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Klimatický akčný plán pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves.
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meniacej sa klímy.
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Miestna rada prerokovala
materiál a odporúča
predložiť ho do miestneho
zastupiteľstva
v nasledovnom znení.

Komisia zobrala predložený
materiál na vedomie a
odporúča ho miestnemu
zastupiteľstvu prerokovať.

NÁVRH UZNESENIA
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–KARLOVA VES

schvaľuje

strategický dokument Klimatický akčný plán Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky
2020-2030, vrátane cieľa zníženia emisií CO2 ekv. do roku 2030.

Dôvodová správa
Zmena klímy sa dostáva do popredia ako jedna z najvýznamnejších výziev budúcnosti. Na
naliehavosť tejto výzvy sa upozorňuje nielen vo vedeckých kruhoch, ale táto téma sa začína
rezonovať už aj v širšej verejnosti. Prejavy zmeny klímy sú totiž výrazné už v súčasnosti,
pričom nikto nepochybuje že „to najhoršie“ s čím sa ľudstvo bude musieť vyrovnať nás čaká
v najbližších dekádach, nakoľko zmena klímy ovplyvní všetky oblasti života. Zmenu klímy
a jej negatívne prejavy môžeme teda považovať za jednu z najväčších hrozieb stability
a prosperity Európskej únie, pričom sa právom očakáva, že práve sídelné prostredie bude
ohrozené ešte v zvýšenej miere. K takémuto záveru dospela aj územná analýza
Monitorovacej siete pre európske územné plánovanie ESPON, ktorá mestá zaradila medzi
najohrozenejšie oblasti.
MČ Bratislava-Karlova Ves má zahrnutú úlohu prípravy Klimatického akčného plánu
v platom Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves na roky 2016 – 2023 (ďalej len „PHSR“), ktorý bol ako základný
komplexný strednodobý programový a rozvojový dokument Bratislava MČ Karlova Ves
spracovaný a schválený v roku 2016. Voči ostatným plánovacím dokumentom spracovaným
na miestnej úrovni má zastrešujúcu funkciu. Zmena klímy je zahrnutá v rámci programového
cieľa č. 9 Zdravé, bezpečné, bezbariérové a atraktívne priestory pre život v mestskej časti. V
rámci Špecifický cieľ 9.3: Pripravenosť mestskej časti na negatívne dopady zmeny klímy
Aktivita 9.3.1: Vytvoriť programy na zmierňovanie dopadov zmeny klímy (príprava
strategického dokumentu na zmierňovanie a prispôsobenie sa dopadom klímy).
Prijatie Klimatického Akčného plánu miestnym zastupiteľstvom je podmienkou na
získavanie finančných zdrojov na realizáciu opatrení prostredníctvom rôznych
národných a medzinárodných grantových schém určených pre samosprávy.
Klimatický Akčný plán pre MČ Bratislava-Karlova Ves je plne v súlade s platnými
strategickými politikami SR, najmä so Stratégiou adaptácie SR Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia (2019), Envirostratégiou 2030 (2019),
Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (v príprave) a
ďalšími.
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Štruktúra strategického dokumentu Klimatického akčného plánu pozostáva z
nasledovných krokov a z dvoch, vzájomne prepojených oblastí:
● z časti mitigačnej, zameranej na analýzu a vyhodnotenie emisií skleníkových plynov
a návrhu cieľov na ich zníženie ako aj opatrení
● z časti adaptačnej, ktorá vyhodnocuje územie Karlovej Vsi z pohľadu hodnotenia
zraniteľnosti na negatívne dopady zmeny klímy a navrhuje adaptačné opatrenia

Klimatický Akčný plán pre Bratislavu Karlovu Ves sa začal spracovávať v roku 2019.
Mitigačná časť je spracovaná pod gesciou organizácie Ci2, o.p.s., v súlade
s medzinárodnými štandardami v danej oblasti (viac informácií na https://ci2.co.cz/cs).
Adaptačná časť je vypracovaná metodikou hodnotenia zraniteľnosti územia sektorovým
prístupom, ako aj formou priestorového hodnotenia zraniteľnosti. Túto časť spracovania
zastrešuje Karpatský rozvojový Inštitút (www.kri.sk).
Na základe výsledkov z analytických (mitigačnej aj adaptačnej) častí sa v ďalšej fáze
spracovania navrhli ciele (krátkodobé do roku 2023 a dlhodobé do roku 2030), konkrétne
aktivity, ktorými sa plnenie cieľov bude napĺňať ako aj systém monitorovania
a vyhodnocovania samotného Klimatického Akčného Plánu.
Klimatický Akčný plán pre MČ Bratislava-Karlova Ves bol vytváraný v spolupráci s
interdisciplinárnou pracovnou skupinou, ktorá zahŕňa špecialistov z rôznych sektorov
(klíma, voda, lesy, energia, bezpečnosť, zeleň, výstavba, doprava a pod.). Pracovná skupina
sa skladá z výkonných reprezentantov samosprávy, ako aj odborníkov z iných inštitúcii.
Pracovná skupina sa stretla 2 krát, pričom následne sa pracovalo na báze osobných
bilaterálnych stretnutí.
Spracovanie Klimatického akčného plánu pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves je
finančne zabezpečené v rámci aktivít projektu DELIVER: Developing resilient, lowcarbon and more livable residential area - Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy,
kód LIFE17 CCA/SK/000126 (Program 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), implementovaného MČ od júna 2018.
V súlade s časovým harmonogramom bola informácia o spracovaní prednesená na komisii
dopravy a životného prostredia v januári 2020 a následne 08.06.2020. Komisia ho odporučila
MiZ prerokovať. Verejnosť bola oboznámená o Klimatickom akčnom pláne na stretnutí
v decembri 2019 ako aj v oficiálnom mesačníku mestskej časti - Karloveské noviny. Materiál
bol predložený na MiR Miestna rada prerokovala materiál a odporúča predložiť ho do
miestneho zastupiteľstva v predloženom znení.

V Bratislave, 30.06.2020
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