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Predkladateľ: Návrh uznesenia: 
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Spracovateľ: prerokovala 
 

Ing. Martin Urbaník  

Funkcia, riadenie komunitných projektov  materiál  .................... a 

     

 odporúča 

 

 Miestnemu zastupiteľstvu 

 MČ Bratislava – Karlova Ves   

 

 k nemu nasledovné uznesenie: 

 

 - pozri v materiáli!  a 

 - predložiť do MiZ 

 

Prerokované: 

- v komisii LP            07.06.2021 

- v komisii DŽP         07.06.2021 

- v komisii ŠKŠ         08.06.2021 

- v komisii SZ            08.06.2021 

- v komisii ÚRV        09.06.2021 

- v komisii F              10.06.2021 
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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, doplnenú o informácie na základe uznesení č. 146  – 163/2020. 

 

 

 

- - - - - 

 

 

 

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 uložil MiÚ MČ Bratislava-Karlova Ves za povinnosť v roku 2020 

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

bola predložená poslancom miestneho zastupiteľstva na jeseň 2020 a bola zobraná plénom 

miestneho zastupiteľstva na vedomie.  

Na základe uznesení miestneho zastupiteľstva č. 146  – 163/2020, predkladá doplnený dokument 

kancelária starostky. Tento dokument následne môže poslúžiť ako podklad pre aktualizovanie 

cieľov a ich plnenie v období rokov 2021, 2022 a 2023. 

       

Bratislava, jún 2021 
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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) 

Realizovaný 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 
Na jeseň 2020 bola dokončená čiastočná 
rekonštrukcia školníckeho bytu (nové plastové 
okná, rekonštrukcia soc. zariadení + 
inžinierskych sietí – kúrenie a voda 
 
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 
V marci 2020 bola dokončená stavebná 
rekonštrukcia školníckeho bytu, v máji 2021 
bude inštalovaná nová kuchynská linka. 
 
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). Prebieha rekonštrukcia 
strešnej hydroizolácie nad pavilónom D 
a školníckym bytom – ukončenie jún 2021. 
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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. 
Na jeseň 2020 sa začala hĺbková obnova škôlky s 

cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy, 

zníženia uhlíkovej stopy. Rekonštrukcia 

hydroizolácie strechy so zateplením bola 

ukončená v marci 2021  Momentálne prebieha 

zateplenie budovy, výmena fasádnych okien, 

vstupných dverí, inštalácia vonkajších žalúzii, 

rekonštrukcia odkvapových chodníkov 

-  dokončenie júl 2021. Následne sa začne 

rekonštrukcia interiéru (vzduchotechnika, 

elektroinštalácie, osvetlenie, solárne panely, 

retenčné nádoby, záhradnícke práce...) – 

začiatok prác júl 2021. Celkové ukončenie prác 

vrátane sadových úprav sa predpokladá na 

jeseň 2022.  

  

MŠ Fullu – čiastočná revitalizácia areálu MŠ – 

nové hracie prvky ukončenie 2019, zníženie 

envirozáťaže – vybudovanie nového lapolu (lapač 

tukov) v kuchyni MŠ ukončenie 2018 

Na jeseň 2020 bola zrekonštruovaná strešná 

hydroizolácia nad kuchyňou a detskými jasľami 

Svetielko. 

 

MŠ Majerníkova 11 – rekonštrukcia časti soc. 

Zariadení v MŠ ukončené 2018, celková 

rekonštrukcia hydroizolácie strechy so 

zateplením ukončené 2019, celková výmena 

hracích prvkov v 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, oprava 
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spojovacieho mostíka medzi budovami 
Majerníkova 60 a Majerníkova 62 ukončená 
v roku 2019, rekonštrukcia sociálnych zariadení 
2021, pripravený projekt na rekonštrukciu 
kuchyne 2021 
 
ZŠ A. Dubčeka (Majerníkova 62) – v polovici r. 
2021 sa začne hĺbková obnova budovy 
rekonštrukciou strechy a vybudovaním 
vybudovanie Komunitného vzdelávacieho 
centra pre klímu a biodiverzitu   
 
Budova Majerníkova 60 - Rekonštrukcia 

hygienických zariadení Majerníkova 60-severná 

časť a Majerníkova 60 oprava havarijného 

stavu-ležaté rozvody. Ukončené v septembri 

2020. 

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, 
vybudovanie atletickej dráhy 2021 + nový 
projekt multifunkčného ihriska (2021) a tiež 
vybudovanie dopravného ihriska (2021). 
Pripravuje sa výstavba multifunkčného ihriska 
24x12(m). Odovzdanie projektovej 
dokumentácie jún 2021, výstavba júl-august 
2021. 
 
SŠ Tilgnerova – celková rekonštrukcia - oprava 
palubovky, telocvične v roku 2017, výmena 
hydroizolácie strechy školy ukončené 2019, 
čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie v 
objekte školy, vybudovanie multifunkčného 
ihriska ukončené 2018, pripravuje sa realizácia 
vybudovania veľkého multifunkčného ihriska 
(do 09/2021) – bude otvorené pre verejnosť aj 
cez víkendy. 
Vypracovaná PD, vydané stavebné povolenie. 

Občianske združenie školy vybavuje dotáciu 

z mesta 80 tis. Keď budú mať, tak MČ BA-KV 
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uvoľní dotáciu 50 tis. Následne budeme 

obstarávať zhotoviteľa.  

 
Pod Rovnicami – rekonštrukcia služobného bytu 
(informácia viď vyššie)  

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

Realizovaný a 
kontinuálne 

prebieha 

Správa 
budov a 

investícií, 
Oddelenie 

školstva 
MiÚ 

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

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

Realizovaný 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, RC Klbko, kluby seniorov, DH 
Senioranka a pod.) Oddelenie kultúry vytipovalo 
priestor na Pribišovej ulici, v ktorom by sa také 
centrum mohlo zriadiť. Miesto ale na samotné 
zriadenie vyžaduje aktuálne veľmi vysokú 
vstupnú investíciu. Oddelenie kultúry 
spolupracuje aj s miestnymi aktérmi a o.z. a 
pripravuje na ich podnet, rôzne 
typy podujatí.  To, že nemá MČ  CVČ neznamená, 
že aktívne nekomunikujeme s miestnymi aktérmi, 
ktorí prinášajú rôzne nápady a rôzne možnosti na 
trávenie voľného času a sebarealizácie. 
V spolupráci s nimi pripravujeme - swap rastlín, 
burzu oblečenia, ale aj veľmi atraktívny formát 
swap oblečenia, zameraný na výmenu, recykláciu 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizovaný 
a kontinuálne 

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 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. 
 
Na jeseň 2020 sme vybudovali v spolupráci s o.z. 
BROZ altánok  určený na ekologickú výučbu.  

Mini-futbalové ihrisko - plánovaná výmena 
povrchu, termín: 5-6/2021 

horné basketbalové ihrisko: 

• plánovaná oprava povrchu, termín: 7-
8/2021,  

• vyznačenie čiar basketbalových ihrísk, 
termín: 7-8/2021,  
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• výmena oplotenia + bezpečnostných 
sietí, termín: 9-10/2021 

volejbalové ihrisko - odvoz antuky, navozenie 
štrku a piesku, zakúpenie siete, čiar, výmena 
oplotenia, termín: 8-10/2021 

vybudovanie hokejbalového ihriska na spodnom 
basketbalovom ihrisku: pripravuje sa PD, 
predpokladaný termín realizácie do konca r. 
2021 

tenisové kurty – zvažuje sa využitie, prebiehajú 
rokovania – možnosť vybudovania 
pumptrackovej dráhy 

atletický ovál – uvažuje sa o výmene povrchu, 
termín zatiaľ nie je stanovený (aktuálne čakáme 
na prvé cenové ponuky – prehľad, možnosti) 
 
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 
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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 – v areáli 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) 

Realizovaný a 
kontinuálne 

prebieha 

Správa 
budov a 

investícií, 
Oddelenie 

školstva 
MiÚ 

Mestská časť spravuje ubytovňu v MŠ Kolískova, 
slúži pre potreby zamestnancov škôl, MiÚ. Rok 
2021 - celková rekonštrukcia objektu MŠ 
Kolískova aj s ubytovňou financované cez Nórske 
fondy. 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 aktualizačné 
vzdelávanie, ktoré musí absolvovať každý učiteľ. 
Úloha odd. školstva je zabezpečiť vzdelávanie 
riaditeľov, ktoré sa realizuje pravidelnými 
riaditeľskými aktívami aj v metodickej oblasti. 
Vzhľadom na pandemickú situáciu riaditelia 
absolvovali vzdelávanie prostredníctvom 
webinárov. Rovnako boli usmerňovaní 
k výchovno-vzdelávaciemu procesu v čase 
dištančného vzdelávania. MČ výrazne podporuje 
vzdelávanie a akceptuje každý platový postup.  
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Aktivita 1.3.2:  
Vytvoriť a realizovať 
program pozitívnej 
atmosféry v školách 
(spolupráca s iniciatívami) 

Realizovaný a 
kontinuálne 

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. Aktuálne 
zvažujeme tvorbu a spoluprácu s detským 
parlamentom, v ktorom by sa zástupcovia detí 
a mládeže venovali viacerým segmentom 

a témam aktivít na území MČ.  
Realizácia tohoto projektu je vo fáze, kedy sa 
zistenia potrieb musia preniesť na pôdu škôl 
a interaktívnou formou workshopov v spolupráci 
s deťmi, pedagógmi aj zástupcami rodičov majú 
priniesť konkrétne návrhy pre nastavenie 
spoločných aktivít v komunite a na pôde školy. 
Táto fáza projektu však pre pandémiu COVID 19 
musela byť pozastavená. 

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 

Prebieha 
Oddelenie 

školstva 
MiÚ 

V čase pandémie COVID 19 je aktívny postup MČ 
v tejto kategórii pozastavený. Samotná vzniknutá 
situácia ale modeluje nové formy vzdelávania ako 
pre žiakov, dospelých a seniorov. 
Oddelenie školstva MiÚ navrhuje vypustiť túto 
úlohu z odd. školstva. V rámci daných 
kapacitných oddelenia možností, nie je aktuálne 
možné pokryť oblasť vzdelávania dospelých. 
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Aktivita 1.4.2:  
Zverejniť zoznam možností 
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 – počítačové kurzy, tréningy pamäte, 
skríning pamäte, jazykové kurzy (AJ, NJ, FR), 
cvičenie SM systému (rehabilitačné cvičenia 
chrbtice), kondičné a kompenzačné cvičenia, 
Nordic Walking – prednášky a kurzy, Výtvarné – 
ateliér drôtu, program Senior Fitness – 
v spolupráci s FTVŠ, prednášky na témy zdravia 
a výživy v spolupráci so spoločnosťou Fidelitas 
(osteoporóza, reumatológia), poznávacie výlety 
pre seniorov Karlovej Ves, sú plánované plavecké 
kurzy a aktivity v bazéne pre seniorov. 
  
V Karloveskom centre kultúry - prebiehajú kurzy 
o.z. CirKusKus rôzne kurzy pre dospelých, o.z 
Gaston TRG - kurzy šermiarstva a dobového 
spôsobu života, nepravidelné kurzy Kaligrafie,  
V exteriéri- v spolupráci s miestnym úradom 
prebieha Strollering - materská v pohybe 
- cvičenie s deťmi pre mamičky,  
Karloveské tanečné centrum v priestoroch 
CENADA  
Mestská knižnica má svoju čitáreň, v ktorej sa 
okrem iného chodia deti aj vzdelávať 
a pripravovať do školy.   

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 

Prebieha 
Oddelenie 

školstva 
MiÚ 

V dôsledku vzniknutej pandémie COVID 19 došlo 
na celoslovenskej úrovni k výraznému posunu 
spôsobu vyučovania na všetkých druhoch škôl. 
Tento proces je bezprecedentne dynamický, je 
riadený centrálne ministerstvom školstva. 
Mestská časť v tomto smere pri týchto zmenách 
aktívne spolupracuje. 

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. 

KCK a Karloveská knižnica má každoročne 
vypracovanú dramaturgiu, ktorú vždy 
aktuálne pripravujeme s ponukou na každý 
školský rok, pre materské, základné ale aj 
stredné školy. 
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.  
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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 – 
medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu. V rámci 
projektu dobrovoľníci spolupracujú aj s 
materskými školami.  
Aktuálne boli viaceré aktivity kvôli 
epidemiologickej situácii v súvislosti 
s pandémiou COVID 19 prerušené. 

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. 
Od 1.1.2021 vstúpila do platnosti novela 
školského zákona v časti povinného 
predprimárneho vzdelávanie (PPV) pre 5-ročné 
deti. Ďalšou zmenou je, že mestská časť je od 
1.1.2021 odvolacím II. stupňovým orgánom 
v rozhodnutiach, kde v prvom stupni rozhodol 
riaditeľ MŠ (nielen ZŠ a SŠ ako doteraz). 
Štát však nezaradil PPV do povinnej školskej 
dochádzky, ktorá ostala 10-ročná a zároveň 
nezahŕňa počet detí MŠ do celkového počtu 
žiakov, na základe ktorého určuje nárok na počet 
zamestnancov školského úradu. 
Naopak, ministerstvo školstva navýšilo počet 
žiakov pre výpočet odborných zamestnancov 
školského úradu. Na 1 miesto šk. úradu bolo 
potrebných 1000 – 2000 žiakov, po novom je 
potrebných 1000 až 2399 atď.. 
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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) 

Realizovaný 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.  
Kalkulácie:  

• Rekonštrukcia strechy 77.000 - ohláška 
• Fasáda, okná 110.000 - stavebné 

povolenie 
• Vonkajšie schodisko 19.000 - stavebné 

povolenie 
• Interiér (stavebná časť, EL, ZTI, UK, VZT, 

Požiarna ochrana) 385.000 – ohláška 
Predpokladaná oprava strechy, fasády, okien 
a schodov (februári 2022). 
V roku 2020 bola čiastočne doplnená špeciálna 
zvuková aparatúra. 
V roku 2021 bol zakúpený projektor na 
premietanie v Líščom údolí.  

Knižnica – rekonštrukcia bezbariérových soc. 
zariadení a vybudované zázemie pre 
zamestnancov ukončené 2020. Bezbariérový 
prístup do knižnice ukončené 2019. V druhej 
časti roku 2020 a prvej polovici 2021 prebehla 
veľmi rozsiahla rekonštrukcia fasádnej časti 
stavby knižnice, modernizácia a celková 
rekonštrukcia vchodu a presklenej časti 
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budovy. Zlepšenie teplotných štandardov 
budovy, ochrana pred UV - zlepšenie 
podmienok priestorov kde sa nachádza knižný 
fond a personál. 

 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 

Realizovaný 
a kontinuálne 

prebieha 

Oddelenie 
Kultúry MiÚ 

Kultúrno komunikačné uzly:  1. revitalizácia 
miest, 2. informačná podpora, 3. technická 
spolupráca a 4. dotačná schéma 

1. revitalizácia miest, 

Sústavne a systematicky vyhľadávame nové 
miesta pre rôzne formáty kultúrnych a 
komunitných projektov. Aktívne sem 
spolupracovali s BKIS s prípravou podrobnej 
koncepcie nového projektu Pekné miesta, 
ktorý mapuje výnimočné verejné priestory a 
priestranstvá s potenciálom pre revitalizáciu 
kultúrnych, spoločenských a komunitných 
projektoch.  Revitalizácia okolia KCK a 
Karloveskej knižnice prebieha neustále a 
následne tam prinášame aj nové formáty a 
dramaturgie ako napr.  
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• Oudoorové výstavy v 
"Prúgerovskom parčíku" pri KCK. Je to 
pracovný názov po vile, ktorá tam stála 
po významnej karloveskej hotelierskej 
rodiny.  

• Tohtoročná revitalizácia okolia fontány 
Rodina a realizácia nového formátu 
Letných tančiarni, ktorú sme 
odštartovali minulý rok ako nultý 
ročník v rámci festivalu Karloveského 
kultúrneho a športového leta.  

• Hudobné happeningy z karloveských 
fontán, organizované v minulom roku 
v rámci festivalu Karloveské kultúrne a 
športové leto.  

• Karloveská Lodenica v rámci festivalu 
KKaŠ leto sme pridali na tomto mieste 
popoludnie s rozprávkou a koncerty 

• V minulom roku sme začali viac 
dramaturgicky pracovať aj s 
priestorom tzv. Školského námestia - 
rozprávky, happeningy 

• Postupná revitalizácia knižných búdok 
• Karloveská knižnica započala v roku 

2020 širšiu spoluprácu s komunitou 
miestnych mladých rodín. Aktivity ako 
stretnutia pri burzách vecí z druhej 
ruky, swapoch rastlín, oblečenia, burzy 
kníh a menšie úpravy priestoru pred 
knižnicou priniesli knižnici nové 
kontakty s obyvateľmi v 
bezprostrednom okolí.  

2.) informačná podpora 

V rámci spolupráce podporujeme školy, 

umelecké zoskupenia, o.z. , rodinné centrá, 

komunity  - na FB, Instagrame a v tlačovej 

podobe - noviny, plagáty, informačné tabule 

MČ, newsletter a i.  

3.) technická a produkčná spolupráca 

V rámci rôznych spoluprác podporujeme 

technickým vybavením rôzne podujatia, ktoré 

organizujú mieste školy, občianske združenia, 

rodinné centrá, umelecké zoskupenia a pod. 

(svetelný park, zvuková aparatúra, pivné sety, 
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stage, stoličky, stoly a pod.) Taktiež 

vypomáhame produkčne - organizácia, zvukár, 

zdravotník a pod.  

4.) dotačná schéma mestskej časti – zavedená 

a fungujúca 

Koncepcia Karloveského centra kultúry je od 

druhej polovice roka 2015 založená na vytváraní 

a podpore aktívneho komunitného života. 

Okrem organizovania rôznorodých kultúrnych, 

komunitných a spoločenských podujatí, kladie 

dôraz na aktívne zapájanie, prípravu 

dramaturgie a jej následnej prezentácie 

všetkých krátkodobých a dlhodobých 

prenajímateľov. KCK podporuje  v rámci rôznych 

spoluprác umeleckých profesionálov, amatérske 

združenia ale aj jednotlivcov s novými víziami, 

ktorými vieme spoločne obohatiť život, 

komunitu, kultúru, vzdelávanie, relax v 

KV.  Oddelenie pripravuje aj všetky kultúrne 

oudoorové podujatia, ktoré organizuje mestská 

časť. Počas príprav a realizácii oudoorových 

podujatí nám technicky, marketingovo a 

PR vypomáha od roku 2015 BKIS - Komorné 

koncerty v Botanickej záhrade UK a finančne, 

marketingovo a PR Bratislava Tourist Board od 

roku 2020.  

• Dramaturgia KCK - Hudobný klub 
Kamel, Filmový klub 
Kamel/cestovateľské kino, Divadelný 
klub Kamel, Tanečný klub Kamel, 
Galéria na úrade, Festivaly, dramaturgia 
pre školy a škôlky, dramaturgia pre 
seniorov.  

• Prenájmy veľkej a malej sály - 
krátkodobé a dlhodobé 

• Kurzy, workshopy, tábory - CirKus-Kus, 
Gaston TRG, Mažoretky Cordis KV, 
Kaligrafia, FS Dolina, ZUŠ J. Kresánka,  

• Spolupráce - Základná umelecká škola 
Jozefa Kresánka, 
hudobné vydavateľstvo SLNKO 
RECORDS, PDCS, Divadlo DPM, Túlavé 
divadlo, Divadlo 
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K,  Konzervatórium, Hudobné centrum, 
Storytelling, miestny umelci a 
zoskupenia, a i.   

• Oudoorové 
podujatia - 29.5. Karloveský 
majáles/Májové jednohubky, ktorý 
pripravujeme v novom formáte 
vzhľadom k situácii - Člnkovanie s 
vodákmi na Karloveskom ramene, 
Kaligrafia v KCK, Burza kníh a Swap 
rastlín v Karloveskej knižnici, 
Vlastivedná vychádzka, Výstava v 
Galérii na /rade - Karlova Ves- Včera a 
dnes s Matúšom Šrámkom, podľa 
situácie je pripravený aj 
kultúrny, komorný program na dvoch 
miestach - tzv. Školské námestia a 
Námestie sv. Františka, v rovnakom 
čase, tak aby sme zamedzili 
veľkej fluktuácií ľudí. 5.6. MDD - bude 
mať opäť nový charakter v zmysle 
momentálnych opatrení - 3 
miesta/10.00, 14.00,16.00 h/40-50 
minútový program, 26.6. Otvorenie 
Karloveského kultúrneho a športového 
leta/realizovať sa bude na základe 
aktuálnych opatrení - Komorný koncert 
v Botanickej záhrade UK, Vodácke 
MDD na Karloveskom ramene, 
Program pre rodiny s deťmi s rodinným 
centrom Dlháčik a Klbko, Outdoorová 
výstava v Prúgerovskom parčíku pri 
KCK, Koncert v Karloveskej 
knižnici, Filmové premietanie v Líščom 
údolí. Dvojmesačný Festival Karloveské 
kultúrne a športové leto/realizovať sa 
budú na základe aktuálnych opatrení - 
Komorné koncerty v Botanickej 
záhrade UK, Folkové koncerty u Marka 
Twaina, Rodinné popoludnia v 
Lodenici, Športové leto vo Vodárenskej 
záhrade, Filmové leto v Líščom údolí, 
Rozprávkové pondelky a rodinné 
kreatívne dielne, Letné tančiarne, 
Hudobné happeningy s Karloveskou 
knižnicou a Vlastivedné 
vychádzky. Karloveské hody/realizovať 
sa budú na základe 
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aktuálnych opatrení - v procese 
príprav. NOVÝ COVID VARIANT z roku 
2020 - Mikuláš - Oddelenie kultúry 
zabezpečilo kompletnú dramaturgiu, 
produkciu, škôlky mikulášske balíčky a 
počas 2 dní prechádzal Karloveský 
Mikuláš po škôlkach. NOVÝ COVID 
VARIANT z roku 2020 - Mikulášska 
hudobná nádielka/realizovať sa budú 
na základe aktuálnych opatrení - v 
procese príprav. COVID VARIANT - 
Knižný kuriér s prekvapením pre deti. 
Knižný kuriér každý pondelok roznášal 
deťom knihy a spolu s 
umelcom/umelkyňou, ktorá sa 
venovala detskej dramaturgií robili 
deťom krátke divadielko, klauniádu, a 
pod. Knižný kuriér s prekvapením pre 
dôchodcov. Každú stredu roznášal 
seniorom knihy a vždy jeden 
hudobník/hudobníčka im pri prevzatí 
spríjemnili chvíle.  

• COVID VARIANT KARLOVESKÁ 
KNIŽNICA - nielen počas pandémie 
ale aj v dlhodobom meradle 
sa Karloveská knižnica venuje snahám 
priniesť súčasné umenie do lokálneho 
priestoru. V spolupráci s 
intermediálnymi umelcami ako Fero 
Király, Daniel Matej, Jonáš Gruska a 
ďalší sprístupňuje aj počas doby 
pandémie umenie širokej verejnosti na 
neformálnych platformách 
(outdoorové koncerty pri fontánach v 
roku 2020, inštalácie a 
workshopy umelcov počas rokov 2018-
2021). Udalosti prepájajú nevšedné 
priestory s už známymi kultúrnymi 
bodmi. Medzi špeciálne akcie 
usporiadané počas pandémie v roku 
2021 patrí séria online diskusií so 
slovenskými autormi, spolupráca s 
literárnyklub.sk na online čítaniach s 
českými poetmi a poetkami 

Daniel Vadas - čítačka v obmedzenom počte  
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Čítačka s Danielom Pastirčákom (online) 

Túlačky s Jánom Púčekom (online) 

Knižná diskusia s Katarínou Koščovou (online) 

Séria Čítačiek s českými básnikmi 1.- 

4.  (online) 

Koncert Počúvanie v knižnici VENI ensemble 

CAVE SONGS (online) 

Swapy rastlín v knižnici - bezkontaktná edícia 

komunitnej akcie 

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

Realizovaný 
a kontinuálne 

prebieha 

Oddelenie 
Kultúry MiÚ 

Postupná revitalizácia okolia pri KCK a Knižnice 
– vymaľovanie, osadenie nových hracích prvkov 
na ihrisku pri KCK, výsadba kvetín – 
financovanie MČ 
Realizovaná oprava fontány Hríby – 
financovanie magistrátu, položenie novej dlažby 
– poslanecká priorita mestských poslancov za 
Karlovú ves 
Vysadenie kvetín a vybudovanie lavičiek pri 
knižnici – financovanie MČ 
 
Vytvorenie dotačnej schémy na podporu 
lokálnych subjektov – zavedená a funkčná 

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 

Realizovaný 
a kontinuálne 

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 
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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) 

Realizovaný 

Oddelenie 
majetkové a 

podnikateľskej 
činnosti 

Existujúci dotačný systém MČ KV 
- bolo prijaté VZN 

Z celkového objemu dotácií 141.250,- EUR od 
roku 2017 do roku 2021 plynie na kultúru 
26,2%  (36.940,- EUR) 

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 

V roku 2020 rozbehlo Hlavné mesto SR 
Bratislava, v gescii Oddelenia kultúry, prípravu 
prvej mestskej Koncepcie udržateľného rozvoja 
kultúry BRATISLAVA 2030, ktorá pomenuje rolu 
kultúry v udržateľnom rozvoji mesta a nastaví 
nástroje podporného rámca a aktívnych politík 
pre podporu kultúry vychádzajúc z uznania jej 
spoločenskej a občianskej hodnoty. 

Pri vzniku koncepcie sa mesto opiera o ciele 
udržateľného rozvoja a začlenenie kultúry do 
tohto konceptu. V procese prípravy využívajú 
nasledovné metódy participácie  – v rámci 
mapovania potrieb išlo o okrúhle stoly, 
workshopy, semištrukturované rozhovory, 
dotazníkové šetrenie, následne pri formulácii 
cieľov budú organizované prierezové a 
tematické pracovné skupiny a nakoniec v 
procese prezentovania návrhu 
a pripomienkovania sa uskutočnia verejné 
prezentácie a diskusie. Oddelenie kultúry sa 
aktívne zúčastňovalo všetkých stretnutí a 
momentálne čaká na vyhodnotenie 
dokumentov. Na základe spracovaných údajov a 
schváleného strategického dokumentu pripraví 
oddelenie kultúry Koncepciu kultúry v Karlovej 

https://dekadaprekulturu.sk/ciele/
https://dekadaprekulturu.sk/ciele/
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Vsi, ktorá bude priebežne aktualizovaným 
dokumentom. 

Aktivita 2.3.2: 
Spolupracovať medzi 
sektormi – kultúra, 
školstvo, šport, 
podnikateľský sektor, 
samospráva a i. 

Realizovaný 
a kontinuálne 

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 

Realizovaný 
a kontinuálne 

prebieha 

Oddelenie 
Kultúry MiÚ 

Nadviazanie spolupráce s kronikárkou Karlovej 
Vsi, pani Tatianou Búbelovou 
Karlova Ves sa vrátila k tradícii prípravy 

obecnej kroniky, s ohľadom na povinnosť jej 

prípravy podľa zákona o obecnom zriadení. 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 

spolupracovala pri príprave kroniky 

s jazykovou korektorkou Mgr. Tatianou 

Búbelovou. Jej kompetencie prebral od roka 

2020 interný zamestnanec, vedúci referátu pre 

komunikáciu s médiami a vzťahy 

s verejnosťou, Mgr. Branislav Heldes. Kronika 

mapuje dianie v Karlovej Vsi v oblasti dopravy, 

životného prostredia, sociálnych vecí, školstva, 

kultúry či športu, chronologicky a v rámci 

jednotlivých mesiacov podľa subjektívneho 

uváženia dôležitosti jednotlivých udalostí. 

Mapuje dôležité svedectvo o danej dobe, 

prioritne pre budúce generácie. 
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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 

Realizovaný 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 + realizovaná inštalácia nového 
úsporného osvetlenia tohto ihriska v spolupráci so SFZ 
a magistrátom hl. mesta. Taktiež sa na tomto ihrisku 
menili vymenili bezpečnostné siete. 
Bolo vymenené osvetlenie v stolnotenisovej hale na 
Molecovej 1/A. MiÚ aktuálne spolupracuje pri obnove 
bicrossovej dráhy v IUVENTA. 

Aktivita 3.1.2: Vybudovať 
nové športoviská 

Realizovaný 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. 
Multifunkčné ihrisko na Karloveskej 61 – v procese 
Príprava skateparku na Karloveskej ulici – investícia 
mesta s podporou mestskej časti KV – v procese 
Projektová príprava pumptreckovej dráhy v areáli VŠ 
na Starých Gruntoch. Jedná sa o areál FEI STU, 
aktuálne podaná žiadosť s stavebné povolenie. 
Prebieha príprava hokejbalového ihriska v areáli 
Majerníkova 62. 
Rekonštrukcia beachvolejbalového ihriska na ZŠ A. 
Dubčeka je plánovaná v roku 2021.  

Úloha 3.1.2.1: Obecná 
lodenica 

Realizovaný 

Referát 
strategický

ch 
investícií 

Realizácia lodenice ukončená kolaudáciou v r. 2019 
Uzatvorené zmluvy o prenájme 
Klub vodných športov Karlova Ves - 
https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5
557, v znení Dodatku č. 1 
https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5
623 
JFcom s.r.o. - 
https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5
546 
Klub vodných športov Karlova Ves uzatvoril 
podnájomnú zmluvu s Klubom vodného slalomu 
Karlova Ves. 

- priestory odovzdané podnájomníkom 

Úloha 3.1.2.2.: 
Multifunkčný areál 
Majerníkova 62 

Realizovaný a 
kontinuálne 

prebieha 

Referát 
strategický

ch 

2018 uzatvorená Rámcová zmluva o spolupráci pri 
údržbe a prevádzkovaní športového areálu 

https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5557
https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5557
https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5623
https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5623
https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5546
https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5546
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investícií, 
Referát 
správy 

športových 
zariadení 

(https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/
4366) medzi: 

• Mestská časť Bratislava – Karlova Ves 

• Združenie rodičov a zástupcov žiakov na ZŠ A. 
Dubčeka, o.z. 

• Verejnoprospešné služby Karlova Ves  
 
Realizované projekty spolupracujúcich subjektov: 
 workoutové ihrisko, vybudovanie solárneho 
osvetlenia areálu 
 
- detské ihrisko prioritne určené pre MŠ 
- chodník pri basketbalovom ihrisku 
- výsadba zelene v spolupráci s BROS 
 
Spolupráca v areáli s rámci projektu DELIVER 
s ochranárskym združením BROZ: 

• výsadba zelene  

• vytvorenie plôch lúk s minimálnym zásahom 

• starostlivosť o výsadbu do r. 2023 
 
Plánované aktivity: vybudovanie hokejbalového 
ihriska, obnova basketbalového ihriska (oprava 
povrchu, výmena oplotenia a sietí, vyznačenie čiar 
ihrísk), vybudovanie beach volejbalového ihriska, 
výmena povrchu mini futbalového ihriska 

Úloha 3.1.2.3.: Plaváreň 
Majerníkova 62 

Realizovaný a 
kontinuálne 

prebieha 

Referát 
strategický

ch 
investícií, 
Referát 
správy 

športových 
zariadení 

Ukončená rekonštrukcia bazéna, prevádzka Školskej 
plavárne Majerníkova 62 zastrešená Oddelením 
správy športových zariadení  

• kolaudačné rozhodnutie právoplatné od 
21.11.2019 

• otvorenie prevádzky 06.12.2019 na základe 
rozhodnutia RÚVZ 

• nastavovanie režimu počas skúšobnej 
prevádzky v zmysle uznesenie MiZ č. 69/2019 
(https://www.karlovaves.sk/wp-
content/uploads/Uznesenia-06MiZ-2019_65-
69.pdf) 

• uzatvorenie dlhodobých nájomných zmlúv na 
využívanie bazéna športovými klubmi: 

o v sezóne 2019/2020 v zmysle 
uznesenia MiZ č. 107/2019 
(https://www.karlovaves.sk/wp-
content/uploads/Uznesenia-09MiZ-
209_100-110.pdf), zmluvy o nájme č. 
32-39/2019 

https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/4366
https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/4366
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Uznesenia-06MiZ-2019_65-69.pdf
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Uznesenia-06MiZ-2019_65-69.pdf
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Uznesenia-06MiZ-2019_65-69.pdf
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Uznesenia-09MiZ-209_100-110.pdf
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Uznesenia-09MiZ-209_100-110.pdf
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Uznesenia-09MiZ-209_100-110.pdf
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o  v sezóne 2020/2021 v zmysle 
uznesenia MiZ č. 131/2020 
(https://www.karlovaves.sk/wp-
content/uploads/Uznesenia-12MiZ-
202-06-30_122-145.pdf), zmluvy 
o nájme č. 244-249/2020 

• uzatvorenie zmluvy so Slovenská plavecká 
marketingová  s.r.o (100% vlastník je  
Slovenská plavecká federácia s rovnakým 
štatutárom) na zabezpečeniu plaveckých 
výcvikov pre školy 
(https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocu
ment/3/5741)  

• vyhradenie časov pre verejnosť 
 

vyhodnocovanie skúšobnej prevádzky – prevádzka 
bola otvorená necelé štyri mesiace, v zmysle  
uznesenie MiZ č. 69/2019 boli predkladané 
informačné materiály o prevádzke na každé 
zasadnutie Komisie finančnej a Komisie školstva, 
kultúry a športu. 
 
Otvorenie prevádzky od 01.09.2020, uzatvorenie 
prevádzky z dôvodu protiepidemiologických opatrení 
od 15.10.2020. Opätovné otvorenie plánované na 
september 2021. 

Úloha 3.1.2.4.: 
Vybudovanie dvoch 
nových futbalových ihrísk 

Realizovaný a 
kontinuálne 

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  
Areál Molecova 

• v roku 2019 prebehla výmena umelého 
trávnika futbalového ihriska  

• prebehla výmena osvetlenia futbalového 
ihriska za finančnej podpory Slovenského 
futbalového zväzu 

• prebehla výmena bezpečnostných sietí 
2019 Areál Patrónka- futbalové ihrisko v DSS ROSA 

• Uzatvorenie zmluvy s BSK o prenájme ihriska 
v areáli na Patrónke 

• revitalizácia trávnika 

• celková rekonštrukcia realizácia v roku 2018 a 
danie do prevádzky KFK  

Aktivita 3.1.3: Budovať 
rekreačné cyklotrasy 
a nadväzujúcu 
infraštruktúru 

Realizovaný 
a kontinuálne 

prebieha 

Oddelenie 
dopravy a 
životného 
prostredia 

MiÚ 

Budovanie cyklotrás nie je v kompetencii magistrátu 
Hl. mesta, MČ KV vstúpila do rokovaní s UK 
v Bratislave s cieľom realizovať prepojenie MČ 
s centrom mesta po nábreží, rokovania boli 

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Uznesenia-12MiZ-202-06-30_122-145.pdf
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Uznesenia-12MiZ-202-06-30_122-145.pdf
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Uznesenia-12MiZ-202-06-30_122-145.pdf
https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5741
https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5741
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neúspešné z dôvodu odmietavého stanoviska UK BA. 
No celkový proces a spolupráca pokračujú. 
V čase hľadania stojísk pre koncept Slovnaft Bajk 
oddelenie dopravy a životného prostredia aktívne 
participovalo na vyhľadávaní vhodných miest na ich 
budovanie a inštaláciu. 

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 a i.) 

Realizovaný a 
kontinuálne 

prebieha 

Referát 
správy 

športových 
zariadení, 
Oddelenie 
dopravy a 
životného 
prostredia 

MiÚ 

Bolo vykonané zmapovanie existujúcich tzv. 
sídliskových športovísk. Aktuálne sa pracuje na 
kompletizácii zoznamu potrebných opráv (povrchov, 
oplotení, športového vybavenia) a plánu doplnenia 
športových prvkov (vyznačenie čiar ihrísk, 
basketbalové koše, stolnotenisové stoly, šachové stoly 
a pod.). 
 
Drobné nedostatky, ktoré sa dajú vyriešiť bez väčších 
zásahov sa kontinuálne vykonávajú – výmena 
oplotenia na Jamnického, doplnenie basketbalových 
košov Adámiho, doplnenie bránkových sietí 
Kempelenova-Karloveská a pod. 

Úloha 3.1.4.1.: 
Vybudovanie dvoch 
nových exteriérových 
posilňovacích zariadení 

Realizovaný a 
kontinuálne 

prebieha 

Referát 
správy 

športových 
zariadení, 
Oddelenie 
dopravy a 
životného 
prostredia 

MiÚ 

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. Uzatvorenie Zmluvy o podnájme 
pozemku v areáli na Janotovej 12 v Bratislave č. 
02/2018 s LUPY s.r.o., ktorej podmienkou okrem 
iného je aj vybudovanie workoutového ihriska 
(http://ksk.sk/wp-content/uploads/2018/02/10.-
LUPY-s.r.o._Zml.-o-podn%C3%A1jme-
pozemku_J12_.pdf) 
 
Pravidelná údržba, aj výstavba nových workoutových 
prvkov 

• Park SNP Líščie údolie – fitness a workout,  

• SS Tilgnerova – fitness,  

• Nábělkova – fitness a workout,  

• J. Stanislava vnútroblok – workout,  

• Park Kaskády – workout,  

• Veternicova 18 – pri skole – fitness 
a workout,  

• vnútroblok Karloveská 45 – fitness a workout  

http://ksk.sk/wp-content/uploads/2018/02/10.-LUPY-s.r.o._Zml.-o-podn%C3%A1jme-pozemku_J12_.pdf
http://ksk.sk/wp-content/uploads/2018/02/10.-LUPY-s.r.o._Zml.-o-podn%C3%A1jme-pozemku_J12_.pdf
http://ksk.sk/wp-content/uploads/2018/02/10.-LUPY-s.r.o._Zml.-o-podn%C3%A1jme-pozemku_J12_.pdf
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Úloha 3.1.4.2.: Zlepšiť 
technický stav 
sídliskových 
vnútroblokových 
voľnočasových a 
športových priestorov 

Realizovaný a 
kontinuálne 

prebieha 
 MiÚ MČ 

Podľa schváleného rozpočtu patričné oddelenie 
každoročne modernizuje sídliskové vnútroblokové 
zóny – výmena oplotenia na Jamnického, doplnenie 
basketbalových košov Adámiho, doplnenie 
bránkových sietí Kempelenova-Karloveská a pod.  
 
Detské ihriská 

• nahrádzanie drevených herných zostáv 
bezúdržbovými kovovými 

• dopĺňanie workoutovými a fitness 
cvičebnými prvkami 

• pasportizácia detských ihrísk so zámerom 
prehodnotenia počtu vo vzťahu k náročnosti 
správy, údržby a dobudovávania prvkov  
stanovenej novou zákonnou úpravou 

• pasportizácia sídliskových vnútroblokov  

• stanovená koncepcia údržby detských ihrísk 
aj vnútroblokov sa realizuje 

Úloha 3.1.4.3.: 
Vybudovanie inline-ovej 
a pumptreckovej dráhy a 
modernizácia bicrossovej 
dráhy 

Prebieha MiÚ MČ 

Prebiehali rokovania o umiestnení  dráhy v priestore 
areálu na Majerníkovej 62, po vyhodnotení 
priestorových podmienok bolo rozhodnuté o hľadaní 
vhodnejšieho priestoru. 
 
Zmena vo vedení IUVENTA v lete 2020 konečne 
otvára možnosti začatia nových rokovaní 
o rekonštrukcii bicrossovej dráhy. MČ KV ich bude 
iniciovať prostredníctvom kancelárie starostky MČ 
KV. 
 
Spolupráca pri obnove bicrossovej dráhy IUVENTA 
medzi MČ KV, IUVENTA, MČ Dúbravka a KAKTUS 
BIKE – TEAM Bratislava. Plánované otvorenie po 
obnove jeseň 2021. Súčasťou obnovy bude aj 
vybudovanie menšej pumptreckovej dráhy a do 
budúcna doplnenie o prvky BMX.  
 
Vybudovanie pumptrackovej dráhy v areáli FEI STU, 
aktuálne podané stavebné povolenie na 
vybudovanie. MČ KV bola oslovená ako partner 
v rámci projektu. 
  

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

Realizovaný 
a kontinuálne 

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.) 
 
Obnova areálu Majerníkova 62 (vybudovanie 
hokejbalového ihriska, beach volejbalového ihriska, 
obnova basketbalového ihriska a atletickej dráhy), 
príprava skateparku s hlavným mestom za SHELL 
pumpu, pumptreková dráha FEI STU – plán (+ 
revitalizácia pumptrackovej dráhy pri IUVENTA), 
ihrisko na Tilgnerova v areáli školy (tartan na rôzne 
športy) + Karloveská ZŠ (dostane podobné) 
Koncepcia vnútroblokových športovísk – prebehla 

pasportizácia aktuálnych a chystá sa koncepcia 

rekonštrukcie. Kontinuálne prebiehajú údržbové 

práce. 
 

Aktivita 3.2.2: Vytvoriť 
systém podpory činnosti 
športových klubov, 
združení, jednotlivcov v 
športovej oblasti 

Realizovaný 

Referát 
správy 

športových 
zariadení 

V minulosti bol systém vytvorený v strešnej 
organizácii Karloveský športový klub. Kompetencie 
dnes prešli na vedenie MiÚ a to spôsobom, že 
Karloveský športový klub sa transformoval na 
oddelenie miestneho úradu Karlovej Vsi 
Z celkového objemu dotácií 141.250,- EUR od roku 
2017 do roku 2021 plynie na šport 73,8% (104.300,- 
EUR)  

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

Realizovaný MiÚ MČ  

Dotácie športovým klubom plynú kontinuálne podľa 
vytvoreného dotačného systému. V rámci VZN 
o dotáciách v MČ KV bola vytvorená špeciálna 
schéma pre podporu športu. 

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

Realizovaný  MiÚ MČ 

Novovznikajúce športové kluby sa môžu uchádzať 
o podporu v dotačnej schéme MČ KV. 

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 

 Prebieha 

Referát 
správy 

športových 
zariadení  

Prebieha príprava koncepcie športu. V budúcnosti 
vďaka vzájomnej spolupráci s magistrátom, by sa 
mali koncepcia športu MČ s koncepciu športu 
hlavného mesta Bratislavy navzájom podporovať a 
dopĺňať. Práve vytvorenie referátu správy športových 
zariadení transformáciou KŠK bol vytvorený 
predpoklad na prípravu koncepcie rozvoja športu v 
MČ v súlade s koncepciou hlavného mesta. 
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Aktivita 3.3.2: 
Spolupracovať medzi 
sektormi – šport, 
školstvo, kultúra, 
sociálne služby, 
podnikateľský sektor, 
samospráva a i. 

Realizovaný a 
kontinuálne 

prebieha  

Relevantné 
oddelenia  

Využívanie synergických efektov pri organizovaní 
verejných športových a kultúrnych podujatí bez 
rozdielu na cieľovú (aj vekovú skupinu) 
 
Podujatia v spolupráci s občianskymi združeniami, 
resp. s podnikateľským sektorom: 

• KAKTUS BIKE Karloveský kros 

• Beh Devínskou Kobylou 

• Karloveské hodové turnaje 

• SANSPORT Night Trail 

• STEFANIK TRAIL 

• Bratislavský vianočný beh 

• cvičenia v rámci Kultúrneho a športového leta 

• a pod. 
 
Podujatia v spolupráci medzi sektormi: 

• organizovanie rôznych školských športových 
súťaží najmä vo futbale 

• rozvoj športu aj v predškolskom veku – 
poskytovanie športovísk v rámci projektu 
Dajme spolu gól, prípadne poskytovanie 
športovísk predškolských zariadeniam na ich 
aktivity 

• vytvorenie cvičení pre seniorov v zrkadlovej 
sále na Púpavovej 24, či v rámci cvičení 
Kultúrneho a športového leta a pod. 

• Partnerstvo MČ pri podujatí Olympiáda 
seniorov 

• Cvičenie zdravotne znevýhodnených 
v spolupráci s O.Z. ŽIJEME TAK 

• Po uvoľnení protipandemických opatrení je 
v pláne rozvíjať plávanie pre seniorov v novo 
zrekonštruovanom bazéne na ZŠ A. Dubčeka 
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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 

OSV v súčasnosti na základe východísk 
a odporúčaní analytickej časti spracováva 
strategickú časť KP, ktorej návrh na by mal 
byť predložený vedeniu mestskej časti do 
konca júna 2021 a následne na verejnú 
diskusiu a na schválenie Miestnemu 
zastupiteľstvu  aj v súlade s národnými 
prioritami. Do strategickej časti budú 
premietnuté výzvy a požiadavky 
z analytickej časti. 

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

 Prebieha 
 Oddelenie 

sociálnych vecí 
MiÚ 

Sociálne služby prebiehajú v súlade s PHSR 
a v súlade s legislatívou, služby 
opatrovateľskej starostlivosti prešli  
zmenami, ktoré boli efektívne nastavené a 
úkony opatrovateliek boli konkrétne 
špecifikované  
V súčasnosti máme 100 opatrovaných 
prijímateľov sosl a aktuálne na jednu 
opatrovateľku pripadá 2,85 klienta 
V priebehu 1.Q bolo vyhotovených 35 
posudkov, čo predstavuje v priemere 105 
rozhodnutí o odkázanosti na sosl. 
Počet klientov, ktorým sa poskytuje 
sociálne poradenstvo, podpora a pomoc 
pri riešení ich zložitej životnej, rodinnej 
alebo zdravotnej situácie je aktuálne 23.  
Počas 1.Q 2021 sme zaznamenali 30 
rôznych podnetov od obyvateľov KV 
(susedia, samotní klienti, rodina), ktoré 
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sme následne riešili alebo naďalej 
ostávajú v riešení.   
Napriek tomu, že služby denných centier 
sú pozastavené sme seniorom poskytovali 
pomoc, podporu a poradenstvo formou 
mapovania potrieb a vypočutia. Za 
posledné dva mesiace koordinátorka 
komunikovala s vyše 200 klientmi, ktorým 
poskytovala pomoc aj pri registrácii na 
očkovanie alebo pri sčítaní obyvateľov. 
Aktuálny počet stravníkov je 107 

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

 Realizovaný a 
prebieha 

kontinuálne 

 Oddelenie 
sociálnych vecí 

MiÚ 

Projekt a zmluva s OZ Mládež ulice boli 
ukončené 31.8.2020  
S organizáciou Depaul spolupráca aktívne 
pokračuje 
OZ Návrat – k spolupráci neprišlo, zmluva 
podpísaná nebola 
Nadácia pre deti Slovenska – zmluva bola 
ukončená dňa 15.12.2019  
OSV pripravuje nové návrhy na 
spoluprácu na základe potrieb v sociálnej 
oblasti na území v Karlovej Vsi. 
V prvom polroku 2021 máme 
naplánované stretnutie na dohodnutie 
spolupráce a uzatvorenie zmluvy s ASSP 
na Mokrohájskej ul. (špecializované 
poradenstvo pre ľudí po VTOS a rodinné 
poradenstvo ) a Tenenet (psychologické 
poradenstvo, pomoc rodinám pri 
prekonávaní rozvodového obdobia; 
výchovné problémy detí, sanácie 
a zanedbávanie detí, náhradné rodinné 
systémy, CAN syndróm (týrané 
a zneužívané deti) 
   

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 



 32 
 

 

Aktivita 4.2.1:  
Sledovať možnosti a 
potreby v oblasti 
sociálneho bývania 

Prebieha 

Oddelenie 
právne 

a majetkové v 
spolupráci s odd. 

sociálnych 
vecí MiÚ 

Informácie resp. výstupy z monitorovania 
na OSV o možnostiach a potrebách 
v oblasti sociálneho bývania a nových 
trendov bývania na OSV k dispozícii neboli. 
V oblasti nájomného/sociálneho bývania  
ponúkame aktívnu spoluprácu s oddelením 
majetku za účelom poskytovania 
sociálneho poradenstva u ľudí, ktorí majú 
nízke príjmy a nájomné zmluvy s m.č. za 
účelom prevencie neplatenia nájomného, 
prípadne pri sprostredkovaní ďalšej 
sociálnej pomoci. 
Zo strany OSV naďalej prebieha 
monitoring nových trendov v oblasti 
sociálneho bývania – jedná sa najmä 
o first housing. Plánujeme skvalitniť a  
konkretizovať spoluprácu s Magistrátom 
hl.m.SR Bratislavy, ktorý programovo 
zavádza nové formy 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. 
Magistrát hl.m.SR Bratislavy programovo 
zavádza nové formy bývania – v tejto 
oblasti je možné nadviazať spoluprácu vo 
forme reflektovania zmapovaných potrieb 
obyvateľov Karlovej Vsi.  

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 

Prebieha  
 Odd. sociálnych 

vecí MiÚ 

Okrem nadväzovania formálnych vzťahov 
a zmlúv  (prepojenie na aktivity 4.1.3 
ktoré prebiehajú - pilotné programy 
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reagujúce na aktuálne potreby v sociálnej 
oblasti a spolupráca s externými 
odbornými partnermi v rôznych 
oblastiach) 
nadväzujeme aj neformálne spolupráce 
s viacerými organizáciami a občianskymi 
združeniami, napr. Fórum života, Vagus, 
Proti prúdu, Arcidiecézna katolícka 
charita, nadácia Pontis, Katolícka jednota, 
Združenie zdravotne postihnutých, 
Kresťania v meste, Brána do života, 
Memory centrum, Kontaktný bod pre 
obete trestných činov a pod...  

Aktivita 4.3.2:  
Vytvoriť spoločné 
programy v 
oblasti bezpečnosti a 
prevencie sociálno- 
patologických javov v 
mestskej časti 

Realizovaný a 
kontinuálne 

prebieha  
  

Spolupráca s organizáciou de DEPAUL 
prebieha, zároveň sme nadviazali 
neformálnu spoluprácu s Mestským 
terénnym tímom Magistrátu hl. mesta BA 
Od 1.7.2021 sme sa zatiaľ ústne dohodli 
na pokračovaní zmluvy s Depaul 
a nastavíme si ďalšie možnosti na 
rozšírenie spolupráce.  
Programy v oblasti bezpečnosti a 
prevencie sociálno- patologických javov v 
mestskej časti by mali byť zamerané 
najmä na mládež prostredníctvom 
edukácie a školských projektov. 

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) 

Prebieha 

Oddelenie 
sociálnych vecí, 

Oddelenie Kultúry 
MiÚ, Oddelenie 

majetkové a 
podnikateľských 

činností 

Pre vytvorenie prostredia na rozvoj 
aktívnych komunít by mohlo byť riešením 
využiť priestor na Pribišovej kde nie je DC, 
ale len klub pre seniorov – máme 
zmapované, že zo strany seniorov nie je 
záujem chodiť do týchto priestorov na 
aktivity. Návrh, ktorý už bol v minulosti 
komunikovaný je vytvorenie klubu pre 
kresťanov a prepojenie s o.z. Fiyo, ktoré 
pôsobí v časti priestorov na Pribišovej 
Lackova – plánovaná komunitná záhrada 
pre seniorov – na terase a komunitná 
záhrada pre širšiu verejnosť (spracovanie 
prebieha ako návrh do strategickej časti 
komunitného plánu).  
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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 analytickej časti výstupov programu 
„Karlova Ves – komunita priateľská 
k deťom a mladým ľuďom“, sú prítomné 
podnety na programové nastavenie 
a prepojenie činnosti denných centier pre 
seniorov a tiež pre matky s deťmi a ďalšie 
programy a projekty v spolupráci 
a partnerstve s neziskovými organizáciami 
a klubmi. Proces realizácie čaká na 
zlepšenie epidemiologickej situácie 
v súvislosti s COVID-19. 
 

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

Aktivita 4.4.3: 
Koordinovať účasť 
komunít na 
rozvoji mestskej časti 

Realizovaný 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. 
Na rozvoji MČ KV sa zúčastňujú rôzne 
komunity v rámci náplne a cieľov svojej 
činnosti, ktoré reagujú na grantové výzvy 
a programy. 

Aktivita 4.4.4: 
Podporovať vznik a 
fungovanie 
komunitných centier 

Realizovaný 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. 
Aktivity v programe Karlova Ves – 
komunita priateľská k deťom a mladým 
ľuďom – komunitné centrum a komunitná 
záhrada; ďalšie aktivity pre rozvoj 
komunít budú rozpracované  a plánované 
v rámci komunitného plánu. 
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Aktivita 4.4.5:  
Zriadiť Sociálnu výdajňu 
v mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves 

Prebieha 
Oddelenie 

sociálnych vecí 

Cieľom je poskytnutie adresnej 
a konkrétnej pomoci obyvateľom, ktorí sa 
z rôznych dôvodov ocitli v nepriaznivej 
sociálnej situácii. Cieľovými skupinami 
obyvateľov mestskej časti Karlova Ves, 
budú rodiny s deťmi v čase hmotnej núdze, 
nízkopríjmoví osamelí dôchodcovia a 
obyvatelia so zdravotným postihnutím, 
ľudia bez domova a odchovanci detských 
domovou počas prvých dvoch rokov po 
odchode s detského domova s cieľom 
preklenúť nepriaznivé životné podmienky. 
Aktivita prebieha podľa harmonogramu.  
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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 

Realizovaný a 
kontinuálne 

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) 

Realizovaný 
a kontinuálne 

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 

Realizovaný 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 

Realizovaný 

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 Realizovaný 

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 

Realizovaný 
a kontinuálne 

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 

Realizovaný 
Referát 

strategických 
investícií  

Vybudovaná nová lodenica, ukončená 
výstavba v roku 2020.  
Rokovania so športovým klubom SLÁVIA UK 

– prenájom pozemku pre vybudovanie 

novej lodenice, dobudovanie promenády 

pre cyklistov a iných rekreantov, 

voľnočasové aktivity organizované pre 

verejnosť v Karloveskej zátoke, pravidelné 

cvičenia v záhrade vodárenského múzea, 

prevádzkovateľ kaviarne v lodenici má za 

povinnosť vyvíjať športové aj kultúrne 

aktivity. Dôsledkom príchodu pandémie 

COVID 19 sa mnohé plánované aktivity 

v rámci v roku 2020 a v úvode roku 2021  

pozastavili.  
 

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 

Realizovaný 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  

Po zmene vo vedení hlavného mesta 
a prehĺbila spolupráca v tomto smere 
a z iniciatívy mestskej časti prebehli 
a prebiehajú rokovania o umiestnení 
bicyklov na bikeshering: 
Lackova -10, Borská -10, Nad Lúčkami (pod 

nadchodom) -10, Lidl-Karloveská -14, 

Ilkovičova-14, Mlyny-14 

Úloha 7.1.2.1: 
Dokončenie cyklotrasy 
Nábrežie Ľubomíra 

Prebieha 
Oddelenie 
dopravy 

a životného 

V kompetencii hl. mesta Bratislavy 
Komunikácia s magistrátom ohľadne 
cyklotrás – nutnosť vyriešiť majetkovo-
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Kadnára – časť most 
Lafranconi, po Lodenicu 
VK Tatran 

prostredia 
MiÚ 

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 

Realizovaný 
a kontinuálne 

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 
 

Spolupráca MČ – Kráľová Hora, plánovaný 
chov oviec 
Pravidelné „Jarné upratovanie Karloveskej 

zátoky“ – podporuje mestská časť 

poskytovaním technickej podpory 

(kontejnery, iné pomôcky na likvidáciu 

odpadu) a aktívne zapája svojich 

zamestnancov aj miestnych poslancov do 

tejto aktivity. 

V rámci akcie Týždeň dobrovoľníctva 2019 

boli revitalizované cestné ostrovčeky na 

ulici H. Meličkovej/Majerníkova/J. 

Stanislava a fontány na Jurigovom nám. 
 

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

Realizovaný 

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 Realizovaný  

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 

Realizovaný a 
kontinuálne 

prebieha  

 Relevantné 
oddelenia MiÚ MČ 

Kontinuálna podpora lokálnych verejných 
športových a kultúrnych podujatí v 
atraktívnych oddychových zónach. 
Privádzanie cieľových skupín na atraktívne 
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miesta s cieľom prezentovať možnosti 
následnej rekreácie v daných lokalitách po 
celý rok. 
V roku 2021 prebieha príprava projektu 
lokálnych turistických tratí v spolupráci 
s Vojenským kartografickým ústavom. 
V spolupráci s O.Z. VESTIGIUM a členmi 
bratislavskej bežeckej komunity, započal 
na jar v roku 2021 monitoring obvyklých 
a potenciálne nových atraktívnych tratí 
v lesoch na území Karlovej Vsi, aj v lesoch 
presahujúcich do susedných mestských 
častí s cieľom kontinuálne informovať 
hobby športovú verejnosť o možnostiach 
aktívnej rekreácie na území mestskej časti. 
O.Z. VESTIGIUM v spolupráci 
s Karlovešťanmi, členmi Organizácie 
muskulárnych dystrofikov, pripravuje 
monitoring lesných aj 
asfaltových/betónových chodníkov na 
území Karlovej Vsi vhodných a neskôr 
odporúčaných pre telesne 
znevýhodnených obyvateľov 
a návštevníkov mestskej časti.  

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

 Realizovaný 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. 

  Realizovaný 
MiÚ MČ 

relevantné 
oddelenia  

Vzniknutý jednotný projekt s presahom na 
celé hlavné mesto je pre prospech 
Karlovešťanov komunikačne podporovaný 
aj MČ Karlova Ves 

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

 Realizovaný 
a kontinuálne 

prebieha 
 MiÚ MČ 

Futbalové zápasy a turnaje s presahom aj 

mimo Bratislavu a BSK, organizovanie 

šachových turnajov lokálnych aj 

s medzinárodnou účasťou, slovenská 

basketbalová extraliga, stolní tenisti (liga 

a turnaje), organizácia hodov v súlade 

s inými MČ Bratislavy, ich vzájomná 

koordinácia a spolupráca, zapojenie 

predstaviteľov magistrátu hl. mesta, 
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majáles, Kaktus bike preteky – súčasť 

slovenského pohára, aikido klub a turnaje  

* v dôsledku pandémie COVID 19 došlo 

v roku 2020 a v prvom polroku 2021 

k výraznému útlmu týchto aktivít  
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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 

Realizovaný 
a kontinuálne 

prebieha 

Oddelenie 
komunikácie s 

médiami, 
Kancelária 
starostky  

Facebook, Instagram, Karloveské noviny, 
Informačná mobilná aplikácia Karlovej Vsi 

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

Realizovaný 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 

Realizovaný 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 

 Nerealizovaný 
 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 

 Realizovaný 

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) 

Realizovaný 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: 10 podané, 4 schválené v hodnote  
1 428 859 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) 

Realizovaný 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 
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ktorých je možné budovať potrebné 
nehnuteľnosti 
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 

Realizovaný 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...) 

 Realizovaný a 
kontinuálne 

prebieha 

 Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ 

Z aktuálnych aktivít - prebieha budovanie 
nových chodníkov : Pernecká, Sumbalova a 
Svrčia - pripravujú sa projekty pre stavebné 
povolenie, následne realizácia 
 
Rekonštrukcia chodníka Pribišova bola 
zrealizovaná v roku 2019 
 
Pre pešiu dopravu je problematická ulica 
Líščie údolie – urobená dopravná analýza 

- pripravuje sa projekt organizácie 
dopravy, v súčasnosti sa 
komunikuje s Magistrátom 
ohľadne zosúladenia cyklotrasy 
v danej lokalite 

 
Pribišova a okolie ( Ľ.Fullu a J.Stanislava) 
je spracovaný projekt POV, ktorý je 
podkladom pre zavedenie novej 
rezidenčnej zóny, v súčasnosti je 
predmetom prerokovávania ako podklad 
k zavedeniu celomestskej parkovacej 
politiky 
 
Spojovací chodník na ulici Sološnícka 
v procese vysporiadania vlastníctva 
pozemkov 
 
Chodník Mokrohájska – žiadosť o územné 
rozhodnutie je v príprave. Ide o napojenie 
Mokrohájskej cesty pre peších na Galéria 
Lamač 
 
Pernecká ulica – prepojenie k OD Centrum 
a vytvorenie parkovacích miest 
 
Svrčia – pomoc pre zrakovo 
znevýhodnených, budovanie chodníka je 
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pomocou na umožnenie prístupu ku 
Karloveskému ramenu – zóne pre 
rekreáciu, chodník od Botanickej po 
spojenú školu zrealizovaný v roku 2020, 
od spojenej školy po Grunty – na základe 
zmluvy o spolupráci sa bude realizovať 
stavebník po vydaní stavebného povolenia 
na bytový dom  

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

 Realizovaný 
a kontinuálne 

prebieha 

 Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ 

Cyklodoprava Karloveské rameno - 
iniciovanie komunikácie medzi mestom 
a rektorátom UK (p. Števček, . 
Kratochvílová, p. Čahojová) 
 
Cyklotrasa Svrčia – je súčasťou zámen 
pozemkov aby sa mohla realizovať 
cyklotrasa cez Líščie údolie 
 
Vytipovanie a sprostredkovanie nových 
stojísk pre bikeshering na území mestskej 
časti  

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) 

 Realizovaný 
a kontinuálne 

prebieha 

 Kancelária 
prednostu MČ, 

Kancelária 
starostky MČ, 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ  

Aktívna komunikácia a spolupráca 
s magistrátom hlavného mesta pri 
rekonštrukcii Karlovesko-Dúbravskej 
radiály. 

• Pripomienkovanie plánovania 
dočasných zastávok 

• Kontrola a opakované žiadosti 
o zabezpečenie dopravy kvalitným 
vozovým parkom 

• Po ukončení prác, zabezpečenie 
napojenia dopravy z Dlhých Dielov 
na električkovú dopravu 
v požadovanej kapacite 

• Aktívna spolupráca s dispečingom 
DPMB pri zabezpečení spojenia 
horného sídliska Dlhé Diely 
s napojením na mesto 

 
 
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 

 Realizovaný 
a kontinuálne 

prebieha 

Oddelenie 
dopravy 

Všetky opravy chodníkov, rekonštrukcie 
priechodov pre chodcov na komunikáciách 
v správe MČ sú kontinuálne upravované 
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verejných priestorov z 
hľadiska mobility s 
akceptovaním potrieb 
rôznych skupín 
užívateľov, vrátane 
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) 

a životného 
prostredia MiÚ 

  

bezbariérovo od roku 2016 
 
Spolupráca pri projekte DELIVER 
a PERFECT, MITADAPT 
 
Zazelenenie a výsadby plôch Pribišova, 
Kempelenova, Veternicova, Púpavova 
 
Revitalizácia parku Kempelenova v roku 
2018 – 2019 (výstavba stromov, záhonov 
a kvitnúcich lúk) 
Revitalizácia námestia Pribišova 
 
Výsadby cestných ostrovčekov pri 
komunikáciách H. Meličkovej, Ferdiša 
Kostku, Sekulská 
 
Vodozádržné opatrenia: pešia zóna 
Pribišova (2019), Veternicová (2020), park 
Kaskády (2021), zelená strecha na 
prístavbe MiÚ (2021), park Púpavova 
(2021) 
 
V rokoch 2016 a 2017 boli realizované 
zavedenia pilotných rezidentských 
parkovacích zón „SILVÁNSKA“ a 
„HLAVÁČIKOVÁ – VETERNOCOVÁ“, prispeli 
k zvýšeniu kultúry parkovania v zónach 
a tiež k bezpečnosti chodcov v daných 
zónach. Došlo k vyznačeniu statickej 
dopravy na ich území, k zvýrazneniu 
prechodov pre chodcov a k úprave zvislého 
dopravného značenia. Rezidenti v týchto 
zónach projekty privítali a na základe ich 
spätnej väzby došlo k spusteniu príprav pre 
rozširovanie rezidentských parkovacích zón 
v Karlovej Vsi. 
 
Príprava ďalšej rezidenstskej parkovacej 
zóny na Dlhých Dieloch „STANISLAVA-
FULLU-PRIBIŠOVA“ aktuálne 
v pripomienkovom konaní v spolupráci 
s magistrátom hlavného mesta. 
Mestská časť tiež aktívne spolupracuje a 
pripomienkuje novovznikajúci centrálny 
„manuál parkovacích zón“ pripravovaný 
magistrátom hl. mesta.    
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V pláne je ďalšie rozširovanie rezidentských 
parkovacích zón v Karlovej Vsi pre prípad, 
že by z akéhokoľvek dôvodu došlo 
k spomaleniu procesu zavedenia centrálnej 
parkovacej politiky v hlavnom meste.  

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) 

 Realizovaný 
a kontinuálne 

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 (zóna 
Hlaváčiková – Veternicová, zóna Silvánska), 
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) 

 Realizovaný 
a kontinuálne 

prebieha 

 Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ  

Kontinuálna bezbariérová úprava 
chodníkov aj tvorba parkovacích zón vo 
vybraných lokalitách MČ KV v roku 2017 sa 
realizovalo 19 ks bezbariérových úprav: 
Hlaváčikova 22 - 1ks, Hlaváčikova 24 - 1ks, 
Veternicova 21 - 2ks, , Pribišova 4 - 2ks, 
Lackova 3 - 2ks, , Tilgnerova pri nadchode 
2ks, Líščie údolie pri poliklinike 2ks a 
nerealizovaných Veternicova 6 - 2ks, 
Baníkova - Tománkova 2ks, Nábělkova - 
Segnerova 3ks 
 
Ďalšie bezbariérové úpravy budú 

realizované počas roka 2021 aj na základe 

analýzy, realizovanej v spolupráci 

s pohybovo znevýhodnenými obyvateľmi 

Karlovej Vsi. Aktuálne prebieha výber tých 

najdôležitejších.  

Prioritne budú realizované:  

Jamnického-Matejkova bezbariérový 

priechod obojstranný 

https://isvs.karlovaves.sk/content/upload/order_PDF_approve/OBJ_3395.pdf
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Púpavová – Pustá chodník asfaltovanie + 

bezbariérová úprava priechod 2x 

obojstranná 

Nová bezbariérová úprava Borská pred OD 

centrum obojstranná 

Bezbariérová úprava Púpavová pri 

nadjazde 2x obojstranná 

ZŠ A. Dubčeka bezbariérová úprava 

priechodu obojstranná.  

Na realizáciu úprav bola v apríli 2021 

v súťaži vybratá spoločnosť, ktorá bude 

poverená realizáciou. Mestská časť bude 

pri realizácii dbať na bezpečnosť a 

funkčnosť takýchto priechodov nielen 

v zónach.  

Z iniciatívy MiÚ sa na kľúčových 
križovatkách mestskej časti realizuje 
osádzanie nového dopravného značenia 
 
Matejkova – H. Meličkovej vodorovná 
úprava pre zvýšenie bezpečnosti 

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 v nadväzujúcej 
infraštruktúre 

 Realizovaný 
a kontinuálne 

prebieha 

 Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ  

Kontinuálne prebieha oprava vybraných 
schodísk v správe MČ 
 
Rok 2016 

- schodiska na Pribišovej pri Poštovej 
- oprava zábradlia pri ZŠ A. Dubčeka 

a schodov na Jamnického ulici 
- oprava schodísk pri bytovom dome 

Jána Stanislava 15 vrátane úpravy 
zámkovej dlažby 

- Gabčíkova - oprava schodov – 
dlažby, oprava časti dlažby na 
Jurigovom nám, úprava nadjazdu 
Nad Lúčkami-Karloveská 

- oprava schodníc na Pribišovej ulici 
- oprava oporných múrov schodiska 

na Pribišovej ulici 
- oprava schodov pro pošte na 

Pribišovej ulici 
- rekonštrukciu schodísk, opravu 

múru, oprava nájazdovej rampy 
pre kočíky, rekonštrukcia časti 
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chodníkov na Pribišovej ulici 
- oprava prepadnutej komunikácie, 

oprava schodov - nájazd pre kočíky, 
oprava schodov - výmena dvoch 
obrubníkov stupňov, oprava 
prepadnutej vozovky a priľahlého 
parkoviska, - oprava chodníka - 
odstránenie "bubna" nad schodmi, 
oprava kočíkového nájazdu do 
bytového domu, oprava 
padajúceho oporného múru, 
oprava vrchných schodov pri 
výmenníkovej stanici, oprava 
prepadávajúceho sa chodníka zo 
zámkovej dlažby – na Hlaváčikovej 
ulici (rôzne popisné čísla) 

- oprava komunikácie na Gabčíkovej 
1 

- oprava schodov do predajne 
Samoška z Jurigovho námestia 

- nadchod z Adámiho na Jurigovo 
námestie ponad ulicu L. Sáru - 
oprava povrchu + dve vpuste na 
odvod vody z nadchodu 

- odlepená dlažba schodov – oprava 
na Gabčíkovej 6 

 
Rok 2017 

- oprava schodov a poškodeného 
zábradlia na Ľ. Fullu 

- oprava poškodených schodov 
Adámiho 20-26 

- oprava povrchu chodníka nad 
schodmi Adámiho 16 

- oprava zábradlia – Nad lúčkami 45-
55 

- oprava dlažby – Pribišova schody 
ku papierníctvu 

- oprava schodov – Pribišova – pri 
Bille 

- oprava povrchu chodníka pred 
podchodom na Levárskej 

- oprava poškodenej dlažby na 
schodoch – Kuklovská 11 

- podvihnutie vodovodných 
poklopov – Kuklovská 9-39 

- oprava chodníka J. Stanislava 27 
- úprava nájazdu pre kočíky- 
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Púpavova 28 
- stavebné úpravy – vybudovanie 

nábehu pre autá pri fare – Ľ. Fullu 
- oprava prepadnutého chodníka pri 

škôlke Adámiho 11 
- oprava zábradlia Pribišova 2 
- oprava poškodeného chodníka v 

areáli ZŠ Majerníkova 
- oprava povrchu chodníka pri 

detskom ihrisku Levárska 
- oprava dlažby na Karloveskej pre 

centrom pre nevidiacich 
- oprava rozbitých schodov pri 

kostole Dlhé Diely 
- opravné a dokončovacie práce 

rekonštrukcie schodiska na 
Dlhodielskom námestí pri Poštovej 
banke 

 
Rok 2018 

- rekonštrukcia vonkajšieho 
schodiska, pre umožnenie 
priameho prístupu z areálu školy SŠ 
Tilgnerova 14 do časti školského 
komplexu „blok F – jednopodlažný 
komplex telocviční“ 

Rok 2019 
- odstránenie výtlku na ulici 

Veternicová 23, oprava schodiska 
na ulici Adámiho (oprava stupňov) 

 
Rok 2020 

- oprava betónového schodiska na 
ulici Jána Stanislava 

- oprava prepadávajúcich sa stupníc 
na schodisku na Námestí sv. 
Františka 

- oprava schodísk Silvánska, 
Levárska, Kuklovská, v areáli MŠ Ľ. 
Fullu 12 

 
Bezbariérová úprava chodníkov pri 
rekonštrukciách ciest je nastavená vždy 
dnes aj v budúcnosti  

Špecifický cieľ 9.2: Živé, 
kvalitné, bezbariérové a 
estetické mestské 
verejné priestory 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 
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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) 

 Realizovaný 
a kontinuálne 

prebieha 

 Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ  

Osadenie fitnes prvkov  vo verejnom 
priestore vo forme pingpongových stolov, 
betónový futbal, lavičky, recyklácia, 
agátové drevo, mestská lavička ( Líščie 
údolie, vnútroblok Karloveská, Hlaváčikova, 
Veternicova, Nábělkova). Osadenie 
pingpongových stolov, streetworkoutov. 
Výmeny a repasy lavičiek a malých 
smetných košov. 

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) 

Realizovaný 
a kontinuálne 

prebieha 

Referát riadenia 
projektov MiÚ, 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ 

V rokoch 2017 – 2020 bolo v MČ 
vysadených spolu 117nových stromov: 
2017 – 44 stromov 
2018 – 18 stromov 
2019 – 42 stromov  

2020 – 13 stromov 

 

Dendrologický prieskum a 

pasportizácia  drevín v KV prebieha 

priebežne počas roka 

 

Dendrologické prieskumy v MŠ a ZŠ 

sú vykonávané pravidelne každý rok. 

 

Vznik kvitnúcich lúk Kempelenova, 

Karloveská, Líščie údolie, Fadruszova, 

F. Kostku, Pernecká, Tilgnerova,… 

 
Kosenie šetrným spôsobom po verejnej 
diskusii.  
 
Režim kosenia: 
Veternicová 12 – 180,31 m2 , lúka 

zmenený režim kosenia  podľa posúdenia 

BROZ /Bratislavské regionálne 

ochranárske združenie/ 

Veternicová ul. /pri zastávke/ - 80,68 m2, 

vysiata lúka VPS Karlova Ves r. 2021    

kosenie podľa potreby 

Školský areál Majerníkov ul. – 210,56 m2,  

573,78 m2, 157,44 m2, 601,43 m2,446,25 

m2, spolu: 1989,46 m2, lúka  zmenený 
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režim kosenia  podľa posúdenia BROZ 

/Bratislavské regionálne ochranárske 

združenie/ 

Hlaváčikova ul. /jama/ - 553,35 m2, lúka  

zmenený režim kosenia 2x ročne 

Majerníkova 58 – 269,7 m2, lúka  zmenený 

režim kosenia  podľa posúdenia BROZ 

/Bratislavské regionálne ochranárske 

združenie/ 

Baníkova ul. - 2379,8 m2, lúka  zmenený 

režim kosenia 2x ročne 

Tilgnerova ul. – 250,71 m2, vysiata lúka 

VPS Karlova Ves r. 2021    kosenie podľa 

potreby 

Kempelenova ul. – 378,37 m2, vysiata lúka 

VPS Karlova Ves r. 2019    kosenie podľa 

potreby 

Čárskeho ul. – 1404 m2, lúka  zmenený 

režim kosenia 2x ročne 

Čárskeho ul. – 70,4 m2, inkarnát  kosenie 

2x ročne 

Park SNP – 220,46 m2, vysiata lúka VPS 

Karlova Ves r. 2020    kosenie podľa 

potreby 

Park SNP – 181,12 m2, lúka zmenený 

režim kosenia 2x ročne 

Námestie sv. Františka - 19,8, m2, vysiata 

lúka VPS Karlova Ves r. 2020    kosenie 

podľa potreby 

Námestie sv. Františka - 46,46 m2, 120,45 

m2  spolu 166,91 m2, vysiata lúka VPS 

Karlova Ves r. 2021    kosenie podľa 

potreby 

Pernecká ul. – 70,4 m2, vysiata lúka VPS 

Karlova Ves r. 2020    kosenie podľa 

potreby 
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Púpavova ul. – 1002,24 m2, 1488,7 m2    

spolu: 2480,94 m2, lúka  striedavé kosenie 

Silvánska ul. – 2288 m2, lúka zmenený 

režim kosenia 2x ročne 

Segnerova ul. /zastávka/ - 112,34 m2, 

vysiata lúka VPS Karlova Ves r. 2020    

kosenie podľa potreby 

Tilgnerova  ul. /školský areál/ - 1916,46 

m2, lúka zmenený režim kosenia 2x ročne 

Kontinuálne prebieha odstraňovanie 
invazívnych drevín v objeme 20-30 ks 
ročne. Vo väčšom rozsahu sa táto činnosť 
má realizovať aj MČ aj magistrátom hl. 
mesta po roku 2021  
 
Úzka spolupráca referátu životného 
prostredia mestskej časti pri výsadbe 
zelene, stromov a okrasných drevín. 
Vnútrobloky a ulice Beniakova (projektové 
odd.), svah Nad lúčkami a svah pod 
Kuklovskou (magistrát), Janotova, park 
Kaskády, park Kempelenova, Pod 
Rovnicami, Tománkova, vnútroblok 
Majerníkova, Hlaváčiková, Školské nám., 
Veternicová a Pribišova (projektové odd. 
v spolupráci s odd. životného prostredia), 
športový areál ZŠ A. Dubčeka a svah 
Hlaváčiková (sadila BROZ) 
 
Revitalizácia vegetačných plôch na 
Pribišovej, park Kempelenova, fontána na 
Jurigovom nám. Školské nám.  
 
Od 2016 do súčasnosti – v rámci projektov 
PERFECT, DELIVER a MITADAPT                                     
Pripravená pasportizácia zelene v KV – ako 
súčasť interaktívnej mapy KV: 
https://mapa.karlovaves.sk/ (v roku 2021 
zbieha nová pasportizácia zelene 
a interaktívna mapa bude na jej základe 
po skončení pasportizácie aktualizovaná)  
Pripravená Stratégia a Akčný plán zelenej 
infraštruktúry v KV: 
https://www.karlovaves.sk/wp-
content/uploads/Strategia-zelenej-

https://mapa.karlovaves.sk/
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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 
 
Projekt hospodárenia so zrážkovou vodou 
s názvom „Kaskády – modelové riešenie 
zrážkových vôd na verejnom 
priestranstve” - realizácia vďaka podpore 
zo zdrojov európskych programov Interreg 
Europe (PERFECT), LIFE (DELIVER) 
 a Nórskych grantov (MITADAPT). 

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. Zvýši 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. Téma bikeshering viď 
informácie v bode 7.1.2 

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) 

Realizovaný 
a kontinuálne 

prebieha  

 Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ 

Prebieha kontinuálna komunikácia so 
správcami a SVB , OZ. 
V roku 2021 prebehla pasportizácia 

všetkých vnútroblokových priestorov. 

Pripravuje sa koncepcia vybavenia 
vnútroblokov pre trávenie času rôznych 
vekových kategórií – špecifikácia potrieb. 
 
Výsadba nových dlhovekých drevín vo 
viacerých vnútroblokoch v rámci MČ 

Aktivita 9.2.5:  
Odstrániť bariérovosť 
verejných 
priestorov 

 Realizovaný a 
kontinuálne 

prebieha 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ  

Oprava starých chodníkov na nové 
bezbariérové chodníky 

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Akcny-plan_zelena-infrastruktura_web.pdf
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Akcny-plan_zelena-infrastruktura_web.pdf
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Akcny-plan_zelena-infrastruktura_web.pdf
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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) 

Realizovaný 
a kontinuálne 

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 
Veternicova, realizácia  fontány na pitie 
námestí Pribišova a nám. Sv.Františka – 
realizované v roku 2016, extenzívna 
zelená strecha na MiÚ (grant OP KŽP – 
38 761 EUR,  MČ – 879 EUR) 
2020 – výsadba stromov a trvalkových 
záhonov na pešej zóne Pribišova 
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Aktivita 9.2.7:  
Vytvoriť podmienky na 
venčenie psov 
(vytvorenie areálu, 
kontrola, prevencia, 
nakladanie s odpadmi) 

 Realizovaný a 
kontinuálne 

prebieha 

 Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia 

MiÚ 

Poskytovanie vreciek na psie 
exkrementy pre majiteľov psov MČ KV 
 
Bola realizovaná príprava podkladov pre 
budovanie psieho parku na Dlhých Dieloch. 
Jeho realizácia sa však nakoniec 
neuskutoční. 
 
Pasportizácia košov na psie exkrementy 
a výmena poškodených košov. 

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  a MITADAPT– v 
príprave aktualizácia Klimatického 
akčného plánu pre mestskú časť 
Bratislava-Karlova Ves, vrátane plánu 
zníženia emisií CO2 a prispôsobenia sa 
podmienkam meniacej sa klímy 
(Klimatický akčný plán pre KV schválený 
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 
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Úloha 9.3.1.2:  
Príprava projektu na 
zmierňovanie dopadov 
klímy – generel 

Realizovaný 

Referát riadenia 
projektov MiÚ, 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ 

implementácia projektu DELIVER 
(15.06.2018-15.06.2023): 
http://odolnesidliska.sk/o-projekte/  
 
implementácia projektu MITADAPT 
( 06.11.2020 – 06.11.2023) 
https://mitadapt.sk/  
 
Prebieha kontrola a pasportizácia verejnej 
zelene a drevín v areáloch ZŠ a MŠ 

Aktivita 9.3.2:  
Vytvoriť programy 
adaptácie na klimatické 
zmeny 

Realizovaný 

Referát riadenia 
projektov MiÚ, 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ 

implementácia projektu DELIVER 
(15.06.2018-15.06.2023): 
http://odolnesidliska.sk/o-projekte/  
 
implementácia projektu MITADAPT 
( 06.11.2020 – 06.11.2023) 
https://mitadapt.sk/  
 
Klimatický akčný plán pre KV schválený na 
MiZ 30.06.2020  

Úloha 9.3.2.1:  
Zaviesť udržateľné 
hospodárenie s 
dažďovými vodami 
(podpora zelených 
striech, projekt retencie 
Dlhých Dielov a oblasti 
Líščie údolie) 

Realizovaný 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. 

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


 60 
 

 

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

Realizovaný  
a kontinuálne 

prebieha 

Oddelenie 
dopravy 

a životného 
prostredia MiÚ  

Prebieha kontinuálna výmena informácií s 
MLB, ktoré zodpovedajú za stav lesa v tejto 
lokalite 
 
V nasledujúcich obdobiach je očakávaná 
ešte užšia spolupráca s Mestskými lesmi 
Bratislavy najmä v oblasti informovanosti 
verejnosti. 

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

Realizovaný 
a kontinuálne 

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 opatrenia + zelená stena 
Veternicova a zelená strecha MiÚ (grant 
OP KŽP – 59 71 5EUR,  MČ – 3143 EUR) 

Úloha 9.3.2.4:  
Vytvoriť podmienky na 
aktívne znižovanie 
energetickej náročnosti 
budov 
vo vlastníctve mestskej 
časti 

Realizovaný 
a kontinuálne 

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 

vlastníctve 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+ (vodozádržné opatrenia, 

zateplenie striech aj fasády, prevetranie 

objektu) a postupné rekonštrukcie striech 

MŠ so zateplením. 
 



 61 
 

 

Úloha 9.3.2.5:  
Aktívne ovplyvňovať 
udržateľnú obnovu 
bytového fondu   Neprebieha 

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 

 Realizovaný 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 
priestorov v mestskej 
časti 

Hodnotenie 
naplnenia 

cieľa 
Oddelenie Monitoring naplnenia cieľa / aktivity 

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 zrealizované, 
keďže aktuálne legislatívne podmienky 
(platný zákon č.50/1976 Zb. v znení 
aktuálnych predpisov, t.j. stavebný zákon) 
neumožňujú obstarať strategický 
územnoplánovací podklad, resp. 
územnoplánovaciu dokumentáciu, pre celé 
územie mestskej časti. 

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

Realizovaný 
a kontinuálne 

prebieha 

Referát územného 
rozvoja MiÚ 

MČ BA-Karlova Ves iniciovala naplnenie 
aktivity v spolupráci s Hlavným mestom SR 
Bratislava prostredníctvom účasti 
na príprave architektonicko-krajinárskej 
súťaže – Rekonštrukcia verejných 
priestranstiev na Jurigovom námestí. 
Súťaž by mala byť vyhlásená v máji 2021. 
Vyhlasovateľom súťaže bude Hlavné 
mesto SR Bratislava a Metropolitný 
inštitút Bratislavy.  

http://odolnesidliska.sk/o-projekte/
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Aktivita 9.4.3.: 
Zabezpečiť obstaranie, 
spracovanie a schválenie 
územnoplánovacích 
dokumentácií vybraných 
zón (zonálnych 
územných plánov) 

Realizovaný 
a kontinuálne 

prebieha  

Referát územného 
rozvoja MiÚ 

Aktivita je v procese realizácie, MČ BA-
Karlova Ves aktuálne obstaráva viacero 
územných plánov zón (ÚP-Z). 
Obstarávanie „ÚP-Z Dlhé Diely 4-5“ sa 
v súčasnosti nachádza v etape návrhu ÚP-Z. 
V procese obstarávania predmetného ÚP-Z 
boli doteraz zrealizované prípravné práce, 
boli spracované prieskumy a rozbory, bolo 
spracované zadanie a zabezpečené jeho 
prerokovanie s orgánmi, organizáciami 
a s verejnosťou, boli vyhodnotené 
pripomienky, námietky a podnety, ktoré 
miestny úrad získal od orgánov, organizácií 
a verejnosti v procese prerokovávania 
návrhu zadania ÚP-Z. Následne bol 
spracovaný návrh ÚP-Z. 
Obstarávanie „ÚP-Z Dlhé Diely 6“ sa 
v súčasnosti nachádza v etape návrhu ÚP-Z. 
V procese obstarávania predmetného ÚP-Z 
boli doteraz zrealizované prípravné práce, 
boli spracované prieskumy a rozbory, bolo 
spracované zadanie a zabezpečené jeho 
prerokovanie s orgánmi, organizáciami 
a s verejnosťou, boli vyhodnotené 
pripomienky, námietky a podnety, ktoré 
miestny úrad získal od orgánov, organizácií 
a verejnosti v procese prerokovávania 
návrhu zadania ÚP-Z. Následne bol 
spracovaný návrh ÚP-Z. Práce na „ÚP-
Z Dlhé Diely 6“ boli v roku 2019 
pozastavené vzhľadom na skutočnosť, že 
predmetný ÚP-Z nie je na obstaranie 
a spracovanie určený v platnom Územnom 
pláne Hlavného mesta SR Bratislavy, 
rok 2007, v znení zmien a doplnkov. 
Obstarávanie „ÚP-Z Karloveská zátoka“ sa 
v súčasnosti nachádza v etape návrhu ÚP-Z. 
V procese obstarávania predmetného ÚP-Z 
boli doteraz zrealizované prípravné práce, 
boli spracované prieskumy a rozbory, bolo 
spracované zadanie a zabezpečené jeho 
prerokovanie s orgánmi, organizáciami 
a s verejnosťou, boli vyhodnotené 
pripomienky, námietky a podnety, ktoré 
miestny úrad získal od orgánov, organizácií 
a verejnosti v procese prerokovávania 
návrhu zadania ÚP-Z. V súčasnosti sa 
pripravuje spracovanie návrhu ÚP-Z. 
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Obstarávanie „ÚP-Z Karlova Ves – Líščie 
údolie“ sa v súčasnosti nachádza v etape 
zadania pre spracovanie ÚP-Z. Aktuálne sú 
vyhodnocované uplatnené pripomienky, 
stanoviská a námietky, ktoré miestny úrad 
získal od orgánov, organizácií a verejnosti 
k prerokovávanému návrhu zadania ÚP-Z. 
V procese obstarávania predmetného ÚP-Z 
boli doteraz zrealizované prípravné práce, 
boli spracované prieskumy a rozbory, bol 
spracovaný návrh zadania a zabezpečené 
jeho prerokovanie s orgánmi, 
organizáciami a verejnosťou. 
Práce na „ÚP-Z Janotova – Hany 
Meličkovej“ boli v roku 2019 pozastavené 
vzhľadom na skutočnosť, že predmetný ÚP-
Z nie je na obstaranie a spracovanie určený 
v platnom Územnom pláne Hlavného 
mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení 
neskorších zmien a doplnkov.  
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Príloha 1: STRUČNÝ REPORT NEPLÁNOVANÝCH „COVID 19“ ŠPECIFICKÝCH ČINNOSTÍ ODD. ŠKOLSTVA 

ĎALŠIE ČINNOSTI ODD. ŠKOLSTVA V OBDOBÍ PANDÉMIE 

V rámci roka marec 2020 – apríl 2021 – sme ako zriaďovateľ spolupracovali a usmerňovali ZŠ a MŠ v novej 

situácii, v ktorej sme sa ocitli v dôsledku pandémie. Situácia sa vyvíja dynamicky, rozhodnutia je nutné 

prijímať z týždňa na týždeň (niekedy zo dňa na deň) v závislosti od uznesení vlády SR, vyhlášok a opatrení 

ÚVZ SR, rozhodnutí a manuálov ministerstva školstva, pokynov Štátneho pedagogického ústavu. Bolo 

nutné upraviť a prispôsobiť aj pracovno-právne vzťahy, zaviesť dištančné vzdelávanie, vybaviť školy 

hygienickými a dezinfekčnými prostriedkami, ochrannými pomôckami z rozpočtu MČ, škôl aj zo štátneho 

rozpočtu. Bolo nutné citlivo reagovať a komunikovať s rodičmi. MČ koordinovala postup riaditeľov ZŠ/SŠ 

vo veci otvárania škôl a školských zariadení s ohľadom na vývoj pandémie. Keďže situácia priniesla zvýšené 

náklady na počítačové vybavenie, dezinfekciu, ochranu pred vírusom COVID-19 mestská časť ako 

zriaďovateľ spolu so školami využila rôzne schémy a dotácie z ministerstva školstva.  

1. v roku 2020 bol v rámci dohodovacieho konania  vyplatené pre zamestnancov ZŠ príspevok na 
odmeny v súvislosti covid 19 (spolu 23 934) 

2. rovnako v rámci dohodovacieho konania bol vyplatený príspevok na výdavky spojené 
s dištančným vzdelávaním v ZŠ (spolu 12 000) 

3. v 2020 bol vyplatený v rámci dohodovacieho konania aj príspevok na výdavky spojené 
s pandémiou pre ZŠ (spolu 23 367) 

4. vzdelávacie poukazy počas krízovej situácie je možné použiť na účel, kt. bezprostredne súvisí so 
zabezpečím opatrení na riešenie krízovej situácie 

5. v roku 2020 bola ZŠ Tilgnerova  úspešná v rozvojovom projekte Čítame radi (financie na nákup 
kníh do knižníc) – 800 Eur a v roku 2021 bola úspešná ZŠ Karloveská s pokračovaním tohto 
projektu Čítame radi 2 (tiež 800 Eur) 

6. MŠ Kolískova a MŠ Majerníkova 11 uspeli v rozvojovom projekte múdre hranie (každá po 1 000 
Eur) 

7. ZŠ sa v roku 2020 neúspešne zapojili do žiadostí o dotácie na zlepšenie vybavenia v ŠJ, tohto 
roku s rovnakým výsledkom do rozvojového projektu na ten istý účel. 

8. MČ žiadala o dotáciu v projekte Podpora udržania zamestnanosti v materských školách a získala 
320 000 EUR 
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Príloha 2: Akčný plán pre napĺňanie cieľov mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na roky 2021 a 2022 

 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (skrátene PHSR alebo 

Program rozvoja mestskej časti) je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú 

predstavu o budúcnosti rozvoja mestskej časti. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o 

podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Garantom Programu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja je Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, užívateľmi programu sú všetci občania, 

podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v mestskej časti.  

Realizácia Programu rozvoja mestskej časti je podmienkou zlepšenia kvality života obyvateľov, ktorí tu 

nie sú postavení do pasívnej úlohy, ale spolupracujú ako partneri. Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa tvoril v roku 2016. Predložený materiál spresňuje 

plánovanie aktivít na najbližšie obdobie s cieľom konať v zmysle platného strategického dokumentu. 

V zmysle uznesenia číslo 153/2020 z 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves zo dňa 22.9.2020 aktualizujeme a predkladáme plán napĺňania jednotlivých činností 

v jednotlivých kapitolách PHSR vo vzťahu k plánovaným rozpočtovým prioritám mestskej časti Karlova 

Ves pre obdobie 2021 a 2022. Zatiaľ čo úlohou strategického dokumentu PHSR z roku 2016 bolo vytýčiť 

základnú víziu a priority na nasledujúce 8 ročné obdobie, aktualizovaný akčný plán slúži ako podklad pre 

plnenie úloh v strednodobom horizonte, ktorý reflektuje na prípadne zmeny a aktuálne reálne potreby 

obyvateľov v mestskej časti Karlova Ves. Akčný plán je teda doplňujúcim dokumentom, ktorý spresňuje 

zadanie jednotlivých úloh pre strednodobý časový horizont.  

Termín plnenia bodov akčného plánu je do konca rozpočtového obdobia 2022. 

Gestorom monitoringu plnenia je kancelária starostky Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, resp. 

menovaná a poverená osoba monitoringom plnenia bodov akčného plánu,, Martin Urbaník. Parciálne 

body plnenia budú priebežne dopĺňané do PHSR dokumentu, resp. najmenej jedenkrát za rok. Poverená 

osoba je zodpovedná za koordináciu a zber aktuálnych informácií z jednotlivých relevantných oddelení 

MiÚ MČ Karlova Ves, ktoré zodpovedajú za plnenie cieľov vymenovaných v PHSR aj v priloženom 

akčnom pláne. Týmto krokom sa aj napĺňa splnenie časti uznesenia v bode C. 
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Oblasť 1: Zvýšená spokojnosť cieľových skupín deti, rodičia, učitelia, dospelí) s kvalitou vzdelávania 

v mestskej časti 

Cieľ/Aktivita Zodpovedné oddelenie Termín dokončenia Rozpočet

Hĺbková obnova MŠ Kolískova 1. etapa** Projektové oddelenie 2021 965000

MŠ Kolískova sociálne zariadenia 2. etapa Projektové oddelenie 2021 65000

Hĺbková obnova ZŠ Dubčeka 1. etapa strecha + 

vybudovanie komunitného centra - združené 

finančné zdroje

Projektové oddelenie
2021 315000

Hĺbková obnova ZŠ Dubčeka - 2. etapa 

združené finančné zdroje
Projektové oddelenie

2022 1815000

Rozšírenie MŠ Kolískova - projekt Investičné oddelenie 2021 10000

Rozšírenie MŠ Kolískova - realizácia** Investičné oddelenie 2022

Multifunkčné ihrisko Spojená škola Tilgnerova - 

združené financovanie
Investičné oddelenie

2021 158000

SŠ Tilgnerova - Fadrusova výdajňa stravy Investičné oddelenie 2022 150000

Pokračovanie rekonštrukcia elektroinštalácie 

Tilgnerova 
Projektové oddelenie

2022 88000

Dopravné ihrisko ZŠ Karloveská Investičné oddelenie 2021 80000

Multifunkčné ihrisko ZŠ Karloveská - projekt Investičné oddelenie 2021 5000

Multifunkčné ihrisko ZŠ Karloveská - realizácia Investičné oddelenie 2021 60000

Modernizácia kuchyne  ZŠ Dubčeka za 

predpokladu získania externých zdrojov 

financovania**

Investičné oddelenie
2022 1600000

Južná vetva hygienické zariadenia Majerníkova 

60
Investičné oddelenie

2022 204000

Školský areál Majerníkova pokračovanie 

revitalizácie* 2022  

 

Oblasť 2: Rozvoj kultúry pre všetky vekové a sociálne skupiny s aktívnym zapojením miestnych 

komunít 

Cieľ/Aktivita Zodpovedné oddelenie Termín dokončenia Rozpočet

Nové projekty spolupráce so ZOO*** Kultúra 2021/2022

Adaptácia malej sály v KCK na sobášnu sieň 

a malé spoločenské podujatia*

Oddelenie správy 

budov 2022

Generálna oprava strechy KCK** Investičné oddelenie 2021 70000

Rekonštrukcia fasády a výmena okien KCK** Investičné oddelenie 2021 110000

Revitalizácia priestorov bývalej pizzerie KCK* Investičné oddelenie 2022  

 

 

 

 



 67 
 

 

Oblasť 3: Rozvoj športu pre všetkých 

Cieľ/Aktivita Zodpovedné oddelenie Termín dokončenia Rozpočet

Beachvolejbalové ihrisko
Ref správy športových 

zariadení 2021 10000

Multifunkčné ihrisko Karloveská Investičné oddelenie 2021 60000

Multifunkčné ihrisko Tilgnerova - združené 

finančné prostriedky
Investičné oddelenie

2021 158000

Oprava basketbalového ihriska a obnova 

doskočiska areál ZS Dubceka

Ref správy športových 

zariadení 2021

Pumptrack projekt**
Ref správy športových 

zariadení 2021

Pumptrack realizácia**
Ref správy športových 

zariadení 2022 150000

Bikross Líščie údolie Iuventa**
Ref správy športových 

zariadení 2021

Rekonštrukcia detského ihriska M. Jančovaj, 

Adámiho (vrátane fitness aj inkluzívnych 

prvkov)

Oddelenie životného 

prostredia
2022 166000

Obnova tréningového hokejbalového ihriska 

na Adámiho
Investičné oddelenie

2022 50000

Hokejbalové ihrisko ZŠ A. Dubčeka Investičné oddelenie 2021 50000

Výmena umelého povrchu futbalového ihriska 

ZŠ A. Dubčeka

Ref správy športových 

zariadení 2021 16000  

 

Oblasť 4: Adekvátnejšia ponuka sociálnych a komunitných služieb a programov reflektujúca reálne 

potreby občanov – obyvateľov mestskej časti aj ľudí prechodne žijúcich na území mestskej časti 

Cieľ/Aktivita Zodpovedné oddelenie Termín dokončenia Rozpočet

Sociálna výdajňa Molecova Oddelenie sociálnych vecí 2021 15000

Komunitný plán sociálnych služieb
Oddelenie sociálnych 

vecí 2021

Príprava súťažných podkladov pre výber 

projektu DSS na Borskej v spolupráci s HM
Investičné oddelenie

2021 5000  

 

Oblasť 5: Vyššia dôvera medzi verejnosťou a samosprávou mestskej časti 

Cieľ/Aktivita Zodpovedné oddelenie Termín dokončenia Rozpočet

Nová webová stránka Kancelária prednostu 2021 3000

Verejná prezentácia väčších projektov 

a participácia verejnosti*
Kancelária prednostu

prebieha  
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Oblasť 6: Vyššia kvalita verejných služieb v samospráve mestskej časti 

Cieľ/Aktivita Zodpovedné oddelenie Termín dokončenia Rozpočet

Transformácia právnej poradne na občiansku 

poradňu so širším zameraním
Kancelária vicestarostu

2021 500

Nadstavba parkoviska L.Fullu Investičné oddelenie 2022 900000

Parkovisko Spojená škola Karloveská 32 - 

projekt
Investičné oddelenie

2022 25000

Inštalácia Wi-Fi siete, v rámci projektu WiFi4EU 

Podpora internetového pripojenia v miestnych 

spoločenstvách**

Projektové oddelenie

2021 15000

Projekt nadstavby parkoviska Pustá** Investičné oddelenie 2022 30000

Elektronizácia služieb MČ Kancelária prednostu 2022 0  

 

Oblasť 7: Príjemné prostredie na rekreáciu 

Cieľ/Aktivita Zodpovedné oddelenie Termín dokončenia Rozpočet

Školský areál ZŠ A.Dubčeka - revitalizácia*
Ref správy športových 

zariadení 2021

Revitalizácia parku Púpavova
Oddelenie životného 

prostredia 2021 44500

Revitalizácia okolia KCK, nová dlažba
Oddelenie životného 

prostredia, HM 2021 60000

Revitalizácia parku Kaskády 1. aj 2. etapa - 

združené finančné zdroje
Projektové oddelenie

2021 44700

Vybudovanie parku Karloveská** HM 2021 300000

Výmena kamienkov ihrisko Pribišova
Oddelenie životného 

prostredia 2022 60000

Rekonštrukcia detského ihriska na Adámiho
Oddelenie životného 

prostredia 2022 166000

Zatienenie 5 detských pieskovýsk Projektové oddelenie 2021 10000  

 

Oblasť 8: Rozvoj malého a stredného podnikania nezaťažujúceho životné prostredie 

Cieľ/Aktivita Zodpovedné oddelenie Termín dokončenia Rozpočet

Revitalizácia verejného priestoru pri OD 

centrum*

HM, Oddelenie 

životného prostredia 2022  
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Oblasť 9: Zdravé, bezpečné, bezbariérové a atraktívne priestory pre život v mestskej časti 

Bazén spúšťacie zariadenie pre osoby so 

zdravotným znevhodnením**

Ref správy športových 

zariadení 2022 7000

Štúdia a projekt rozšírenia Vretenovej 

chodníka a cyklotrasy Oddelenie dopravy 2021 7000

Regulácia parkovania cintorín Slávičie údolie** HM 2022
Revitalizácia plochy pred starým Karloveským 

cintorínom** HM, Marianum 2021

Ihrisko s prvkami pre deti so zdravotným 

znevýhodnením

Oddelenie životného 

prostredia 2022

súčasť 

rozpočtu 

rekonštrukcie 

detského 

ihriska 

Adámiho

2. etapa chodník a rozšírenie komunikácie 

Svrčia** Investičné oddelenie 2022

Revitalizácia vybraného vnútrobloku so 

zameraním na staršiu generáciu*

Oddelenie životného 

prostredia 2022

Chodník Pernecká realizácia Investičné oddelenie 2021 220000

Chodník Sumbálova realizácia Investičné oddelenie 2021 60000

Chodník Mokrohájska realizácia Investičné oddelenie 2022 39000

Projekt chodníka Sološnícka Investičné oddelenie 2022 10000

Zelená strecha a zelené steny - združené 

finančné zdroje Projektové oddelenie 2021 39000

 

 

Vysvetlívky: 

*v závislosti od zdrojov, ktoré uvoľní MIZ v rozpočte 2022 

**externé zdroje – v prípade, že sa mestskej časti podarí uspieť žiadosti o granty, prípadne 

finančné/nefinančné dary 

***spolupráca so ZOO – nekapitálové výdavky 

 

 


