
V roku 2017 začala mestská časť Bratisla-
va-Karlova Ves realizovať 5 ročný med-
zinárodný projekt s názvom „PERFECT“ 
(Planning for Environmental Resour-
ce 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 
a je financovaný z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ERDF). Vedúcim 
partnerom projektu je Asociácia mest-
ského a vidieckeho plánovania (Town 
and country Planning association) 
z Londýna,  celkovo je tu zapojených 
8  partnerov z ôsmich EU krajín, vráta-
nie miest ako sú holandský Amsterdam 
či talianska Ferrara.

Prvých 11 mesiacov implementácie 
projektu bolo venovaných analýze 
politík a stratégií v oblasti zelenej 
infraštruktúry, zrealizovali sa dotaz-
níkové prieskumy zamerané na od-
bornú i laickú verejnosť a kľúčových 
aktérov. Výstupom bol prehľad poli-
tík a stratégií v oblasti zelenej infra-
štruktúry, ktorý je k dispozícii na stia-

hnutie na webovej stránke mestskej 
časti vo výstupoch projektu PERFECT.1 
V priebehu celého roka sa pripravo-
vala podrobná inventarizácia zelene, 
ktorá Karlovej Vsi chýbala. Dôkladná 
inventarizácia zelene bude 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. Mestská časť 
sa ako prvá samospráva na Slovensku 
zapojila do programu “Sledujeme/ 
Snižujeme CO2“. Program je jedným 
z nástrojov na ochranu životného pro-
stredia. Našu mestskú časť zaujímalo, 
aký podiel na tvorbe emisií CO2  majú 
činnosti spojené s údržbou zelenej 
infraštruktúry. Všetky doterajšie ak-
tivity sú realizované ako podklad pre 
vypracovanie Stratégie zelenej in-
fraštruktúry, kde sa v návrhovej časti 
vyšpecifikujú možné smery rozvoja 
zelene v Karlovej Vsi, podporujúce 
biodiverzitu a zohľadňujúce očakáva-
né zmeny klímy vrátane „alternatív-
nych“ možností, akými sú vegetačné 
strechy, vertikálna zeleň a pod. 
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• Šmartinski Park
Prvým z predstavených projektov bol Šmartinski Park, park 
vybudovaný mestom v rámci strategického plánu zelené-
ho systému mesta Ľubľana. Park sa nachádza v susedstve 
lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO cintorí-
nu Žale (architekt Jože Plečnik) na ploche bývalých opus-
tených záhrad. 

Vybudovanie parku bolo realizované vo viacerých eta-
pách. Práce sa začali v roku 2009 krajinárskymi terénnymi 
úpravami, vysadením stromov, cibuľovín a výsevom trávy. 
Za povšimnutie stojí prístup, ktorí tu bol zvolený pri vy-
tváraní krajinárskej kompozície. Z pôvodných záhrad tu 
ostalo mnoho  rastúcich ovocných drevín, ktoré sa snažili 
tvorcovia koncepcie zachovať v čo najväčšej možnej mie-
re. V nasledujúcom roku boli vybudované chodníky a ve-
rejné osvetlenie spolu s parkoviskom pre návštevníkov 
a detským ihriskom. Unikátne detské ihrisko je postavené 
na myšlienke prepojenia hier s vodou a prírodnými mate-
riálmi (kamene, piesok). Osobitne v lete je ihrisko mimo-
riadnym lákadlom pre deti. Ihrisko je naviac prispôsobené 
aj potrebám fyzicky znevýhodnených detí, keďže zahŕňa 
špeciálne hracie prvky a je vybavené informačnými tabuľ-
kami pre zrakovo postihnutých. 

• Rakova Jelša 3

Ľubľanskí partneri predstavili účastníkom stretnutia aj 
park Rakova Jelša, ktorý bol založený na území bývalej 
industriálnej zóny. Idea parku vznikla v rámci iniciatívy VI-
SIONS ARE, série výstav Spolku ľubľanských architektov, 
ktorých cieľom bolo upozorniť na prehliadané problémy 
a nerozvinuté oblasti mesta. Cieľom projektu bolo prepo-
jiť mesto a Ľubľanský krajinársky mokradný park (Ljulblja-
na Marsh Landscape park) s riekou Ľubľanica a tak pretvo-
riť toto zanedbané územie na rekreačné.

Park tvorí pešiu os medzi mestom a krajinárskym parkom, 
zanedbané územie bolo ekologicky renaturalizované pro-
stredníctvom výsadby pôvodných druhov drevín. V rám-
ci parku boli vybudované chodníky, umiestnený mestský 
mobiliár vrátane piknikových miest, vysadený bol verejný 
sad a založených bolo 320 záhrad pre sociálne znevýhod-
nené skupiny obyvateľov. Následne bol priestor záhrad 
a parku prepojený mostom a dobudované detské ihrisko.

Stretnutie partnerov projektu PERFECT v Ľubľane
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2 https://www.ljubljana.si/en/ljubljana-for-you/environmental-protection/revival-of-overlooked-areas/
3 http://www.greenljubljana.com/funfacts/rakova-jelsa

V dňoch 11. až 13. septembra 2017 sa v Ľubľane v Slovinsku uskutočnilo 2. stretnutie partnerov projektu PERFECT.
V rámci stretnutia predstavili zástupcovia mesta Ľubľana partnerom niekoľko realizovaných, inšpiratívnych 
projektov zameraných na zelenú infraštruktúru a revitalizáciu zanedbaných oblastí (brownfields)2.
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• Ľubľanský krajinársky mokradný park 
Ljulbljana Marsh Landscape park 4

Ľubľanský krajinársky mokradný park Ljulbljana Marsh 
Landscape park sa rozprestiera na 160 km2 a je prírodným 
územím mokradí a rašelinísk, ktoré poskytujú útočisko 
veľkému množstvu vzácnych druhov živočíchov a rast-
lín. Vďaka archeologickýcm nálezom pôvodných obydlí, 
je tento park zapísaný v zozname svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. 

Tradičné poľnohospodárstvo zachovalo tunajšiu nesmier-
nu biologickú a krajinnú diverzitu. Vlhkomilné lúky, zapla-
vované riečne brehy a tisícky kilometrov odvodňovacích 
kanálov priťahujú najmä vlhkomilné rastliny a živočíchy. 
Ekosystém ľubľanských mokradí čistí vzduch, vodu a pôdu 
a ochladzuje horúce letá, umožňuje relaxáciu v bezpro-
strednej blízkosti hlavného mesta, poskytuje udržateľnú 
produkciu kvalitných zdravých potravín a prostredie pre 
prírode blízke hospodárenie a zelený turizmus. 

Na vlhkých lúkach žije 89 rôznych druhov motýľov 
a v oblasti hniezdi 100 druhov vtákov, mokrade tiež posky-
tujú útočisko niekoľkým ohrozeným druhom európskeho 
aj globálneho významu.

Vďaka unikátnym vlastnostiam pôdy mokradí a dna rieky 
Ľubľanica, močiare zachovali dôkazy rôznych historických 
období a kultúr. Archeológovia tu našli viac než 10 000 
artefaktov z rôznych historických období. 

4 http://www.greenljubljana.com/funfacts/ljubljana-marsh-landscape-park , 
https://www.naravniparkislovenije.si/en/nature-parks/ljubljana-marshes-nature-parkareas/



• Projekt Sava – River that Connects
Projekt Sava – River that Connects je príkladom urbánnej 
regenerácie, prepojenia existujúcich štvrtí a brehu rieky, 
s  využitím spolupráce existujúcich občianskych iniciatív 
ako aj miestnych skupín umelcov a dizajnérov.

Cieľom projektu je rehabilitovať a obnoviť zanedbávané 
a neudržiavané územia a prepojiť športové a rekreačné 
centrá pozdĺž rieky Sáva. Realizácia projektu bola rozdele-
ná do troch fáz, počas prvej a druhej fázy vzniklo niekoľko 
jazdiarní, malá zvieracia farma, piknikové miesta, detské 
ihrisko a trasy pre jazdu na koni. V tretej fáze je napláno-
vané dobudovanie chodníkov pre peších, jazdcov na koni 
a cyklistov, vybudovanie mestskej pláže a nabíjacích staníc 
pre elektrobicykle, umiestenie fotovoltického verejného 
osvetlenia, preliezok, lezeckej steny, odpadkových košov 
a vybudovanie detských ihrísk.

• V budúcnosti môže byť 
väčším problémom starostlivosť 
o zdravie obyvateľov miest ako 
ekonomický rast
Popredná environmentálna ekonómka, členka britského 
Podvýboru pre adaptáciu Výboru pre prispôsobovanie 
zmene klímy (CCC), Ece Ozdemiroglu vo svojej prednáške 
v rámci stretnutia partnerov v Ľubľane varovala, že ak sa 
bude  naďalej zanedbávať kvalita životného prostredia 
a to osobitne v mestách na všetkých úrovniach riadenia, 
v budúcnosti budú ľudia tráviť viac času starostlivosťou 
o svoje zdravie, ako rozvojom ekonomiky cez zamestna-
nosť.  

“Nikdy predtým nežilo toľko ľudí v mestskom prostredí. 
Rast miest týchto oblastí si vyžaduje, aby sme nakladali 
so životným prostredím tak, aby sa zabezpečilo zdravie 
ľudí, poskytovaním základných služieb, od ktorých ko-
lektívne zdravie obyvateľov závisí.“

 “Nedostatok zelenej infraštruktúry spôsobuje, že kraji-
ny sú pri zmenách klímy a ich negatívnych dôsledkoch, 
akými sú napríklad intenzívna búrková činnosť a zápla-
vy zraniteľnejšie, pričom tieto dopady vedia napáchať aj 
viac škôd. Tiež nám pravdepodobne vyrastá generácia 
nezdravých a nešťastných ľudí, ktorí budú tráviť viac času 
starostlivosťou o svoje zdravie, čo bude mať negatívny 
dopad aj na ekonomiku.”

Expertka tiež upozornila, že žiadna z prosperujúcich eko-
nomík nebude v budúcnosti rásť bez toho, aby využívala 
a rozvíjala zelenú infraštruktúru a podobné „prírode blíz-
ke riešenia“ a zelené technológie.

Prezentáciu z prednášky nájdete na stiahnutie na webo-
vej stránke mestskej časti.5 Na tému „economic valua-
tion“ bolo vytvorených množstvo iných zaujímavých 
materiálov, z ktorých jeden vyberáme ako príklad na 
doleuvedenom linku.6 
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6 http://valuing-nature.net/demystifying-economic-valuation-paper 



Stromy majú kľúčový význam pre kvalitu života obyva-
teľov, najmä v mestách.  Zlepšujú mikroklímu, znižujú 
letné horúčavy, zachytávajú prach a škodliviny a zmier-
ňujú vietor, poskytujú útočisko ďalším druhom, podpo-
rujú biodiverzitu.  Viacerými výskumami bolo potvrdené, 
že ak je napríklad vzrastlý  strom dobre zásobený vodou, 
odparí za deň až 400 litrov vody. Nielenže tým vyrov-
náva teplotné výkyvy, ale aj prirodzene dopĺňa vzdušnú 
vlhkosť, ktorá je v mestskom prostredí až o tretinu nižšia 
ako vo voľnej krajine. Stromy a zelené plochy tiež zachy-
távajú zrážkovú vodu, ktorá inak bez úžitku odteká do 
kanalizácie, a predchádzajú tým vzniku povodní.  O stro-
my vo verejnej zeleni sa stará samospráva. Samospráva 
ako správca zelene a drevín (ale zároveň aj ako orgán 
ochrany prírody) musí v prvom rade mať dobrý prehľad 
o súčasnom stave – počte, umiestnení, zdravotnom sta-
ve drevín a pod. Aj z tohto dôvodu naša mestská časť 
v priebehu roka 2017 realizovala  mapovanie súčasného 
výskytu drevín.  Osobitne bol zhodnotený ich zdravotný 
stav, poškodenie, ale aj ďalšie charakteristiky z ekologic-
kého, krajinotvorného, estetického hľadiska.  

Územný priemet výskytu drevín je spracovaný v GIS 
(geografický informačný systém) v digitálnej vrstve 
a základné údaje budú prístupné verejnosti v dvoch 
vrstvách:  

• Vyhradená zeleň (osobitne areály škôl a škôlok) 

• Verejná zeleň (všetka ostatná, verejne prístupná zeleň)

Na základe tohto vyhodnotenia je možné konštatovať, 
že v najväčšej miere sú vo verejnej zeleni našej mests-
kej časti zastúpené javory - javor mliečny (Acer plata-
noides), javor horský (Acer pseudoplatanus), lipy  - lipa 
malolistá a veľkolistá (Tilia cordata, Tilia platyphyllos), 
brezy (Betula pendula), ale aj jasene  - jaseň štíhly, 
mannový, pensylvánsky (Fraxinus excelsior, Fraxinus 
ornus, Fraxinus pennsylvanica) či borovice – lesná, bo-
rovica čierna (Pinus silvestrisis, Pinus nigra), agát biely 
(Robinia pseudoacacia) a ďalšie.

Medzi zaujímavé cudzokrajné dreviny môžeme zaradiť 
kryptomériu japonskú (Cryptomeria japonica) či albíziu 
(Albizzia julibrissin). 

Bohužiaľ, v Karlovej Vsi sú pomerne vo veľkom meradle 
zastúpené aj invazívne dreviny javorovce (Negundo 
aceroides) a pajasany (Ailanthus altissima), ktoré, 
v súlade s platnými právnymi úpravami bude potrebné 
z verejnej zelene odstrániť.  Invazívne druhy majú svoj 
domov v Ázii alebo Severnej Amerike predstavujú 
nebezpečenstvo pre naše „pôvodné“ dreviny a na ne 
naviazané ostatné živočíšne druhy.  Invazívne druhy sa 
totiž voľne šíria a dobre sa im darí na úkor pôvodných 
druhov, ktoré vytláčajú. V prírode (ale aj v živote) totiž 
všetko so všetkým súvisí.

Osobitne boli mapované dreviny v areáloch škôl 
a škôlok, ako aj napríklad ovocné dreviny. Z ovocných 
drevín sa v našej mestskej časti nachádza pomerne veľa 
orechov - orech kráľovský (Juglans regia), sliviek guľato-
plodých (Prunus insititia) ale aj čerešní, hrušiek, jabloní, 
sliviek.  Môžeme tu nájsť dokonca aj gaštany, mandle, 
dule či plodiace figy. 

Podrobnejšie vyhodnotenie inventarizácie drevín bude 
v rámci Stratégie a Akčného plánu zelenej infraštruk-
túry, nakoľko je zmapovanie stavu zelene jedným 
z dôležitých podkladov  pre  jeho spracovanie. 

Inventarizácia zelene v Karlovej Vsi

5



• Prvá samospráva na Slovensku, ktorá 
si dala zmerať koľko skleníkových plynov 
vypúšťa svojimi aktivitami do ovzdušia.

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves je 
prvou samosprávou na Slovensku, kto-
rá si dala zmerať koľko skleníkových 
plynov vypúšťala svojimi aktivitami 
do ovzdušia minulý rok 2016 a zapo-
jila sa tak do iniciatívy “Sledujeme/ 
Snižujeme CO2“

7. 

Miestny úrad Karlova Ves svojou 
činnosťou vo vonkajšom prostredí 
pri údržbe zelene a komunikácií, ďalej 
v budovách, ktoré vlastní alebo spravuje, 
za rok vytvorí viac ako 2100 ton ekvivalentu 
najzávažnejšieho skleníkového plynu CO2. 
Najviac skleníkových plynov sa vytvára pri spotrebe tep-
la a zemného plynu. Podľa meraní je to spolu takmer 88 
percent z celkovej uhlíkovej stopy. Za zmienku stojí, že 
na celkovej výške uhlíkovej stopy sa podieľa skoro jednou 
štvrtinou prevádzka ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62, 
s uhlíkovou stopou 539,2 t CO2. Zaujímavé bolo zistenie, 
akým podielom sa na celkovej uhlíkovej stope podieľa 
údržba zelene. Aj keď je spotreba paliva v služobných 
autách a  záhradnej technike (2,6%) či produkcia odpa-
dov a odpadovej vody (2,6%) v porovnaní s ostatnými 
oblasťami menej výrazná, nie je márne snažiť sa o znižo-
vanie emisie skleníkových plynov aj  v týchto sektoroch. 

K zníženiu tvorby skleníkových plynov môže prispieť aj 
zníženie energetickej náročnosti v budovách mestskej 
časti, či ekologickejší prístup zamestnancov. Odborníci 
odporúčajú v budúcnosti preferovať dodávateľov ener-
gie a tepla s vyšším podielom obnoviteľných zdrojov.  
Celú správu nájdete publikovanú na webovej stránke 
mestskej časti, v sekcii o výstupoch projektu8. 

• Príprava vegetačnej strechy 
na prístavbe miestneho úradu 
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

Jedným z prvkov zelenej infraštruktúry, ktorý je v za-
hraničí už veľmi využívaný, ale na Slovensku je ešte 
stále pomerne málo rozšírený sú vegetačné strechy.  
Vegetačné (resp. aj zelené) strechy sú nielen vizuálne 
príťažlivé, ale majú rozmanitú využiteľnosť a v koneč-
nom dôsledku sú aj ekonomicky výhodné. Zelené stre-
chy chránia hydroizoláciu pred teplotnými extrémami, 
krúpami a klimatickými vplyvmi a predlžujú tak život-

nosť izolácie až na dvojnásobok. Takéto strechy vsakujú 
a odparujú do ovzdušia v priemere 40-99% zrážkovej 
vody za rok v závislosti na type súvrstvia a odľahčujú 
tak kanalizačnému systému (predovšetkým pri prívalo-

vých dažďoch). Týmto taktiež zelené strechy výrazne 
prispievajú ku ochladzovaniu budovy v lete, zvlh-

čovaniu vzduchu a zníženiu prašnosti. Zelené 
strechy predstavujú ekologické vyrovnanie 
zásahov človeka do prírody v dôsledku zá-
stavby, zelená strecha poskytuje útočište a 
náhradný priestor k životu mnohým živo-
číšnym druhom. 

V rámci prípravy Stratégie a Akčného plánu 
zelenej infraštruktúry, sa mestská časť zame-

rala na vyhodnotenie technických podmienok 
realizácie zelených striech na svojom území a to pi-
lotne na prístavbe budovy miestneho úradu. V pr-
vej fáze si dala vypracovať posudok na stanovenie 

podmienok vytvárania vegetačných striech ako súčas-
ti zelenej infraštruktúry z pohľadu statiky na príklade 
prístavby polyfunkčného objektu miestneho úradu. 

Následne sa plánuje táto strecha navrhnúť ako pilotný 
prvok zelenej infraštruktúry a zároveň ako modelová 
plocha podpory biodiverzity, vrátanie včelích úľov, bo-
hatého sortimentu kvetov nektárodajných rastlín ako  
aj menšieho vodného prvku, ktoré by slúžil ako napá-
jadlo pre vtáky.

• Príprava príručky rozvoja zelenej 
infraštruktúry pre samosprávy

Od 1.11.2017 začalo platiť  nové znenie zákona 
543/20029  o ochrane prírody a krajiny, ktoré umožňu-
je mestám a obciam využiť finančnú náhradu za výrub 
drevín aj na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry. 
Pojem zelená infraštruktúra je stále na Slovensku po-
merne nový (o tejto téme sme písali v úvodnom dotaz-
níku, s cieľom zistiť stav povedomia a informovanosti 
o zelenej infraštruktúre, viď prvý Newsletter 1/201710, 
výsledky sú prístupné na webovej stránke mestskej čas-
ti, v sekcii o výstupoch projektu11). Naopak na európskej 
úrovni už bolo vytvorených viacero zaujímavých odbor-
ných materiálov12, z ktorých budeme vychádzať pri prí-
prave našej príručky. 

Čo to teda vlastne tá zelená infraštruktúra je? Aký má 
pre nás význam? Ako si pripraviť kvalitný a užitočný 
koncepčný dokument rozvoja zelenej infraštruktúry na 
miestnej úrovni? Nielen o tom, ale aj o ďalších možnos-
tiach financovania na jej budovanie sa budeme zaobe-
rať v Príručke rozvoja zelenej infraštruktúry pre samo-
správy. Z hlavných tém príručky vyberáme:

Aktivity projektu PERFECT v druhej polovici roka 2017
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7   http://snizujemeco2.cz/cs
8   https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Uhlikova-stopa_BAKV_2016_PERFECT.pdf 
9   http://www.epi.sk/zz/2002-543 
10 https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/NEWSLETTER-1.pdf 
11 https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Vyhodnotenie-dotaznikoveho-prieskumu-pre-zainteresovanu_verejnost.pdf
12 https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/2017-05-12_PB_TO6-Green_infrastructure-final-compressed.pdf 



• Koncept zelenej infraštruktúry a jej východiská 

• Multifunkčnosť a prínosy zelenej infraštruktúry  
(biodiverzita, zmena klímy, vplyv na mikroklímu, 
zdravie, rekreáciu, tvorba komunity, ekonomické 
aspekty a i.)

• Typy a prvky zelenej infraštruktúry v sídlach 

• Ako spracovať Stratégiu/Akčný plán zelenej 
infraštruktúry v sídlach 

• Možnosti financovania rozvoja zelenej infraštruktúry

Príručka pre samosprávy v slovenskom a anglickom 
jazyku bude zverejnená a k dispozícii v prvom polroku 
2018 v elektronickej aj tlačenej podobe.  

• Prehľad faktov o biodiverzite
Strata biodiverzity patrí spolu so zmenou klímy k naj-
väčším výzvam budúcnosti. Na základe rôznych štúdií a 
vedeckých výskumov  sa biodiverzita za posledných 35 
rokov znížila o viac ako štvrtinu.

Počty druhov motýľov, včiel a vtákov rapídne klesajú, 
ako príklad je možné uviesť, že populácie motýľov sa 
v rokoch 1990 až 2011 znížili na polovicu a 24% čme-
liakov je už doslova na pokraji zániku. Posledné uve-
dené čísla sú naozaj alarmujúce, nakoľko 84 percent 
európskych plodín má aspoň určitú závislosť od opeľo-
vania hmyzom. Sme úplne závislí na prírodných zdro-
joch a biodiverzite  našej planéty, nakoľko len vďaka 
nej získa vame potraviny, energiu, suroviny, čistý vzduch 
a čistú vodu.  Všeobecne sa uznáva, že je kľúčové za-
staviť neúmernú stratu biodiverzity, pretože akýkoľ-

vek ďalší negatívny trend môže nielen oslabiť prirod-
zené prostredie, ale aj náš ekonomický, hospodársky 
a  sociál ny rozvoj.

Aký je vzťah biodiverzity a zelenej infraštruktúry? Ako 
môže zelená infraštruktúra významne napomôcť pri 
našom úsilí zastaviť straty biodiverzity? Táto problema-
tika je rozobratá a vysvetlená v dokumente “Fasctsheet 
about green infrastructure and biodiversity”, ktorý 
je v anglickom jazyku dostupný na stránke https://www.
interregeurope.eu/perfect/, ako aj v slovenskom jazyku 
na webovej stránke mestskej časti, v sekcii o výstupoch 
projektu.13

• Podujatia a aktivity pre verejnosť: 
Zelená pre Karlovu Ves 
Na verejných podujatiach organizovaných mestskou 
časťou Bratislava-Karlova Ves sa tento rok pravidelne 
prezentujú aj „zelené témy“ miestneho úradu, v rámci 
ktorých sa snažíme priblížiť ich návštevníkom aktivity, 
ktoré sú zamerané na ochranu prírody a zelene. V so-
botu 30.septembra a v nedeľu 1. októbra 2017 sme pre 
návštevníkov Karloveských hodov v Líščom údolí pripra-
vili v rámci stánku mestskej časti opäť stanovište “PER-
FECT - zelená pre Karlovu Ves”. Na stánku sme hovori-
li o aktivitách projektu, prepojení na projekt Mestské 
včely a pre deti sme pripravili kreatívne dielničky, kde si 
mohli vyrobiť ekologické krmítka pre vtákov či v rámci 
vzdelávania o obnoviteľných zdrojoch energie vyrobiť 
papierové veterníčky. Pripravili sme tiež vzdelávaciu hru 
PERFECT - postav si perfektné mesto so zelenou infra-
štruktúrou, kde sme vysvetľovali pojem a príklady ze-
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13 https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/perfect-planning-for-environmental-resource-efficiency-in-european-cities-and-towns/



lenej infraštruktúry v mestskom prostredí. Návštevníci 
stánku si mohli poskladať z obrázkov imaginárne mes-
to s jeho základnými mestskými prvkami a štvrťami a 
poprepájať ich rôznymi prvkami zelenej infraštruktúry. 
Na tzv. pocitovej mape Karlovej Vsi si mohli obyvatelia 
označiť miesta, kde radi trávia voľný čas, kde je príjem-
né prostredie a kde sa naopak necítia bezpečne, kde 
je prostredie zanedbané, či kde by ocenili zmenu. Tzv. 
pocitová mapa je nový prostriedok pre spoločné pláno-
vanie a prípravu možnej zmeny, či zlepšenia prostredia 
v našej mestskej časti. Veríme, že v blízkej budúcnos-
ti sa budeme takýmito participatívnymi prostriedkami 
inšpirovať častejšie, napríklad aj pri príprave stratégie 
zelenej infraštruktúry v našej mestskej časti.  
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Viac informácií o projekte PERFECT v angličtine 
je možné získať na webovej stránke projektu: 
https://www.interregeurope.eu/perfect/  ako 
aj v slovenčine na podstránke webu Karlovej Vsi: 
https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/
projekty-mestskej-casti/perfect-planning-
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: Eva Surovková,   
eva.surovkova@karlovaves.sk

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

Prajeme všetkým radostné a pokojné Vianoce a v novom 
roku 2018 veľa radosti a úspechov aj pri ochrane prírody 
a tvorbe zelenej infraštruktúry.

                                                                Kolektív projektu PERFECT


