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3. ročník Kultúrneho a športového leta 
 

Kultúrne a športové leto sa už tradične nesie nielen v rozmanitej dramaturgii, ale je aj prehliadkou                
jednotlivých karloveských reálií. Dramaturgia podujatí je veľmi citlivo vystavaná v kontexte           
žáner/miesto. Podujatia, ako celok, sú týmto výnimočné a jedinečné a sú tým aj zážitkovo              
nenahraditeľné, preto sa v prípade nepriaznivého počasia tieto podujatia rušia bez náhrady. Z             
finančného hľadiska hradíme len uskutočnené podujatia. V rámci kultúrneho a športového leta sú             
všetky podujatia pre návštevníkov zadarmo. Tento rok sme zaznamenali opäť zvýšený záujem o tieto              
podujatia. Taktiež nás oslovili pre prípadné ďalšie spolupráce rôzne združenia a umelci s ponukami              
na rôznorodé typy spoluprác. Stali sme sa inšpiráciou aj pre ostatné mestské časti.  
 
Celoročne, t. j. aj počas kultúrneho leta, zbierame a spracovávame písomné spätné väzby od              
občanov z rôznych kultúrnych podujatí. Občania v nich vyjadrujú svoj pozitívny/negatívny postoj k             
podujatiu, vyjadrujú podnety na zlepšenie, informujú nás prostredníctvom, ktorých kanálov          
vyhľadávajú kultúrny program, prípadne uvádzajú svoje kontaktné údaje pre potreby newslettera           
(e-mailového informačného a propagačného materiálu) s ich súhlasom o poskytnutí osobných údajov.            
Získané informácie následne spracovávame pre potreby zvýšenia kvality podujatí na základe           
získaných väzieb od občanov, pokiaľ je to možné, vždy k najbližšiemu plánovanému podujatiu.             
Prostredníctvom informácií od občanov postupne nastavujeme aj celoročnú dramaturgiu         
Karloveského centra kultúry na základe vyjadrených občianskych preferencií, ďalej propagáciu, kde           
zisťujeme ktoré informačné línie sú najefektívnejšie, budujeme značku Kamel klubu/KCK a zároveň            
podnecujeme k aktívnemu vyhľadávaniu (kultúrneho) programu mestskej časti Karlova Ves. Týmto           
deklarujeme samospráva - otvorený úrad.  
 
Tretí ročník Kultúrneho a športového leta sme oproti minulému ročníku posilnili o hudobnú             
dramaturgiu v spolupráci s prevádzkou Mark Twain. Reálie Karloveského ramena ponúkli           
návštevníkom ďalšiu hudobnú lahôdku. Hudobný žáner folk kladie dôraz na myšlienku obsiahnutú v             
texte. Zátišie Karloveského ramena ponúka jedinečnú možnosť vyniknúť tomuto tzv. ľudovému žánru            
pesničkárov. Podstatou folkovej piesne a jej najcharakteristickejším rysom je schopnosť aktuálne,           
adresne a obsahovo konkrétne reagovať na najrôznejšie stránky spoločenského diania. Folk vznikol            
ako protiklad proti konvenčnému a skomercionalizovanému popu. Oddelenie kultúry v rámci svojich            
priorít a cieľov vníma spoločensko-kultúrne dianie a snaží sa napĺňať dramaturgiu hodnotnými            
žánrami s profesionálnymi účinkujúcimi. Cyklus večerov sme nazvali Folkové koncerty u Marka            
Twaina. 
 
V rámci kultúrneho a športového leta sme ideovo a organizačne pripravili nasledovné dramaturgie a              
formáty. Na podujatiach sa podielalo oddelenie kultúry, Miestna knižnica a Karloveský športový klub. 
 

● Folkové koncerty u Marka Twaina v spolupráci s prevádzkou Mark Twain 
● Komorné koncerty v Botanickej záhrade v spolupráci s Bratislavským a kultúrnym           

informačným strediskom a Botanickou záhradou Univerzity Komenského. 
● Rozprávkové pondelky a rodinné tvorivé dielne 
● Filmové leto v Líščom údolí 
● Festival čítania, organizovala Miestna knižnica 
● Športové leto vo Vodárenskej záhrade, organizoval Karloveský športový klub v spolupráci s            

Vodárenským múzeom 
 
 
 
 
 



Vecné vyhodnotenie  
 

Folkové koncerty u Marka Twaina 
 

Tento ročník sme posilnili hudobnú dramaturgiu avizovaným a už spomínaným 
folkovým žánrom. Na scéne sa predstavili profesionálni hudobníci, ktorí vo svojej autorskej 
tvorbe mapujú spoločenský život na Slovensku a brilantne nám ho podávajú v hudobnom 
jazyku.  

Financovanie: Koncert 150€ s DPH z rozpočtu MČ 
 

 

Dátum Miesto Čo Návštevnosť 

8. 7.  Karloveské rameno / Mark 
Twain 

Nany Hudák 80 ľudí 

5. 8.  Karloveské rameno / Mark 
Twain 

Peter Janků 75 ľudí 

2. 9.  Karloveské rameno / Mark 
Twain 

Ado Juráček 70 ľudí 

 
 
Komorné koncerty v Botanickej záhrade 
 

Už tradične sme v spolupráci s Bratislavským informačným a kultúrnym strediskom a            
Botanickou záhradou Univerzity Komenského pripravili sériu úspešných komorných koncertov v          
Botanickej záhrade. Koncerty sa tešia veľmi veľkej obľube a z roka na rok je návštevnosť výššia.                
Vhodné sú pre všetky vekové kategórie. Takžiež sme tento rok zaznamenali aj veľký záujem umelcov               
hrať v týchto prekrásnych reáliách. Žiaľ, počasie nám neprialo ani pri jednom koncerte. Z tohto               
dôvodu sme neodohrali ani jeden hudobný koncert. 

Financovanie: Honoráre hradí plne BKIS. 
 

Dátum Miesto Čo Návštevnosť 

9. 7.  Botanická záhrada  Spectrum Quartett zrušené 

6. 8.  Botanická záhrada  SwinGang zrušené 

3. 9.  Botanická záhrada Andrea Bučko & Mária Kmeťková zrušené 

 
Rozprávkové pondelky / Rodinné kreatívne dielne  
 

Pravidelne každý pondelok sa striedavo na Nám. sv. Františka a Pribišovej ul. na Dlhých              
dieloch konala séria rozprávok a rodinných kreatívnych dielní pre deti a ich rodičov. Rozprávky sa v                
závislosti od interakcie malých divákov pohybovali v časovom rozpätí 40-50 minút. Rodinné dielne sa              
v časovom rozsahu pohybovali okolo 90 minút, v závislosti od príchodu rodičov a detí. Dielne boli                
zamerané edukačne na rozvíjanie jemnej detskej motoriky v predškolskom veku. Deti si vytvorené             
diela odnášali domov a majú tak možnosť si tento príjemný zážitok a radosť zo strávených chvíľ                
neustále pripomínať. Počas mesiacov júl a august sme odprezentovali celkom 5 divadelných            



predstavení a 3 kreatívne dielne pod vedením skúsenej lektorky rôznych výtvarných techník.            
Priemerný počet divákov na podujatí sa oproti minulému roku zvýšil zo 47 na 77,5.  

Zaznamenali sme zvýšený záujem o podujatia rodinného charakteru a preto budeme v rámci             
rozpočtu na rok 2018 na túto skutočnosť prihliadať a apelovať nielen v rámci kultúrneho leta.  

Financovanie: Rozprávka 150€ s DPH, rodinné dielne 50€ s DPH aj s materiálom z rozpočtu               
MČ 
 

Dátum Miesto Čo Návštevnosť 

3. 7.  Nám. sv. Františka Divadlo pod hríbikom / Poprepletko 80 ľudí 

10. 7.  Pribišova, Dlhé Diely Divadlo zo šuflíka / Zlatá rybka 90 ľudí 

17. 7.  Nám. sv. Františka Rodinné kreatívne dielne / Drôtikovanie 60 ľudí 

24. 7.  Pribišova, Dlhé Diely Rodinné kreatívne dielne / Decoupage zrušené 

31.7. Nám. sv. Františka Divadlo Žihadlo / Kohútik a sliepočka 80 ľudí 

7. 8.  Pribišova, Dlhé Diely CirKus-Kus / Rozprávky z manéže, 
Aladin 

90 ľudí 

14. 8.  Nám. sv. Františka Rodinné dielne / Výroba brošní 60 ľudí 

21. 8.  Pribišova, Dlhé Diely Rodinné dielne / Výroba 3D dekorácii 70 ľudí 

28. 8. Nám. sv. Františka Divadlo na hojdačke / Posledný 
dinosaurus 

90 ľudí 

 
 
Letné kino v Líščom údolí 
 

Pravidelne každý piatok vo večerných hodinách sa v Parku SNP (Líščie údolie) premietala             
séria filmov, ktorých dramaturgia bola vytvorená aj v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových             
klubov. Repertoár tento rok tvorila prevažne česká (európska) kinematografia komediálneho,          
charakteru. Počas mesiacov júl a august sme premietli celkovo 9 filmov. Filmové premietania sú              
taktiež vhodným nositeľom užitočných informácií pre mestskú časť, nakoľko pravidelne pred           
premietaním informujeme o najbližších aktivitách mestskej časti. Okrem dramaturgie zabezpečujeme          
organizačne aj pohodlie pri sledovaní filmových premietaní, a to občerstvenie z externých zdrojov,             
zdravotnú službu, prenájom diek za vratnú zálohu a repelenty.  

Priemerná návštevnosť na filmovom premietaní je 122 ľudí V minulom roku bola priemerná             
návštevnosť 160 návštevníkov. V tomto prípade to neznamená pokles záujmu o tento formát ale              
nárast takýchto podujatí aj v iných mestských častiach. Taktiež sme vyhoveli našim obyvateľom a              
filmové premietanie sme presunuli zo štvrtka, kedy je tu ešte celá Bratislava na piatok, tak aby sme                 
nerušili v pracovnom týždni miestnych obyvateľov.  

Financovanie: Filmy sa od distribučných spoločností pohybujú v rozsahu od 36 - 120€ s DPH. 
,  

Dátum Miesto Čo Návštevnosť 

7. 7. Líščie údolie (Park SNP) Trabantom do posledného dychu 120 ľudí 

14. 7.  Líščie údolie (Park SNP) Skřítek 90 ľudí 

21. 7.  Líščie údolie (Park SNP) Paradise Trip 130 ľudí 



28. 7.  Líščie údolie (Park SNP) 2Bobule 70 ľudí 

4. 8.  Líščie údolie (Park SNP) Baba z ľadu 300 ľudí 

11. 8.  Líščie údolie (Park SNP) Cafe Society zrušené 

18. 8.  Líščie údolie (Park SNP) Gympl 60 

25. 8.  Líščie údolie (Park SNP) Cesta z mesta 90 ľudí 

1. 9.  Líščie údolie (Park SNP) Cesta do lesa zrušené 

 
 
Letný festival čítania v Karloveskej knižnici 
 

Komunita okolo Karloveskej knižnice sa počas roka rozrástla a zaznamenali sme veľký            
záujem o rôzne druhy formátov nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Knižnica sa okrem svojej                
základnej činnosti orientuje aj na profesionálnu alternatívu a podujatia s tým spojené.  

Počas mesiacov júl a august sme pripravili 2 letné čítania v Karloveskej knižnici o 10.00 h.                
Primárnym divákom podujatia sú rodiny s deťmi. Priemerný počet divákov na podujatí je 50.  

Financovanie: bezplatné 
 
 

 

Dátum Miesto Čo Návštevnosť 

13. 7.  Karloveská knižnica Osobnosti čítajú deťom 50 ľudí 

3. 8.  Karloveská knižnica Osobnosti čítajú deťom zrušené 

 
 
 
Športový leto vo Vodárenskej záhrade  
 

Veľkej obľube sa teší aj Športové leto vo Vodárenskej záhrade pod taktovkou 
Karloveského športového klubu. Športové disciplíny sú rozmanité s cieľom prilákať čo 
najširšiu klientelu a poskytnúť tak obyvateľom aktívny oddych po práci. Vodárenskú záhradu 
navštívilo počas leta až 1500 aktívnych športových nadšencov. Počasie cvičenia prialo a 
zruili sa len dve cvičenia.  

Financovanie: Karloveský športový klub 
 

PONDELKY  Zumba celkovo približne 300 
návštevníkov 

UTORKY Zdravý chrbát (jóga + pilates) celkovo približne 700 
návštevníkov 

STREDY BodyWork celkovo približne 300 
návštevníkov 



ŠTVRTKY Performance tréning celkovo približne 200 
návštevníkov 

 
 
Tábor pre deti Cirkúsok (OZ CirKus-Kus) 
 

Miestne OZ CirKus-Kus celoročne v priestoroch KCK ponúka kurzy, workshopy a tréningy pre             
deti, mládež a dospelých. Počas mesiaca júl uskutočnili 5-dňoví denný tábor pre deti v priestoroch               
KCK, ich domovskej scény. Do tábora prijali 25 detí, podujatie ukončili záverečným vystúpením pre              
rodičov, príbuzných a priateľov zúčasnených detí.  
 
 
 
 

KULTÚRNE LETO 2017 - NÁKLADY 
 
Finanančné náklady zučtované k 5. septembru 2017 
 
 

Predmet ks / 
h 

€ / ks € SPOLU Poznámka 

Folkové koncerty u Marka Twaina 3 150 450 rozpočet MČ 

Rozprávkové pondelky - divadlo 4 150 600 rozpočet MČ 

Rozprávkové pondelky - divadlo 1 0 0 CirKus-Kus (barter) 

Rodinné kreatívne dielne 3 50 150  

Letné kino - prenájom filmov 7 rôzne 636 ASFK, Magic Box, Vorel Film 

Zdravotná služba  26 7,50€/h 195 Filmové premietania 

Cvičenie vo Vodárenskej záhrade - - - finančne pokrýva KŠK 

Koncert v Botanickej záhrade - - - finančné pokrýva BKIS 

Výroba reklamných bannerov 3 104,40 313,20  

SPOLU 2 344,20€  

 
 
 
 

 
 

 


