
 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Bratislava 21.07.2017: Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu zameraného na problematiku 

ochrany zelene, prírody a biodiverzity v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, realizovaného 

v rámci medzinárodného projekt u PERFECT 

 

Od apríla do konca mája 2017 sa mohli obyvatelia Karlovej Vsi zapojiť do dotazníkového 

prieskumu realizovaného v rámci projektu PERFECT (Planning for Environmental Resource 

eFficiency in European Cities and Towns), 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. Ako príklad vyberáme nasledovné (námety sú upravené):  

“ Prvým krokom projektu a možno ani nie projektu, ale bežným pravidlom, by mala byť ochrana 

a údržba existujúcej zelene. Za zváženie by stálo využitie veľkých plôch oporných betónových 

múrov najmä na sídlisku Dlhé diely, ale aj v iných častiach Karlovej Vsi, ktoré by mohli slúžiť 

ako podklad na porast napr. brečtanu, alebo iných popínavých rastlín”.   

 “Na začiatku Líščieho údolia tečie malý potok, ktorý sa stráca v kanáli. Navrhujem ho viesť po 

pravej strane celého Líščieho údolia, príp. v strede vytvoriť malé jazierko. V súvislosti s 

globálnym otepľovaním a vysušovaním je vhodné vytvárať takéto vodné plochy, o atraktívnosti 

malého jazierka pre deti ani nehovoriac”.  

 “Oceňujem túto iniciatívu. Privítal by som ešte viac nápadov ako každý z nás môže prispieť k 

ochrane niektorých druhov v rámci svojich bytov (chovanie včiel na strechách domov, 

budovanie hniezdísk pre niektoré druhy a pod.)”. 

Všetci respondenti, ktorí chceli byť ďalej informovaní, resp. sa chceli zapojiť do záhradkárčenia 

v komunitných záhradách, či sa zúčastňovať vychádzok do prírody, mohli na seba v rámci 

dotazníka poskytnúť kontakt. Vznikla tým zaujímavá cielená databáza aktívnych obyvateľov. 

Detailné odpovede na jednotlivé otázky nájdete na webovej sekcii projektu: 

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Vyhodnotenie-dotaznikoveho-prieskumu-pre-

obyvatelov-PERFECT.pdf 

 

Kontakt: Petra Vančová, manažérka pre komunikáciu projektu PERFECT, 

petra.vancova@karlovaves.sk 
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Viac informácií  o projekte PERFECT nájdete tu: https://www.karlovaves.sk/otvoreny-

urad/projekty-mestskej-casti/perfect-planning-for-environmental-resource-efficiency-in-

european-cities-and-towns/ 
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