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NÁVRH  UZNESENIA 

 

 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 

 

 

berie na vedomie 

 

správu o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova 

Ves. 

T:  30.06.2020 

 

------- 

 

 

DÔVODOVÁ  SPRÁVA 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR)* je strednodobý strategický dokument, 

ktorý sa vypracúva na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení 

neskorších predpisov**. Vypracovanie tohto dokumentu nariaďuje obciam uvedený zákon, pričom 

obce ho musia mať spracovaný obzvlášť v prípade, ak sa uchádzajú o akékoľvek financie 

z eurofondov alebo o štátne dotácie. 

PHSR ako aj všetky jeho prípadné následné zmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ešte pred 

schválením tohto dokumentu v zastupiteľstve sa odporúča predložiť ho na verejnú diskusiu. 

V mestskej časti Bratislava-Karlova Ves bol dokument Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mestskej časti schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves 

dňa 13.12.2016. 

Schválený dokument ukladá MiÚ MČ Bratislava-Karlova Ves za povinnosť v roku 2020 

vypracovať priebežnú hodnotiacu správu plnenia stanovených cieľov, aktivít a úloh PHSR. Tento 

dokument následne môže poslúžiť ako podklad pre aktualizovanie cieľov a ich plnenie v období 

rokov 2021, 2022 a 2023. 

       

 

Bratislava, jún 2020 

 

 

Stanovisko miestnej rady zo dňa 16.06.2020:  miestna rada prerokovala materiál 

a odporúča predložiť ho do miestneho      

zastupiteľstva 
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Programový cieľ 1: Zvýšená spokojnosť cieľových skupín (deti, rodičia, učitelia, 
dospelí) s kvalitou vzdelávania v mestskej časti 

Špecifický cieľ 1.1: Lepšia 
školská infraštruktúra 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 1.1.1: 
Rekonštruovať/ 
modernizovať budovy a 
areály škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti 
(zateplenie 3 MŠ: 
Majerníkova 11, Ľ. Fullu, 
Kolískova, zateplenie a 
výmena okien, ZŠ A. 
Dubčeka + školský bazén + 
objekt Majerníkova 60, 2 
areály: SŠ Tilgnerova, ZŠ A. 
Dubčeka) 

realizovaná 
a 

kontinuálne 
prebieha 

Oddelenie 
školstva 

MiÚ 

MŠ Adámiho – rekonštrukcia svetlíkov (časť 
strechy) ukončenie 2020, revitalizácia šk. dvora – 
nový asfaltový povrch, nového hracie prvky, 
tieniaca technika nad hracími prvkami ukončenie 
2019 
MŠ L. Sáru a Pod Rovnicami – rekonštrukcia soc. 
zariadení v celej MŠ ukončenie 2017, MŠ L. Sáru 
celková revitalizácia areálu MŠ – nové asfaltové 
povrchy, nové zelené plochy, nové hracie prvky 
ukončenie 2019 
MŠ Pod Rovnicami – rekonštrukcia vykurovacieho 
systému – termostatické hlavice ukončenie 2019, 
čiastočná rekonštrukcia areálu MŠ -nové povrchy, 
hracie prvky ukončenie 2019 
MŠ Suchohradská – revitalizácia areálu MŠ – nové 
povrchy a nové hracie prvky ukončenie 2018, 
čiastočná rekonštrukcia strechy – nová 
hydroizolácia bez zateplenia ukončenie 2019 (aj v 
spolupráci s OZ pri MŠ) 
MŠ Borská – zníženie energetickej náročnosti 
objektu – solárne panely na ohrev teplej vody 
ukončenie 2017, rekonštrukcia strešných 
hydroizolácií so zateplením ukončenie 2019, 
celková revitalizácia areálu MŠ – nové asfaltové 
povrchy, nové terénne úpravy, sadové úpravy, 
nové hracie prvky ukončenie 2020 (aj v spolupráci 
s OZ pri MŠ) 
MŠ Kolískova – vyregulovanie kúrenia v celom 
objekte ukončenie 2017, rekonštrukcia soc. 
zariadení v časti objektu ukončenie 2018, 
revitalizácia areálu MŠ – nové hracie prvky, 
asfaltové povrchy ukončenie 2020  
MŠ Fullu – čiastočná revitalizácia areálu MŠ – nové 
hracie prvky ukončenie 2019, zníženie 
envirozáťaže – vybudovanie nového lapolu (lapač 
tukov) v kuchyni MŠ ukončenie 2018 
MŠ Majerníkova 11 – rekonštrukcia časti soc. 
Zariadení v MŠ ukončené 2018, celková 
rekonštrukcia hydroizolácie strechy so zateplením 
ukončené 2019, celková výmena hracích prvkov v 
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areály MŠ ukončené 2019,  
MŠ Majerníkova 60 – výmena okien za 
tepelnoizolačné ukončené 2018, vybudovanie 
areálu hracích prvkov pre MŠ ukončené 2017 
ZŠ Dubčeka + Majerníkova 60 – výmena okien za 
tepelnoizolačné ukončené 2018, rekonštrukcia 
výmenníkovej stanice ukončené 2017 , 
rekonštrukcia šk. bazéna ukončené 2019, 
rekonštrukcia osvetlenia telocvične (zníženie 
energetickej náročnosti) ukončené 2019, MZŠ 
Dubčeka - rekonštrukcia sociálnych zariadení v 
celom objekte  (viac etáp) ukončené 2019, 
vybudovanie nových priestorov pre telocvičňu 
vrátane soc. zázemia ukončené 2018,  
ZŠ Karloveská 61 – rekonštrukcia kuchyne vrátane 
zariadenia expanzných nádob ukončené 2017, 
výmena hydroizolácie strechy nad objektom ZŠ a 
šatní ukončené 2018 
SŠ Tilgnerova – celková rekonštrukcia - oprava 
palubovky, telocvične, výmena hydroizolácie 
strechy školy ukončené 2019, čiastočná 
rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte školy, 
vybudovanie multifunkčného ihriska ukončené 
2020.  

Aktivita 1.1.2: Zvýšiť 
úroveň bezbariérovosti škôl 
a školských zariadení (2 
nájazdy a hygienické 
zariadenia - (ZŠ Karloveská 
61, SŠ Tilgnerova) 

realizovaná 
a 

kontinuálne 
prebieha 

Správa 
budov a 

investícií, 
Oddelenie 

školstva 
MiÚ 

Rekonštrukcie v školách, najmä hyg. zariadení sú 
navrhnuté tak, aby boli bezbariérové. 

Aktivita 1.1.3: Zlepšiť 
vybavenosť škôl 
didaktickými a metodickými 
pomôckami (základné školy 
a spojená škola) 

realizovaná 
a 

kontinuálne 
prebieha 

Oddelenie 
školstva 

MiÚ 

Školy si priebežne kupujú pomôcky z normatívu, 
prípadne ich získavajú darom. Materské školy – 
priebežne každý rok, všetky sú už vybavené 
interaktívnymi tabuľami, dopĺňajú didaktické 
pomôcky podľa potrieb a zamerania konkrétnej 
MŠ.  
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Špecifický cieľ 1.2: Širšia 
ponuka mimoškolskej 
činnosti 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 1.2.1: Otvoriť 
centrum voľného času 
(vybavenie priestorov, 
lektori) 

prebieha 

Oddelenie 
kultúry, 

Oddelenie 
sociálnych 

vecí, 
kancelária 
starostky  

Zriaďovanie CVS je podľa štatútu hl.m. SR BA v 
kompetencii hlavného mesta. CVČ so sídlom v 
Dúbravke má zabezpečovať aktivity pre mestské 
časti okresu BA IV. Aktivity zväčša prebiehajú v 
m.č. Dúbravka. Pozn.: školské odd. opakovane 
oslovilo CVČ so sídlom v Dúbravke o spoluprácu s 
MČ KV - bez odozvy. Napriek tomu, že úrad MČ KV 
priamo nezriadil CVČ, neustále rozvíja a podporuje 
komunity a organizácie pracujúce nie len s deťmi, 
mládežou, ale aj seniormi vo sfére trávenia 
voľného času formou parciálnych dotácií, 
materiálno technického zabezpečenia a spolupráce 
pri konkrétnych spoločenských, športových a 
kultúrnych projektoch (napr. skauti, RC Dlháčik, 
kluby seniorov, dh Senioranka a pod.) Oddelenie 
kultúry vytipovalo priestor na Pribišovej ulici, v 
ktorom by sa toto centrum mohlo zriadiť. Miesto 
ale na samotné zriadenie vyžaduje aktuálne veľmi 
vysokú vstupnú investíciu.  

Aktivita 1.2.2: Rozšíriť 
systém otvorených škôl pre 
verejnosť (organizácia 7 
podujatí, údržba areálov, 
správca), Počet škôl 
otvorených pre verejnosť a 
rozsah otvorenosti, Počet 
podujatí pre verejnosť/rok 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prebieha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oddelenie 
školstva 

MiÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizácia podujatí prebieha v jednotlivých 
školách – utužujú vzťahy medzi školou a rodičmi, 
občianskymi združeniami (brigády, športové dni, 
podujatia zamerané na gastronómiu, vianočné 
trhy, výstavy...) V spolupráci s MČ ale aj jednotlivo 
sa zapájajú do každoročnej dobrovoľníckej aktivity 
Naše mesto, ktorá prispieva k zveľaďovaniu 
areálov, okolia, utužovaniu medziľudských 
vzťahom, vytváraniu pozitívneho vzťahu k okoliu v 
ktorom žijem/študujem, občianskej 
zaangažovanosti. 
Areály MŠ sú zatvorené pre verejnosť: bežnú 
údržbu vykonávajú školníci,  pracovníci VPS, MČ 
(kontrola zelene, výrubové konanie, výmena 
povrchov, revízie a výmena hracích prvkov). 
Rodičia a OZ pri MŠ tiež participujú (brigády), ak 
získajú financie z grantov, MČ ich podľa možností 
podporuje spolufinancovaním. 
Areály ZŠ: A. Dubčeka – správca nedoriešený, 
areál je prístupný verejnosti. Opravu komplikuje aj 
nevysporiadaný pozemok. V areáli MČ vybudovala 
detské ihrisko (preliezky), V športovom areáli 
Majernikova o.z. BROZ v spolupráci s MČ BA-KV 
realizuje ako projektový partner projektu DELIVER 
demonštračné adaptačné opatrenia na za účelom 
zvýšenia odolnosti biodiverzity voči dôsledkom 
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prebieha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oddelenie 
školstva 

MiÚ 
  

zmeny klímy v sídlach (výsadba zelene, úkryty pre 
živočíchy, workshopy pre deti zo ZŠ A. 
Dubčeka,...).V spolupráci s p. Gabajom 
vybudované workoutové ihrisko, osvetlenie 
bežeckej dráhy, priebežná údržba ihrísk, čistenie. 
ZŠ Karloveská – voľne prístupný, o areál sa stará 
škola s výpomocou VPS. MČ bude realizovať  
vybudovanie bežeckej dráhy po schválení fin. 
prostriedkov 
SŠ Tilgnerova -  voľne prístupný, udržiava škola 
(kosenie). Situáciu s realizáciou komplikuje 
nevysporiadaný pozemok a finančná náročnosť. 
Vybudované bolo multifunkčné ihrisko v r. 2018 
 
Ostatné aktivity v areáloch: 
1) 2016 -2017 – ZŠ Tilgnerova – spolupracovala s 
o.z. Živica v rámci projektu Mestské včely – boli 
vysadené nektarodajné a jedlé záhony v areáli 
školy 
2) 2016-2017 – ZŠ Karloveská - spolupracovala s 
o.z. Živica v rámci projektu Mestské včely – boli 
vysadené nektarodajné a jedlé záhony v areáli 
školy, bylinková špirál a vystavaný hmyzí hotel. 
3) 2016-2017 – ZŠ A. Dubčeka - spolupracovala s 
o.z. Živica v rámci projektu Mestské včely – boli 
vysadené nektarodajné a jedlé záhony v areáli 
školy, a vystavaný hmyzí hotel. 
4) Od 06/2018 – do súčasnosti - areál MŠ 
Kolískova o.z. BROZ v spolupráci s MČ BA-KV 
realizuje ako projektový partner projektu DELIVER 
demonštračné adaptačné opatrenia na za účelom 
zvýšenia odolnosti biodiverzity voči dôsledkom 
zmeny klímy v sídlach (výsadba zelene, úkryty pre 
živočíchy, workshopy pre deti z MŠ,...).  
5) Od 2019 – do súčasnosti -  areál ZŠ Tilgnerova 
sa nachádza ukážková plocha zaradená do Plánu 
prírode blízkej údržby zelene s diferencovaným 
kosením pre zlepšenie mikroklímy a podpory 
biodiverzity. 
6) Od 2019 – do súčasnosti - areál ZŠ A. Dubčeka 
sa nachádzajú ukážkové plochy zaradené do Plánu 
prírode blízkej údržby zelene s diferencovaným 
kosením pre zlepšenie mikroklímy a podpory 
biodiverzity.  
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 prebieha 
 Oddelenie 

školstva 
MiÚ  

Organizácia podujatí prebieha v jednotlivých 
školách – utužujú vzťahy medzi školou a rodičmi, 
občianskymi združeniami (brigády, športové dni, 
podujatia zamerané na gastronómiu, vianočné 
trhy, výstavy...) V spolupráci s MČ ale aj jednotlivo 
sa zapájajú do každoročnej dobrovoľníckej aktivity 
Naše mesto, ktorá prispieva k zveľaďovaniu 
areálov, okolia, utužovaniu medziľudských 
vzťahom, vytváraniu pozitívneho vzťahu k okoliu v 
ktorom žijem/študujem, občianskej 
zaangažovanosti. 
Areály MŠ sú zatvorené pre verejnosť: bežnú 
údržbu vykonávajú školníci,  pracovníci VPS, MČ 
(kontrola zelene, výrubové konanie, výmena 
povrchov, revízie a výmena hracích prvkov). 
Rodičia a OZ pri MŠ tiež participujú (brigády), ak 
získajú financie z grantov, MČ ich podľa možností 
podporuje spolufinancovaním. 
Areály ZŠ: A. Dubčeka – správca nedoriešený, 
areál je prístupný verejnosti. Opravu komplikuje aj 
nevysporiadaný pozemok. V areáli MČ vybudovala 
detské ihrisko (preliezky), V športovom areáli 
Majerníkova o.z. BROZ v spolupráci s MČ BA-KV 
realizuje ako projektový partner projektu DELIVER 
demonštračné adaptačné opatrenia na za účelom 
zvýšenia odolnosti biodiverzity voči dôsledkom 
zmeny klímy v sídlach (výsadba zelene, úkryty pre 
živočíchy, workshopy pre deti zo ZŠ A. 
Dubčeka,...).V spolupráci s p. Gabajom 
vybudované workoutové ihrisko, osvetlenie 
bežeckej dráhy, priebežná údržba ihrísk, čistenie. 
ZŠ Karloveská – voľne prístupný, o areál sa stará 
škola s výpomocou VPS. MČ bude realizovať  
vybudovanie bežeckej dráhy po schválení fin. 
prostriedkov 
SŠ Tilgnerova -  voľne prístupný, udržiava škola 
(kosenie). Situáciu s realizáciou komplikuje 
nevysporiadaný pozemok a finančná náročnosť. 
Vybudované bolo multifunkčné ihrisko v r. 2018 
 
Ostatné aktivity v areáloch: 
1) 2016 -2017 – ZŠ Tilgnerova – spolupracovala s 
o.z. Živica v rámci projektu Mestské včely – boli 
vysadené nektarodajné a jedlé záhony v areáli 
školy 
2) 2016-2017 – ZŠ Karloveská - spolupracovala s 
o.z. Živica v rámci projektu Mestské včely – boli 
vysadené nektarodajné a jedlé záhony v areáli 
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prebieha  

Oddelenie 
školstva 

MiÚ 
  

školy, bylinková špirál a vystavaný hmyzí hotel. 
3) 2016-2017 – ZŠ A. Dubčeka - spolupracovala s 
o.z. Živica v rámci projektu Mestské včely – boli 
vysadené nektarodajné a jedlé záhony v areáli 
školy, a vystavaný hmyzí hotel. 
4) Od 06/2018 – do súčasnosti - areál MŠ 
Kolískova o.z. BROZ v spolupráci s MČ BA-KV 
realizuje ako projektový partner projektu DELIVER 
demonštračné adaptačné opatrenia na za účelom 
zvýšenia odolnosti biodiverzity voči dôsledkom 
zmeny klímy v sídlach (výsadba zelene, úkryty pre 
živočíchy, workshopy pre deti z MŠ,...).  
5) Od 2019 – do súčasnosti -  areál ZŠ Tilgnerova 
sa nachádza ukážková plocha zaradená do Plánu 
prírode blízkej údržby zelene s diferencovaným 
kosením pre zlepšenie mikroklímy a podpory 
biodiverzity. 
6) Od 2019 – do súčasnosti - areál ZŠ A. Dubčeka 
sa nachádzajú ukážkové plochy zaradené do Plánu 
prírode blízkej údržby zelene s diferencovaným 
kosením pre zlepšenie mikroklímy a podpory 
biodiverzity. 

Špecifický cieľ 1.3: Vyššia 
konkurencieschopnosť škôl 
v mestskej časti (MŠ, ZŠ, 
SŠ) 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 1.3.1: Nájsť a 
realizovať nové formy 
motivácie učiteľov 
(rekonštrukcia ubytovne 
Kolískova – hygienické 
zariadenia, kuchyňa, steny, 
školenia pre učiteľov) 

prebieha 

Správa 
budov a 

investícií, 
Oddelenie 

školstva 
MiÚ 

Mestská časť spravuje ubytovňu v MŠ Kolískova, 
slúži pre potreby zamestnancov škôl, MiÚ. 
Pripravuje sa celková rekonštrukcia objektu MŠ 
Kolískova aj s ubytovňou financované cez Nórske 
fondy, očakávaná realizácia v roku 2021. MČ 
prenajíma byt/izby v ZŠ A. Dubčeka, pre 
zamestnancov školy. Škola tým motivuje mladých 
učiteľov. Ďalšia ubytovňa je na Fadruszovej ulici 
(pre zamestnancov SŠ Tilgnerova). Nové kapacity 
nevznikli. 
Školenia pre učiteľov - Vzdelávanie učiteľov je v 
kompetencii každého učiteľa, ako vyplýva zo 
zákona, na druhej strane absolvované vzdelávanie 
im prináša kredity a možnosti platových postupov. 
V súčasnosti je zákonom stanovené 20 hodinové 
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aktualizačné vzdelávanie, ktoré musí absolvovať 
každý učiteľ. Úloha odd. školstva je zabezpečiť 
vzdelávanie riaditeľov, ktoré sa realizuje 
pravidelnými riaditeľskými aktívami aj v 
metodickej oblasti. MČ výrazne podporuje 
vzdelávanie a akceptuje každý platový postup.  

Aktivita 1.3.2: Vytvoriť a 
realizovať program 
pozitívnej atmosféry v 
školách (spolupráca s 
iniciatívami) 

prebieha 

Oddelenie 
školstva 

MiÚ, 
Oddelenie 
sociálnych 

vecí, 
Kancelária 
starostky 

MiÚ 

Tejto téme v rovine analýzy a odporúčaní sa 
čiastočne venovala Správa z mapovania potrieb 
detí a mladých ľudí, ktorú pre MiÚ KV vypracovala 
Nadácia pre deti Slovenska. Aktivity zamerané na 
vytváranie pozitívnej atmosféry so zapojením 
rodičov realizujú školy. MiÚ KV plánuje v súvislosti 
s výstupmi analýzy projektu "Škola priateľská 
deťom" a v súvislosti s výstupmi úvodnej analýzy 
mapovania potrieb detí a mladých v mestskej časti 
následné participatívne workshopy pre 
definovanie priorít budúcich aktivít a detských 
ambasádorov týchto aktivít na pôde škôl v 
mestskej časti KV.  

Špecifický cieľ 1.3: 1.4: 
Lepší prehľad o 
možnostiach vzdelávania 
dospelých v mestskej časti 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 1.4.1: Zistiť 
možnosti vzdelávania 
dospelých v mestskej časti 

neprebieha 
Oddelenie 

školstva 
MiÚ 

  

Aktivita 1.4.2: Zverejniť 
možnosti vzdelávania 
dospelých v mestskej časti a 
priebežne ho aktualizovať 

prebieha 
Oddelenie 
sociálnych 

vecí 

Realizované sčasti oddelením sociálnych vecí 
(vzdelávacie aktivity pre seniorov) v spolupráci so 
školami 

Horizontálny cieľ 1.5: 
Lepšie podmienky na 
rozvoj vzdelávania v 
mestskej časti 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 1.5.1: Spracovať 
stratégiu rozvoja 
vzdelávania v mestskej časti 

neprebieha 
Oddelenie 

školstva 
MiÚ 

  

Aktivita 1.5.2: Realizovať 
spoluprácu medzi sektormi 
(materské, základné, 
stredné, vysoké školy, 
vedecké pracoviská, 
kultúrne zariadenia, 
kultúrne subjekty, športové 
zariadenia, kluby, 
samospráva, podnikateľský 
sektor a i.) 

prebieha 
Oddelenie 

školstva 
MiÚ 

Materské školy spolupracujú s ZŠ, knižnicou, KCK. 
MČ spolupracuje s: BDC v projekte Čítankovo – 
čítanie seniorov deťom v MŠ. So SFZ v projekte 
„Dajme spolu gól“, ktorý prebieha v materských 
školách od 2018.  
MČ spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK – 
prax študentov v materských školách v KV. 
ZŠ Karloveská a SŠ Tilgnerova sú zapojené v 
medzinárodnom projekte škôl „Erasmus“.   
SŠ Tilgnerova zapojená v projekte DofE – 
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medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. V rámci 
projektu dobrovoľníci spolupracujú aj s 
materskými školami.  

Aktivita 1.5.3: Posilniť 
personálnu kapacitu pre 
rozvoj vzdelávania v 
mestskej časti 

neprebieha 
Oddelenie 

školstva 
MiÚ 

Pokles o 1 miesto na školskom úrade financované 
z preneseného výkonu 
Pozn.: 
Mestská časť ako zriaďovateľ 2 ZŠ a 1 SŠ s 
celkovým počtom žiakov viac ako 2000 mala nárok 
na financovanie 2 zamestnancov školského úradu z 
preneseného výkonu (štátne financie). 
Rozhodnutím MŠVVaŠ SR bol od r. 2017 znížený 
počet zamestnancov na školský úrad na 1, s 
odôvodnením, že žiaci gymnázia SŠ Tilgnerova 
nemôžu byť započítaní do celkového počtu žiakov. 
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Programový cieľ 2: Rozvoj kultúry pre všetky vekové a sociálne skupiny, s aktívnym 
zapojením miestnych komunít 
Špecifický cieľ 2.1: Lepšie 
priestorové 
podmienky na kultúru 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 2.1.1: Zlepšiť 
technické podmienky a 
vybavenosť budovy a 
areálu KCK a Miestnej 
knižnice vrátane 
prístupovej komunikácie 
(oprava strechy KCK, 
vybudovanie svetelného 
parku v KCK, tepelná a 
zvuková izolácia, 
bezbariérový prístup ku 
KCK, oprava 
strechy/izolácie miestnej 
knižnice, úprava okolia) 

realizovaná 
a 

kontinuálne 
prebieha 

Správa budov 
a investícií, 
Oddelenie 

kultúry MiÚ 

KCK – rekonštrukcia elektro rozvodov v objekte 
ukončené 2017, výmena okien a dverí na južnej 
a západnej časti prízemia ukončené 2018, 
bezbariérový prístup vybudovaný ukončené 
2018, uskutočnila sa revitalizácia foyeru vďaka 
financovaniu MČ + grantu z BSK. Bude sa 
realizovať výmena hydroizolácie strechy, okien 
predpoklad 2021. Z pohľadu odd. kultúry došlo k 
zlepšeniu vybavenia KCK, ktoré dnes disponuje: 
Kompletným zvukovým parkom – MČ + grant z 
BSK, čiastočným  svetelným parkom - MČ, 
čiastočnou zvukovou akustikou – grant BSK + 
spolufinancovanie MČ, vybudovanými 
divadelnými ťahmi na javisku – financovanie 
MČ. Došlo k obnove fasády zo strany školy L. 
Sáru – financovanie MČ. V príprave je projekt na 
revitalizáciu KCK na mieste po uzavretej Pizzerii 
– financuje MČ. Knižnica – rekonštrukcia 
bezbariérových soc. zariadení a vybudované 
zázemie pre zamestnancov ukončené 2020, 
výmena okenných výplní na východnej fasáde sa 
nerealizovalo , ale bude sa realizovať v roku 
2020/2021. Bezbariérový prístup do knižnice 
ukončené 2019, areál Líščie údolie – 
rekonštrukcia elektro rozvodov pre zlepšenie 
organizovania kultúrnych a spoločenských 
podujatí ukončené 2019 

Aktivita 2.1.2: Vytvoriť a 
umožniť vytvorenie 
kultúrno-komunikačných 
uzlov prebieha 

Oddelenie 
Kultúry MiÚ 

Postupná revitalizácia okolia pri KCK a Knižnice – 
vymaľovanie, osadenie nových hracích prvkov 
na ihrisku pri KCK, výsadba kvetín – financovanie 
MČ 
Oprava fontány Hríby – financovanie magistrátu 
Vysadenie kvetín a vybudovanie lavičiek pri 
knižnici – financovanie MČ 

Aktivita 2.1.3: Vytvoriť 
podmienky na 
vznikalternatívnych 
priestorov pre súčasnú 
tvorbu (terénna úprava 
miestnych plôch, úprava 
interiérov/exteriérov) 

prebieha 
Oddelenie 

Kultúry MiÚ 

Vytvorenie dotačnej schémy na podporu 
lokálnych subjektov 
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Špecifický cieľ 2.2: Rozvoj 
kultúrnych podujatí 
v mestskej časti 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 2.2.1: Realizovať 
tvorbu a podporu 
kultúrnych projektov 

prebieha 
Oddelenie 

Kultúry MiÚ 

Rozmanitá ponuka indoorových a outdorových 
podujatí v rámci celej mestskej časti 
Hudobný klub Kamel, Filmový klub Kamel, 
Tanečný klub Kamel, Divadelný klub Kamel – 
prostredníctvom tejto platformy komunikuje 
MiÚ s umelcami, občianskymi združeniami, 
školami, profesionálmi, ale aj amatérskymi 
združeniami, ktorým pomáhame v realizácii 
umeleckých formátov a zároveň podporujeme 
ich tvorbu. 
Outdoor- rôzne formáty s cieľom osloviť 
rozmanité skupiny obyvateľstva a komunít, 
Festival zvierat, Karlsdorf – historická téma, 
Burza starých vecí, Karlovešťania v Starom 
meste, Karloveský Majáles, Karloveské hody, 
Otvorenie kultúrneho leta – 11 stanovísk s 
cieľom podporiť lokálne komunity, Festival 
Kultúrne a športové leto – Filmové leto v Líščom 
údolí, Komorné koncerty v botanickej záhrade, 
Folkové koncerty u Marka Twaina, Pondelkové 
rozprávky a tvorivé dielne, športové leto vo 
Vodárenskej záhrade, pripravuje sa nový formát 
v spolupráci s lodenicou 

Aktivita 2.2.2: Vytvoriť 
systém podpory združení, 
iniciatív, skupín, 
jednotlivcov v kultúrnej 
oblasti (sieťovanie, 
podpora miestnych 
kultúrnych aktérov – 
fyzické aj právnické osoby 
prostredníctvom 
dotačného programu MČ, 
mikrogranty) 

realizovaná 

Oddelenie 
majetkové a 

podnikateľskej 
činnosti 

Existujúci dotačný systém MČ KV 

Horizontálny cieľ 2.3: 
Lepšie podmienky na 
rozvoj kultúry v mestskej 
časti podmienky na 
kultúru 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 2.3.1: Spracovať 
koncepciu rozvoja kultúry 
v mestskej časti 

prebieha 
Oddelenie 

Kultúry MiÚ 

Materiál je aktuálne v riešení, čaká sa však na 
novú koncepciu hl. mesta, na ktorú koncepcia 
MČ logicky nadviaže 
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Aktivita 2.3.2: 
Spolupracovať medzi 
sektormi – kultúra, 
školstvo, šport, 
podnikateľský sektor, 
samospráva a i. 

prebieha 
relevantné 
oddelenia 

MiÚ 

Pri každej významnejšej aktivite využíva MiÚ na 
jej riadenie a chod synergické efekty technickej 
spolupráce, výpomoci, sponzorstva, čerpania 

dotácií, tvorby obsahu, definovania cieľov 
podujatí a aktivít. Spolupráca živo prebieha a 

rozvíja sa. 

Aktivita 2.3.3: Získať a 
aktualizovať databázu o 
kultúrnych zdrojoch na 
území Karlovej Vsi 

prebieha 
Oddelenie 

Kultúry MiÚ 

Nadviazanie spolupráce s kronikárkou Karlovej 
Vsi, pani Tatianou Búbelovou 
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Programový cieľ 3: Rozvoj športu pre všetkých 
Špecifický cieľ 3.1: Lepšie 
priestorové podmienky na 
šport 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 3.1.1: Zlepšiť 
technické podmienky a 
vybavenosť športovísk realizovaná 

a 
kontinuálne 

prebieha 

Referát 
správy 

športových 
zariadení 

Technické podmienky sa neustále zlepšujú, 
dôkazom toho sú okrem iných aj nedávno 
ukončená rekonštrukcia bazéna na ZŠ A. Dubčeka 
a výmena umelého trávnika na futbalovom 
štadióne na Molecovej ulici + pripravovaná 
inštalácia nového úsporného osvetlenia tohto 
ihriska v spolupráci so SFZ a magistrátom hl. 
mesta 

Aktivita 3.1.2: Vybudovať 
nové športoviská 

realizovaná 
a 

kontinuálne 
prebieha 

Správa 
budov a 

investícií, 
Oddelenie 
dopravy a 
životného 
prostredia 

MiÚ 

nové futbalové ihrisko v DSS ROSA na Patrónke 
pre aktivity KFK – ukončené 2018, nová 
karloveská lodenica, multifunkčné ihrisko na SŠ 
Tilgnerova a pod. 

Úloha 3.1.2.1: Obecná 
lodenica realizovaná 

Referát 
strategických 

investícií 

vybudovaná, skolaudovaná, podnájomníci 
vybraní na základe uznesenia MiZ, priestory 
odovzdané podnájomníkom 

Úloha 3.1.2.2.: 
Multifunkčný areál 
Majerníkova 62 

realizovaná 
a 

kontinuálne 
prebieha 

Referát 
strategických 

investícií, 
Referát 
správy 

športových 
zariadení 

viacero investícií a aktivít: vybudované 
osvetlenie, workoutové ihrisko, detské ihrisko, 
výsadba a pod. 

Úloha 3.1.2.3.: Plaváreň 
Majerníkova 62 

realizovaná 
a 

kontinuálne 
prebieha 

Referát 
strategických 

investícií, 
Referát 
správy 

športových 
zariadení 

vybudované, skolaudované a dané do prevádzky, 
prevádzku financuje MČ KV 

Úloha 3.1.2.4.: 
Vybudovanie dvoch nových 
futbalových ihrísk 

prebieha 

Referát 
správy 

športových 
zariadení 

MČ získala prenájom futbalového ihriska na 
Patrónke od BSK, kde je záväzok pravidelnej 
údržby a revitalizácie – realizuje sa v spolupráci s 
FKMKV a SFZ  

Aktivita 3.1.3: Budovať 
rekreačné cyklotrasy 
a nadväzujúcu 
infraštruktúru 

neprebieha 

Referát 
správy 

športových 
zariadení 

nie je v kompetencii MČ Karlova Ves, ale 
magistrátu hl. mesta  
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Aktivita 3.1.4: Budovať a 
modernizovať zóny 
aktívneho oddychu (napr. 
detské ihriská, workoutové 
ihriská, rekreačné a 
oddychové miesta pre 
seniorov /šachové stoly, 
ihriská na petanque, 
apod./, piknikové miesta v 
prírode, altánky, zábavné a 
náučné chodníky, 
vnútroblokové športové 
zariadenia ai.) 

realizovaná 
a 

kontinuálne 
prebieha 

Oddelenie 
dopravy a 
životného 
prostredia 

MiÚ 

podľa schváleného rozpočtu patričné oddelenie 
každoročne modernizuje zóny aktívneho 
oddychu 
 
Detské ihriská – nahrádzanie drevených herných 
zostáv bezúdržbovými kovovými a dopĺňanie 
lokalít workoutovými a fitness cvičebnými 
prvkami 

Úloha 3.1.4.1.: 
Vybudovanie dvoch nových 
exteriérových 
posilňovacích zariadení 

neprebieha 
s náhradou 

iných 
projektov 

Referát 
správy 

športových 
zariadení 

 Ako je v predchádzajúcom bode spomenuté 
exteriérové workoutové cvičebné prvky sú 
inštalované kontinuálne. Na rozdiel od zriadenia 
externých “posilňovní” bola spustená regulárna 
posilňovňa IRON GYM kde MČ dala do prenájmu  
priestor na Janotovej ulici. Táto posilňovňa 
dlhodobo dosahuje jedno z najlepších verejných 
hodnotení v Bratislave  

Úloha 3.1.4.2.: Zlepšiť 
technický stav sídliskových 
vnútroblokových 
voľnočasových a 
športových priestorov 

realizovaná 
a 

kontinuálne 
prebieha 

 MiÚ MČ 

podľa schváleného rozpočtu patričné oddelenie 
každoročne modernizuje sídliskové 
vnútroblokové zóny  
 
Detské ihriská – nahrádza drevené herné zostavy 
bezúdržbovými kovovými a dopĺňa lokality 
workoutovými a fitness cvičebnými prvkami 

Úloha 3.1.4.3.: 
Vybudovanie inlinovej a 
pumptreckovej dráhy a 
modernizácia bicrossovej 
dráhy 

neprebieha MiÚ MČ 

Inlinová dráha nebola realizovaná,  
vedenie IUVENTA nebolo naklonené 
rekonštrukcii bicrossovej dráhy 

Špecifický cieľ 3.2: Rozvoj 
a podpora 
športových aktivít a 
podujatí v mestskej časti 
podmienky na kultúru 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 3.2.1: Vytvoriť 
podmienky na zvýšenie 
počtu športových podujatí 
pre verejnosť (grantový 
program na podporu 
organizácie športových 
podujatí v mestskej časti) 

prebieha 

Referát 
správy 

športových 
zariadení 

Snaha MiÚ podporiť v čo najväčšej miere 
tradičné a nové športové podujatia pre verejnosť 
(nie len finančne, ale aj napr. materiálne – MiÚ 
zapožičiava technické vybavenie, zdravotnú 
službu, riešia sa zmluvy so SOZA a pod. 
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Aktivita 3.2.2: Vytvoriť 
systém podpory činnosti 
športových klubov, 
združení, jednotlivcov v 
športovej oblasti 

realizovaná 

Referát 
správy 

športových 
zariadení 

V minulosti bol systém vytvorený v strešnej 
organizácii Karloveský športový klub. 
Kompetencie dnes prešli na vedenie MiÚ. 

Úloha 3.2.2.1: Finančná 
podpora pre existujúce 
športové kluby v mestskej 
časti 

realizovaná MiÚ MČ  

Dotácie športovým klubom plynú kontinuálne 
podľa vytvoreného dotačného systému 

Úloha 3.2.2.2.: Finančná 
podpora pre 
novovznikajúce športové 
kluby v mestskej časti 
(motivačná dotácia) 

neprebieha  MiÚ MČ 

Finančná ani právna podpora pri zakladaní 
nových športových klubov aktuálne MČ KV 
aktuálne nie je poskytovaná 

Horizontálny cieľ 3.3: 
Lepšie podmienky na 
rozvoj športu v mestskej 
časti 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 3.3.1: Spracovať 
koncepciu rozvoja športu v 
mestskej časti 

 neprebieha 

Referát 
správy 

športových 
zariadení  

Nebula doposiaľ realizácia aj vďaka 
reštrukturalizácii v organizačnej štruktúre, v 
budúcnosti by mali odrážať koncepciu športu 
hlavného mesta Bratislavy 

Aktivita 3.3.2: 
Spolupracovať medzi 
sektormi – šport, školstvo, 
kultúra, sociálne služby, 
podnikateľský sektor, 
samospráva a i. 

realizovaná 
a 

kontinuálne 
prebieha  

Relevantné 
oddelenia  

Využívanie synergických efektov pri organizovaní 
verejných športových a kultúrnych podujatí bez 
rozdielu na cieľovú (aj vekovú skupinu) 
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Programový cieľ 4: Adekvátnejšia ponuka sociálnych a komunitných služieb a 
programov reflektujúca reálne potreby občanov - obyvateľov mestskej časti aj ľudí 
prechodne žijúcich na území mestskej časti  

Špecifický cieľ 4.1: Široká 
ponuka sociálnych 
programov v oblasti 
prevencie a riešenia 
krízových situácií 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 4.1.1: Zaviesť 
systém komunitného 
plánovania 

prebieha 
Oddelenie 

sociálnych vecí 
MiÚ 

Príprava analytickej časti komunitného 
plánu v spolupráci s Inštitútom SGI a FSEV 
UK – Fakulta sociálnych a ekonomických 
vied UK  Prezentácia vedeniu MiÚ a 
poslancom miestneho zastupiteľstva 
(september 2020) 
Od júna 2020 prebieha spracovanie 
realizačnej časti OSV, ktorej finálny 
výsledok bude predložený na MZ v 
novembri 2020. 

Aktivita 4.1.2: 
Poskytovať sociálne 
služby a vytvoriť a 
realizovať sociálne 
programy podľa 
výsledkov komunitného 
plánovania 

 prebieha 
 Oddelenie 

sociálnych vecí 
MiÚ 

Poskytovanie sociálnych služieb 
kontinuálne reflektuje priame požiadavky 
cieľových skupín, prichádzajúce na 
oddelenie OSV, resp. prostredníctvom 
podnetov volených poslancov miestneho 
zastupiteľstva.  
 
Všetky činnosti oddelenia reflektujú 
prípadné zmeny legislatívy SR. 

Aktivita 4.1.3: Tvoriť a 
realizovať pilotné 
programy reagujúce na 
aktuálne potreby v 
sociálnej oblasti 

 realizovaná a 
prebieha 

kontinuálne 

 Oddelenie 
sociálnych vecí 

MiÚ 

Akvizícia a dlhodobá spolupráca 
s externými odbornými partnermi 
v oblastiach: 
Terénna práca s deťmi a mládežou – OZ 
Mládež ulice 
Terénna práca s komunitou ľudí bez 
domova – DEPAUL Slovensko n.o. 
Sociálne poradenstvo pre rodiny 
s maloletými deťmi – OZ Návrat 

Príprava koncepcie sociálnej politiky 
v oblasti detí a mládeže – Nadácia pre deti 
Slovenska 
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Špecifický cieľ 4.2: 
Adekvátna ponuka 
nájomného bývania, 
podporovaného bývania 
a iných foriem bývania 
so sociálnym aspektom 
(ďalej pre všetky 
uvedené formy skrátená 
formulácia „sociálneho 
bývania“) 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 4.2.1: Sledovať 
možnosti a potreby v 
oblasti sociálneho 
bývania 

prebieha  

Oddelenie 
právne 

a majetkové v 
spolupráci s odd. 

sociálnych 
vecí MiÚ 

Za Odd. Právne a majetkové vid. Aktivita 
4.2.2. + Oddelenie sociálnych vecí aj so 
svojimi partnermi pre prácu v teréne 
potreby MČ v tejto problematike 
kontinuálne monitoruje. 
 
Zo strany OSV prebieha tiež monitoring 
nových trendov a inovatívnych projektov 
v oblasti sociálneho bývania.  

Aktivita 4.2.2: Tvoriť 
pilotné programy v 
oblasti sociálneho 
bývania reagujúce na 
aktuálne potreby rôznych 
skupín obyvateľov 

neprebieha 
Oddelenie 

právne 
a majetkové  

Realizovalo sa v minimálnom rozsahu, 
nakoľko MČ nemá na takýto typ bývania 
dostatok finančných zdrojov – prerobenie 2 
nebytových priestorov na bývanie, 
momentálne v štádiu dokončovania. 
Túto činnosť na území hlavného mesta 
sanuje Hlavné mesto, v rozsahu 
schválenom mestským zastupiteľstvom  

Aktivita 4.2.3: Vytvoriť 
funkčný systém 
sociálneho bývania v 
mestskej časti 

neprebieha   

Nerealizuje sa výstavba nových foriem 
bývanie, MČ rieši túto agendu v 
obmedzenom rozsahu vzhľadom na príliš 
vysoký finančný nárok. 
Táto problematika je v Bratislave 
pokrývaná najmä hlavným mestom SR.  

Špecifický cieľ 4.3: 
Fungujúca sieť 
organizácií 
ovplyvňujúcich život v 
mestskej časti (soc., 
zdrav., MsP a i.) 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 4.3.1: Vytvoriť 
platformu spolupráce 
organizácií 

neprebieha    

Neboli vytvorené personálne kapacity na 
oddelení sociálnych vecí pre vytvorenie 
platformy. Napriek tomu sa podarilo 
nadviazať dobrú spoluprácu s viacerými 
organizáciami a jednotlivými odborníkmi 
pôsobiacimi v mestskej časti. 
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Aktivita 4.3.2: Vytvoriť 
spoločné programy v 
oblasti bezpečnosti a 
prevencie sociálno- 
patologických javov v 
mestskej časti 

realizovaná a 
kontinuálne 

prebieha  
  

V spolupráci s organizáciami DEPAUL 
Slovensko a Mládež ulice prebieha priama 
terénna práca so skupinami ohrozenými 
sociálno-patologickými javmi. 

Špecifický cieľ 4.4: 
Aktívne komunity 
v mestskej časti, ktoré 
vzájomne spolupracujú 
a rozvíjajú sa 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 4.4.1: Vytvoriť 
prostredie vhodné na 
rozvoj komunít 
(materiálne aj 
nemateriálne) 

neprebieha 

Oddelenie 
sociálnych vecí, 

Oddelenie Kultúry 
MiÚ, Oddelenie 

majetkové a 
podnikateľských 

činností 

Činnosť oddelenia sociálnych vecí bola a je 
limitovaná personálnymi kapacitami, čo čo 
je jeden z dôvodov, prečo je rozvoj komunít 
v mestskej časti pomalší ako by mohol byť. 
 

V prípade, že by sa podarilo alokovať 
financie na komunitné centrum na 
Pribišovej, je možné rátať s vytvorením 
aktivít na prepájajúcich kultúru, sociálne 
veci, školstvo, šport a iné multigeneračné 
aktivity 

Aktivita 4.4.2: 
Podporovať prepojenie 
komunít pre ďalší rozvoj 
komunít a mestskej časti 

prebieha 

Oddelenie 
sociálnych vecí, 

Oddelenie Kultúry 
MiÚ 

Vzhľadom na limitované personálne 
možnosti oddelenia sociálnych vecí 
prebieha prirodzený rozvoj komunít, avšak 
tieto sú skôr izolované ako prepojené. 
 

V rámci kultúrno-spoločenských podujatí s 
komunitami intenzívne komunikujeme, 
snažíme sa ich zviditeľniť a podporovať v 
rámci možností a celkového dosahu 
podujatí. 

Aktivita 4.4.3: 
Koordinovať účasť 
komunít na 
rozvoji mestskej časti 

realizovaná a 
kontinuálne 

prebieha  

 Oddelenie 
sociálnych vecí, 

Kancelária 
starostky MČ 

Napriek personálnym limitom oddelenia 
sociálnych vecí (nebol vyčlenený 
koordinátor na prácu s komunitami) sa 
podarilo osloviť jednotlivé komunity 
a zapojiť ich do participatívneho procesu 
tvorby analytickej časti komunitného 
plánu. 

Aktivita 4.4.4: 
Podporovať vznik a 
fungovanie 
komunitných centier 

realizovaná a 
kontinuálne 

prebieha  

 Oddelenie 
sociálnych vecí, 

Kancelária 
starostky MČ 

Od roku 2015 pracovníci OSV aktívne 
pracovali na transformácii tzv. Klubov 
seniorov na komunitné centrá chápané tak, 
ako je uvedené v znení aktivity. 
V spolupráci s organizáciou Mládež ulice 
a miestnou komunitou boli podporované 
činnosti s cieľom zveľaďovať a kultivovať 
verejné priestory v blízkosti školských 
areálov, vo vnútroblokoch, na uliciach 
a pod. 
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Programový cieľ 5: Vyššia dôvera medzi verejnosťou a samosprávou mestskej časti  
  

Špecifický cieľ 5.1: 
Vyššia účasť občanov na 
rozvoji mestskej časti 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 5.1.1: Realizovať 
participatívne metódy na 
zapojenie ľudí do 
plánovania a realizácie 
rôznych verejných 
záležitostí 

prebieha 

Referát 
komunikácia s 

médiami 
a vzťahy 

V roku 2018 realizované v rámci projektu 
DELIVER: monitorovanie spokojnosti' 
obyvateľov s kvalitou života na sídlisku 
Dlhé diely - zmena klímy, prírode blízke 
riešenia, podpora biodiverzity, sociálny a 
spoločenský život. V roku 2019 realizované 
v rámci projektu DELIVER: participatívny 
proces revitalizácie verejného 
priestranstva. V roku 2019 realizované v 
rámci projektu DELIVER: participatívny 
proces zapojenia obyvateľov do prípravy 
návrhu architektonickej obnovy 2 bytových 
domov. 
Zapojenie ľudí do plánovania a realizácie 
rôznych verejných záležitostí prebieha 
formou občasných dotazníkov 
v Karloveských novinách (napr. budúca 
podoba Jurigovho nám., p.p. tzv. pocitová 
mapa), ankiet v sieti Facebook (napr. či 
chcú psičkári vrecká plastové alebo 
papierové, či chcú kosiť často alebo menej 
často atď.) ako aj formou profesionálnych 
ankiet o parkovacej politike, resp. v ankete 
a skupinových rozhovoroch o potrebách 
detí a mladých v KV. Na akciách mestskej 
časti prebiehajú ankety formou dotazníkov, 
náladových máp a iných projektívnych 
techník. Rovnako tiež na podnet poslancov 
miestneho zastupiteľstva realizuje MiÚ 
kontinuálny prieskum spokojnosti a 
spôsobu využívania nového 
zrekonštruovaného bazénu na ZŠ A. 
Dubčeka. 

Aktivita 5.1.2: Využívať 
vhodné nástroje na 
informovanie rôznych 
cieľových skupín 
(mladší/starší, 
trvalo/prechodne 
bývajúci, študenti) 

prebieha 

Referát 
komunikácia s 

médiami 
a vzťahy 

prebieha prostredníctvom Karloveských 
novín, Facebooku, Instagramu, podcastov, 
tlačových správ a vyjadrenia pre médiá, 
web stránky, mobilnej aplikácie mestskej 
časti 
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Aktivita 5.1.3: Posilniť 
personálnu kapacitu pre 
oblasť zapájania 
verejnosti do plánovania 
a realizácie verejných 
záležitostí v mestskej 
časti 

Realizovaná a 
kontinuálne 

prebieha 

Kancelária 
prednostu MiÚ, 

Kancelária 
starostky MČ 

Počet vyčlenených hodín pracovníkov 
miestneho úradu v sledovanom období 
reflektoval aktuálne potreby daných 
období a umožnil intenzívnejšie zapájanie 
verejnosti v týchto oblastiach: zavedenie 
parkovacej politiky v pilotných zónach KV, 
tvorba komunity priateľskej deťom, 
zintenzívnenie priamej a online 
komunikácie s verejnosťou.  
Personálne posilnený tím kancelárie 
starostky o koordinátora občianskych 
ankiet, komunikácie s obyvateľmi mestskej 
časti na sociálnych sieťach aj mimo ne v 
osobnom styku, koordinuje projekty s 
potenciálom synergií viacerých oddelení na 
miestnom úrade (napríklad projekty 
komunita priateľská deťom, parkovacia 
komunita, monitoring plnenia PHSR a 
modifikácia cieľov PHSR v čase vo vzťahu k 
vývoju priorít MiÚ KV, podpora tvorby 
komunitného plánu MČ) 
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Programový cieľ 6: Vyššia kvalita verejných služieb v samospráve mestskej časti 
Špecifický cieľ 6.1: 
Zavedenie klientskeho 
prístupu v samospráve 
mestskej časti  

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 6.1.1: Kreovať 
samosprávu ako miesto 
prvého kontaktu 

realizovaná 

Oddelenie 
informačných 

systémov a 
matriky MiÚ 

vypracovaný koncept vydeleného 
pracovného tímu a činností pod strešným 
názvom Centrum služieb občanom 

Aktivita 6.1.2: 
Dobudovať integrované 
obslužné 
miesto 

realizovaná 

Oddelenie 
informačných 

systémov a 
matriky MiÚ 

Centrum služieb občanom bolo vytvorené 
na samostatnej lokácii vedľa MiÚ KV a 
prispôsobilo režim prevádzky požiadavkám 
obyvateľov mestskej časti. 

Aktivita 6.1.3: 
Zjednodušenie procesov 
vybavovania v 
samospráve 

prebieha 

Oddelenie 
informačných 

systémov a 
matriky MiÚ 

elektronizácia procesov a úradných 
výkonov v súlade s legislatívou SR a tiež 
paralelne s vývojom a činnosťou portálu 
slovensko.sk 

Špecifický cieľ 6.2: 
Uľahčenie vybavovania 
úradných záležitostí 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 6.2.1: Zaviesť 
systém kontinuálneho 
vzdelávania pracovníkov 
samosprávy 

prebieha 

Referát mzdový, 
personálny a 

pokladňa 
MiÚ, Kancelária 
prednostu MČ 

Napriek limitovaným finančným 
možnostiam samosprávy pracovníci 
matriky, centra služieb občanom, 
stavebného úradu, oddelenia životného 
prostredia, ekonomického oddelenia, 
právneho oddelenia, oddelenia sociálnych 
vecí a ďalších oddelení sa kontinuálne 
zúčastňovali aktualizačných vzdelávacích 
programov. 

Aktivita 6.2.2: Zvýšiť 
počet služieb, ktoré je 
možné vybaviť 
elektronicky 

prebieha 

Oddelenie 
informačných 

systémov a 
matriky MiÚ 

Aktuálny stav možností vybaviť 25 
úradných úkonom na CSO v rámci 7 
okruhov ponúkaných služieb je v pomere 
10 plne elektronicky obslúžiteľných vs 15 
vyžadujúcich osobný styk a návštevu na 
prevádzke CSO. 
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Programový cieľ 7: Príjemné prostredie na rekreáciu 

Špecifický cieľ 7.1: 
Rozvoj služieb, 
infraštruktúry a 
prostredia na rekreáciu 
obyvateľov aj 
návštevníkov 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 7.1.1: Rozšíriť 
možnosti využitia Dunaja 
na rekreáciu a športové 
aktivity 

realizovaná 
Referát 

strategických 
investícií  

vybudovaná nová lodenica ukončené 2020. 

Úloha 7.1.1.1.: 
Priblíženie vodáckeho 
športu verejnosti (projekt 
Lodenice) 

prebieha 
Správa budov a 

investícií 

Súčasťou nájomnej zmluvy Novej lodenice 
je v záväzok vodáckeho klubu organizovať 
vodácke aktivity pre verejnosť. 

Úloha 7.1.1.2.: Rozšíriť 
možnosti využitia Dunaja 
na rekreáciu a športové 
aktivity 

Realizovaná a 
kontinuálne 

prebieha 
 MiÚ MČ 

 Podpora verejných športových podujatí, 
ktoré v lokalite organizujú miestne 
športové kluby, podpora kultúrnych aj 
cvičebno-rekreačných podujatí v neďalekej 
záhrade vodárenského múzea, podpora 
kultúrnych podujatí (koncertov) v 
Karloveskej zátoke 

Aktivita 7.1.2: Budovanie 
cyklotrás a doplnkových 
služieb prebieha 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia 

MiÚ  

V kompetencii hl. mesta Bratislavy 

Úloha 7.1.2.1: 
Dokončenie cyklotrasy 
Nábrežie Ľubomíra 
Kadnára – časť most 
Lafranconi, po Lodenicu 
VK Tatran 

prebieha 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia 

MiÚ 

V kompetencii hl. mesta Bratislavy 
Komunikácia s magistrátom ohľadne 
cyklotrás – nutnosť vyriešiť majetkovo-
vlastnícke vzťahy  

Úloha 7.1.2.2: 
Vybudovanie cyklotrasy 
Svrčia prebieha 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia 

MiÚ  

V kompetencii hl. mesta Bratislavy 
Je v riešení vybudovanie chodníka 
a komunikácie Svrčia, následne sa bude 
môcť riešiť cyklotrasa 

Aktivita 7.1.3: 
Zlepšovanie možností na 
oddych v prírode 

prebieha 

Referát riadenia 
projektov, 
Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia 

 2016 - 2019 priebežne podávané žiadosti o 
granty – 4 neúspešne, 1 úspešný: 
Revitalizácia športovo-rekreačnej zóny v 
Líščom údolí (BSK, 900EUR) 
2016-2019 – zapájanie sa do 
dobrovoľníckych aktivít: Naše mesto, 
Milujem svoje mesto, Týždeň 
dobrovoľníctva – v rámci nich aktivity na 
revitalizáciu športovo-rekreačných zón 



 24 
 

 

 

Spolupráca MČ – Kráľová Hora, plánovaný 
chov oviec 

Úloha 7.1.3.1: 
Vybudovanie indiánskej 
bežeckej 
dráhy v severozápadnej 
časti kopca Sitina 

realizovaná 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia 
MiÚ, VPS 

Spoločne s MLB a súkromným subjektom 
BeCool, organizujúcim bežecké športové 
podujatia bol vybudovaný v Líščom údolí 5 
KM okruh. Poškodenia orientačných tabúľ 
boli priebežne hlásené a sanované MiÚ KV, 
resp. MLB, resp. BeCool 

Úloha 7.1.3.2: Projekt 
revitalizácie lesov Sitina 

realizovaná  

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ 

Prebehla komunikácia a koordinácia s MLB, 
rovnako tiež MiÚ podporil informačnú 
kampaň o revitalizácii chodníkov, 
budovanie náučného chodníka a tiež 
revitalizácii dreveného altánu 

Aktivita 7.1.4: Zvýšiť 
atraktívnosť mestskej 
časti na rekreáciu a 
poznávanie 

realizovaná a 
kontinuálne 

prebieha  

 Relevantné 
oddelenia MiÚ MČ 

 Kontinuálna podpora lokálnych verejných 
športových a kultúrnych podujatí v 
atraktívnych oddychových zónach. 
Privádzanie cieľových skupín na atraktívne 
miesta s cieľom prezentovať možnosti 
následnej rekreácie v daných lokalitách po 
celý rok. 

Úloha 7.1.4.1: 
Vybudovanie informačno 
– náučného chodníka 
formou tabúľ v oblasti 
Karloveského ramena 
(fauna, flóra, šport v 
oblasti) 

 realizovaná v 
inej lokalite 

 Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia 

MiÚ 

 Podpora konkrétnych parciálnych podujatí 
a ich organizátorov v snahe zabezpečiť 
väčšiu interakciu. Náučný chodník bol 
vybudovaný v spolupráci s MLB v lokalite 
Sitina 

Úloha 7.1.4.2: Projekt 
Karta mestskej časti – 
možné zľavy na vstup do 
ZOO, Botanickej záhrady 
a i. 

  nerealizovaná 
MiÚ MČ 

relevantné 
oddelenia  

V čase vznikol jednotný obdobný projekt v 
celom hlavnom meste 

Aktivita 7.1.5: Rozvoj 
vybraných kultúrnych, 
športových a 
spoločenských podujatí s 
celomestským, 
regionálnym, národným 
a medzinárodným 
dosahom 

 nerealizovaná  MiÚ MČ 

Prevládala a prevláda priorita na lokálne 
aktivity v prospech budovania lokálnych 
komunít s presahom maximálne na iné 
mestské časti Bratislavy 
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Programový cieľ 8: Rozvoj malého a stredného podnikania nezaťažujúceho životné 
prostredie 
Špecifický cieľ 8.1: 
Vzájomná spolupráca 
samosprávy, 
zamestnávateľov a 
podnikateľského sektora 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 8.1.1: Nájsť a 
využívať vhodné 
komunikačné kanály 
rôznych verejných 
záležitostí 

realizovaná 

Oddelenie 
komunikácie s 

médiami, 
Kancelária 
starostky  

Facebook, Instagram, Karloveské noviny 

Aktivita 8.1.2: Nájsť 
dôvody a témy na 
spoločnú komunikáciu a 
spoluprácu 

realizovaná a 
kontinuálne 

prebieha  

Oddelenie 
komunikácie s 

médiami, 
Kancelária 
starostky  

Prebieha neustále na Facebooku v rámci 
rôznych oblastí a kompetencii, ktorými 
disponuje samospráva 

Aktivita 8.1.3: Založiť, 
udržiavať a rozširovať 
databázu 
zamestnávateľov, 
podnikov a podnikateľov 
v MČ 

realizovaná a 
kontinuálne 

prebieha 

 Oddelenie 
majetkové a 

podnikateľských 
činností 

Aktuálne, realizujeme – tzv. živá agenda 

Špecifický cieľ 8.2: 
Rozvoj kreatívneho 
priemyslu a inovácií 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 8.2.1: Vytvoriť 
podmienky na rozvoj 
kreatívnych a 
inovatívnych nápadov 

 realizovaná a 
kontinuálne 

prebieha 

Oddelenie 
školstva, 

Oddelenie 
komunikácie 
s médiami, 

Sociálne 
oddelenie, 
Kancelária 
prednostu  

Práca s výstavami, na pôde MiÚ MČ, 
využívanie nástroja ankiet, zbierania 
podnetov prostredníctvom boxov prianí a 
želaní distribuovaných na školách. Pri 
skupinových rozhovoroch a anketách na 
neformálnych stretnutiach s občanmi 
používajú pracovníci úradu projektívne 
techniky na posilnenie fantázie a kreativity. 
Využívame dostupné prostriedky 
sociálnych sietí na získavanie okamžitej 
spätnej väzby obyvateľov Karlovej Vsi 
rôznych vekových kategórií a cieľových 
skupín.  

Aktivita 8.2.2: 
Spolupracovať s 
výskumnými a 
vzdelávacími inštitúciami 
na území mestskej časti 

 nerealizovaná 
 Oddelenie 

školstva 

 Kapacitné limity doposiaľ nedovolili 
rozvinúť v tejto oblasti spoluprácu s 
inštitúciami ako sú napríklad Fakulta 
elektrotechniky a informatiky, alebo 
tvorivou dielňou FABLAB 
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Aktivita 8.2.3: Vytvoriť 
priestor na sebarealizáciu 
študentov na území 
mestskej časti 

 realizovaná 

Oddelenie 
školstva, 

oddelenie kultúry, 
oddelenie 

sociálnych vecí 
MiÚ  

Na oddeleniach sociálnych vecí, referáte 
informačných systémov a oddelení kultúry 
boli vytvorené miesta pre praktikantov 
a stážistov, rovnako ako v kancelárii 
prednostu a prednostky. Ich využívanie 
vždy reflektovalo aktuálne kvalitatívne aj 
kvantitatívne potreby jednotlivých 
oddelení. 

Špecifický cieľ 8.3: 
Pripravenosť na 
realizáciu rozvojových 
projektov 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 8.3.1: Zvýšiť 
využitie externých 
finančných zdrojov 
(zapájanie sa do rôznych 
dotačných schém a 
grantových programov) 

realizovaná a 
kontinuálne 

prebieha 

Kancelária 
prednostu MiÚ, 
referát riadenia 
projektov MiÚ, 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia 

MiÚ  

o.i. udelený grant z Úradu vlády – 
herná zostava Nám. Sv. Františka 
Spolupráca oddelení v rámci 
projektov Deliver a Perfekt 
Spolupráca aj s BSK 
2016 – 2020 - priebežne podávané žiadosti 
o granty a dotácie: 
2016: 28 podaných, 13 schválených,  
604 538 EUR 
2017: 25 podaných, 12 schválených,   
978 311 EUR 
2018: 22 podaných, 7 schválených,  
169 568 EUR 
2019: 17 podaných, 10 schválených,  
84 419 EUR 
2020: 4 podané, 2 schválené, 24 608 EUR 

Aktivita 8.3.2: Nájsť 
možnosti zvýšenia 
finančných príjmov 
mestskej časti 

prebieha  

 Kancelária 
prednostu MiÚ, 
referát riadenia 
projektov MiÚ 

 Viď bod 8.3.1. 

Aktivita 8.3.3: Rozšíriť 
nehnuteľný majetok 
mestskej časti (bazén v 
ZŠ A. Dubčeka, Lodenica 
Karloveské rameno, 
Parkovací dom na 
Veternicovej ul., 
Parkovací dom na 
Púpavovej ul. a ďalšie) 

realizovaná a 
kontinuálne 

prebieha 

Správa budov a 
investícií 

bazén ZŠ A. Dubčeka ukončené 2019, 
lodenica – ukončené 2020, projekt 
parkovacieho domu na Veternicovej ul. 
pozastavený, pripravuje sa realizácia 
viacúrovňové parkovisko L. Fullu - 
očakávaná realizácia v roku 2021, spoločne 
s magistrátom hl. mesta Bratislavy 
prebiehajú v súvislosti so zavedením 
centrálnej parkovacej politiky hlavného 
mesta intenzívne rokovania a prípravy na 
tému budovaní parkovacích domov v MČ 
KV. V princípe platí, že majetkové 
oddelenie zabezpečuje intenzívnu 
komunikáciu s hlavným mestom v snahe 
získavať do správy pozemky, na ktorých je 
možné budovať potrebné nehnuteľnosti 
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výstavba parkovacích domov sa čiastočne 
presunula do záujmov hlavného mesta, čo 
mestská časť akceptuje a je pripravená 
poskytnúť plnú súčinnosť pre spoločný cieľ. 

Horizontálny cieľ 8.4: 
Lepšie podmienky na 
rozvoj podnikania v 
mestskej časti 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 8.4.1: Posilniť 
personálnu kapacitu pre 
oblasť spolupráce s 
podnikateľským 
sektorom, výskumnými a 
vzdelávacími inštitúciami, 
zamestnávateľmi a 
študentmi VŠ a pre 
tvorbu rozvojových 
projektov 

realizovaná a 
kontinuálne 

prebieha 

MiÚ, 
Kancelária 

starostky MČ, 
Referát riadenia 

projektov 

Od 2018 až do súčasnosti – v rámci 
projektu DELIVER – vytvorenie expertnej 
pracovnej skupiny (MUWOG-
multiprofesionálna pracovná skupina) so 
zameraním na prípravu Klimatického plánu 
pre KV 
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Programový cieľ 9: Zdravé, bezpečné, bezbariérové a atraktívne priestory pre život v 
mestskej časti 
  

Špecifický cieľ 9.1: 
Bezpečná, bezbariérová 
a rôznorodá mobilita 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 9.1.1: Zlepšiť 
podmienky pre pešiu 
dopravu (mapovanie 
problémových miest, 
stanovenie 
harmonogramu opráv a 
úprav chodníkov, 
budovanie nových 
chodníkov - Pernecká, 
pripojenie na Karloveskú 
z DD, Svrčia...) 

 realizovaná a 
kontinuálne 

prebieha 

 Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ 

Z aktuálnych aktivít - prebieha budovanie 
nových chodníkov : Pernecká, Sumbalova a 
Svrčia  
 
Rekonštrukcia chodníku Pribišova 
 
Pre pešiu dopravu je problematická ulica 
Líščie údolie – urobená dopravná analýza 

Aktivita 9.1.2: Vytvoriť 
podmienky pre 
cyklistickú dopravu 
(projekty Karloveské 
rameno - oblasť pod 
Botanickou záhradou, 
cyklotrasa Svrčia ulica) 

 Prebieha no v 
obmedzenom 

rozsahu 

 Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ 

Nedoriešené majetkové vzťahy 
Komunikácia s magistrátom hl. Mesta 
v oblasti témy tvorby cyklodopravy 

Aktivita 9.1.3: Zlepšiť 
prepojenie mestskej časti 
s ostatnými časťami 
mesta verejnou 
dopravou 
(žiadosť a rokovania s 
Hlavným mestom SR 
Bratislavou ohľadom 
zlepšenia spojenia MHD, 
napr. predĺženie 
trolejbusovej trate, 
posilnenie MHD na 
Hlavnú stanicu, z Dlhých 
Dielov do centra BA, 
spojenie s oblasťou 
Polianky/Patrónka) 

 prebieha 

 Kancelária 
prednostu MČ, 

Kancelária 
starostky MČ, 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ  

Komunikácia a spolupráca pri rekonštrukcii 
Karlovesko-Dúbravskej radiály 
 
Komunikácia s magistrátom pri predĺžení 
liniek autobusu – označené tiež 
v memorande o spolupráci hlavného mesta 
a mestskej časti Karlova Ves 

Aktivita 9.1.4: Vytvoriť 
podmienky na aktívne 
využívanie verejných 
priestorov z hľadiska 
mobility s akceptovaním 
potrieb rôznych skupín 
užívateľov, vrátane 

 prebieha 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ 

  

Spolupráca pri projekte Deliver a Perfect 
 
Zazelenenie a výsadby plôch Pribišova, 
Kempelenova, Veternicova, Púpavova 
 
Výsadby cestných ostrovčekov 
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parkovacej politiky, v 
nadväznosti na aktivitu 
9.2.1 (pri projektoch v 
rámci parkovacej politiky 
bude prioritou zvýšenie 
bezpečnosti chodcov a 
kvality života 
v MČ, revitalizácia 
verejných priestorov, 
nárast plôch zelene a 
zvyšovanie retencie 
dažďových vôd) 

Príprava ďalšej rezidenstskej parkovacej 
zóny na Dlhých Dieloch  

Aktivita 9.1.5: Zlepšiť 
stav dopravnej 
infraštruktúry, miestnych 
komunikácií 
a chodníkov aj s ohľadom 
na dopady zmeny klímy 
(budovanie chodníkov a 
cyklochodníkov s vyššou 
retenciou – priepustná 
zámková dlažba, pri 
budovaní parkovacích 
domov súčasť zelená 
strecha, redukcia 
nepotrebných 
betónových 
plôch, zelené koľajiská) 

 prebieha 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ 

  

Podľa vopred schváleného rozpočtu 
a harmonogramu opráv (+ riešenie 
akútnych stavov) prebieha každoročná 
oprava komunikácií vrátane chodníkov 
 
Tvorbou parkovacích zón, dochádza 
v lokalitách nie len k zvýšeniu kvality 
parkovania rezidentov v zónach, ale aj 
k zvýšeniu bezpečnosti chodcov ako aj 
k obozretnému a k prírode šetrnejšiemu 
spôsobu odstavovania vozidiel vďaka jasne 
nastaveným pravidlám a kontrole ich 
dodržiavania.  

Aktivita 9.1.6: Zvýšiť 
bezpečnosť dopravných 
uzlov (na kľúčových 
križovatkách 
vybudovanie 
bezbariérového 
prechodu a svetelne 
riadených priechodov 
pre chodcov) 

 realizovaná a 
prebieha 

kontinuálne 

 Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ  

Kontinuálna bezbariérová úprava 
chodníkov aj tvorba parkovacích zón vo 
vybraných lokalitách MČ KV  

Aktivita 9.1.7: Odstrániť 
bariéry v mobilite 
(projekt bezbariérovosti 
a postupné úpravy 
chodníkov a prechodov v 
celej Karlovej Vsi, 
zlepšovanie mobility 
chodcov v lokalite Dlhé 
Diely – oprava schodov) 
a nadväzujúcu 
infraštruktúru 

 realizovaná a 
prebieha 

kontinuálne 

 Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ  

Prebieha oprava vybraných schodísk 
v správe MČ 
 
Bezbariérová úprava chodníkov pri 
rekonštrukciách ciest dnes aj v budúcnosti  
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Špecifický cieľ 9.2: Živé, 
kvalitné, bezbariérové a 
estetické mestské 
verejné priestory 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 9.2.1: : Zlepšiť 
funkčnosť a bezpečnosť 
verejných priestorov, v 
nadväznosti na aktivitu 
9.1.4 (oslovenie klubov 
seniorov, rodinných 
centier, inštitúcií, 
obyvateľov v rámci 
programu zlepšovania 
stavu, funkčnosti a 
bezpečnosti verejných 
priestorov) 

 realizovaná a 
prebieha 

kontinuálne 

 Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ  

Osadenie fitnes prvkov  vo verejnom 
priestore ( Líščie údolie, vnútroblok 
Karloveská, Hlaváčikova, Veternicova, 
Nábělkova) 

Aktivita 9.2.2: Zlepšiť 
funkčnosť a kvalitu 
verejnej zelene s 
ohľadom na podporu 
biodiverzity 
(pasportizácia zelene a 
vypracovanie 
strategického 
dokumentu pre tvorbu a 
údržbu zelene, výsadba 
listnatých drevín pre 
vyššiu retenciu územia, 
prírode blízka údržba 
zelene vrátane 
vytvárania kvitnúcich lúk) 

prebieha 

Referát riadenia 
projektov MiÚ, 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ 

Dendrologický prieskum a 

pasportizácia  drevín v KV 

 

Vznikajúce kvitnúce lúky 

Kempelenova, Karloveská, Líčšie 

údolie, Fadrusova, F.Kostku 

 
Kosenie šetrným spôsobom po verejnej 
diskusii 
 
Od 2016 do súčasnosti – v rámci projektov 
PERFECT a DELIVER                                     
Pripravená pasportizácia zelene v KV – ako 
súčasť interaktívnej mapy KV: 
https://mapa.karlovaves.sk/  
Pripravená Stratégia a Akčný plán zelenej 
infraštruktúry v KV: 
https://www.karlovaves.sk/wp-
content/uploads/Strategia-zelenej-
infrastruktury-Akcny-plan_dec_2019_14-
FINAL-web.pdf , v rámci neho Plán Prírode 
blízkej údržby zelene, priebežne 
aktualizovaný 
Vydané príručky pre ostatné samosprávy: 
https://www.karlovaves.sk/wp-
content/uploads/Zelena-infrastruktura-
prirucka-nielen-pre-samospravy.pdf  
https://www.karlovaves.sk/wp-
content/uploads/Akcny-plan_zelena-
infrastruktura_web.pdf  
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Aktivita 9.2.3: Zvýšiť 
funkčnosť a príťažlivosť 
vyhradených areálov 
(ZOO, SAV, UK…) pre 
verejnosť prebieha  

 Kancelária 
prednostu a 
oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ 

 ZOO aktivity sú v kompetencii hlavného 
mesta. S UK jedná obec o možnostiach 
prenesenia cyklotrasy z obchádzky okolo 
botanickej záhrady na spodnú časť popri 
Dunaji. Zvýšilo by to plynulosť a bezpečnosť 
cyklistov aj chodcov, ktorí dnes musia na 
malú chvíľu vychádzať až k hlavnej 
dopravnej komunikácii vedúcej z KV do 
centra Bratislavy. 

Aktivita 9.2.4: Zlepšiť 
starostlivosť o 
vnútroblokové priestory 
(oslovenie klubov 
seniorov, rodinných 
centier, inštitúcií, 
obyvateľov v rámci 
programu využívania 
verejných priestranstiev 
a vnútroblokov, 
zvyšovanie retencie 
územia) 

prebieha  

 Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ 

Prebieha kontinuálna komunikácia so 
správcami a SVB , OZ 

Aktivita 9.2.5: Odstrániť 
bariérovosť verejných 
priestorov 

 realizovaná a 
kontinuálne 

prebieha 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ  

 Oprava chodníkov na bezbariérové 
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Aktivita 9.2.6: Zvýšiť 
podiel vegetácie a 
vodných 
prvkov v území 
(odstránenie zbytočných 
betónových plôch, 
úprava fontán, úprava 
vnútroblokov, budovanie 
nových vodných prvkov, 
zelené strechy) 

prebieha 

Referát riadenia 
projektov MiÚ, 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ 

Od roku 2017 po súčasnosť realizované a 
plánované v rámci rôznych projektov: 
2017 – Inštalácia nádoby na zber dažďovej 
vody pred (grant Magistrát - 198 EUR, MČ-
198 EUR ) 
 

2018 -2019 - projekt Karlova Ves sa 
pripravuje na zmenu klímy – realizácia 
opatrení proti prehrievaniu verejného 
priestoru (pešia zóna na Pribišovej/Fullu) za 
využitia zrážkovej vody a inštalácie 
popínavej zelene na existujúcich kovových 
konštrukciách (grant PSS, a. s.-  5 000 EUR, 
grant BSK – 10 000EUR, MČ – 6 300EUR) 
2019 – Inštalácia pitných fontánok  a 
tieniacich plachiet (pešia zóna Ľ. Fullu a 
Nám. sv. Františka), (grant BSK-1969 EUR, 
MČ-125EUR) 
 

2019 -2020 - Inštalácia vodnej nádrže na 
dažďový zvod pri vstupe do Karloveského 
centra kultúry a v areáli MŠ Suchohradská 
(grant Magistrát - 326 EUR, MČ-356 EUR ) 
 

2020 – projekt Realizácia prvkov 
udržateľného hospodárenia so zrážkovou 
vodou v MČ Bratislava Karlova Ves – 
vodozádržné opatrenia + zelená stena 
realizácia fontány na námestí Pribišova – 
realizované v roku 2016 Veternicova a 
zelená strecha MiÚ (grant OP KŽP – 59 715 
EUR,  MČ – 3143 EUR) 

Aktivita 9.2.7: Vytvoriť 
podmienky na venčenie 
psov (vytvorenie areálu, 
kontrola, prevencia, 
nakladanie s odpadmi) 

 realizovaná a 
kontinuálne 

prebieha 

 Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia 

MiÚ 

Poskytovanie vreciek na psie 
exkrementy pre majiteľov psov MČ 
 
Príprava podkladov pre budovanie psieho 
parku na Dlhých Dieloch 
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Špecifický cieľ 9.3: 
Pripravenosť mestskej 
časti na negatívne 
dopady zmeny klímy 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

Aktivita 9.3.1: Vytvoriť 
programy na 
zmierňovanie dopadov 
zmeny klímy (príprava 
strategického 
dokumentu na 
zmierňovanie 
a prispôsobenie sa 
dopadom klímy) 

prebieha 

Referát riadenia 
projektov MiÚ, 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ 

Od roku 2018 do súčasnosti – v rámci 
projektu DELIVER – v príprave Klimatický 
akčný plán pre mestskú časť Bratislava-
Karlova Ves, vrátane plánu zníženia emisií 
CO2 a prispôsobenia sa podmienkam 
meniacej sa klímy (na MiZ 30.06.2020) 

Úloha 9.3.1.1: Zaviesť 
princípy udržateľného 
odpadového 
hospodárstva v rozsahu 
kompetencií mestskej 
časti (nový systém 
likvidácie biologického 
odpadu – využitie 
štiepky, podpora 
budovania uzavretých 
stojísk) 

 prebieha 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ  

Spolupráca so správcami a SVB pri 
budovaní uzavretých stojísk 

Úloha 9.3.1.2: Príprava 
projektu na 
zmierňovanie dopadov 
klímy – generel realizovaná 

Referát riadenia 
projektov MiÚ, 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ 

implementácia projektu DELIVER 
(15.06.2018-15.056.2023): 
http://odolnesidliska.sk/o-projekte/  
 
Prebieha kontrola a pasportizácia verejnej 
zelene a drevín v areáloch ZŠ a MŠ 

Aktivita 9.3.2: Vytvoriť 
programy adaptácie na 
klimatické zmeny 

realizovaná 

Referát riadenia 
projektov MiÚ, 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ 

implementácia projektu DELIVER 
(15.06.2018-15.056.2023): 
http://odolnesidliska.sk/o-projekte/  
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Úloha 9.3.2.1: Zaviesť 
udržateľné hospodárenie 
s dažďovými vodami 
(podpora zelených 
striech, projekt retencie 
Dlhých Dielov a oblasti 
Líščie údolie) 

realizovaná a 
kontinuálne 

prebieha 

Referát riadenia 
projektov MiÚ, 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ 

Od 2017 po súčasnosť v rámci rôznych 
projektov a projektov PERFECT a DELIVER:  
Pripravená Stratégia a Akčný plán zelenej 
infraštruktúry v MČ BA-KV 
2018 -2019 - projekt Karlova Ves sa 
pripravuje na zmenu klímy – realizácia 
opatrení proti prehrievaniu verejného 
priestoru (pešia zóna na Pribišovej/Fullu) za 
využitia zrážkovej vody a inštalácie 
popínavej zelene na existujúcich kovových 
konštrukciách (grant PSS, a. s.-  5 000 EUR, 
grant BSK – 10 000EUR, MČ – 6 300EUR) 
2020 – projekt Realizácia prvkov 
udržateľného hospodárenia so zrážkovou 
vodou v MČ Bratislava Karlova Ves – 
vodozádržné opatrenia + zelená stena 
Veternicova a zelená strecha MiÚ (grant OP 
KŽP – 59 71 5EUR,  MČ – 3143 EUR) 
2020 – Vodozádržné opatrenia, dažďové 
záhrady v parku Kaskády (grant Interreg 
Europe-23959, MČ-1261 EUR) 
2020-2021 – v rámci DELIVER – hĺbková 
obnova budov ZŠ A. Dubčeka a MŠ 
Kolískova – využívanie dažďovej vody, 
retenčné nádrže. 

Úloha 9.3.2.2: Aktívne 
ovplyvňovať trvalo 
udržateľné 
obhospodarovanie lesov 
v rozsahu kompetencií 
MČ (podpora 
revitalizácie lesov Sitina) 

prebieha 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ  

 Prebieha kontinuálna výmena informácií s 
MLB, ktoré zodpovedajú za stav lesa v tejto 
lokalite 

Úloha 9.3.2.3: Budovanie 
zelenej infraštruktúry 
(podpora budovania 
zelených striech, 
vybudovanie zelenej 
strechy na úrade MČ) 

prebieha 

Referát riadenia 
projektov MiÚ, 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ 

Pripravená Stratégia a Akčný plán zelenej 
infraštruktúry v MČ BA-KV  
Plán 2020 – projekt Realizácia prvkov 
udržateľného hospodárenia so zrážkovou 
vodou v MČ Bratislava Karlova Ves – 
vodozádržné opatrebnia+zelená stena 
Veternicova a zelená strecha MiÚ (grant OP 
KŽP – 59 71 5EUR,  MČ – 3143 EUR) 
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Úloha 9.3.2.4: Vytvoriť 
podmienky na aktívne 
znižovanie energetickej 
náročnosti budov 
vo vlastníctve mestskej 
časti 

prebieha 

Referát riadenia 
projektov MiÚ,  

Oddelenie správy 
budov a investícií 

Od roku 2018 po súčasnosť – v rámci 
projektu DELIVER: 
Hĺbková obnova ZŠ A. Dubčeka a MŠ 
Kolískova – pripravené PD, v príprave 
získania stavebného povolenia, plán 
realizácie prác 2020-2022 (grant LIFE – 750 
000 EUR, podaný projekt na EEA Grants – 1 
319 650 EUR, celková suma potrebná na 
obnovu ZŠ+MŠ: 3 154 220 EUR)  
Plán 2020 - Oddelenie správy budov – 
návrh na rokovanie s BAT o GES  
 
Pri všetkých rekonštrukciách objektov vo vl. 

MČ je jedným z hlavných kritérií okrem 

ceny je zníženie energetickej náročnosti – 

výmena okien Objekt Majerníkova 62, 60, 

zateplenie striech spolu s výmenou 

hydroizolácie MŠ Borská, vyregulovanie  

kúrenia MŠ Kolískova, plánuje sa celková 

rekonštrukcia objektu MŠ Kolískova  a ZŠ 

Dubčeka Majerníkova 62 do triedy A+ 

(vodezádržné opatrenia, zateplenie striech 

aj fasády, prevetranie objektu) a postupné 

rekonštrukcie striech MŠ so zateplením. 
 

Úloha 9.3.2.5: Aktívne 
ovplyvňovať udržateľnú 
obnovu bytového fondu  

 prebieha 
Referát územného 

rozvoja MiÚ,  

Vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť 
táto agenda je dnes vykonávaná na pôde 
magistrátu hlavného mesta Bratislavy.  

Úloha 9.3.2.6: Vytvoriť 
projekt adaptácie na 
klimatické zmeny 

 Realizovaná a 
kontinuálne 

prebieha 

Referát riadenia 
projektov MiÚ  

Úspešne schválený projekt DELIVER - 

Developing resilient, low-carbon and more 

livable residential area - Sídliská ako živé 

miesta odolné voči zmene klímy v rámci 

Programu LIFE, ktorý je finančným 

nástrojom Európskej komisie vychádzajúci 

z nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 614/2007 z 23. mája 2007 o 

finančnom nástroji pre životné prostredie). 

Projekt je implementovaný od 15.06.2018 

do 15.06.2023. Všetko o projekte: 

http://odolnesidliska.sk/o-projekte/ 

Horizontálny cieľ 9.4: 
Lepšie podmienky na 
rozvoj verejných 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

http://odolnesidliska.sk/o-projekte/
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priestorov v mestskej 
časti 

Aktivita 9.4.1.: 
Zabezpečiť obstaranie, 
spracovanie 
a odsúhlasenie 
strategického 
územnoplánovacieho 
podkladu pre celé 
územie mestskej časti 
v spolupráci s obyvateľmi 

neprebieha  
 Referát 

územného rozvoja 
MiÚ 

Naplnenie aktivity nebolo zatiaľ 
zrealizované, keďže aktuálne legislatívne 
podmienky (platný zákon č.50/1976 Zb. v 
znení aktuálnych predpisov, t.j. stavebný 
zákon) nie sú naklonené obstaraniu 
predmetného strategického 
územnoplánovacieho podkladu 

Aktivita 9.4.2 Zabezpečiť 
obstaranie, spracovanie a 
odsúhlasenie 
koncepčných 
územnoplánovacích 
podkladov 
(urbanistických štúdií) 
vybraných priestorov a 
území mestskej časti v 
spolupráci s obyvateľmi 

  
prebieha 

Referát územného 
rozvoja MiÚ 

MČ BA-Karlova Ves iniciovala naplnenie 
aktivity v spolupráci s Hlavným mestom SR 
Bratislava, resp. s Metropolitným 
inštitútom Bratislavy, prostredníctvom 
prípravy, vyhlásenia a realizácie niekoľkých 
urbanisticko-architektonických súťaží 

Aktivita 9.4.3: 
Zabezpečiť obstaranie, 
spracovanie a schválenie 
územnoplánovacích 
dokumentácií zón 
(zonálnych územných 
plánov) vybraných 

prebieha  
Referát územného 

rozvoja MiÚ 

Aktivita je v procese realizácie, MČ BA-
Karlova Ves aktuálne obstaráva viacero 
územných plánov zón 

 


