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NAŠA KRAJŠIA KARLOVA VES

Projekt NAŠA KRAJŠIA KARLOVA VES zahŕňa 14 aktivít, ktoré sa budú konať na území mestskej časti Brati-
slava-Karlova Ves. Aktivity sú zamerané na vyčistenie a skrášlenie verejných priestorov určených na relax a
aktívny oddych nielen obyvateľov Karlovej Vsi,  ale aj návštevníkov z iných častí Bratislavy či iných miest.
Spoločnými silami oživíme verejné parky a ihriská, komunitnú záhradu, Karloveské centrum kultúry, priestory
materskej školy a denných centier a postaráme sa o novo vysadené stromčeky.  Na naše aktivity sa prihlásilo
spolu 225 firemných dobrovoľníkov, dobrovoľníkov z radov zástupcov miestneho úradu a spolu-
pracovníkov našej mestskej časti.
Finančné prostriedky: grant Nadácie Pontis: 400,- EUR, MČ Bratislava-Karlova Ves:  3439,- EUR.

Aktivita 1: Revitalizujeme oddychovú zónu v Líščom údolí.
Karloveský park v Líščom údolí je miestom aktívneho oddychu a organizovania rôznych verejných podujatí ako
napr. Letná tančiareň, Letné kino alebo Letná čitáreň. Keďže sa toto miesto nachádza v tesnej blízkosti zástav-
by ako aj na pomerne frekventovanej cyklotrase, stalo sa obľúbeným miestom organizovania stretnutí, grilo-
vačiek a pod. Nachádza sa tam aj zastrešený altánok s dreveným sedením. V rámci projektu by sme chceli za-
bezpečiť povrchovú úprava altánku ako aj očistenie a náter rozvodných skríň, ktoré sa v Líščom údolí nachá-
dzajú.
Termín: 10.06.2016, 9.00 h  - 14.00 h, náhradný termín: 17.06.2016
Počet prihlásených dobrovoľníkov: 10
Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: park SNP v Líščom údolí 
Adresa stretnutia dobrovoľníkov: pred hlavným altánkom v parku SNP v Líščom údolí 

 

 

Aktivita 2: Oživíme parčík pod OD Centrum
Parčík pod OD Centrum je v súčasnosti skôr tranzitným územím pre obyvateľov, hoci množstvo lavičiek by
umožnilo posedieť si. Na lavičkách bližšie k ceste posedávajú hlavne bezdomovci, alebo neúspešní hráči blízkej
herne. Voľakedy v ňom striekala fontána, šantili deti z priľahlej materskej škôlky a stretávali sa starší občania
na svojich pravidelných prechádzkach. Cieľom aktivity je vyčistiť územie od komunálneho odpadu, natrieť
lavičky  a hlavne  zatraktívniť  okolie  nefunkčnej  fontány  s detskými  hracími  prvkami.  Fontána  je  zakrytá
doskami,  ktoré  plánujeme natrieť  v štýle  šachovnice  a vytvoríme  hraciu  plochu pre  hru  „dáma“.  Zároveň
natrieme potrebný počet hracích kameňov bielou a čiernou farbou. V okolí fontány chceme urobiť výsadbu
letničiek.
Termín: 10.06.2016, 9.00 h  - 12.00 h, náhradný termín: 17.06.2016
Počet prihlásených dobrovoľníkov: 10
Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: park na ulici Borská
Adresa stretnutia dobrovoľníkov: pri fontáne na ulici Borská 
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Aktivita 3: Vyčistíme hraničný pás lesa nad sídliskom Dlhé Diely – Hlaváčiková/Veternicova 
Les nad sídliskom Dlhé Diely je obľúbeným miestom relaxu obyvateľov Karlovej Vsi, ale aj obyvateľov iných
mestských  častí  Bratislavy.  Využívajú  ho  na aktívny  športový  oddych,  turistiku,  či  organizovanie  piknikov
a iných podujatí rodinného alebo skupinového charakteru. Bezprostredne hraničí s pomerne hustou mestskou
zástavbou a jeho hraničný pás je znečistený. Cieľom aktivity je vyčistiť tento priestor od komunálneho a iného
odpadu a týmto ho zatraktívniť.
Termín: 10.06.2016, 9.00 h  - 14.00 h, náhradný termín: 17.06.2016
Počet prihlásených dobrovoľníkov: 20
Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: ul. Hlaváčikova – Veternicova, Bratislava
Adresa stretnutia dobrovoľníkov: konečná zastávka MHD Kuklovská 

  

Aktivita 4: Namaľujeme hrací domček a múrik na detskom ihrisku Karloveská/Brodská/Levár-
ska/Silvánska
Verejné ihrisko slúži obyvateľom bytových domov v okolí ulíc Karloveská/Brodská/Levárska/Silvánska.
Jeho súčasťou je aj drevený hrací domček pre deti. Tento potrebuje, vzhľadom na typ materiálu, z ktorého je
vyhotovený, drobné opravy a pravidelnú údržbu. Opravu jeho poškodenej drevenej časti zabezpečil náš stolár
a s pomocou dobrovoľníkov by sme chceli natrieť hrací domček farbou. Tiež by sme farbou chceli natrieť aj
múrik priľahlý k ihrisku. 
Termín: 10.06.2016, 9.00 h  - 14.00 h, náhradný termín: 17.06.2016
Počet prihlásených dobrovoľníkov: 10
Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: ul. Karloveská/Brodská/Levárska/Silvánska, Bratislava
Adresa  stretnutia  dobrovoľníkov:  ihrisko  vo  vnútrobloku  medzi  ulicami  Karloveská/Brodská
/Levárska/Silvánska 

  

Aktivita 5: Vyčistíme si okolie Botanickej záhrady od odpadu a piliere premostenia od nánosov
plagátov 
Botanická záhrada je jednou z hojne navštevovaných atrakcií, či už pre obyvateľov Bratislavy ale aj ostatných
návštevníkov z cudziny. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti študentských domov Družba, v blízkosti zastá-
vok električiek a autobusov. V rámci projektu chceme vyčistiť okolie týchto zastávok (obojsmerne), koridor
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smerujúci k hlavnému vchodu do Botanickej záhrady, priľahlé parkovisko a odstrániť nánosy plagátov z pi-
lierov premostenia Botanickej ulice pre chodcov.
Termín: 10.06.2016, 9.00 h  - 14.00 h, náhradný termín: 17.06.2016
Počet prihlásených dobrovoľníkov: 10
Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: Botanická ul., Bratislava
Adresa stretnutia dobrovoľníkov: zastávka autobusov MHD Botanická, smer do mesta 

Aktivita 6 : Vyčistime si okolie konečnej zástavky autobusu na Starých Gruntoch a plôch popri
cintoríne Slávičie údolie
Konečná zastávka autobusov Staré Grunty sa nachádza v blízkosti študentských domovov v Mlynskej doline
a vstupu do cintorína v Slávičom údolí. V okolí sú prevádzky rýchleho občerstvenia, predajňa potravín, verejné
plochy  využívajú  predajcovia  kvetín  a iného  sortimentu,  ktorý  ponúkajú  návštevníkom  cintorína.  V rámci
projektu chceme vyčistiť od komunálneho odpadu okolie zastávky, okolie vstupu na cintorín a priľahlé verejné
priestranstvá a parkovisko.
Termín: 10.06.2016, 9.00 h  - 14.00 h, náhradný termín: 17.06.2016
Počet prihlásených dobrovoľníkov: 10
Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: Slávičie údolie, Bratislava
Adresa  stretnutia  dobrovoľníkov:  konečná  zastávka  MHD,  Staré  Grunty-Slávičie  údolie,  pred  vstupom na
cintorín 

  

Aktivita 7: Postaráme sa o nové vysadené stromčeky v Karlove Vsi
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves vysadila v rámci zveľaďovania verejných priestorov a výsadby verejnej
zelene v minulom roku nové sadenice kríkov a stromčekov. Táto aktivita projektu je zameraná na starostlivosť
o už  vysadenú  verejnú  zeleň.  Dobrovoľníci  budú  v rôznych  lokalitách  Karlovej  Vsi  okopávať,  mulčovať,
polievať a prihnojovať vysadené stromčeky a kríky.
Termín: 10.06.2016, 9.00 h  - 14.00 h, náhradný termín: 17.06.2016
Počet prihlásených dobrovoľníkov: 10
Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: rôzne miesta v rôzne lokality v Karlovej vsi a na Dlhých
Dieloch
Adresa stretnutia dobrovoľníkov: pred Miestnym úradom MČ Bratislava-Karlova Ves, nám. sv. Františka 8,
Bratislava-Karlova Ves



       MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-KARLOVA VES

Aktivita 8: Náš dom – kultúra priestoru: zveľadíme Karloveské centrum kultúry, Karlova Ves
Karloveské  centrum kultúry  poskytuje  a  prináša  nielen  miestnym obyvateľom široké  spektrum kultúrnych
podujatí. Medzi najviac navštevované patria hudobný klub Kamel a filmový klub Kamel. Veľkému úspechu sa
tešia aj podujatia organizované pre rodiny a seniorov. Karloveské centrum kultúry by potrebovalo estetickú
úpravu hlavného vchodu vo forme nových náterov bočných stien schodov, stĺpov, zábradlia a časť prednej
fasády budovy. 
Termín: 10.06.2016, 10.00 h  - 14.00 h, náhradný termín: 17.06.2016
Počet prihlásených dobrovoľníkov: 40
Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: Karloveské centrum kultúry, Molecova 2, Bratislava
Adresa stretnutia dobrovoľníkov: Karloveské centrum kultúry, Molecova 2, Bratislava

  

Aktivita 9: Revitalizujeme denné centrum v Karlovej Vsi na Tilgnerovej ulici 
Priestory denného centra na Tilgnerovej ulici využívajú na svoju činnosť viaceré organizácie pôsobiace v Karlo-
vej Vsi. Počas obedov v nich poskytuje mestská časť službu spoločné stravovanie v jedálni, denné centrum je
tiež priestorom na poskytovanie služieb mestskej časti Karlova Ves určených pre seniorov a ľudí so zdravot-
ným znevýhodnením. V priestoroch denných centier fungujú dva kluby seniorov, ktoré sú záujmovými združe-
niami napomáhajúcimi seniorom k aktívnemu tráveniu staroby, sprostredkovávajúcimi rôzne voľnočasové akti-
vity, výlety a pod. V rámci projektu by sme chceli zabezpečiť generálne upratovanie vnútorných aj vonkajších
priestorov centra, obnovu dverí (natieranie, morenie) a nábytku (2 stoly a 4 stoličky),  odnos a vytriedenie
starého nábytku, nasadenie novej vonkajšej kvetinovej výzdoby.
Termín: 10.06.2016, 9.00 h  - 14.00 h, náhradný termín: 17.06.2016
Počet prihlásených dobrovoľníkov: 10
Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: Denné centrum Tilgnerova 1, Bratislava 
Adresa stretnutia dobrovoľníkov: Denné centrum Tilgnerova 1, Bratislava

 

 
 

Aktivita 10: Revitalizujeme denné centrum v Karlovej Vsi - na Lackovej ulici 
Priestory denného centra na Lackovej ulici využívajú na svoju činnosť viaceré organizácie pôsobiace v Karlovej
Vsi. Počas obedov v nich poskytuje mestská časť službu spoločné stravovanie v jedálni, denné centrum je tiež
priestorom na poskytovanie služieb mestskej časti Karlova Ves určených pre seniorov a ľudí so zdravotným
znevýhodnením. V priestoroch denných centier fungujú dva kluby seniorov, ktoré sú záujmovými združeniami
napomáhajúcimi seniorom k aktívnemu tráveniu staroby, sprostredkovávajúcimi rôzne voľnočasové aktivity,
výlety a pod. V rámci projektu by sme chceli zabezpečiť generálne upratovanie vnútorných aj vonkajších pries-

http://karlovaves.sk/?p=2075
http://karlovaves.sk/?p=2075


       MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-KARLOVA VES

torov centra, natieranie kovových zábradlí, plôtikov, mreží, obnovu dverí (natieranie, morenie) a nábytku (2
stoly a 4 stoličky), odnos a vytriedenie starého nábytku, nasadenie novej vonkajšej kvetinovej výzdoby.
Termín: 10.06.2016, 9.00 h  - 14.00 h, náhradný termín: 17.06.2016
Počet prihlásených dobrovoľníkov: 10
Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: Denné centrum Lackova 4, Bratislava
Adresa stretnutia dobrovoľníkov: Denné centrum Lackova 4, Bratislava

Aktivita 11: Revitalizujeme park na školskom námestí
Park na Školskom námestí v blízkosti ZŠ Alexandra Dubčeka na Dlhých dieloch poskytuje obyvateľom mož-
nosť aktívneho oddychu, keďže sú na ňom umiestnené hracie prvky pre deti, športové prvky pre mládež a do-
spelých, prírodný amfiteáter na kultúrne podujatia, lavičky s košmi. V rámci projektu by sme chceli upratať are-
ál parku, dosypať chýbajúce šišky/štiepku, odstrániť prebytočnú fóliu zo záhonov, odstrániť žuvačky z dlažby a
lavičiek, zabezpečiť tiež nový povrchový náter lavičiek.
Termín: 10.06.2016, 9.00 h  - 14.00 h, náhradný termín: 17.06.2016
Počet prihlásených dobrovoľníkov: 10
Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: Školské námestie na Dlhých Dieloch, Bratislava
Adresa stretnutia dobrovoľníkov: pred ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62

 

Aktivita 12:  Revitalizujeme pešiu zónu na Pribišovej ulici
Pešia zóna Pribišova poskytuje obyvateľom priľahlých bytových domov a návštevníkov obchodov možnosť si
oddýchnuť na osadených lavičkách, mamičkám možnosť využiť verejné detské ihrisko. Keďže je toto miesto
prirodzeným tranzitným koridorom Dlhých Dielov,  hromadí sa v tejto lokalite komunálny odpad, cigaretové
ohorky a žuvačky. V rámci projektu by sme chceli upratať celý areál, zabezpečiť nový povrchový náter lavičiek,
odstrániť žuvačky z dlažby. Jednou z aktivít by tiež bolo vyčistenie a úprava detského ihriska pod schodmi.
Termín: 10.06.2016, 9.00 h  - 14.00 h, náhradný termín: 17.06.2016
Počet prihlásených dobrovoľníkov: 10
Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: pešia zóna na Dlhých Dieloch na Pribišovej ulici
Adresa stretnutia dobrovoľníkov: pred vchodom do BILLA, Ľudovíta Fullu 1, Bratislava
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Aktivita 13: Náš školský dvor – priestor pre hry detí: zveľadíme školský dvor materskej školy,
Adámiho 11, Bratislava - Karlova Ves
Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie pre 90 detí z Karlovej Vsi, pričom pre deti počas každého
ročného obdobia sú neodmysliteľnou súčasťou hry na školskom dvore. Múriky by potrebovali estetickú úpravu
hlavne vo forme nových náterov.
Termín: 10.06.2016, 9.00 h  - 14.00 h, náhradný termín: 17.06.2016
Počet prihlásených dobrovoľníkov: 10
Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: Materská škola, Adámiho 11, 841 05 Bratislava
Adresa stretnutia dobrovoľníkov: Materská škola, Adámiho 11, Bratislava

 

Aktivita 14: Komunitná záhrada na Kuklovskej
Dlhodobým cieľom projektu je vybudovanie fungujúceho Ekocentra s areálom záhrady v miestnej časti Bratislava-
Karlova Ves. Ekocentrum bude zastrešovať aktivity s deťmi, mládežou, rodičmi, dobrovoľníkmi a verejnosťou v téme
budovania vzťahu ku komunite, prírode, miestu svojho žitia a bude tvorivo a zážitkovo napĺňať „potrebu prírodna" a
aktivizácie komunity v prospech detí, prírody a aktívneho občianstva. S účasťou dobrovoľníkov a všetkých aktérov,
aj verejnosti, plánujeme vybudovať zážitkovú zelenú zónu v zanedbanej záhrade neďaleko zázemia ekocentra. Cieľ
chceme naplniť najmä prostredníctvom praktických aktivít, ktoré budú prebiehať pravidelne počas celého trvania
projektu. V rámci projektu Naša krajšia Karlova Ves mesto plánujeme realizovať sadové úpravy, terénne úpravy,
stavbu dreveného plota, výstavbu záhonov a domčekov pre hydinu.
Termín: 10.06.2016, 10.00 h  - 14.00 h, náhradný termín: 17.06.2016
Počet prihlásených dobrovoľníkov: 30
Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať:Bratislava –Dlhé diely, Kuklovská ul
Adresa stretnutia dobrovoľníkov: záhrada na Kuklovskej, pod Tesco-expresom

 


