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Karlova Ves realizuje medzinárodný projekt PERFECT
Od januára 2017 sa stala mestská časť Bratislava-Karlova Ves partnerom 5 ročného medzinárodného
projektu s názvom „PERFECT“ (Planning for Environmental Resource eFficiency in European Cities and
Towns), ktorý sa zaoberá dôležitosťou zelených plôch a prvkov v mestskom prostredí. Projekt je
podporený v rámci Operačného programu INTERREG IVC, ktorý je financovaný z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (ERDF). Vedúcim partnerom projektu je Asociácia mestského a vidieckeho
plánovania (Town and country Planning association) z Londýna, celkovo je tu zapojených 8 partnerov
z 8 EU krajín, vrátanie miest ako sú holandský Amsterdam či talianska Ferrara. Celkový rozpočet
projektu pre všetkých partnerov je 2 352 191,-EUR, pričom schválený rozpočet pre Karlovu Ves je
rozpočet 222 995,-EUR.
Karlova Ves sa snaží o zlepšenie stavu zelene už dlhodobo. V minulom roku sa stala prvou bratislavskou
mestskou časťou priateľskou ku včelám a iným opeľovačom, na verejných priestranstvách pribudlo viac
kvetov a kvitnúcich lúk. Pilotne sa zmenil režim kosenia na vybraných plochách, na viacerých miestach
sa inštalovali hmyzie hotely. Bratislava-Karlova Ves plánuje intenzívne pracovať v oblasti zelene a
zlepšovať jej stav systematicky aj v ďalších rokoch.
Jedným z prvých krokov v tejto oblasti bude aj v súčasnosti pripravovaná podrobná inventarizácia
zelene, ktorá Karlovej Vsi chýba. Dôkladná inventarizácia zelene by mala slúžiť ako základný podklad
pre jej správnu starostlivosť a prírode blízku údržbu, ale aj pre vypracovanie koncepčného materiálu
celkového rozvoja zelene v tejto mestskej časti.
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V rámci prvej fázy realizácie projektu PERFECT (od januára 2017 do júna 2017)
sa zrealizovalo viacero projektových aktivít:
• prehľad politík a stratégií v oblasti zelenej infraštruktúry
• realizácia dotazníkového prieskumu pre odbornú verejnosť
• realizácia dotazníkového prieskumu pre obyvateľov Karlovej Vsi
• SWOT analýza
• komunikačné a informačné aktivity
Následnými aktivitami projektu PERFECT bude vypracovanie Stratégie zelenej infraštruktúry, kde sa
v návrhovej časti vyšpecifikujú možné smery rozvoja zelene v Karlovej Vsi, vrátane „alternatívnych“
možností, akými sú vegetačné strechy, vertikálna zeleň a pod. Navrhované riešenia budú zohľadňovať
očakávané zmeny klímy a ich cieľom bude tiež podpora biodiverzity. Zozbieranie dobrých príkladov
z praxe v oblasti tvorby, ochrany a starostlivosti o zeleň, ako aj usmernenia týkajúce sa zelenej
infraštruktúry („Green Infrastructure Partnership Guidance“), budú vypracované partnerským
konzorciom na základe skúseností jednotlivých partnerov projektu. Na šírení informácií o tejto
problematike ako aj na ostatných aktivitách projektu sa budú spolupodieľať aj ďalšie dotknuté
organizácie a inštitúcie, MŽP SR a verejnosť.
O všetkých výsledkoch projektu bude Karlova Ves pravidelne informovať verejnosť prostredníctvom
médií, no jej snahou bude tiež propagovať aktivity a dosiahnuté výsledky na kultúrnych a športových
podujatiach organizovaných mestskou časťou. Informácie záujemcovia nájdu tiež v mesačníku Karlova
Ves – noviny všetkých Karlovešťanov, ako aj webovej stránke Karlovej Vsi.
https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/perfect-planning-forenvironmental-resource-efficiency-in-european-cities-and-towns/.
Newsletter určený hlavne odbornej verejnosti bude vychádzať dvakrát ročne.

Úvodné stretnutie partnerov projektu PERFECT v Londýne
Úvodné stretnutie partnerov projektu PERFECT sa uskutočnilo v Carlton House Terrace v Londýne v sídle vedúceho partnera projektu TCPA (Town and Country Planning Association) v dňoch 6. - 9.
februára 2017. Zišli sa tam partneri zo všetkých zapojených krajín - Cornwall vo Veľkej Británii,
maďarský Somody, Styria v Rakúsku, mesto Amsterdam v Holandsku, slovinská Ljublana, samospráva
mesta Ferrara v Taliansku a slovenská Bratislava - Karlova Ves zastúpená Ing. Zuzanou Hudekovou a
Ing. Luciou Ličkovou. Londýn poskytol zúčastneným slnečné počasie, preto aj napriek neolisteným
stromom mohli obdivovať perfektne upravené parky v centre hlavného mesta Spojeného kráľovstva s
množstvom stálozelených rastlín a kvitnúcich efemér.
Hneď druhý deň sa spustila pozoruhodná diskusia s otvoreným koncom pri esenciálnej otázke - Pod
čím si predstavujete vysvetlenie pojmu "zelená infraštruktúra"? To dalo jednoznačné znamenie pre
všetkých, že nielen dôležitosť zelenej infraštruktúry a jej funkcie je potrebné presadzovať v politických
nástrojoch, ale povedomie a porozumenie významu pojmu je kľúčové pre ďalšie kroky smerujúce k
investičným aktivitám v danej oblasti.
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Rôzny pohľad na rovnakú problematiku ukázal workshop na modelovom území Sheffieldu, kde partneri
mali v zložitej husto osídlenej urbanizovanej štruktúre poznačenej ťažobným priemyslom,
prediskutovať možnosti strategického riešenia zelenej infraštruktúry.
Tretí deň partneri podstúpili študijnú cestu do Bicestera. Boli im prezentované zrealizované dobré
príklady implementácie akčných plánov a pionierskej práce v plánovaní a investovaní do vysoko
kvalitnej zelenej infraštruktúry. Partneri sa naučili ako dokáže kvalitná zelená infraštruktúra spĺňať
mnohé dôležité funkcie v urbanizovanej štruktúre pokiaľ sa stratégie zelenej infraštruktúry úspešne
implementujú do strategického dokumentu, akým je územný plán mesta alebo zóny.
Posledný štvrtý deň absolvovali partneri študijnú cestu do Rainhamu a Dagenhamu. Tu sa partneri
dozvedeli o socio-ekonomických benefitoch financovania projektov zastrešujúcich zelenú
infraštruktúru v priestorovo širších oblastiach v Rainhame a ako čerpanie európskych fondov pomohlo
krajine
v Dagenhame s manažmentom protipovodňových opatrení a zároveň ako otvorilo
obzory ekonomického rozvoja v krajine, ktorá obnovila mokradný biotop pre hniezdiace vtáctvo.
Nasledujúce stretnutie partnerov sa stanovilo na 11.9.2017 v Ljublane ako úvod pre druhý semester
projektu PERFECT.

Prehľad politík a stratégií v oblasti zelenej infraštruktúry a vyhodnotenie
dotazníkového prieskumu zameraného na odbornú verejnosť a kľúčových
aktérov
Pojem „zelená infraštruktúra“ sa používa vo viacerých politických dokumentoch Európskej komisie,
zaoberajúcich sa ochranou biodiverzity1, ochranou vodných zdrojov a prevenciou pred povodňami2 a
je detailnejšie rozpracovaný v EÚ Stratégii podpory využívania zelenej infraštruktúry pod názvom
„Zelená infraštruktúra – zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy“. Je nielen témou rozličných
konferencií, ale aj oblasťou, na ktorú je možné čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov
a iných zdrojov.

1

COM(2012) 673 final EU Biodiversity Strategy to 2020 – towards implementation

2

COM(2012) 673 final Communication from the Commission to the European parliament, the Council, the European
economic and social committee and the committee of the regions: A Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources
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Otázkou ostáva, ako je koncept „zelenej infraštruktúry“ rozpracovaný na národnej úrovni. A to nielen
terminologicky, ale aj v jeho uvedení do samotnej praxe. V stanovisku Európskeho hospodárskeho a
sociálneho výboru k Zelenej infraštruktúre sa totiž konštatuje, že rozhodujúcu zodpovednosť za
projekty zelenej infraštruktúry nesú jednotlivé členské štáty EÚ, a to osobitne orgány, ktoré majú v
zodpovednosti regionálne a miestne plánovanie.
Samotná definícia zelene sa javí ako dosť problematická, nakoľko v praxi sa používa v zmysle rozličných
významov a tým pádom je teda tento pojem pomerne nejednoznačný . Prechádza od vegetácie, cez
plochy zelene, verejné priestranstvá až po krajinu. Definícia „zeleň” ako „vegetácia“ sa nachádza napr.
v Zákone č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(ďalej ako "Stavebný zákon"), kde § 139a Pojmy územného plánovania je zeleň definovaná ako
„vysadené alebo udržiavané rastliny v sídlach a v ich okolí, ako aj pozdĺž líniových stavieb v ostatnej
krajine“.
Zeleňou v zmysle plôch zelene sa označujú parky a iné typy verejnej parkovej zelene, zeleň v obytných
územiach, historická zeleň, zeleň pri občianskej vybavenosti podľa typov vybavenosti, zeleň pri
výrobných a priemyselných areáloch, krajinná zeleň a ostatné plochy zelene. V takomto zmysle sa
„zeleň“ tiež nachádza Stavebnom zákone, kde sa v § 12 pojednávajúcom o územnom pláne zóny
ustanovuje umiestnenie zelene, významných krajinných prvkov a ostatných prvkov územného systému
ekologickej stability a v § 11 pojednávajúcom o územnom pláne obce stanovujú zásady a regulatívy
starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability a tvorby krajiny vrátane
plôch zelene. Vyhláška č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii špecifikuje v §12 ods. 9, že k plochám, určeným pre obytné domy prislúchajú nevyhnutné
zariadenia ako garáže, stavby, občianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň
a detské ihriská.
S pojmom zeleň sa stretávame ešte aj v zákone č.364/2004 Z. z. o vodách (tzv. vodný zákon) a v Zákone
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (tzv. cestnom zákone), vždy ale z úzko rezortného pohľadu
(napr. cestná zeleň). S pojmom “verejná zeleň” sa stretávame aj v § 4 ods. 3 písm. f) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, kde sa uvádza, že obec pri výkone
samosprávy zabezpečuje správu a údržbu verejnej zelene.
V STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie je v kapitole 2 „termíny
a definície“ zeleň definovaná ako „súbor živých a neživých prvkov usporiadaných podľa estetických
zásad do viacfunkčných kompozícií, ktoré utvárajú alebo dopĺňajú prostredie, pričom do zelene sa
zahŕňajú aj spontánne vzniknuté porasty“.
Zeleň je zväčša chránená len na miestnej úrovni prostredníctvom VZN o zeleni. Ochrana prírodných
plôch a prvkov je čiastočne obsiahnutá v zákone č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Tento
zákon sa však zaoberá len ochranou drevín rastúcich mimo lesného pôdneho fondu (a teda aj
v urbanizovanom prostredí) a ochranou území s výskytom chránených druhov rastlín a živočíchov,
alebo s chránenými biotopmi.
Snaha o spojenie sídelnej a krajinnej zelene sa prejavuje v novom, súčasnosti čoraz častejšie
používanom pojme „zelená infraštruktúra“ (v angličtine „green infrastructure“). Generálny direktoriát
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pre životné prostredie definuje na svojich stránkach „zelenú infraštruktúru ako
sieť rozličných typov plôch zelene a ostatných prírodných prvkov v zastavanom
území ako aj ich prepojením s okolitou krajinou3.
Pojem “zelená infraštruktúra”4, vyjadruje teda holistický prístup prepojenia jednotlivých plôch zelene
nielen na celomestskej úrovni, ale aj na lokálnej úrovni. Celkovo sa teda jedná o prechod od vnímania
jednotlivej plochy či prvku, ku integrácii týchto prvkov do celkového systému. Opierajúc sa o hore
citované dokumenty, v stále väčšej miere sa uznáva, že „zelená infraštruktúra“ má rovnocenné
postavenie dôležitosti, ako je tomu u ostatnej technickej infraštruktúry. Z pohľadu zmeny klímy a jej
možných negatívnych dôsledkov jej postavenie nadobúda na význame.
Európska komisia v prijatej Stratégii podpory využívania zelenej infraštruktúry pod názvom „Zelená
infraštruktúra – zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy“ definuje zelenú infraštruktúru 5 ako
„strategicky plánovanú sieť prírodných a poloprírodných oblastí s inými environmentálnymi
vlastnosťami, ktoré sú vytvorené a riadené tak, aby poskytovali široký rozsah ekosystémových služieb."
Zahŕňa zelené plochy (zeleň) alebo modré plochy, ak ide o vodné ekosystémy. Na pevnine sa zelená
infraštruktúra nachádza vo vidieckych a mestských oblastiach.

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu zameraného na odbornú verejnosť a kľúčových
aktérov
S cieľom získať názor na funkciu a dôležitosť zelenej infraštruktúry na Slovensku sme oslovili
zainteresované odborné subjekty, organizácie, aktérov z rôznych sektorov, ktoré zohrávajú aktívnu
úlohu v danej oblasti "zelenej infraštruktúry ". Celkovo sme dostali 25 odpovedí.
Pojem „zelená infraštruktúra“ bol respondentmi zadefinovaný nasledovne:
„Zelená infraštruktúra je jednak strategickou koncepciou, ako aj komplexným krajinným systémom.
Ako krajinný systém predstavuje súbor všetkých prírodných a poloprírodných prvkov v sídelnom a
krajinnom priestore, ktorý poskytuje ekosystémové služby pre ľudí a podporuje biodiverzitu v krajine.
Ako strategická koncepcia ponúka prírode blízke a na prírodných systémoch založené riešenia
aktuálnych problémov v urbanizovanom prostredí, akými sú napríklad manažment zrážkovej vody,
zníženie hluku a prašnosti, ozdravenie, skvalitnenie a vizuálne zatraktívnenie životného prostredia
obyvateľov“.
„Zelená infraštruktúra sú všetky zvyšky prírodného prostredia v odprírodnenej krajine, ktoré by mali
podporovať zachovanie biodiverzity a funkčnosti ekosystémov. Môže to byť aj človekom modifikované
prostredie, napr. parky v mestách. Z globálneho hľadiska to môžu byť aj veľké zvyšky pôvodných
ekosystémov.“
„Zelená infraštruktúra je zelená (ekologická) antitéza voči sivej (technokratickej) vývojovej paradigme“.

3

(http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm

4

Forest Research 2010

5

COM/2013/0249 final
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„Zelená infraštruktúra sú parky, stromoradia, vodne plochy, osamelé stromy,
všetko čo tvorí v krajine zeleň, staré ramená, mokrade a pod.“
„Zelená infraštruktúra je to strategicky plánovaná a riadená sieť prírodných alebo poloprírodných
oblastí, ktorá poskytuje celú škálu ekosystémových služieb. Ide o prírode blízke opatrenia a postupy“.
„Zelená infraštruktúra sú ekodukty, migračné zelené trasy, príroda v mestách a obciach, ktorá je
prepojená a umožňuje migráciu, zelené plochy, parky, záhrady“.
„Zelená infraštruktúra je sieť prírodných a zelených prvkov v krajine (urbánnej, mestskej, vidieckej atď.),
ktorá je systematicky plánovaná a udržiavaná za účelom zlepšenia kvality života a životného
prostredia, ochrany biodiverzity a ekosystémov. Zelená infraštruktúra je jedným z nevyhnutných
predpokladov udržateľného života na Zemi“.
„Zelená infraštruktúra je od suchých poldrov pri tokoch, cez zasakovacie pásy na sídliskách až po NDV
(nelesnú drevinovú vegetáciu) na poliach a trvalé trávne porasty“.
„Zelená infraštruktúra je plánovanie prvkov vegetácie (bod, línia, plocha) v závislosti od primárnej
funkcie na základe hierarchie v rámci mestskej štruktúry“.
„Zelenú infraštruktúru vnímam ako funkčné využitie zelených prvkov (zelených plôch, stromov), ako aj
podporných technických prvkov (vodozádržné a vsakovacie opatrenia) zabezpečujúce zdravšie
(prirodzenejšie) prostredie pre život ľudí a podporujúce biodiverzitu v urbanizovaných oblastiach napr.
, zelené steny, zelené strechy, zelené koridory, izolačná zeleň, osobitné zberné systémy na odpadovú a
dažďovú vodu“.
„Vychádzajúc z pojmu infraštruktúra v technickom zmysle (v urbanizme) „všetky inžinierske zariadenia
pod zemou i nad ňou“ by som to chápala ako zariadenia a technické/technologické prostriedky
napomáhajúce k skvalitňovaniu životného prostredia miest, umožňujúce správať sa maximálne
v súlade s prírodnými cyklami a zaobchádzaním s prírodnými zdrojmi; v širšom zmysle to chápem aj ako
strategické uplatňovanie zložky prírodných elementov v urbanizovanom prostredí.“
„Využívanie prírodných a prirodzených prvkov krajiny a prírodnej sféry na zadržiavanie vody v krajine
a zmierňovanie následkov povodní. Prírodné prvky v mestách, biokoridory“.
„Zelená infraštruktúra je prepojenie všetkých zelených plôch s plochami a prvkami zastavanej oblasti
mesta“.
„Zelená infraštruktúra znamená sieť prírodných oblastí (zelené miesta) teda prírodné prvky a zelené
plochy v mestskom prostredí, ktoré prispievajú k ochrane biodiverzity, zlepšujú zdravotný stav ľudí
a zabezpečujú ekosystémové služby v území.“
„Zelená infraštruktúra je vybavenie územia zeleňou (všetkými typmi, no najmä stromami), ktorá
zabezpečuje udržateľné a príjemné fungovanie územia.
„Zelenú infraštruktúru v užšom zmysle chápem ako "zeleň", teda rastlinné (prípadne aj vodné) prvky v
krajine, najmú urbanizovanej, napr. lesy/aleje stromov/solitérne stromy, trávnaté plochy, parky,
chránené územia a pod. V širšom zmysle ju chápem ako infraštruktúru s rastlinnými/vodnými prvkami
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(v kombinácii aj s technickými prvkami), ktorá má napomáhať ekosystémovým funkciám krajiny,
zmierňovať negatívne dopady ľudskej činnosti na životné prostredie/krajinu (ochladzovať krajinu,
pohlcovať CO2/prachové častice/hluk, produkovať O2...) a pod. , napr. zelené strechy, biokoridory
ponad cesty, fontánky, zberné jazierka, vodozadržiavacie systémy a pod.“
„Zelená infraštruktúra je všetka zeleň v mestskej časti a starostlivosť o ňu (trávniky, kvety, kvetináče,
kroviny, dreviny), vytváranie prostredia vhodného pre opeľovače, mestské úle, zachytávanie zrážkovej
vody, zelené strechy“.
„Zelená infraštruktúra je korelujúca sieť zelených plôch prepojených v rámci sekundárnej krajinnej
štruktúry, ktoré majú určitú kvalitu vo význame kulminácie funkcii (hygienická a zdravotná,
mikroklimatická, ekostabilizačná, estetická, izolačná, symbolická a pod.)
Ďalšie jednotlivé informácie a výsledky sú uvedené formou grafov:
Myslíte si, že náklady spojené s vytváraním zelenej
infraštruktúry, ako aj následnej starostlivosti o ňu sú
adekvátne k prínosom, ktorý zelená infraštruktúra,
osobitne v sídelnom prostredí má?
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Graf 1 Pozitíva zelenej infraštruktúry v škále od 0 =zriedka/nikdy po 5= vždy/skoro vždy
25

Pozitívny vplyv na
fyzické zdravie
obyvateľstva

20

Pozitívny vplyv na
duševné zdravie
obyvateľstva

15
10

Ekonomický prínos –
prilákanie investícií,
zhodnotenie územia

5
0
nikdy zriedka často skoro
vždy

vždy

Ekonomický prínos –
zvýšenie počtu
pracovných miest

Graf 2 Pozitíva zelenej infraštruktúry

7

Udržateľné hospodárenie so
zrážkovou vodou a zníženie
rizika povodní

vždy
skoro vždy

Podpora biodiverzity a iné
ekosystémové služby

často

Zníženie prehrievania v
centrách miest

zriedka
nikdy

Zlepšenie mikroklímy, kvality
ovzdušia, zníženie hlučnosti
a pod. v mestskom prostredí

0

5

10 15 20 25 30

Graf 3 Pozitíva zelenej infraštruktúry

25
20
15
10
5
0

Vizuálne obohatenie
priestoru, vytváranie
krajinného rázu
a obrazu
(krajinotvorná
funkcia)
Pozitívny vplyv na
sociálnu oblasť a
tvorbu komunity

Graf 4 Pozitíva zelenej infraštruktúry

Získané poznatky sa budeme snažiť vyžiť nielen pri samotnom rozpracovaní konceptu zelenej
infraštruktúry, ale aj pri jeho uvedení do praxe v rámci viacerých dotknutých oblastí. Na základe
konzultácií ako aj získaných podnetov v rámci definície zelenej infraštruktúry sme navrhli
spracovateľom návrhu nového Stavebného zákona zahrnúť do terminologickej časti aj definíciu zelenej
infraštruktúry v nasledovnom znení:
„Zelená infraštruktúra je sieť prírodných a poloprírodných prvkov, plôch zelene a vodných
ekosystémov, ktoré poskytujú ekosystémové služby pre spoločnosť, podporujú biodiverzitu v
zastavanom území, ponúkajú prírode blízke riešenia problémov zastavaného územia a zabezpečujú
prepojenie zastavaného územia s okolitou krajinou“.
Detailné vyhodnotenie dotazníka sa nachádza na linku:
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Evaluation_Questionaire_graf_SK.pdf
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Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu pre obyvateľov
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zameraného
na problematiku ochrany zelene, prírody a biodiverzity v tejto mestskej časti
Od apríla do konca mája 2017 sa mohli obyvatelia Karlovej Vsi zapojiť do dotazníkového prieskumu
realizovaného v rámci projektu PERFECT, týkajúceho sa problematiky ochrany zelene, prírody
a biodiverzity v tejto mestskej časti Bratislavy. Na dotazník odpovedalo celkovo 158 respondentov,
z čoho až 156 odpovedalo na dotazník elektronicky. Cieľom bolo zistiť, či obyvateľov Karlovej Vsi téma
zelene zaujíma, či majú záujem o tematicky organizované vychádzky zamerané na spoznávanie zelene
a prírody alebo o komunitné záhradkárčenie. Za veľmi podnetnú považujeme ochotu verejnosti zapojiť
sa do dobrovoľníckych prác, ktorú prejavilo až 128 respondentov. Respondenti dostali v rámci
dotazníka tiež možnosť na vyjadrenie svojich názorov a podnetov. Celkovo sme dostali 28 námetov,
z ktorých viaceré sú nielen povzbudzujúce, ale aj veľmi podnetné. Budeme sa s nimi na miestnom
úrade ďalej zaoberať. Detailné vyhodnotenie dotazníka sa nachádza na linku:
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Vyhodnotenie-dotaznikoveho-prieskumu-preobyvatelov-PERFECT.pdf

Aktivity projektu Perfect v roku 2017
• Karlova Ves - mestská časť Bratislavy priateľská ku včelám a iným opeľovačom
Od februára 2016 začala mestská časť spoluprácu na projekte Mestské včely, ktorý realizuje CEEV Živica
o. z. (viac informácií o celom projekte nájdete tu: https://mestske-vcely.sk/vcely-v-meste/).

Hlavným cieľom tejto iniciatívy bolo a je umožniť ľuďom, organizáciám a školám aktívne sa zapojiť do
popularizácie problematiky mestských včiel a ostatných opeľovačov a ponúknuť prírode blízke riešenia
v mieste ich bydliska. Pod heslom mestská časť priateľská ku včelám a iným opeľovačom projekt
realizuje drobné iniciatívy prostredníctvom prírode blízkeho manažmentu mestskej zelene,
zameraného na podporu biodiverzity a ochranu opeľujúceho hmyzu.
V minulom roku sa v rámci projektu podarilo zriadiť štyri ukážkové plochy s alternatívnou výsadbou
nektárodajných rastlín a ovocných kríkov, hmyzie hotely a udržať v špeciálnom režime kosenia
priaznivom pre opeľovače štyri trávnaté plochy s výsevom biotopových kvetných zmesí.
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Všetky plochy sú dostupné verejnosti a označené tabuľami, aby mohli plniť
svoju vzdelávaciu funkciu a informovať o možnostiach a jednoduchých
opatreniach na podporu biodiverzity a opeľovačov v mestskom prostredí. Plochy sú navzájom
prepojené spomínanými informačnými tabuľami s mapkou, pomocou ktorej sa obyvatelia môžu
orientovať a v prípade záujmu navštíviť aj iné stanovište. Zmena režimu kosenia niektorých lúčnych
plôch s vytýčenými kruhmi ako prírodnými umeleckými prvkami, ktoré vykvitli a poskytovali hmyzu
potravu i refúgium mali veľmi pozitívnu odozvu medzi obyvateľmi Karlovej vsi. Plánuje sa preto v týchto
iniciatívach pokračovať ako logické prepojenie na definíciu zelenej infraštruktúry v rámci prípravy
koncepcie rozvoja a starostlivosti o zeleň v našej
mestskej časti.
Mestská časť by rada pokračovala v udržiavaní aktivít
začatých v priebehu tohto projektu v premostení na
ostatné aktivity realizované v rámci projektu PERFECT.
V oficiálnom mesačníku Karlova Ves – noviny všetkých
Karlovešťanov mestská časť pravidelne informuje
o aktivitách projektu, o prírode blízkej údržbe zelene pre
mestá a ich obyvateľov, ponúka krátke, praktické, sezónne tipy, ako sa starať o svoje okolie bydliska
v súlade s prírodou.

•

Vegetačné strechy ako súčasť zelenej infraštruktúry v sídle

Vegetačné strechy zohrávajú významnú úlohu
ako prvok zelenej infraštruktúre sídiel. Okrem
toho sú aj účinným prostriedkom v rámci
udržateľného manažmentu so zrážkovými
vodami a zároveň má vegetačná strecha
chladiaci efekt. Tento efekt vegetačných striech
je daný hlavne odparovaním vody, tieniacim
efektom vegetácie, schopnosťou odrážať
slnečné žiarenie, spotrebou energie na proces
fotosyntézy
a tepelnou
akumuláciou
Príklad extenzívnej vegetačnej strechy tvorenej výsadbou
zadržovanej vody. Nemenej dôležitá je podpora biodiverzity.
rozchodníkov a suchovzdorných trvaliek ©Zuzana Hudeková

Medzi ďalšie pozitívne efekty týchto striech patrí:
• zlepšujú ovzdušie – absorbujú škodliviny z ovzdušia, filtrujú častice prachu a zabraňujú jeho
víreniu, znižujú riziko a koncentráciu smogu,
• zabraňujú prehrievaniu striech,
• redukujú výkyvy teplôt,
• fungujú ako zvuková izolácia (napr. vlhká zemina o hrúbke 12 cm znižuje prestup hluku o 40 dB,
20 cm vrstva zeminy o 46 dB),
• sú považované za požiaru odolné,
• zmierňujú kolísanie vlhkosti vzduchu,
• plnia estetické hľadisko, môžeme ich využiť aj na iné účely, napr. pre pestovanie zeleniny a
kvetín.
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V
rámci
tvorby
prvkov
zelenej
infraštruktúry v mestskej časti BratislavaKarlova Ves sa plánuje pilotne vybudovať
vegetačná strecha na dostavbe Miestneho
úradu.
Projekt PERFECT umožní
preskúmanie možnosti budovania tohto
prvku v rámci mestskej časti aj na ďalších
budovách. Vegetačné strechy budú mať
významné miesto aj v samotnej Stratégii
zelenej infraštruktúry, ktorej vypracovanie
je jednou z hlavných aktivít projektu
PERFECT.

•

Adoptuj si kvetináč

Po vzore Prešova, Ružomberka, či iniciatívy
na bratislavskom Kamennom námestí sa Karlova Ves,
na čele s hlavnou autorkou nápadu, poslankyňou a
členkou komisie pre životné prostredie Líviou
Poláchovou, rozhodla v tomto roku zorganizovať
pilotný ročník akcie "Adoptuj si kvetináč". Cieľom akcie
bolo spojiť obyvateľov - milovníkov zelene a spoločnými
silami zveľadiť verejné priestory výsadbou letničiek.
Mestská časť zmapovala nikým neudržiavané betónové
kvetináče, ktoré vo väčšine prípadov bez zjavného
majiteľa slúžili ako zábrana ťažko reguľovateľnému parkovaniu automobilov. Všetkých 50 kvetináčov
našlo svojho "adoptívneho rodiča" a akcia nadobudla nielen okrášľovací, ale predovšetkým komunitný
charakter s veľmi dobrým ohlasom. Okrem toho dala samospráve možnosť zamyslieť sa nad
priestorovým riešením niektorých verejných plôch. Pre veľký úspech plánuje o rok vysadiť už len
kvitnúce trvalky s dôrazom na nektárodajné druhy.

•

Zber cibuľovín pre výsadbu do verejných parkov

Jednoduchým a finančne nenáročným spôsobom sa rozhodla mestská
časť Karlova Ves vytvoriť jarný aspekt v parkoch na svojom území.
Zorganizovala jarný zber vyradených cibuľovín, ktoré obyvatelia
nemajú ako využiť a vyhodili by ich do odpadu. Do polovice mája sa
podarilo vyzbierať 71 cibúľ narcisov a hyacintov, ktoré Oddelenie
životného prostredia uskladní a na jeseň vysadí v parku na Karloveskej
ulici pod obchodným centrom Centrum.

•

Predzáhradka pre všetkých

V minuloročnom prvom ročníku predzáhradky pre všetkých sa
rozdávali rastliny do predzáhradiek podľa žiadostí obyvateľov, ktorí
sa starajú o zeleň pred svojimi bytovými domami. Mestská časť sa
rozhodla druhý ročník posunúť do koncepčnejšej roviny riešenia
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predzáhradiek v svojom katastri. Po živelnom vysádzaní stromov
do predzáhradiek v tesnej blízkosti fasád domov, či priamo v ochranných
pásmach inžinierskych sietí sa aj prostredníctvom obľúbenej akcie pokúsi šíriť osvetu a usmerňovať
obyvateľov pri voľbe sortimentu výsadieb do predzáhradiek. Do projektu sa občania prihlásili s
päťdesiatimi predzáhradkami, ktoré majú spolu viac ako 275 m2 plôch budúcich, ale aj existujúcich
záhonov. Odborní pracovníci následne na základe konzultácii s občanmi vypracovali návrh výsadby
záhonov pre každú predzáhradku individuálne. Vzhľadom na rozsiahlosť projektu sa realizácia
predzáhradiek posunie na jeseň tohto roka. Pri výbere sortimentu sa prihliadalo nielen na stanovištné
pomery lokalít, ale aj na použitie jedlých a nektárodajných rastlín.

•

Podujatia pre verejnosť: Zelená pre Karlovu Ves

Už tradične sa na podujatiach organizovaných mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves objavuje aj
„zelená sekcia“ miestneho úradu, v rámci ktorej sa jeho zamestnanci a zástupcovia partnerských
organizácií snažia priblížiť ich návštevníkom aktivity, ktoré sú zamerané na ochranu prírody a zelene.
Ľudia sa tak dozvedeli viac o včelách, ktoré sa mestská časť snaží chrániť a podporovať v rámci projektu
Mestské včely, o rastlinách, ktoré sú priateľské k opeľovačom, o spôsoboch, ako sa môžu na ochrane
a údržbe zelene podieľať priamo samotní obyvatelia. Jednou z takýchto akcií je aj každoročne
organizovaný Karloveský majáles v Líščom údolí, na ktorom tento rok pribudli informácie aj o projekte
PERFECT. Ďalším z podujatí, na ktorom sa PERFECT objavil bolo podujatie s názvom Karlsdorf Platz jednodňové kultúrno-spoločenské podujatie na Kráľovej hore - lúke nad sídliskom Dlhé Diely v katastri
obce Devín. Podujatie bolo zamerané na ochranu životného prostredia, spoznávanie lokálnych
prírodných a historických reálií. Svoju činnosť predstavili lokálne združenia, občianske iniciatívy a
základné školy.

Viac informácií o projekte PERFECT je možné získať na https://www.interregeurope.eu/perfect/ ako aj na
podstránke webu Karlovej Vsi: https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/perfectplanning-for-environmental-resource-efficiency-in-european-cities-and-towns/.
Kontakt:
• projektová manažérka: Zuzana Hudeková, zuzana.hudekova@karlovaves.sk
• finančná manažérka: Lenka Nemcová, lenka.nemcova@karlovaves.sk
• manažérka pre komunikáciu: Petra Vančová, petra.vancova@karlovaves.sk
• junior manažérka: Lucia Ličková, lucia.lickova@karlovaves.sk
MiÚ Bratislava-Karlova Ves
Nám. Sv. Františka 8
842 62 Bratislava
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