škôlok priniesť atraktívny divadelno-pohybový 
formát nového cirkusu, hrať novocirkusové predstavenia, kabarety a show, priniesť niečo nové 
a motivovať tak ľudí k aktívnemu vyhľadávaniu kultúry a umenia. 
 
3.  Podporiť pohyb a pohybové voľnočasové aktivty u obyvateľov MČ KV. Okrem divadla máme záujem 
do Karloveského centra kultúry, na škôlky, školy a do materských centier priniesť tiež pravidelné 
pohybovo vzdelávacie aktivity, kurzy, workshopy, či tréningy zamerané na výučbu cirkusových umení, 
zdravý pohyb a rozvoj zručností cielené na všetky vekové kategórie a generácie. 
 
4. Revitalizácia Karloveského centra kultúry. OZ CirKusKus chce svojim pôsobením v Karloveskom centre 
kultúry túto inštitúciu revitalizovať, vniesť do nej nový-iný život a znova dostať do povedomia ako 
kultúrne miesto, ktoré slúži všetkým obvateľom MČ KV. 
 
5. Budovať v Bratislave a okolí povedomie o Karlovke ako o modernej štvrti, kde ľudia nájdu všetko čo 
potrebujú a ešte viac. 
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ČO SÚ NAŠE AKTIVITY V KARLOVEJ VSI 
 
Pravidelný kurz nového cirkusu pre deti a mládež (deti od 4 r. / mládež 6+) (od 2015) 

viac info: http://www.cirkuskus.sk/deti-a-mladez/  
 
Pravidelný kurz vzdušnej akrobacie pre dospelých 
viac info: http://www.cirkuskus.sk/kurz-aerials-vzdusna-akrobacia/  
 
 

http://www.cirkuskus.sk/deti-a-mladez/
http://www.cirkuskus.sk/kurz-aerials-vzdusna-akrobacia/
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Pravidelný kurz pozemnej akrobacie pre dospelých 

viac info: http://www.cirkuskus.sk/acrobalans/  
Medzinárodný cirkusový festival Svetový deň cirkusu (World Circus Day) (od 2013) 

 
 

http://www.cirkuskus.sk/acrobalans/
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Denný detský letný tábor CIRKÚSOK (od 2013) 

 
Predstavenie Newton Fyzika hrou! (od 2013) 
 
Ďalšie Workshopy a predstavenia pre celú rodinu. 


