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Zelená infraštruktúra - projekt 

Perfect

• Perfect “ (Planning for

Environmental Resource

eFficiency in European

Cities and Towns)

• 8 partnerov z 8 EU 

krajín 

• 2017-2021

https://www.interregeu

rope.eu/perfect/
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Zelená infraštruktúra

Príručka nielen pre samosprávy

• Metodická podpora 

• Príprava plánovacích, 

strategických, 

rozvojových dokumentov 

na rozličných úrovniach 

plánovania

• Význam, funkcie a typy 

zelenej infraštruktúry

• Zelená infraštruktúra ako   

a systém
• https://www.karlovaves.sk/wp-

content/uploads/Zelena-

infrastruktura-prirucka-nielen-pre-

samospravy.pdf

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Zelena-infrastruktura-prirucka-nielen-pre-samospravy.pdf
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Definícia 

Zeleň , ÚSES, ekologické 

siete a ekosystémové 

služby

Dohovory, stratégie a iné 

dokumenty EÚ

Hlavné funkcie zelenej 

infraštruktúry

Typy a prvky  zelenej 

infraštruktúry

Zelená infraštruktúra
Príručka nielen pre samosprávy
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Zelená infraštruktúra – prepojený systém

„Zelená infraštruktúra je 

sieť prírodných 

a poloprírodných

prvkov, plôch zelene a 

vodných prvkov, ktoré 

poskytujú ekosystémové 

služby pre spoločnosť, 

podporujú 

biodiverzitu,ponúkajú

prírode blízke riešenia 

problémov zastavaného 

územia a zabezpečujú 

prepojenie zastavaného 

územia s okolitou 

krajinou“.
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Zelená infraštruktúra – prepojený systém

•Environmentálne 

a ekologické funkcie 

zelenej infraštruktúry

•Sociálne, spoločensk

é,

•zdravotné 

a ekonomické funkcie

•Štrukturálne 

a estetické funkcie
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Postup spracovania 

Stratégie/Akčného plánu  

• Analytická časť

• Hodnotiaca časť

• Návrh cieľového stavu

• Akčný plán zelenej 

infraštruktúry



8

Hodnotenie a návrh cieľového stavu 

Kvantitívne hľadisko 

(plošný rozsah 

a početnosť 

prvkov) 

Kvalitatívne hľadisko 

Dostupnosť/umiestne

nie plôch a prvkov 

zelenej 

infraštruktúry 

Prepojenosť prvkov 

zelenej 

infraštruktúry
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Akčný plán zelenej infraštruktúry

Konkrétne kroky, aktivity, projekty, zodpovednosť, 

časový rámec a finančné zdroje na realizáciu 

jednotlivých aktivít a projektov. 

Aktivity na vytváranie prvkov zelenej infraštruktúry 

(plochy zelene, zelené steny a zelené strechy, prvky 

udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou, 

výsadby stromoradí, živých plotov a i.), ale aj zmenu, 

t.j. funkčné zmeny už v rámci existujúcich plôch 

zelenej infraštruktúry, odstraňovanie fragmentácie a 

vytváranie prepojení, zvýšenie druhovej diverzity 

rastlín a pod.
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Zelená infraštruktúra

Dôsledné 

uplatňovanie 

vybratých STN a 

odvetvových 

noriem

Všeobecne záväzné 

nariadenie (o 

zeleni, o Územnom 

pláne mesta)

Nové projekty

Možnosti 

financovania
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Vďaka za pozornosť

Ing.Zuzana Hudeková,PhD.

https://www.interregeurope.eu/perfect 

zunka.hudekova gmail.com




