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NAŠA KRAJŠIA KARLOVA VES  
 

Projekt NAŠA KRAJŠIA KARLOVA VES zahŕňa 15 aktivít, ktoré sa budú konať 

na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Aktivity sú zamerané na vyčistenie a skrášlenie 

verejných priestorov určených na relax a aktívny oddych nielen obyvateľov Karlovej Vsi, ale aj 

návštevníkov z iných častí Bratislavy či iných miest. Spoločnými silami oživíme verejné parky a 

ihriská, okolie Karloveského centra kultúry, Karloveského športového klubu, interiér miestnej 

knižnice, priestory materských škôl a denných centier, postaráme sa o nové stromčeky v Karlovej 

Vsi. Plánujeme zapojiť približne 200 dobrovoľníkov a minimálne 20 zástupcov miestneho úradu našej 

mestskej časti. 

Finančné prostriedky: grant Nadácie Pontis: 400,- EUR, MČ Bratislava-Karlova Ves: 3 000,- EUR. 

 

 

Aktivita 1: Revitalizujeme miestnu knižnicu v Karlovej Vsi 

Do knižnice začína chodiť stále viac detí a snažíme sa preto zlepšiť podmienky za akých si deti môžu  u nás 

čítať, hrať sa a tráviť bezpečne a v čistote voľný čas. Potrebujeme vyčistiť kúty, ktoré boli roky zapratané, 

vyniesť von pred knižnicu a vyčistiť ťažké drevené kryty na radiátory, revitalizovať izbové rastliny, ktorých je  

v knižnici dostatok, ale potrebujú presadiť do nových kvetináčov a ošetriť. Chceli by sme tiež poukladať knihy 

a urobiť v nich poriadok, usporiadať knihy v sklade, dať do poriadku retro plechový nábytok. Aktivita sa koná 

v interiéri. 

Termín: sobota 10.06.2016, 9.00 h  - 12.00 h 

Počet dobrovoľníkov: 10  (+1 koordinátor) 

Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: Bratislava-Karlova Ves, Jurigovo nám. 9 

Adresa stretnutia dobrovoľníkov: Miestna knižnica v Karlovej Vsi, Bratislava-Karlova Ves, Jurigovo nám. 9 

 

 
 

 

Aktivita 2: Upravujeme pešiu zónu na Dlhých Dieloch - Pribišovej ulici 
Pešia zóna Pribišova je považovaná za súčasť obchodného a oddychového centra sídliska Dlhé Diely. 

Poskytuje obyvateľom priľahlých domov a návštevníkom obchodov možnosť si oddýchnuť na lavičkách a 

rodičom s deťmi využiť verejné detské ihriská. Keďže je toto miesto prirodzeným tranzitným koridorom 

Dlhých Dielov, zóna trpí častým znečisťovaním drobným odpadom a cigaretovými ohorkami. V rámci 

projektu by sme chceli upratať celý areál, zabezpečiť nový povrchový náter 30 lavičiek a náter kovových 

konštrukcií, ktoré lemujú pešiu zónu.  Náhradný termín o týždeň. 

Termín: piatok 09.06.2017, 9.00 h  - 14.00 h, náhradný termín: 16.06.2017 od 9:00 do 14:00 

Počet dobrovoľníkov: 20  (+1 koordinátor) 

Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: Bratislava-Karlova Ves, pešia zóna na Dlhých Dieloch na 

Pribišovej ulici  

Adresa stretnutia dobrovoľníkov: Bratislava-Karlova Ves, Pribišova 1, pred vchodom do BILLA 
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Aktivita 3: Ošetríme mobiliár v parku pri rezidencii Kaskády  
Rezidencia Kaskády je situovaná na pozemku v mierne svahovitom teréne. Súčasne s bytmi vyrástol priamo za 

domom park s detským ihriskom pre oddych a relax. V parku sú vysadené stromy, kríky a vysiata tráva. Popri 

chodníkoch sa nachádza 14 lavičiek pre oddych a smetné koše. Pekné lavičky s tepanou kovovou konštrukciou 

majú však latky už značne poškodené poveternostnými vplyvmi, treba ich natrieť a celkovo okolie na trávniku 

a popri chodníku upratať od drobného odpadu. 

Termín: 09.06.2017 od 9:00 do 14:00, náhradný termín v prípade nepriaznivého počasia: 16.06.2017 od 9:00 

do 14:00 

Počet dobrovoľníkov: 10 (+1 koordinátor) 

Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: Bratislava-Karlova Ves, park pri rezidencii Kaskády, park 

medzi ulicami Kresánkova a Hany Meličkovej 

Adresa stretnutia dobrovoľníkov: Bratislava-Karlova Ves, pri detskom ihrisku v parku rezidencie Kaskády, 

park medzi ulicami Kresánkova a Hany Meličkovej 

 

   
 

 

Aktivita 4: Revitalizujeme ihrisko na školskom námestí pred ZŠ A. Dubčeka 
Park na Školskom námestí v blízkosti ZŠ Alexandra Dubčeka na Dlhých dieloch poskytuje mnohým 

obyvateľom možnosť aktívneho oddychu, keďže sú na ňom umiestnené hracie prvky pre menšie deti, športové 

prvky pre mládež a dospelých, prírodný amfiteáter na kultúrne podujatia, lavičky s košmi. V rámci projektu by 

sme chceli upratať areál parku, dosypať chýbajúcu štiepku (mulčovaciu zmes) medzi okrasné rastliny, vyplieť 

záhony a zabezpečiť nový povrchový náter 80 lavičiek. Hrací domček s rebríkom, lezeckou stenou a plôtik, 

ktorý chráni hojdačky potrebuje tiež natrieť novou farbou.  

Termín: 09.06.2017 od 9:00 do 14:00, náhradný termín: 16.06.2017 od 9:00 do 14:00 

Počet dobrovoľníkov: 24 (+1 koordinátor) 

Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: Bratislava-Karlova Ves, Majerníkova 62 

Adresa stretnutia dobrovoľníkov: Bratislava-Karlova Ves, detské ihrisko na školskom námestí pred ZŠ 

A.Dubčeka, Majerníkova 62 
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Aktivita 5: Vynovíme detské  ihrisko na Segnerovej ulici  
Staršie detské ihrisko na Segnerovej ulici potrebuje celkovú revitalizáciu. V rámci projektu by sme radi 

obnovili  hracie prvky - natreli drevené  a kovové časti šmykľavky, kolotoča a hojdacieho koníka. Natreli by 

sme obľúbené betónové kruhy na preliezanie a vysadili do jedného z nich okrasné rastlinky.  

Termín: 09.06.2017 od 9:00 do 14:00, náhradný termín: 16.06.2017 od 9:00 do 14:00 

Počet dobrovoľníkov: 8 (+1 koordinátor) 

Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: Bratislava-Karlova Ves, detské ihrisko medzi panelákmi 

Segnerova 2 a Segnerova 4 

Adresa stretnutia dobrovoľníkov: Bratislava-Karlova Ves, detské ihrisko medzi panelákmi Segnerova 2 a 

Segnerova 4 

 

 
 

 

Aktivita 6 : Obnovíme okolie Karloveského športového klubu 
Areál Karloveského športového klubu na Janotovej 12 je starý areál, v ktorom sa nachádzajú športoviská pre 

deti, mládež, dospelých, ale aj športové kluby. Areál so stromami, kvetmi a hmyzími hotelmi je po celom 

svojom obvode oplotený nevzhľadným kovovým plotom. Oplotenie  potrebuje očistiť plot od nánosu hrdze a 

starej farby a natrieť novou farbou, čím by sa skrášlil nielen samotný areál, ale aj okolie obyvateľom na 

uliciach Janotova, Gabčíkova a Molecova.  

Termín: 09.06.2017 od 9:00 do 14:00, náhradný termín: 16.06.2017 od 9:00 do 14:00 

Počet dobrovoľníkov: 15 (+1 koordinátor) 

Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: Bratislava-Karlova Ves, Janotova 12 

Adresa stretnutia dobrovoľníkov: Bratislava-Karlova Ves, KŠK, Janotova 12 
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Aktivita 7: Postaráme sa o nové vysadené stromčeky v Karlove Vsi 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves vysadila v rámci zveľaďovania verejných priestorov a výsadby verejnej 

zelene v minulom roku nové sadenice kríkov a stromčekov. Táto aktivita projektu je zameraná na starostlivosť 

o už vysadenú verejnú zeleň. Dobrovoľníci budú v rôznych lokalitách Karlovej Vsi plieť burinu okolo kmeňov 

asi 30 nových stromčekov, okopávať ich a vysypávať pôdu okolo nich s čerstvou mulčovacou kôrou.  

Termín: 09.06.2017 od 9:00 do 14:00, náhradný termín: 16.06.2017 od 9:00 do 14:00 

Počet prihlásených dobrovoľníkov: 10 (+1 koordinátor) 

Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: Bratislava-Karlova Ves, rôzne miesta v rôzne lokality v 

Karlovej vsi a na Dlhých Dieloch 

Adresa stretnutia dobrovoľníkov: Bratislava-Karlova Ves, pred Miestnym úradom MČ Bratislava-Karlova 

Ves, Námestie sv. Františka 8 

 

    
 

 

Aktivita 8: Zveľadíme školský dvor Materskej školy Suchohradská 
Materská škôlka na sídlisku v Karlovej Vsi potrebuje obnoviť náter plota okolo škôlky a na terase 3. triedy. 

Plot sme začali natierať v minulom školskom roku a na vynovený plot sme podávali kvety. Pretože je však 

plot okolo MŠ naozaj veľmi veľký v jeho nátere chceme tento rok pokračovať. Kovový plot potrebuje 

odstrániť zvyšky starého náteru, odstrániť špinu a mach šmirgľovaním alebo brúsením a ponatierať novou 

farbou. Zmetákmi bude treba pozmetať zvyšky po šmirgľovaní a zoškrabať nánosy machu na múriku pod 

zábradlím, aby sa deti aj ostatní obyvatelia Karlovej vsi mohli tešiť s pekného okolia.  

Termín: 09.06.2017 od 9:00 do 14:00, náhradný termín: 16.06.2017 od 9:00 do 14:00 

Počet dobrovoľníkov: 10 (+1 koordinátor) 

Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: Bratislava-Karlova Ves, Suchohradská 461/3 

Adresa stretnutia dobrovoľníkov: Bratislava-Karlova Ves, MŠ Suchohradská 461/3 

 

   
 

 

Aktivita 9: Zveľadíme školský dvor Materskej školy Majerníkova 11 
V školskom roku 2016/2017  navštevuje  túto materskú školu 147 detí vo veku od 3 – do 6 rokov, najmä 

z okolia karloveského sídliska Dlhých Dielov. Súčasťou škôlky je rozsiahle detské ihrisko oplotené 

nevzhľadným hnedým kovovým plotom, ktorý potrebuje nový náter. Plot hrdzavie, farba je popraskaná, treba 
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ho očistiť od nánosu špiny a starej farby a radi by sme deťom spríjemnili ich hry v exteriéri novými veselými 

farbami.  

Termín: 09.06.2017 od 9:00 do 14:00, náhradný termín: 16.06.2017 od 9:00 do 14:00 

Počet prihlásených dobrovoľníkov: 10 (+1 koordinátor) 

Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: Bratislava-Karlova Ves, Majerníkova 11 

Adresa stretnutia dobrovoľníkov: Bratislava-Karlova Ves, MŠ Majerníkova 11 

 

 
   

 

Aktivita 10: Zveľadíme školský dvor Materskej školy Ľ. Fullu 
Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie pre 5 tried detí z Karlovej Vsi, pričom pre deti počas 

každého ročného obdobia sú neodmysliteľnou súčasťou hry na školskom dvore. Súčasťou areálu MŠ je 

záhrada s hracími prvkami a 2 pieskoviskami. Vonkajšie oplotenie oddeľuje areál MŠ od verejných 

komunikácií a je z estetického aj bezpečnostného hľadiska nevhodné pre priestory detského ihriska. Deti by 

veľmi ocenili revitalizáciu vonkajšieho kovového oplotenia, jednotlivé časti sú zhrdzavené, treba ich očistiť a 

natrieť novým pestrofarebným náterom.  

Termín: 09.06.2017 od 9:00 do 14:00, náhradný termín: 16.06.2017 od 9:00 do 14:00 

Počet prihlásených dobrovoľníkov: 10 (+1 koordinátor) 

Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: Bratislava-Karlova Ves, Ľ. Fullu 12 

Adresa stretnutia dobrovoľníkov: Bratislava-Karlova Ves, Materská škola Ľ. Fullu 12 

 

 
 

 

Aktivita 11: Revitalizujeme športové ihrisko na Jamnického - Matejkovej 
Medzi bytovkami na Jamnického  a Matejkovej ulici je vybudovaná plocha na relax. Nachádza sa tu vynovené 

detské ihrisko a zároveň sa tu nachádza síce využívané, ale trocha zanedbané športovisko, na ktorom deti 

môžu hrať loptové hry alebo si zlepšovať svoju telesnú zdatnosť na lezeckej stene. Je však potrebné toto 

ihrisko vyčistiť od nafúkaného lístia, špiny a pučiacich rastlín a najmä je potrebné natrieť betónové múriky 

oplotenia, lezeckú stenu a športové prvky – basketbalové koše a futbalové bránky. Ihrisko tým získa nový ráz 

a veríme, že privedie k športu ďalších mladých športovcov.  

Termín: 09.06.2017 od 9:00 do 14:00, náhradný termín: 16.06.2017 od 9:00 do 14:00 

Počet prihlásených dobrovoľníkov: 10 (+1 koordinátor) 

Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: Bratislava-Karlova Ves, Matejkova 12 

Adresa stretnutia dobrovoľníkov: Bratislava-Karlova Ves, Matejkova 12, ihrisko 
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Aktivita 12:  Revitalizujeme denné centrum v Karlovej Vsi na Lackovej ulici 
Priestory denného centra na Lackovej ulici využívajú na svoju činnosť viaceré organizácie pôsobiace v 

Karlovej Vsi. Počas obedov v nich poskytuje mestská časť službu spoločné stravovanie v jedálni, denné 

centrum je tiež priestorom na poskytovanie služieb mestskej časti Karlova Ves určených pre seniorov a ľudí so 

zdravotným znevýhodnením. V priestoroch denného centra funguje klub pre seniorov, ktorý je záujmovým 

združením napomáhajúci seniorom k aktívnemu tráveniu staroby, sprostredkováva rôzne voľnočasové aktivity, 

výlety a pod. V rámci projektu by sme chceli zabezpečiť generálne upratovanie vnútorných aj vonkajších 

priestorov centra. Potrebovali by sme pomôcť s umývaním okien, obrúsením a natretím vstupných dverí a 

mreží na dverách a oknách, poutierať prach z nábytku a poumývať dlážku. Pred centrom by sme radi obstrihali 

kríky pri plote, očistili fasádu od grafity a vyčistili okolie od lístia a iných nečistôt.  

Termín: 09.06.2017 od 9:00 do 14:00, náhradný termín: 16.06.2017 od 9:00 do 14:00 

Počet prihlásených dobrovoľníkov: 22 (+1 koordinátor) 

Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: Bratislava-Karlova Ves, Lackova 4 

Adresa stretnutia dobrovoľníkov: Bratislava-Karlova Ves, Denné centrum Lackova 4 

 

   
 

 

Aktivita 13: Revitalizujeme denné centrum v Karlovej Vsi na Tilgnerovej ulici 
Priestory denného centra na Tilgnerovej ulici využívajú na svoju činnosť viaceré organizácie pôsobiace v 

Karlovej Vsi. Počas obedov v nich poskytuje mestská časť službu spoločné stravovanie v jedálni, denné 

centrum je tiež priestorom na poskytovanie služieb mestskej časti Karlova Ves určených pre seniorov a ľudí so 

zdravotným znevýhodnením. V priestoroch denného centra funguje klub seniorov Nezábudka, ktorý je 

záujmovým združením napomáhajúcimi seniorom k aktívnemu tráveniu staroby, sprostredkováva rôzne 

voľnočasové aktivity, výlety a pod. V rámci projektu by sme chceli zabezpečiť generálne upratovanie 

vnútorných aj vonkajších priestorov centra. Potrebovali by sme pomôcť s umývaním okien, uprataním 

interiéru a poutieraním prachu z nábytku. Pred centrom by sme radi vyčistili okolie od lístia a iných nečistôt a 

upravili rastlinky v kvetináčoch.  

Termín: 09.06.2017 od 9:00 do 14:00, náhradný termín: 16.06.2017 od 9:00 do 14:00 

Počet prihlásených dobrovoľníkov: 15 (+1 koordinátor) 

Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: Bratislava-Karlova Ves, Tilgnerova 1 

Adresa stretnutia dobrovoľníkov: Bratislava-Karlova Ves, Denné centrum Tilgnerova 1 
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Aktivita 14: Revitalizujeme denné centrum v Karlovej Vsi na Pribišovej ulici 
Priestory denného centra na Pribišovej ulici využívajú na svoju činnosť viaceré organizácie pôsobiace v 

Karlovej Vsi na Dlhých Dieloch.  V priestoroch funguje klub seniorov, ktorý je záujmovým združením 

napomáhajúcimi seniorom k aktívnemu tráveniu staroby, sprostredkovávajúcimi rôzne voľnočasové aktivity, 

výlety a pod. V rámci projektu by sme chceli zabezpečiť generálne upratovanie vnútorných aj vonkajších 

priestorov centra. Ocenili by sme pomoc dobrovoľníkov pri umývaní okien, tepovaní stoličiek, natieraní 

rámov okien a rámov vstupných dverí, pri utieraní prachu a umytí dlážky. Vstupnú fasádu by sme radi zbavili 

grafity a priestor pred centrom vyčistili okolie od papierov a iných nečistôt.  

Termín: 09.06.2017 od 9:00 do 14:00, náhradný termín: 16.06.2017 od 9:00 do 14:00 

Počet prihlásených dobrovoľníkov: 16 (+1 koordinátor) 

Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: Bratislava-Karlova Ves, Pribišova 8 

Adresa stretnutia dobrovoľníkov: Bratislava-Karlova Ves, Denné centrum Pribišova 8 
 

   
 
 

Aktivita 15: Skrášlime okolie Karloveského centra kultúry - dobudujeme chillout zónu 

Kamel 

Karloveské centrum kultúry poskytuje a prináša nielen miestnym obyvateľom široké spektrum kultúrnych 

podujatí. Medzi najviac navštevované patria hudobný klub Kamel a filmový klub Kamel. Veľkému úspechu sa 

tešia aj podujatia organizované pre rodiny a seniorov. Radi by sme rozšírili ponuku kultúrneho relaxu aj do 

exteriéru a preto chceme vybudovať pri KCK oddychovú chillout zónu Kamel. Priestor okolo KCK je 

prevažne trávnatý s výsadbou stromov, čo umožní vybudovať v ich tieni príjemný kútik so záhradným 

sedením pre možné letné využitie. Úprava priestoru by mala spočívať hlavne vo vytvorení exteriérového 

sedenia z recyklovateľných materiálov, výrobou paletových kvetináčov, čiže práca dobrovoľníkov bude 

spočívať v montovaní a natieraní europaliet a v úprave okolia vyčistením záhonov okrasných  a úžitkových 

rastlín a kríkov. Zónu by sme radi označili značkami s logom chillout zóny Kamel. 

Termín: 09.06.2017 od 9:00 do 14:00, náhradný termín v prípade nepriaznivého počasia: 16.06.2017 od 9:00 

do 14:00 

Počet prihlásených dobrovoľníkov: 15 (+1 koordinátor) 

Adresa, kde sa bude dobrovoľnícka aktivita konať: okolie KCK, Bratislava-Karlova Ves, Molecova 2 

Adresa stretnutia dobrovoľníkov: Bratislava-Karlova Ves, Karloveské centrum kultúry, Molecova 2 

 

   


