
 
 

     

Karloveský majáles v Líščom údolí, 18.05.2019 

Stan MČ Bratislava-Karlova ves - „Otvorený úrad“, sobota 10:00 – 17:00 

Stanovište „DELIVER PERFECT green for LIFE in Karlova Ves“ /  „Zelená pre Karlovu Ves“ 
 

Program: 

✓ INFORMÁCIE k projektom MČ Bratislava-Karlova Ves – rôzne verejnoprospešné projekty 2015-2019 a európske projekty PERFECT a DELIVER:  informačné 
bannery, vysvetlenie zámeru, plánovaných  a prebiehajúcich aktivít projektov.  
 

✓ Dotazníkové prieskumy (projekt DELIVER): 
- Vysvetlenie zámeru participatívneho procesu pre obnovu Jurigovho námestia. Možnosť vyplniť dotazník k plánovaniu Jurigovho námestia. 

 
Ako vnímate súčasný stav a využitie Jurigovho námestia v Karlovej Vsi?  
Čo by mohlo námestie ponúknuť svojim návštevníkom?  
Prispejte svojimi názormi a podnetmi k tvorbe budúcej podoby námestia. 

 
- Dotazníkový prieskum o využívaných dopravných prostriedkov počas bežného pracovného dňa medzi obyvateľmi mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a 
o ich správaní sa počas vĺn horúčav a záplav z prívalových zrážok. Cieľom je získať údaje k hodnoteniu mobility (mitigácia) a vzorce správania (adaptácia).  
 

Koľko ciest a akými prostriedkami vykonáte počas bežného pracovného dňa? 
Koľko hodín ste v uplynulom roku nalietali lietadlom? 
Prispejte svojimi údajmi k hodnotenia zraniteľnosti Karlovej Vsi na dopady klimatickej zmeny a prípravy tzv. klimatického plánu 

 
✓ PLÁN PRÍRODE BLÍZKEJ ÚDRŽBE ZELENE (projekt PERFECT + DELIVER): vysvetlenie zámeru a plánovaných aktivít v Karlove Vsi.  

 

Viete aké tri E-čka sú výhodou tejto filozofie? Čo to znamená mozaikové kosenie aký má význam? Kde nájdeme v Karlovej Vsi jedlé stromy a kríky? 
 

✓ Interaktívne vedomostné hry  
 

- hra „Človeče zelenaj sa“  
 

Otestujte svoje „zelené vedomosti“. Koľko percent odpadu na Slovensku recyklujeme? Aký je najdôležitejší význam včiel pre človeka a prírodu? Koľko % európskych poľnohospodárskych plodín je závislých od 
opeľovania hmyzom?  

 
- hra postav si svoje PERFECTné mesto 

Viete čo to znamená „zelená infraštruktúra“? Aký majú význam jej rôzne prvky? Skúste si poskladať z obrázkov vlastné perfektné imaginárne mesto s jeho základnými mestskými prvkami a štvrťami a poprepájať 

ich rôznymi prvkami zelenej infraštruktúry. Koľko pozitív budovania zelených striech viete vymanovať? 

✓ AKTIVITY PRE DETI:  
- Sadenie byliniek do eko kvetináčikov, výroba vlastných bylinkových ceduličiek do kvetináčov na označenie zasadených byliniek 

- Náuka o našej flóre a faune:    

Poznáš jarné kvietky? Ktoré z nich rastú v Karlovej Vsi? Poznáš medonosné bylinky? Vieš na čo sú dobré? 

Vieš čo sú to Bratislavské luhy a kde sa nachádzajú? Čo v nich rastie a žije? 

- Využívanie prírodných materiálov namiesto plastových hračiek: napr. veža z konárikov: https://nasedeticky.sk/tvorime-s-detmi/hry/5478/spolocenska-hra-staviame-vezu-konarikov/  

 

 

 

https://nasedeticky.sk/tvorime-s-detmi/hry/5478/spolocenska-hra-staviame-vezu-konarikov/


 
 

Stanovište BROZ  

✓ Interaktívne hry pre rodiny s deťmi 
 
Chcete vedieť čo loví náš najväčší dravý vták – orliak morský v dunajských luhoch? A ako súvisí jeho existencia s mäkkýšom – kotulkou -  žijúcim v dunajských ramenách? Čo sa stane s potravinovou pyramídou orliaka, keď 
znečistená voda spôsobí vyhynutie vodnej riasy – žaburinky? A viete ako vyzerá napríklad húsenica babočky pávookej? Čím sa rada kŕmi a kde môžeme nájsť jej kuklu? Príďte si to pozrieť a vyskúšať na stánok Zelená pre Karlovu 
Ves a BROZ. 

 




