
Komunitné vzdelávacie 
centrum pre klímu
a biodiverzitu
(Centrum)

Kde sa Centrum nachádza
V priestoroch Základnej školy
Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62
v Bratislave a v exteriéri priľahlého 
športovo-rekreačného areálu základnej školy
Majerníkova 60-62.

Prečo Centrum vzniklo
Základným cieľom Centra je nielen podporovať 
komunitný život, ale aj vzdelávať  a zvyšovať 
povedomie žiakov, študentov, odbornej a laickej 
verejnosti o problematike zmeny klímy
ako aj  o možnostiach ako zmierniť jej dosah
a prispôsobiť sa jej dôsledkom.  

Čo možno od Centra očakávať
Centrum poskytuje priestor a vzdelávacie 
materiály vysvetľujúce potrebu a možnosti
na dosiahnutie mestskej klimatickej odolnosti. 
Vzdelávanie je  orientované na vysvetľovanie 
praktických opatrení na zmierňovanie klimatickej 
zmeny (mitigáciu), prispôsobenie sa dopadom 
klimatickej zmeny (adaptáciu) a dôležitosti 
podporovať rozmanitosť rastlinných
a živočíšnych druhov (biodiverzitu). 

Komu je Centrum určené
Školám ako priestor na vzdelávanie
v environmentálnej oblasti so zameraním
na problematiku klimatickej zmeny ako súčasť 
pravidelnej výuky alebo na doplnkové 
vzdelávanie.

Odbornej komunite ako priestor na odborné 
workshopy a prednášky na zdieľanie vedomostí
a skúseností. 

Lokálnej komunite pre neformálne zoskupenia 
občanov a občianske združenia ako priestor na 
stretávanie sa a výmenu skúseností pri budovaní 
komunitných aktivít prioritne zameraných
na environmentálne aktivity.

Obyvateľom miest ako poradenské
a vzdelávacie centrum pri uskutočňovaní obnovy 
obytných budov, verejných budov a verejných 
priestorov. 

Samosprávam ako priestor na diskusie
a stretnutia zamerané na zdieľanie skúseností
pri príprave a realizácii opatrení na zvýšenie 
odolnosti mestských sídel voči klimatickej 
zmene.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov
v rámci projektu MITADAPT: Nízkouhlíková 
Bratislava-Karlova Ves odolná voči zmene
klímy – adaptačné a mitigačné opatrenia  
(ACC02P02)

Štátny rozpočet Slovenskej republiky
v rámci spolufinancovania projektov
DELIVER a MITADAPT

Európska komisia cez finančný nástroj
pre životné prostredie Program LIFE, 
podprogram Ochrana klímy v rámci projektu 
DEveloping resilient, low-carbon and more 
LIVablE urban Residential area:
Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy 
(LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER) 

Rozpočet samosprávy
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Partneri projektu MITADAPT:

Kto podporil vznik 
Komunitného vzdelávacieho 
centra pre klímu a biodiverzitu

Partneri projektu DELIVER:



3.  Informačný chodník  v športovo-rekreačnom 
areáli Majerníkova je venovaný rôznym 
príkladom ako podporovať biodiverzitu, 
nachádza sa tu aj altánok na outdoorové 
vzdelávacie aktivity s ukážkou zachytávania 
zrážkovej vody.

Čo tvorí Centrum
1.  Prezentačná miestnosť v priestoroch školy
s osobitným vchodom z ulice Ľ. Fullu má 
kapacitu 20 - 30 osôb a slúži na organizovanie 
vzdelávacích prednášok, workshopov
a seminárov pre žiakov, študentov ako aj
pre laickú, odbornú a zainteresovanú verejnosť. 

2.  Expozícia vo vnútorných átriách školy 
pozostáva z informačných panelov
a  funkčných prototypov interaktívnych 3D 
modelov, ktoré ilustrujú dôsledky klimatickej 
zmeny v sídlach a ukazujú opatrenia na jej 
zmiernenie a prispôsobenie (tj. adaptačné
a mitigačné opatrenia), ako aj z priestoru 
venovanom podpore biodiverzity, pestovaniu 
jedlých a liečivých rastlín a ukážkou 
udržateľného hospodárenia so zrážkovou 
vodou.

Kontakty

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 

Námestie sv. Františka 8

842 62 Bratislava

spravca-KVC@karlovaves.sk

02/707 11 143

02/707 11 144

Zdroj fotografií: archív MČ Bratislava-Karlova Ves a BROZ, o.z.




