
V roku 2017 začala mestská časť Bratislava-Karlova 
Ves realizovať 5 ročný medzinárodný projekt s názvom 
„PERFECT“ (Planning for Environmental Resource eFfi-
ciency in European Cities and Towns), ktorý sa zaobe-
rá dôležitosťou zelených plôch a prvkov v mestskom 
prostredí. Projekt je podporený v rámci Operačného 
programu INTERREG IVC, ktorý je financovaný z Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Vedúcim 
partnerom projektu je Asociácia mestského a vidiec-
keho plánovania (Town and country Planning associa-
tion) z Londýna a celkovo je zapojených 8 partnerov 
z 8 rôznych krajín EU, vrátanie miest ako sú holandský 
Amsterdam či talianska Ferrara.

V dňoch 5. až 7. marca 2018 sa v talianskej Ferrare  usku-
točnilo 3. stretnutie partnerov projektu PERFECT. V rám-
ci stretnutia predstavili zástupcovia mesta Ferrara part-
nerom projekty zamerané na zelenú infraštruktúru ako 
hlavnú tému pri rozvoji mesta a zároveň ako novú pa-
radigmu urbánnej regenerácie. Okrem toho bolo stret-
nutie venované aj prednáškam a prezentáciám v danej 
oblasti (viac v texte nižšie).

Medzinárodný projekt 
PERFECT v Karlovej Vsi

Stretnutie medzinárodných 
partnerov projektu PERFECT 
vo Ferrare 
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Stručne o partnerskom meste Ferarra
Mesto Ferrara sa nachádza v regióne Emilia Romagna v Ta-
liansku. Toto renesančné mesto, obkolesené hradbami 
a priľahlé poľnohospodárske pozemky v starobylej a roz-
siahlej delte rieky Pád tvoria pozoruhodnú kultúrnu krajinu. 

Ferrara sa stala prvým renesančným mestom, ktoré bolo 
vybudované na základe komplexného mestského plánu. 
Séria urbanistických plánov sa realizovala od 14. do 16. 
storočia. Transformácia krajiny v okolí Ferrary zahŕňala: 
odvodnenie močiarov, zriadenie tzv. „castalderií“ (majet-
kov), vytvorenie nových vodných ciest a ulíc ako súčasti 
celkového plánu mestského rozvoja a výstavbu siete ho-
nosných rezidencií. V mestskom  pláne bolo uličnou sieťou 
zabezpečené efektívne prepojenie palácov, kostolov a zá-
hrad. Pôvodná podoba renesančnej krajiny delty rieky Pád 
je stále rozpoznateľná v usporiadaní 21. storočia.

Nástroj urbanistického plánovania, ktorý Ferrara uplatňu-
je, identifikuje celé historické mesto vo vnútri hradieb ako 
oblasť kultúrneho záujmu a zabezpečuje mu tak vysoký 
stupeň ochrany, ktorý existuje už od roku 1975. Existuje 
niekoľko programov so špecifickými cieľmi, ktoré sa zao-
berajú ochranou renesančného opevnenia a otvorených 
priestranstiev vo vnútri a mimo mestských hradieb.

Správa nehnuteľností je koordinovaná prostredníctvom 
viacúrovňového vládneho riadiaceho výboru. Výbor je 
zodpovedný za prípravu a realizáciu ročného plánu ria-
denia. Hlavným cieľom urbanistického plánu riadenia je 
zvýšiť povedomie verejnosti o pamiatkových hodnotách 
a usmernenie miestnych obyvateľov pri správe a obnove 
nehnuteľností.

Zelená infraštruktúra ako hlavná téma 
rozvojových stratégií mesta Ferrara
Účastníci stretnutia partnerov projektu PERFECT okrem 
iného absolvovali prehliadku mestských hradieb a mali 
možnosť spoznať viaceré projekty realizované v meste v 
oblasti zelenej infraštruktúry, financované zo štrukturál-
nych fondov. Jednalo sa napríklad o:

• Projekt „Hradby“ (Progetto mura,1988)

Tento projekt dokladá strategický prístup samosprávy k 
systému starovekých hradieb. Rekonštrukcia historických 

hradieb prebiehala v rokoch 1988 do 1999 v rámci pro-
jektu financovaného národným fondom pre investície a 
zamestnanosť (Investment and Employment Fund).

• HICAPS – Projekt „Historické zámocké parky“

Tento medzinárodný projekt má za cieľ posilniť kapacity 
verejného a súkromného sektora pri využívaní kultúrneho 
dedičstva a jeho zdrojov prostredníctvom medzinárodnej 
spolupráce. Lokálny akčný plán sa zameriava na zvýšenie 
významu historického a enviromentálneho dedičstva a 
jeho najvýznamnejšieho monumentu: historických mest-
ských hradieb a okolitého parku. Jedným z cieľov projektu 
bolo vytvoriť tematické kultúrne historické itineráre pre 
obyvateľov, turistov a študentov, ktoré oživia zvyky, mie-
sta a legendy spojené s týmto historickým dedičstvom.

Vonkajšia línia hradieb, ktorá bola v minulosti zaplavená 
a slúžila na obranné účely, tvorí dnes zelenú plochu, kto-
rá je základom mestskej biodiverzity. Identifikovaných tu 
bolo 771 druhov a našlo tu útočisko až 39 percent druhov 
mestskej flóry.

• Brána Paula (Porta Paula)

Budova Porta Paula tvorila vstup do mesta, ktorý bol vy-
tvorený v už existujúcich hradbách. Od poslednej rekon-
štrukcie do zemetrasenia v roku 2012 bola sídlom verejnej 
správy. Rekonštrukcia budovy po zemetrasení je financova-
ná z ERDF fondov a jej cieľom je otvoriť budovu verejnosti 
a vytvoriť tu Dokumentačné centrum historických hradieb. 

• Bašta lásky („Baluardo 
dell amore“)

Je projekt financovaný z 
ERDF a je súčasťou rekon-
štrukčných prác južnej čas-
ti hradieb. Bašta dell ́ amo-
re bola vybudovaná v 15. storočí spolu s baštami Sv. Petra 
a Sv. Juraja, ako súčasť južnej časti opevnenia mesta. Ne-
dávny archeologický výskum, realizovaný pod odborným 
vedením Archeologickej správy provincie Emilia Romag-
na, odhalil zostávajúce štruktúry Bašty dell ámore, ktorá 
je zakomponovaná do priľahlého hradného múru. Bašta 
bola čiastočne zničená a zasypaná zemou v roku 1630.
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V rámci projektu už prebehli výkopové a archeologické 
práce, jeho cieľom je vytvoriť archeologický park prístup-
ný verejnosti, ktorý bude prepájať park a cyklotrasu pri 
historických hradbách s centrom mesta a prístupom na 
hornú časť hradieb. 

• Divadlo Verdi (Teatro Verdi)

Teatro Verdi je svojou centrálnou polohou potenciálnym 
spojovacím bodom historických mestských hradieb a oko-
litého parku s pešou zónou v centre mesta. Je taktiež fi-
nancovaný z ERDF. Tento priestor bude transformovaný na 
urbánne laboratórium, zamerané na šírenie a propagáciu 
kultúrneho dedičstva. V Teatro Verdi bude sídliť Centrum 
udržateľnej mobility, ktoré má slúžiť ako miesto pre stre-
távane, vývoj, výskum, prácu a štúdium, pozorovanie a 
design všetkých tém spojených s “ľahkou” mobilitou (li-
ght mobility) s nízkym enviromentálnym a sociálnym do-
padom. Ďalej tu bude vybudované návštevnícke centrum 
UNESCO, múzeum bicyklov a bude tu tiež flexibilný prie-
stor pre umelecké, vedecké, kultúrne a experimentálne 
aktivity.

Viac informácií o projekte je dostupných na linku: 
http://servizi.comune.fe.it/8071/ex-teatro-verdi

Zelená infraštruktúra ako nová paradig-
ma urbánnej regenerácie
Na záver stretnutia vo Ferrare, účastníci stretnutia partne-
rov projektu PERFECT využili možnosť prehliadky pro-
jektov obnovy v degradovaných častiach mesta v blíz-
kosti rieky a zúčastnili sa prezentácie plánu prepojenia 
mestských hradieb a nábrežia prostredníctvom zelenej 
infraštruktúry.

Prehliadka sa začala v Národnom múzeu talianskeho 
hebraizmu a šoa (MEIS).

Ide o budovu a priestory bývalej väznice, ktoré sa na-
chádzajú na okraji mestských hradieb. V súčasnosti pre-
bieha rekonštrukcia pôvodnej budovy a výstavba ďal-
ších objektov múzea. Súčasťou projektu je aj vybudo-
vanie verejného mestského parku, ktorý bude prepájať 
mestské hradby s historickým centrom.  Rekonštrukcia a 
výstavba múzea sa realizuje podľa návrhu, ktorý vzišiel 
z architektonickej súťaže návrhov.

Po prechode hradieb sa v prehliadke pokračovalo v  no vo -
otvorenom Urban Centre.

Bývalá budova vedenia trhoviska bola po desaťročiach 
úpadku a poškodení zemetrasením zrekonštruovaná. 
Súčasná podoba budovy vzišla zo súťaže architekto-
nických návrhov. Urban centrum funguje pod správou 
miestnej samosprávy a venuje sa propagovaniu par-
ticipatívnych procesov. Jeho aktivity sa zameriavajú 
na formuláciu a aplikáciu “Pravidiel samosprávy pre 
starostlivosť a rekonverziu verejných zelených priesto-
rov”. Tento materiál nastavuje pravidlá pre participa-
tívny prístup k manažovaniu verejných zelených prie-
stranstiev, komunitných a zeleninových záhrad a jeho 
cieľom je zlepšovať využiteľnosť území, podporovať 
sociálnu inklúziu a rozvoj komunity. Skúsenosti a prí-
klady, ktoré vzišli z aplikácie pravidiel sú zmapované a 
popísané v interaktívnej mape http://www.urbancen-
terferrara.it/.

Návšteva sa skončila v dokoch pri rieke v priestoroch 
Konzorcia Wunderkammer, ktoré sídli v zrenovovanej 
budove bývalých skladov a slúži ako centrum pre mladú 
kultúrnu produkciu. Je prvým kultúrnym centrom 
Ferrary s cieľom podporovať projekty kultúrneho 
priemyslu, kreativity, sociálnych inovácií a rozvoj aktív-
neho občianstva. 

V záverečnej časti priehliadky taliansky partneri 
predstavili projekt Revitalizácie územia dokov. 

Projekt rieši územie chátrajúcich dokov a samospráva 
sa komplexnému plánu riešenia územia venuje už viac 
než 10 rokov. Cieľom je regenerovať toto územie podľa 
územného plánu zacieleného na rekonštrukciu vzťahu 
medzi historickým mestom, parkom pri mestských 
hradbách a riekou, prostredníctvom siete peších pries-
torov a zelených spojení. 

Projekt zvíťazil v národnej výzve pre revitalizáciu miest 
a predmestí. Dotácia 18 mil. EUR  bude použitá na 12 
intervencií, rozdelených do troch funkčných území. 
Tieto zahŕňajú verejné priestory, zelené priestory a 
spo  jenia, infraštruktúru, podzemné priestory a viac-
podlažné  parkovisko. Predpokladané ukončenie realizá-
cie projektu je v decembri 2021. 

Tento projekt bol tiež prezentovaný na konferencii 
Zelená infraštruktúra - kvalitné životné prostredie pre 
mestá a obce, ktorá sa konala v Bratislave (viac o nej si 
mô žete prečítať na strane 5). 

Prezentácia projektu revitalizácie je dostupná na linku 

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/5-
municipality-of-Ferrara-case-study-SMazzanti.pdf.
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Prezentácie zamerané na zelenú 
infraštruktúru
Okrem prehliadok realizovaných a plánovaných projektov 
v meste Ferrara sa účastníci stretnutia partnerov zúčastnili 
aj prezentácií a prednášok zameraných na zele nú infra-
štruktúru. Informácie o tých najzaujímavejších z nich by 
sme radi zdieľali aj v našom newslettri.

P. Massini- Strategické plánovanie 
zelenej infraštruktúry v Londýne.
P. Massini, zástupca Greater London Authority sa vo svojej 
prezentácii venoval  strategickému plánovaniu zelenej in-
fraštruktúry v Londýne, príprave stratégie pre životné pro-
stredie popri novom londýnskom pláne, faktoru zeleného 
priestoru („Green Space Factor“), ako aj práci na určovaní 
ekonomickej hodnoty prírodného kapitálu. Stratégia plá-
novania zelenej infraštruktúry vychádza z  územného plá-
nu mesta Londýn a venuje sa oblastiam kvality ovzdušia, 
zmierňovaniu zmeny klímy, adaptácii na zmenu klímy, od-
padom a zelenej infraštruktúry. 

Ciele stratégie v oblasti zelenej infraštruktúry sú:

- zvyšovanie podielu zelene až na 50%,  
- Londýn - mesto národných parkov,

- chrániť prírodu,

- podporovať rozvoj podnikania v oblasti zelenej infra-
štruktúry,

- propagovať a podporovať prírodný kapitál

Stratégia definuje zelenú infraštruktúru ako sieť zelených 
území, riek, mokradí (rovnako aj prvkov cestnej zelene a ze-
lených striech), ktoré sú plánované, vytvárané a udržiavané 
tak, aby prinášali celý rad benefitov vrátane dobrej kvali-
ty života a zdravých životných podmienok, zmierňovania 
záplav, zlepšovania kvality ovzdušia a vody, ochladzovania 
mestského prostredia, podpory pešej chôdze a bicyklova-
nia, zlepšovania biodiverzity a ekologickej odolnosti.

Ambíciou stratégie je aby do roku 2040, 80% všetkých ciest 
bolo peších, na bicykli alebo verejnou dopravou. Táto am-
bícia by sa mala napĺňať aj vďaka realizácii opatrení „zdravé 
ulice“, ktoré by mali:

- poskytovať viac priestoru pre peších a cyklistov a lepšie 
verejné priestory,

- prioritizovať lepšie, bezpečnejšie a lákavejšie cesty pre 
peších a cyklistov,

- plánovať rozvojové projekty tak, aby obyvatelia mohli do 
obchodov, školy a práce dochádzať pešo alebo na bicykli. 

Politiky na zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie nerovností 
v oblasti zdravia zahŕňajú ochranu zeleného pásu a ve-
rejných zelených priestorov, ochranu prírodných oblastí, 
a útočísk voľne žijúcej fauny, stromov, podporu obnovy 
rieky a udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou a 
využívanie nového regulatívu v územnom plánovaní „Ur-
ban Greening Factor“ na podporu zazelenania budov. 

Prezentácia v anglickom jazyku je dostupná na:
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/
tx_tevprojects/library/file_1528203079.pdf

Gjeerte Witjen – Plán Amsterdam 
a zelené politiky
Súčasný rýchly rozvoj mesta býva označovaný ako „tre-
tia zlatá éra“, podľa predpokladov bude v roku 2034 žiť 
v Amsterdame až 1 milión obyvateľov. Mesto teda opäť 
čelí výzve budovať veľké množstvo budov v krátkom ob-
dobí. Amsterdam si doposiaľ zachoval „ľudskú“ mierku 
a má vysoký štandard životných podmienok .

Počas tzv. Prvej zlatej éry v rokoch  1588 – 1700  sa v 
meste budovali ulice lemované stromami a kanálmi, po-
čas druhej zlatej éry v rokoch 1870 – 1930 sa vytvárali 
mestské parky.  Aktuálne si mesto kladie otázku: Aká by 
mala byť zelená stratégia pre tretiu zlatú éru?

V súčasnosti narastá množstvo dôkazov o mnohoná-
sobných benefitoch zelenej infraštruktúry. V Amster-
dame momentálne prebieha prieskum služieb a hodnôt 
zelenej infraštruktúry a v januári 2018 boli nastavené 
nové ciele pre oblasť zelenej infraštruktúry. 

Mesto si kladie otázku, či má dostatok zelených priesto-
rov na to, aby bolo zdravé a odolné voči zmene klímy a 
tiež rieši problém nedostatku priestoru pre novú zeleň, 
ktorá by bola proporcionálna k nárastu počtu obyva-
teľov.

Preto by sa jeho „zelená stratégia“ mala zameriavať na 
kvalitu – zvyšovanie hodnoty existujúcej zelenej infra-
štruktúry tak, aby bola:

- atraktívnejšia,

- rôznorodejšia,

- prístupnejšia verejnosti – posun od súkromného vlast-
níctva smerom k verejnému mestskému záhradníče-
niu,

- rozvíjala existujúcu sieť infraštruktúry – vytvárala 
kontinuálnu zeleno-modrú sieť pre mestský rast, bio-
diverzitu a rekreáciu,

- vytvárala metropolitné parky, 

- hľadala inovatívne spôsoby ako budovať nové parky 
21. storočia,

- optimálne zazeleňovala existujúce a nové susedstvá na 
všetkých úrovniach – zelené steny, zelené strechy…,

- budovala spolu s mimovládnymi organizáciami, obyva-
teľmi a podnikateľmi zelené a obyvateľné (livable) mes-
to.

Celá prezentácia v anglickom jazyku je dostupná na linku:

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/
tx_tevprojects/library/file_1528201708.pdf

Ďalšie prezentácie a materiály sú prístupné na linku: 

https://www.interregeurope.eu/perfect/library/
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Konferencia „Zelená infraštruktúra - kva-
lit né životné prostredie pre mestá a obce“
Dňa 31.5.2018 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v 
Bratislave uskutočnila konferencia „Zelená infraštruktúra 
- kvalitné životné prostredie pre mestá a obce“  v rámci 
Víkendu otvorených parkov a záhrad (VOPZ) ako súčasť pro-
jektu PERFECT, v spolupráci s Národným trustom n.o. a ISA 
Slovensko. Podujatie bolo zároveň evidované ako aktivita v 
rámci „Zeleného týždňa EÚ“, ktorý prebiehal v dňoch 21. – 
25. mája 2018 po celej Európe. 

Konferencia bola určená najmä pracovníkom samospráv, ale 
aj odborne či laicky zainteresovanej verejnosti a zúčastnilo 
sa na nej takmer 100 účastníkov z rôznych častí Slovenska. 
Počas celého dňa odznelo veľa zaujímavých prezentácií na 
témy zelenej infraštruktúry a ochrany stromov, ktoré sme si 
pre veľký záujem dovolili zverejniť na našej webovej stránke 
v sekcii projektu PERFECT.1

V rámci konferencie prebehol krst príručky „Zelená infra-
štruktúra - príručka nielen pre samosprávy“. Okrem toho, 
že účastníci konferencie mali  možnosť odniesť si výtlačok 
príručky je príručka voľne dostupná tiež na stiahnutie v on-
-line verzii na  webovej stránke MČ Bratislava-Karlova Ves2 v 
slovenskom jazyku,  pričom sa pripravuje jej preklad do  ang-
lického jazyka, nakoľko je o ňu záujem aj v zahraničí.

Príručka poskytne odpovede nielen na to, čo to vlastne tá 
zelená infraštruktúra je, ale aj aký má pre nás význam a ako 
si samospráva môže pripraviť dobrý a užitočný koncepčný 
dokument rozvoja zelenej infraštruktúry na miestnej úrov-
ni.  Okrem toho v nej čitatelia nájdu podrobné informácie o 
možností čerpania finančných prostriedkov na budovanie a 
rozvoj zelenej infraštruktúry. 

Návšteva partnerov z Ferrary – vývoj ze-
lenej infraštruktúry v Bratislave. 
V dňoch 29.-31.05.2018 sme na Miestnom úrade Bratislava-
-Karlova Ves pripravili návštevu pre projektových partnerov 
z talianskej samosprávy z mesta Ferrara. Trom zástupkyniam 
samosprávy sme vysvetlili vývoj zelenej infraštruktúry v na-
šom meste a navštívili priamo viaceré lokality  zelenej infra-
štruktúry v Bratislave. Okrem prezentácie na úrade a diskusií 
v rámci „work shadowing“ vystúpili naše kolegyne s príkla-
dovou štúdiou z mesta Ferrara na konferencii 31.05.2018 v 
Univerzitnej knižnici. 

Zelená infraštruktúra v Bratislave prešla dlhším vývojom. Tie-
to zmeny súvisia nielen so rozvojom mesta a jeho prírodným 
zázemím, ale aj s budovaním nových štvrtí, samotným vyu-
žívaním námestí a verejných priestorov, ako aj so zmenami v 
súvislosti s dobovými estetickými kritériami. 

Aktivity projektu PERFECT v prvej polovici roka 2018

1 https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/perfect-planning-for-environmental-resource-efficiency-in-european-cities-and-towns/
2 https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Zelena- infrastruktura-prirucka-nielen-pre-samospravy.pdf

Zástupkyňa talianskych partnerov projektu PERFECT Silvia 
Mazzanti predstavila príklady dobrej praxe v oblasti zele-
nej infraštruktúry v meste Ferrara.

Návšteva projektových 
partnerov z talian-

skej samosprávy 
z mesta Ferrara 

na Miestnom 
úrade mes-

tskej časti 
Bratislava
-Karlova 

Ves
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Na samotných stredovekých námestiach v meste, ktoré mali 
predovšetkým trhovú funkciu, bolo zastúpenie zelene mini-
málne. Nachádzali sa tu len menšie plochy zelene, napríklad 
kláštorné záhrady, kde sa pestovali liečivé rastliny. Stre-
doveké mestá boli však obklopené záhradami a vinicami, 
ktoré sa rozprestierali v jeho tesnej blízkosti, a to hneď 
za mestským opevnením.  V Bratislave sa nachádzala pod 
hradným kopcom rozsiahla Pálfyho záhrada (jej posled-
ným zvyškom je parčík na Svoradovej), Grassalkovičov pa-
lác so záhradou a iné.

Smerom do krajiny sa mesto mohlo začať voľnejšie roz-
víjať, až keď sa oslobodilo zo zovretia stredovekých hra-
dieb (po ich zbúraní v 18. storočí). Keďže v blízkosti mest-
ského opevnenia nebolo možné z bezpečnostného hľadis-
ka stavať žiadne budovy, po ich odstránení sa otvoril celý 
súvislý pás voľných priestranstiev. Vo viacerých mestách 
na Slovensku sa dodnes zachoval tento priestor ako tzv. 
zelený pás okolo bývalého opevnenia. V Bratislave je to 
sústava na seba nadväzujúcich námestí (Župné, Hurbano-
vo, Námestie SNP, Kamenné a Hviezdoslavovo námestie). 
V súlade s celkovým pohľadom a spoločenským vývojom 
koncom 19. storočia bola parkovou úpravou premenená 
veľká časť dovtedy „nezelených“ námestí (napr. Hlavné a 
Františkánske námestie v Bratislave).

Zásluhou vtedajšieho Bratislavského okrášľovacieho spol-
ku sa v druhej polovici 19. storočia zeleň nielen dostala 

priamo do priestoru bývalého stredovekého mesta, ale 
bol založený aj tzv. Horský park. Horský park vznikol prak-
ticky úpravou už jestvujúceho lesného prostredia, jeho 
stvárnením a doplnením novými výsadbami, vytvorením 
priehľadov, skvalitnením okrajových častí a vybudovaním 
prístupových ciest. 

Pri rekonštrukciách stredovekých námestí v centrálnych 
mestských zónach v druhej polovici 20. storočia sa opä-
tovne pristúpilo k pohľadu na rekonštruované námestie 
ako na stredoveký trhový priestor vo viacerých prípadoch 
dochádzalo k likvidácii existujúcej zelene. Bratislavské 
Hlavné námestie bolo v rámci rekonštrukcie v roku 2005 
plne zadláždené a stromy sa „vrátili“ až v roku 2016 v rám-
ci projektu adaptácie na zmenu klímy.

Bratislava má veľmi hodnotné  prírodné zázemie.  Veľtok 
Dunaj je doprevádzaný zachovaným lužným lesom 
(pôvodne hraničným územím s Rakúskom, tzv. železnou 
oponou).  V súčasnosti lužné lesy Pečňa v mestskej čas-
ti Petržalka a Sihoť v mestskej časti Karlova Ves patria 
do chráneného územia Natura 2000 Bratislavské Luhy. V 
mestskej časti Karlova Ves pri Karloveskom ramene sa ob-
novila a sprístupnila pre verejnosť atraktívna tzv. Vodáren-
ská záhrada.

Bratislavský lesopark, ako súčasť masívu Malých Karpát 
patrí k veľmi obľúbeným miestam krátkodobej rekreácie 

Návšteva Horského parkuProjekt „znovunavrátenia“ stromov na Hlavné námestie Cykloprehliadka lužných lesov

Športpark Jama

Newsletter 3
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obyvateľov mesta. Na rozhraní mestskej časti Karlova Ves 
a Devín sa nachádza tzv. „Kráľova hora“, kde sa uvažuje 
o zavedení pasenia ako prírode blízkeho spôsobu údržby 
lúčneho porastu.  Okrem tejto iniciatívy sa mestská časť 
Karlova Ves už niekoľko rokov snaží o zavedenie aj ďal-
ších prírode blízkych riešení a opatrení na ochranu biodi-
verzity – zmenený režim kosenia vo vybratých lokalitách, 
podpora kvitnúcich lúk, výsadba nektárodajných rastlín, 
osadenie hmyzích hotelov vo verejnej zeleni, napr. v parku 
v Líščom údolí.

V mestskej časti Nové mesto vznikol v priestore bývalé-
ho cyklistického štadióna ojedinelý park pre verejenosť - 
Športpark Jama. Príkladne sa tu realizovali opatrenia na 
hospodárenie so zrážkovou vodou – retenčné jazierko, ve-
getačná strecha a zelená stena.

Viaceré so spomínaných lokalít a projektov boli realizo-
vané za aktívnej účasti obyvateľov – napríklad parčík na 
Svoradovej či Športpark Jama. 

Spolu s našimi partnermi sme počas ich pobytu navštívi-
li viaceré z hore uvedených lokalít: parčík na Svoradovej, 
Hradný areál spolu s barokovou záhradou, novovysadené 
stromy na Hlavnom námestí, zeleň na Hviezdoslavom ná-
mestí, Športpark Jama, Horský park, Vodárenskú záhradu, 
Kráľovu horu, ukážky prírode blízkej údržbe zelene a pod-
pory biodiverzity na sídlisku Dlhé Diely a v parku v Líščom 

údolí, lužný les v Pečni a pod. Inšpiratívne boli aj diskusie o 
možných spôsoboch participácie obyvateľov pri zakladaní 
a údržbe zelenej infraštruktúry, ako aj o evidencii zelene v 
GIS ako účinnom nástroji pri jej správe a údržbe.

V sobotu 19.05.2018 sme pre návštevníkov Karlo-
veského majálesu v Líščom údolí pripravili v rámci 
stánku mestskej časti stanovište „PERFECT – zelená 
pre Karlovu Ves“. Podujatie bolo tiež evidované ako 
aktivita v rámci „Zeleného týždňa EÚ“, ktorý prebie-
hal v dňoch 21. – 25. mája 2018 po celej Európe. Na 
stánku sme hovorili o aktivitách projektu, pripravili 
sme vedomostnú hru „Človeče zelenaj sa!“  a obľú-
benú hru „PERFECT – postav si perfektné mesto so 
zelenou infraštruktúrou“, v ktorých sme vysvetľovali 
pojem a príklady zelenej infraštruktúry v mestskom 
prostredí. Návštevníci stánku si mohli zasadiť do 
ekologických kvetináčikov semienka medonosných 
byliniek a odniesť si ich domov pre skrášlenie svojich 
balkónov a predzáhradiek, ale i úžitok  do kuchyne.  

Tí najmenší si vyrábali z „ekologickej plastelíny“ (na-
miešanej z cesta) obrázky z otlačkov rôznych listov a 
rastliniek rastúcich v okolí Líščieho údolia. Zmyslom  
všetkých týchto aktivít bolo priblížiť obyvateľom 
Karlovej Vsi význam zelene a zelenej infraštruktúry 
a naučiť ich, že každý môže svojim malým dielom 
prispieť k zelenšiemu a zdravšiemu prostrediu vo 
svojom okolí.

Podujatia a aktivity pre verejnosť: Zelená pre Karlovu Ves  

Novoobnovený parčík na Svoradovej ulici spolu s 
pracovným podkladom pri tvorbe obnovy

Participatívne plánovanie parčíka na Svoradovej
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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

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/. 

V dňoch 16-18. mája 2018 sa konala medzinárodná kon-
ferencia v A Coruni v Španielsku, ktorej sa zúčastnilo vyše 
200 expertov z oblasti zelenej infraštruktúry zo všetkých 
častí Európy pod názvom “Transformácia miest, zlepše-
nie kvality života: inovácie s prírode blízkymi riešeniami” 
Viac informácií o konferencii nájdete na linku: https://
www.think-nature.eu/news/thinknature-brainstorming-
-forum-symposium-and-the-clustering-event/

Projekt Perfekt a publikácia „Zelená infraštruktúra -prí-
ručka nielen pre samosprávy“ bola predstavená účast-
níkom v rámci sekcie programu konferencie „Opatrenia 
na regionálnej a miestnej úrovni - Čo môže spoločná 
platforma urobiť v oblasti zelenej infraštruktúry?“

Konferencia bola organizovaná v rámci projektu 
„ThinkNature“, ktorý je súčasťou programu Hori-
zon2020, rámcového programu EÚ pre výskum a ino-
vácie. Cieľom projektu ThinkNature je vývoj platformy, 
ktorá podporuje pochopenie a propagáciu prírode blíz-
kych riešení.  Viac o programe konferencie na linku: 

https://connectingnature.eu/sites/default/files/images/
inline/PUBLIC_PROGRAMME_08_05_18.pdf

Riešenia založené na prírode sa v rámci projektu 
ThinkNature sa chápu ako:

• riešenia inšpirované prírodou, ktoré súčasne poskytu-
jú environmentálne, sociálne a ekonomické benefity;

• riešenia schopné významne prispieť ku trvalo udrža-
teľnému fungovaniu spoločnosti a jej odolnosti na 
dôsledky zmeny klímy;

• riešenia, ktoré vnášajú prírodné prvky a procesy do 
urbánneho prostredia a krajiny, prostredníctvom in-
tervencií, ktoré sú prispôsobené miestnym podmien-
kam a systematicky tak  prispievajú k riešeniu viace-
rých výziev (zmena klímy, strata biodiverzity a pod.) 

Jednou z aktivít projektu ThinkNature je aj vytvorenie plat-
formy, ktorá prispeje ku lepšiemu chápaniu a zviditeľne-

niu prírode blízke 
riešení. Platforma 
poskytuje priestor 
na výmenu infor-
mácií a skúseností 
medzi rozličnými 
aktérmi, akými sú 
napríklad pracovní-
ci samospráv, pod-
nikateľský sektor, 
akademická sféra, 
laická či zaintere-
sovaná verejnosť. V 
prípade, že máte zá-
ujem stať sa členom 
platformy, získate 
tak prístup ku prí-
padovým štúdiám (case studies) z rôznych častí Európy, 
ktoré vysvetľujú rôzne využitie riešení založených na prí-
rode. Záujemci sa môžu registrovať do platformy  a tak 
budú môcť aktívne prispieť do diskusii európskej komu-
nity expertov – link na registráciu https://platform.thin-
k-nature.eu/. Viac informácií o projekte nájdete na web 
stránke https://www.think-nature.eu.

Na konferencii v A Coruna bolo predstavených aj viace-
ro ďalších projektov z oblasti zelenej infraštruktúry, ktoré 
uvádzame s ich webstránkami, na ktorých je možné získať 
viac informácií. Jednalo sa o nasledovné projekty:

URBAN GreenUP Renaturing Urban Plans  - http://www.
urbangreenup.eu

GrowGreen  - http://growgreenproject.eu/

UnaLab - www.unalab.eu

Connecting Nature  - https://connectingnature.eu/

EKLIPSE  - http://www.eklipse-mechanism.eu/

BiodivERsA -  https://www.biodiversa.org/

Oppla  - https://www.oppla.eu/

Účasť na konferencii “Transformácia miest, zlepšenie 
kvality života: inovácie s prírode blízkymi riešeniami” 
v španielskej A Coruna a predstavenie ďalších európskych 
projektov a iniciatív v oblasti zelenej infraštruktúry.

Exkurzia do novovytvoreného 
parku Eirís , ktorou účastníkov 
konferencie sprevádzal primátor 
mesta A Coruna Xulio Ferreiro




