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Medzinárodný projekt PERFECT v Karlovej Vsi
V roku 2017 začala mestská časť Bratislava-Karlova Ves realizovať 5 ročný
medzinárodný projekt s názvom „PERFECT“ (Planningfor 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 EUROPE, ktorý je financovaný z
Európskeho fondu regionálneho roz-

voja (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.
Viac informácií o projekte PERFECT
v angličtine je možné získať na webovej stránke projektu: https://www.interregeurope.eu/perfect/

Stretnutie medzinárodných partnerov
projektu PERFECT v Grazi
V dňoch 17.-19.09.2018 sa konalo
4. medzinárodné stretnutie partnerov
projektu PERFECT v rakúskom meste
Graz. Stretnutia sa okrem samotných
partnerov projektu zúčastnili aj prizvaní odborníci z rôznych krajín. Slovensko reprezentovali zástupca Katedry záhradnej a krajinnej architektúry
z Fakulty záhradníctva a krajinného
inžinierstva SPU v Nitre Atilla Tóth a
zástupca Ministerstva životného prostredia Denis Knotka. Účastníci stretnutia si okrem prezentácií doterajších
výsledkov projektu a plánov na ďalšie
obdobie, mohli vypočuť aj zaujímavé

príspevky od medzinárodných partne
rov a diskusie na témy ako vytvárať
v mestách prvky zelenej infraštruktúry.
Prezentovali sa príklady dobrej praxe,
ktoré napomáhajú zmierňovaniu dopadov zmeny klímy na mestské prostredie a podporujú biodiverzitu (napr.
Štokholmský systém sadenia stromov,
viac v článku na str. 8.) Zaujímavou bola
prezentácia od architekty Evy Benedikt
priamo z hosťujúceho mesta Graz, ktorá poskytla informácie o dlhodobej
koncepcii budovania a rozvoja zelenej infraštruktúry v meste s názvom:
„Green Net Graz (Zelená sieť Graz)“.
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Zelená sieť v meste Graz
Mesto Graz je druhé najväčšie mesto v Rakúsku s počtom
približne 250 000 obyvateľov.
Je hlavným mestom federálneho štátu Štajersko, ktorý je
nazývaný aj “zelené srdce Rakúska”vďaka obrovského poč
tulesov a zelených plôch, ktoré sa tu nachádzajú. Odhady
naznačujú, že 40% plochy mesta Graz pozostáva zo zelených plôch. V minulosti sa uskutočnilo v Grazi niekoľko
štúdií o význame zelene, vrátane jej úloh v boji proti negatívnym dopadom zmeny klímy. Chápanie prínosu zelenej infraštruktúry pre rozvoj mesta aj na úrovni mestskej
samosprávy a samotných oddelení územného plánovania
a výstavby sa postupne premietlo do realizácie viacerých
projektov zelenej infraštruktúry.
Jedným z projektov mesta je „Zelená sieť Graz“, ktorá zahŕňa rozlohu 560 kilometrov a rozkladá sa po celej mestskej oblasti. Sieť spája ihriská a parky s hlavnými obytnými
oblasťami, centrom mesta s okolitou prírodou. Myšlienka
plánovania a realizácie “zelenej siete” vznikla paralelne so
zvyšujúcim sa tlakom na verejné otvorené priestranstvá
v dôsledku požiadaviek rastúcej populácie mesta. Obdobným tlakom na zelené priestranstvá čelia mestá po celej
Európe. Aby sa zabránilo trvalej strate zelene ako sú parky,
ihriská, otvorené priestranstvá, solitérne stromy a dokonca
aj predzáhradky, mesto zaviedlo celý rad opatrení chránia
cich zelené priestranstvá už v 80.tych rokoch. V polovici
deväťdesiatych rokov mesto začlenilo tému ochrany zelených plôch priamo do mestskej politiky. Sieť tak slúži ako
rámec pre dlhodobú víziu urbanistického rozvoja mesta
s ohľadom na podporu zelenej infraštruktúry. Niektoré
časti zelenej siete tak existujú už veľa rokov, pričom mnoho ďalších sa má iba zriadiť v budúcnosti.
Zelená sieť má štyri kľúčové funkcie, ktoré obyvateľom
mesta Graz poskytujú viacnásobné výhody. Sú to: vzájomné prepojenie, rekreáciu, ekologickú a klimatickú reguláciu a mestskú krajinotvorbu.
Vzájomné prepojenie umožňuje chôdzu a cyklistiku po ze
lených koridoroch, cestách, menej rušných uliciach a popri chodníkoch povedľa prírodných oblastí, vedľa potokov
a lúk. Zelená sieť poskytuje bezpečné a príjemné možnosti
ako sa dostať z domu do práce, obchodov, škôl a podobne, nakoľko sa tak poskytujú chladnejšie trasy pre chodcov
a cyklistov. Zelená sieť je preto kľúčom k prispôsobeniu sa
zmene klímy v mestskom prostredí.
Zelené prvky začlenené do siete poskytujú tiež rôzne rekreačné možnosti. Ľudia môžu využívať parky, športové
zariadenia, ihriská a zelené trasy pre pešiu turistiku, cyklo
turistiku alebo jogging bez toho, aby cestovali niekde až
zahranice samotného mesta.
Zelené priestranstvá a prvky spojené do siete pozitívne vplý
vajú nielen na ekologickú a klimatickú regulácia mesta, ale
aj napomáhajú zlepšovať biodiverzitu.
Zelená infraštruktúra zvyšuje povedomie a pocit spolupatričnosti obyvateľov s ich mestom. Zelená infraštruktúra
môže tiež zvýšiť hodnoty pozemkov a nehnuteľností a priniesť ďalšie ekonomické prínosy, ako je napr. zvýšený cestovný ruch. Vytvorenie siete zelenej infraštruktúry je pokračujúci proces. Dvanásť projektov už bolo implementovaných, niekoľko ďalších, zameraných hlavne na rozširovanie
zelenej siete za hranice Grazu je pripravených na realizáciu
v budúcnosti.
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Aktivity projektu PERFECT v druhej polovici roka 2018
Zdravie, bohatstvo a šťastie – viacnásobné benefity zelenej
infraštruktúry1
Erin Gianferrara a Janine Boshoff, Economics for Environment Consultancy.
Výskumy z environmentálnej a ekonomickej oblasti ako aj z oblasti zdravotného stavu
obyvateľov potvrdzujú pozitívny vplyv zelenej
infraštruktúry na fyzické a duševné zdravie a
pohodu. Rovnako argumenty pre investície
do zelenej infraštruktúry musia byť multidis
ciplinárne. Ekonomické analýzy zdôrazňujú, že
množstvo financií, ktoré spoločnosť investuje
do zelenej infraštruktúry sa finančne odrazí napríklad na ušetrených zdravotných výdavkoch,
na vymeškaných dňoch z práce a podobne.
Prínosy a hodnota zelenej infraštruktúry sú
ťažko kvantifikovateľné a vyjadrené finančne. Investície
do zelenej infraštruktúry môžu vyžadovať vysoké vstupné náklady, zatiaľ čo jej prínosy sú zjavné až po dlhšom
čase a nie vždy v podobe priamej a jasnej finančnej návratnosti. Výsledkom je, že v mnohých prípadoch je zelená
infraštruktúra podfinancovaná a príležitosti pre zlepšenie
fyzického a duševného zdravie a kvality života zostávajú
nevyužité.
Investície do zelenej infraštruktúry prinášajú:
- výsledky v oblasti životného prostredia – zlepšená kvalita vzduchu a s ňou spojené zlepšenie zdravia,
- výsledky v sociálnej oblasti – zlepšenie vzťahov v komunite a s ním spojené prínosy pre mentálne zdravie
- výsledky v oblasti ekonomiky – zvýšenie atraktivity územia a s ním spojené zvýšenie ekonomickej hodnoty.
Znečistené ovzdušie je najväčším zdravotným rizikom
v oblasti životného prostredia v Európe. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje ročnú ekonomickú stratu spôsobenú dopadom znečisteného ovzdušia na zdravie viac
než 1 trilión eur. Za druhý najväčší environmentálny problém je považovaná hluková záťaž.

Pozitívne vplyvy zelenej infraštruktúry na duševné zdravie
Význam duševného zdravia sa stáva dôležitou témou v oblasti verejného zdravia, keďže depresívne poruchy sú najčastejšou príčinou zníženia pracovnej schopnosti v krajinách
so strednými a vyššími príjmami. Súčasne je predpoklad, že
depresia a s depresiou spojené ochorenia budú do roku 2020
najčastejšou zdravotnou poruchou. Okrem priameho vplyvu
na kvalitu života, majú duševné choroby negatívny vplyv na
oblasť verejného zdravia a ekonomickú produktivitu.
Zdravotné výskumy potvrdzujú, že zlepšenie dostupnosti zelenej infraštruktúry, resp. zlepšenie prístupu k zeleným priestranstvám je účinným i keď často nedoceneným
prostriedkom, ako sa vyhýbať duševným chorobám alebo
urýchľovať ich uzdravenie.

Viaceré štúdie potvrdili, že prírodné prostredie je
vo všeobecnosti spojené s lepším duševným zdravím, vrátane zníženia stresu, úzkostných prejavov
a depresie. Približne 78% mestskej populácie sa
domnieva, že sociálne investície pre zlepšenie duševného zdravia by mali zahŕňať snahu zabezpečiť pre obyvateľov miest zlepšený prístup k zeleni.
Výsledky z jednej španielskej štúdie preukazujú že, rovnako ako prístup k zeleným priestranstvám, tak aj dostatočný prístup k okolitej
prírodnej zeleni je spojený so zlepšením duševného zdravia, pozitívny vplyv bol dokonca štatisticky významnejší pri dostatočnom prístupe ku prírodnej zeleni ako k tej „ľudskou“ činnosťou vytvorenej. Autori
štúdie naznačujú, že prícestné aleje a cestičky lemované
stromami, ako aj záhrady sú efektívnejším nástrojom
obnovovania zdravia a redukcie stresu. Podobné výsledky ohľadne významu menších prvkov a plôch zelene ako
zelené koridory, prícestná zeleň a pešie a cyklo chodníky
potvrdil aj výskum z Holandska.

Pozitívne vplyvy zelenej infraštruktúry na
fyzické zdravie
Pozitívne vplyvy zlepšeného fyzického zdravia sú všeobecne známe a preto sa mnohé štúdie zamerali na skúmanie
benefitov fyzickej aktivity priamo v zeleni. Výsledky potvrdili, že prístup k lokálnym, bezpečným a prírodným zeleným priestranstvám môže byť silným motivačným faktorom, keďže ľudia, ktorý žijú v oblastiach v blízkosti zelených
priestranstiev majú väčšiu “chuť“ k cvičeniu. Prístup k zeleni
nielenže pomáha jednotlivcom zachovať si vyššiu úroveň
fyzickej aktivity, ale súčasne narastá pravdepodobnosť, že
tieto športové a rekreačné aktivity budú mať trvalý charakter pokiaľ prebiehajú v prírodnom prostredí.
Existujú tiež jasné dôkazy o prepojení pozitívnych vplyvov
fyzického zdravia na ekonomickú oblasť. Identifikované
boli tri najvýznamnejšie ekonomické benefity zlepšeného
fyzického zdravia:
1. Šetrenie nákladov na systém verejného zdravotníctva,
2. Nárast ekonomických výkonov vďaka redukovaniu stresu, zlého zdravotného stavu a neprítomnosti v práci,
3. Nárast ekonomických výkonov, súvisiaci s redukciou
predčasných úmrtí.
Štúdie realizované vo Veľkej Británii spájajú fyzickú aktivitu
v prostredí zelene k vyššie uvedeným ekonomickým výsledkom. Napríklad UK National Urban Natural Capital Account
odhadol, že až 2.1 miliónov ľudí využíva zelené priestranstvá na fyzické aktivity, ktorých hodnota (v zmysle ušetrených výdavkov na zdravotnú starostlivosť) bola odhadnutá
na 900 miliónov libier za rok.

1 Originál v anglickom jazyku je dostupný na webovej stránke https://www.interregeurope.eu/perfect/library/#folder=1280
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Tieto dôkazy podporujú význam investícií do zelenej infraštruktúry pre nárast fyzickej aktivity, ktorá vedie k zníženiu výdavkov na zdravotné služby.

Regulácia kvality ovzdušia a zdravotné benefity
Látky znečisťujúce ovzdušie ako SO2, NO2 a NH3 a tuhé častice PM10 a PM2,5 sú hlavnými prispievateľmi k morbidite a
mortalite v mestských aglomeráciách. Zelená infraštruktúra
významne prispieva k ochrane zdravia absorbovaním týchto látok a znižuje tak počet: ochorení dýchacích ciest, kardiovaskulárnych ochorení, predčasných úmrtí spôsobených
dlhotrvajúcimi vplyvmi PM2,5 a NO2. Odhadovaná hodnota
ušetrených nákladov v zdravotnom systéme vo Veľkej Británii je 200 miliónov libier ročne.

Tlmenie hluku a zdravotné benefity
Vysoká hladina hluku je druhým najväčším rizikovým zdravotným faktorom v západnej Európe a jeho negatívne dopady zahŕňajú hypertenziu, zhoršený kognitívny vývoj u detí
a psychologický stres. Aj v tomto prípade je zelená infraštruktúra v mestách a jej hluk tlmiace vlastnosti dôležitým
zdravotným prínosom.
Aktivity, ktoré umožnia ďalší rozvoj synergií zelenej infraštruktúry a zdravia by mali zahŕňať mapovanie, modelovanie a
posudzovanie podmienok vo vzťahu k zdravotným a sociálnym
potrebám, posilnenie výskumov zdravotne sociálnych synergií
a rizík. V neposlednom rade je dôležitá prezentácia výsledkov týchto výskumov verejnosti a najmä zapojenie komunít do
zlepšovania prístupu k zelenej infraštruktúre a jej využívaniu.
I keď rozpočty na zdravotnú starostlivosť tvoria v krajinách
ako Nemecko, Švajčiarsko a Francúzsko viac ako 10% HDP,
výdavky na zdravotnú prevenciu tvoria len 2-3% rozpočtu na
zdravotnú starostlivosť. Presunutie väčšej časti rozpočtu na
prevenciu, by mohlo financovať rozvoj zelenej infraštruktúry
a prinášať tak aj jej vyššie spomínané prínosy. Zvýšenie významu prevencie a podpora rozvoja sociálne - zdravotných prínosov zelenej infraštruktúry prináša výsledky v zlepšovaní kvality života a sociálnej inklúzie, znižovaniu negatívnych dopadov
na zdravie a znižovaniu sociálnych a rozpočtových výdavkov.

Dobré príklady z praxe projek
tových partnerov – Školské
dvory Amsterdamu2
V rámci iniciatívy Školské dvory Amsterdamu sa mesto snaží o pretvorenie ihrísk, ktoré tradične patria ku každej škole
na miesta, napĺňajúce širšie potreby obyvateľov a komunít
v ich okolí. Mesto tak pretvára klasické školské dvory na
verejne prístupné parky, ktoré sa dajú využívať aj mimo otváracích hodín školy. Hlavne vo štvrtiach s nízkopríjmovým
obyvateľstvom vznikajú kvalitné a bezpečné zelené plochy,
ktoré sa dajú využívať na rekreáciu, aktívne trávenie voľného času, učenie, športovanie a rôzne iné skupinové aktivity (komunitné záhrady a pod.). Deti v tomto prostredí
prichádzajú do kontaktu s prírodou, slobodne môžu objavovať svoje okolie, učia sa tráviť voľný čas aktívnejšie, či už v
spoločnosti svojich rovesníkov, učiteľov, alebo susedov. Pri
pretváraní týchto školských dvorov boli využité rôzne prvky zelenej infraštruktúry, zmierňujúce dopady zmeny klímy
v mestskom prostredí, akými sú zelené strechy, vegetačné
steny alebo rôzne vodozádržné opatrenia. Tieto miesta tak
rozširujú klasické vzdelávacie osnovy škôl o problematiku
potreby zmierňovania dopadov zmeny klímy v podmienkach miest, sídiel a komunít. Iniciatíva Školské dvory Amsterdamu sa rozvíja v súlade s cieľmi stanovenými v ďalšom
rozvojovom programe mesta Rainproof Amsterdam, ktorý
je zameraný na zvýšenie odolnosti mesta voči prívalovým
dažďom a lepšie hospodárenie so zrážkovými vodami.

Podujatia a aktivity pre verejnosť: Zelená pre Karlovu Ves
V stánku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves to žilo počas karloveských hodov “zelenými témami”- a to konkrétne v prezentačnom stánku PERFECT v sobotu a v nedeľu
29. a 30. septembra v Líščom údolí. V stánku sme hovorili

2 Prezentácia v anglickom jazyku na webovej stránke: https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1528201658.pdf
Viac o projekte Amsterdam Schoolyards: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/onderwijs-leerplicht/duurzame-scholen/impuls-schoolpleinen/
Viac o projekte Rainproof Amsterdam: https://www.rainproof.nl/sites/default/files/rainproof-magazine-engels.pdf

4

o aktivitách projektu, účastníci si mohli zahrať vedomostnú hru „Človeče zelenaj sa!“ s novými otázkami na témy
zelenej infraštruktúry a zachovania biodiverzity v mestách, ako aj obľúbenú hru „PERFECT – postav si perfektné mesto so zelenou infraštruktúrou“, v ktorých sme vysvetľovali pojem a príklady zelenej infraštruktúry v mestskom prostredí. V rámci „zelených“ tém si v stánku mohli
návštevníci sami vyrobiť ekologickú tašku z obnosených
tričiek. Zmyslom všetkých týchto aktivít bolo priblížiť
obyvateľom Karlovej Vsi význam budovania zelenej infraštruktúry, zachovania biodiverzity, opatrení proti zmene
klímy a naučiť ich, že každý môže svojim malým dielom
prispieť k zelenšiemu a zdravšiemu prostrediu.

Hromadná pripomienka
k návrhu novely zákona
o ochrane prírody a krajiny3
Ministerstvo životného prostredia SR predložilo v novembri 2018 do pripomienkového konania návrh novely zákona
o ochrane prírody a krajiny. Napriek tomu, že viaceré návrhy
v predkladanej novele môžu byť vnímané veľmi pozitívne, stále chýba relevantná podpora významu zelenej infraštruktúry,
ako aj umožnenie lepšieho spravovania zelene a stromov
v našich mestách a obciach. Z tohto dôvodu sme v spolupráci
s ďalšími odborníkmi pripravili text hromadnej pripomienky,
kde sme okrem iného navrhli napr.:
• Novú definíciu zelenej infraštruktúry, ktorá výstižnejšie popisuje jej funkcie
• Ochranu a tvorbu zelenej infraštruktúry
• Ochranu všetkých drevín v zastavaných územiach obcí (napríklad odstránenie rozporov, ktoré nastávajú pri aplikácii
cestného zákona, kedy stromoradia spravujú oddelenia
cestného hospodárstva)
Do ukončenia pripomienkovacieho konania sa nám podarilo
zozbierať vyše 900 podporovateľov, čím sme sa dostali do
pozície, že zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR
budú musieť v najbližšom čase o našich pripomienkach s nami
rokovať.
Pripájame úplné znenie vybraných pripomienok, týkajúcich
sa zelenej infraštruktúry a jej správy :

Pripomienka k bodu § 2 ods. 2 Pôvodné znenie písm. zj) zelenú
infraštruktúru sieť prírodných a poloprírodných oblastí s ďalšími
súvisiacimi environmentálnymi prvkami vytváraná a spravovaná
tak, aby poskytovala široký rozsah ekosystémových služieb,
Nami navrhované znenie § 2 ods. 2 písm. zj) „zelenú infraštruktúru sieť prírodných a poloprírodných prvkov, plôch zelene
a vodných ekosystémov, ktoré poskytujú ekosystémové služby pre
spoločnosť, podporujú biodiverzitu, ponúkajú prírode blízke riešenia problémov zastavaného územia a zabezpečujú prepojenie
zastavaného územia s okolitou krajinou“.
Odôvodnenie: Pojem „zelená infraštruktúra“ sa používa vo viacerých politických dokumentoch Európskej komisie, zaoberajúcich
sa ochranou biodiverzity1, ochranou vodných zdrojov, prevenciou
pred povodňami2 a je detailnejšie rozpracovaná v EÚ Stratégii podpory využívania zelenej infraštruktúry pod názvom „Zelená infraštruktúra – zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy“3. Súčasné
znenie definície nevystihuje dostatočne a zrozumiteľne tento pojem. Navrhované znenie bolo vytvorené v spolupráci s viacerými
subjektami, pracujúcimi v danej problematike v rámci projektu
PERFECT.
Pripomienka k bodu § 3 ods. 3 Pôvodné znenie Vytváranie
a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným
záujmom. Podnikatelia) a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť územný systém
ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré
prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.)
Nami navrhované znenie § 3 ods. 3 Vytváranie a udržiavanie
územného systému ekologickej stability a zelenej infraštruktúry
je verejným záujmom. Podnikatelia) a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť

3 Všetky pripomienky sú na linku http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=999216
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územný systém ekologickej stability a zelenej infraštruktúry, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.)
Odôvodnenie: Miestne územné systémy ekologickej stability v zastavanom
území zahŕňajú prírodné plochy, pričom koncept „zelenej infraštruktúry“ zahŕňa aj poloprírodné plochy a tieto osobitne v sídelnom prostredí majú veľký
význam z pohľadu adaptácie na zmenu klímy. Z tohto dôvodu je tvorba,
udržiavanie a ochrana zelenej infraštruktúry rovnako významná ako ÚSES.
V stanovisku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Zelenej infraštruktúre (zo 16. 10. 2013) sa konštatuje, že rozhodujúcu zodpovednosť
v oblasti zelenej infraštruktúry nesú jednotlivé členské štáty EÚ, a to osobitne orgány, ktoré majú v zodpovednosti regionálne a miestne plánovanie. Príručka pre obce, vrátane delenia a popisu jednotlivých prvkov zelenej
infraštruktúry je jedným z výstupov projektu Perfect, na ktorej sa podieľali
viacerí odborníci v danej oblasti https://www.karlovaves.sk/wp-content/
uploads/Zelena-infrastruktura-prirucka-nielen-pre-samospravy.pdf .
Pripomienka k bodu § 3 ods. 4 Pôvodné znenie Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce
k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia
Nami navrhované znenie § 3 ods. 4 Podnikatelia a právnické osoby, ktorí
svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov a zelenej infraštruktúry, ich zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia.
Odôvodnenie: pozri zdôvodnenie k bodu 3
Pripomienka k bodu § 47 doplnenie nového odseku 6
Text pripomienky:
Nami navrhované znenie V § 47 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(7) Ustanovenie odseku 4 písm. e) sa nepoužije v prípade, ak ide o výrub
drevín na základe oprávnenia alebo povinnosti vyplývajúcej z osobitných
predpisov v zastavanom území obce
Odôvodnenie: V obci dochádza osobitne ku kolízii pri správe zelene a drevín, ktoré sú napr. „cestnou zeleňou“, spravujú ich oddelenia cestného hospodárstva a o výrube rozhoduje cestný správny orgán. Aleje v mestách majú
nesmierny význam aj pri zachytávaní PM2,5 -PM10 a mali by byť súčasťou
Dokumentu starostlivosti o dreviny, ako koncepčného materiálu pri starostlivosti a udržiavaní drevín. Konkrétny príklad z Bratislavy – k cestnej zeleni, okrem alejí patrí aj napr. Hodžovo námestie, Františkánske námestie či
Nám. SNP, pred Starou tržnicou, teda významné plochy zelene, ktoré nie
sú v správe odborníkov, ale „cestárov“. Tým hl. mesto SR prichádza o celé
aleje z dôvodu nedostatočne kvalitnej údržby. Veľkou chybou je zároveň aj
rozdrobenosť pri samotnej správe drevín. Navyše o dreviny vo verejnej zeleni sa starajú samotné obce v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, vynakladajú na ich starostlivosť verejné financie. Za výrub drevín
podľa osobitných predpisov obce nedostanú žiadnu náhradu. Z tohto dôvodu by sa pri ich výruboch v zastavanom území obce na základe oprávnenia
alebo povinnosti vyplývajúcej z osobitných predpisov malo postupovať ako
pri iných výruboch drevín.
Pripomienka k bodu § 69 ods. 2 Pôvodné znenie Obec môže vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín,
ktoré sú súčasťou verejnej zelene.
Nami navrhované znenie § 69 ods. 2 Obec môže vydať všeobecne záväzné
nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o zelenej infraštruktúre vrátane
ochrany drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.
Odôvodnenie: V súčasnosti si obce upravujú starostlivosť o zeleň prostredníctvom VZN o zeleni, pričom však VZN o „zeleni“ nemá legislatívnu oporu.
Návrhom by sa len právne upravil súčasný skutkový stav. V rámci tohto VZN
sa upresňujú aj podmienky ochrany drevín.
O ďalšom postupe pri rokovaní o našich pripomienkach Vás budeme informovať prostredníctvom web stránky: https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/perfect-planning-for-environmental-resource-efficiency-in-european-cities-and-towns/
Citované zdroje:
COM(2012) 673 final EU BiodiversityStrategy to 2020 – toward simplementation
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 Blue print to Safe guard Europe’s Water Resources
3
COM/2013/0249 final
1
2
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• Rôzne iniciatívy:
- Karlova Ves má záujem o pasenie
oviec v blízkosti sídliska
Na Kráľovej hore, ktorá sa nachádza nad hustoobý
vaným bratislavským sídliskom Dlhé Diely v Karlovej Vsi, by sa mohli pásť ovce aj kozy. V súčasnosti
sa vo viacerých európskych metropolách môžeme
stretnúť s prírode blízkou údržbou zelene, mestským poľnohospodárstvom, ale aj zavádzaním
pasenia na vhodných pozemkoch. O takomto riešení údržby lúčnych porastov v obľúbenej lokalite
Kráľovej hory sa uvažuje v rámci medzinárodného
projektu PERFECT aj Karlova Ves.
Územiu, kde bola kedysi orná pôda, vinice, pastva
a kde sa pestovali ríbezle, sa hovorilo Kukuričák
alebo Pasienok. Kráľova hora leží na hranici malokarpatských listnatých lesov a zastavaných plôch
sídliska. V mapách možno naraziť i na jej geografické pomenovanie Kráľov vrch. Jej nadmorská
výška je 281 m. Stále viac je využívaná ako verejná
prírodná plocha na prechádzky a krátkodobú rekreáciu a pobyt predovšetkým rodín s deťmi, majiteľov psov, alebo sa využíva na šport v prírode.
Kráľova Hora je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty - časť Devínske vrchy. Tvorí významný krajinotvorný prvok. Lokalitu ohraničujú
husté, listnaté lesy. Je porastená vysokými trávami
a množstvom černíc či šípok. V lokalite sa vyskytuje viacero druhov vzácnych a ohrozených rastlín,
ktoré sú uvedené v tzv. Červenom zozname ohrozených a vzácnych druhov flóry Bratislavy. Takisto
v bezprostrednej blízkosti tejto lokality sa vyskytujú ďalšie vzácne a ohrozené druhy rastlín.
Lúčne úhory nachádzajúce sa v priestore obklopenom dubovými a dubovo-hrabovými lesmi
predstavujú významný biotop aj pre viaceré druhy
živočíchov, najmä hmyzu, obojživelníkov, plazov,
vtákov a cicavcov. Prítomnosť viacerých vzácnych
a chránených druhov živočíchov je podmienená
najmä zachovaním pestrej krajinnej štruktúry. Významným faktorom, napriek pomerne vysokej návštevnosti, je aj absencia rušivých vplyvov trvalého
osídlenia, dopravy, či poľnohospodárskej výroby.
Zároveň je to aj významná lokalita pre poľovnú
zver. Žije tu bažant, zajac, líška, kuna skalná, srnec
či diviak.
Pasenie sa javí ako veľmi vhodný spôsob údržby
väčších trávnatých plôch vo vybraných lokalitách.
Aj v sídelnom prostredí je prítomnosť zvierat vždy
hodnotená veľmi pozitívne. Pasením sa zachováva
vhodná štruktúra a rozmanitosť trávnatého porastu a výrazne sa prispieva aj k podpore biodiverzity.
Rovnako je takto možné úspešne riešiť problém so
šíriacimi sa inváznymi rastlinami. V porovnaní s
kosením má pasenie tú výhodu, že nevyrába odpad, nevytvára hluk, ktorý by mohol rušiť okolitú
faunu, je ekonomicky menej náročné a nezvyšuje
uhlíkovú stopu. Zvieratá sú poväčšine veľmi klad-

ne prijímané obyvateľmi, pretože sprostredkovávajú nové
podnety a kontakt s prírodou v mestskom prostredí. Pre
deti sa naskytne možnosť bližšie spoznať život zvierat a
budovať si k nim vzťah.
Lokalita známa pod menom Kráľova hora sa nachádza nad
bratislavským sídliskom Dlhé Diely, ale patrí do katastra
Devína a je vo vlastníctve hlavného mesta. Práve preto
bude potrebné nájsť vhodný spôsob starostlivosti o pozemok či už formou správy alebo prenájmu. Kráľova hora
predstavuje v súčasnosti rozsiahlu plochu hospodársky
nevyužívaných trávnych porastov s rozptýlenou krovinnou
vegetáciou a so skupinami stromov. V pláne je, že spolu so
spracovaným zámerom predloží záujemca o pasenie hlavnému mestu žiadosť o bezodplatný prenájom pozemkov
na tento účel. Žiadateľom o prenájom bude vlastník oviec
a kôz. Budeme sa snažiť, aby sa zámer aj so žiadosťou
dostal na mestské zastupiteľstvo v prvom štvrťroku 2019.

- Dotačný program Mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves: ochrana dažďovníkov
a netopierov
Poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves ešte v roku 2015 na 4. zasadnutí
dňa 05.05.2015 schválili dokument Návrh zásad podpory ochrany hniezdnej populácie dážďovníka obyčajného
a netopierov pri zatepľovaní a iných stavebných úpravách budov na území Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Podľa schváleného materiálu správcovia budov
môžu mestskú časť požiadať o finančný príspevok na nákup a inštaláciu špeciálnych búdok pre dážďovníky a netopiere, ako aj na realizáciu iných technických opatrení
na podporu ich hniezdenia na budovách, ktoré majú vo
svojej správe. Karlova Ves sa tak stala druhou samosprávou na Slovensku, ktorá bude takýmto spôsobom systematicky podporovať tieto chránené živočíchy na svojom
území.  

dávnejšie začali hniezdiť na panelových domoch a výškových budovách. Nakoľko sa správajú nenápadne, obyvatelia o nich často krát ani nevedia. Problémy nastávajú až
pri zatepľovaní týchto budov. Pri zatepľovaní bytových
domov dochádzalo najmä v minulosti k zbytočnému úhynu týchto vzácnych živočíchov, ktoré sa často ukrývajú
a hniezdia v štrbinách, škárach a vetracích otvoroch panelákov. Tieto živočíchy pritom dokážu byť pre človeka
mimoriadne užitočné. Dážďovníky aj netopiere sa živia
výhradne hmyzom. Vedia tak pomerne efektívne likvidovať aj premnožené komáre. Dážďovníky lietajúce medzi
domami môžu uloviť v priebehu dňa niekoľko tisíc komárov, ktorými sa živia a kŕmia svoje mláďatá. V noci
ich pri tejto činnosti zase vystriedajú netopiere. Jeden
netopier dokáže skonzumovať za noc až 3000 komárov.
V porovnaní s jednorazovými chemickými postrekmi je
takáto biologická ochrana výrazne lacnejšia, dlhodobá,
a najmä bez vedľajších zdravotných rizík.
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves od roku 2015 do
novembra 2018 podporila 15 žiadostí od spoločenstiev
vlastníkov alebo správcov budov o poskytnutie príspevku
na zakúpenie náhradných búdok pre hniezdenie dážďovníkov/netopierov v celkovej sume 17 350 EUR. Karlova
Ves tak ide dobrým príkladom pre ostatné samosprávy ako v rámci svojej činnosti podporovať aj občianske
iniciatívy na budovanie drobnej infraštruktúry, s cieľom
ochrany prírody a zachovanie biodiverzity.

Dážďovníky patria na celom Slovensku, ale aj v Bratislave k najviac ohrozeným druhom spomedzi sťahovavých
vtákov. Na svojich zimoviskách v tropickej Afrike, ako aj
cestou tam a späť, musia prekonať najrôznejšie nebezpečenstvá. Prekvapivo však najväčšie nebezpečenstvo
im hrozí tu u nás, na miestach kde by sa mali cítiť ako
doma. Práve dážďovníky ako aj niektoré druhy netopierov v dôsledku zániku svojich prirodzených biotopov už
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Inšpirujúce príklady zo Slovenska a zo sveta:
Príroda v meste – nový pohľad
na tvorbu a údržbu zelene
a záhrad. Príručka nie len
pre samosprávy4
OZ Živica spolu s autorkou Ing. Zuzanou Hude
kovou, PhD. vydala novú príručku „Príroda v meste
– nový pohľad na tvorbu a údržbu zelene a záhrad“.
Príručka je už druhou v poradí, ktorá sa venuje prírode blízkej údržbe zelene a podpore biodiverzity
v mestách a je určená pre mestá a obce, správcov
zelene a budov, realizátorov sadovníckych úprav,
ale aj vlastníkov záhrad.
Ochrana prírody a podpora biodiverzity má významnú úlohu aj v mestskom prostredí. Mestská
krajina tvorí súčasť zelenej infraštruktúry a stáva sa
útočiskom pre mnohé druhy, ktoré majú problém
prežiť v intenzívne obrábanej poľnohospodárskej
krajine. Pod prírodou v mestách môžeme rozumieť: parky a prímestské lesy, záhrady a ovocné
sady, komunitné záhrady a tiež vegetačné strechy
a steny a dokonca aj cintoríny a ihriská.
V súčasnosti správcovia zelene často uprednostňujú čo najjednoduchší spôsob údržby zelene,
ktorý ale neumožňuje rôznorodosť druhových
spoločenstiev. Nič však nebráni tomu navrhovať,
realizovať či udržiavať a starať sa aj o tieto priestory viac „ekologicky“ a s ohľadom na životné
prostredie a biodiverzitu.
Pri prírode blízkej údržbe
zelene ide o samotný výber
druhov drevín, trvaliek, rozmanitosť mobilnej a vertikálnej zelene, manažment trávnych porastov, údržbu živých
plotov či sprievodnú zeleň
okolo ciest či vodných tokov
– možností na zahrnutie prírode blízkych postupov je veľa. Správna starostlivosť o zeleň a vegetáciu v mestách pomáha
rôznym druhom prežiť a spätne sa šíriť naspäť
do krajiny okolo miest. Príručku je možné voľne
si stiahnuť na linku https://mestske-vcely.sk/app/
uploads/2018/10/Pr%C3%ADroda_v_meste.pdf

Okolo roku 2000 sa pracovník stockholmského mestského úradu Björn Embrén
zamýšľal nad tým, ako napomôcť úspešnému rastu stro
mov v meste. Všimol pri svojej ceste vlakom do práce,
že stromy v štrkovom lôžku
rastúce pri železničnej trati
prosperujú lepšie ako okolité stromy. To ho priviedlo
na myšlienku dôležitosti priepustnosti substrátu nielen pre prísun
zrážkovej vody, ale aj pre zásobovanie koreňovej sústavy kyslíkom.
Spolu s oddelením na meste, venujúcemu sa odpadom z údržby
zelene vrátane stromov, ako aj v spolupráci s dodávateľom tepla
a energetických služieb v Stockholme vyvinuli za pomoci procesu pyrolýzy výrobu „špeciálneho dreveného uhlia“. Práve takéto
špeciálne drevené uhlie sa dodáva pri výsadbe stromov ako jedna
z vrstiev substrátu do výsadbových jám. Pre stromy sa tak zabezpečí dostatok výživných látok, ale aj vhodná štruktúra pôdy, priepustnej pre vzduch a zrážkovú vodu. Zároveň sa teplo spojené s
výrobou tohto „eko“ dreveného uhlia využíva na ohrev teplej vody
a kúrenia v samotnom meste Stockholm.
Uvedeným prístupom sa inšpirovali aj v Rakúsku, v spolkovej krajine Štajersko. Prístup bol predstavený na 4.stretnutí partnerov
projektu PERFECT v meste Graz (pozri aj článok na str.2)
“Štokholmské riešenie” výsadby stromov sa realizuje v “Okoregion Kaindorf” (6 000 obyvateľov) a v samotnom meste Graz
(cca 280 000 obyvateľov). Uvedené koncepčné riešenie sa uplatňuje nielen pri výsadbe nových stromov, osobitne alejí a cestnej
zelene, ale aj pri ich obnove.
Vďaka integrovanému prístupu poskytuje tzv. “Štokholmské riešenie“ nielen lepšie benefity pre rast stromov, ale má množstvo ďalších “benefitov” ako je hospodárenie so zrážkovou vodou, medzisektoriálny prístup a spoluprácu viacerých oddelení a organizácií
pri trvalo udržateľných riešeniach správy mesta.
Aj na príklade z Kaindorfu a Grazu sa ukazuje, že táto metóda prináša win-win riešenia, ktoré je nielen prínosom z pohľadu zmier
nenia emisií CO2 a pri adaptácii na zmenu klímy, ale aj z hľadiska
nákladovej efektívnosti.

4 Príručka vznikla v rámci projektu Mestské včely – mestá pre
opeľovače, v úzkej spolupráci s odborníkmi z Technickej univerzity
vo Zvolene.

5 Viac informácií o tzv. “stockholmskom riešení”:
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/1754/applying-thestockholm-solution-to-enhance-green-infrastructure-in-austrian-cities-and-towns/
https://www.citylab.com/solutions/2016/12/stockholm-throw-out

Prajeme všetkým radostné
a pokojné Vianoce
a v novom roku 2019 veľa
radosti a úspechov aj pri
ochrane prírody a tvorbe
zelenej infraštruktúry.
Kolektív projektu PERFECT
8

“Stockholmský
prístup” pri výsad
be stromov 5

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/perfectplanning-for-environmental-resource-efficiency-in-european-cities-and-towns/.

Kontakty:
•
•
•
•

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. Neprešlo jazykovou úpravou

