
 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Bratislava 07.02.2017: Karlova Ves začína realizovať v oblasti zelene medzinárodný projekt 

PERFECT 

 

V minulom roku sa naša mestská časť zapojila do iniciatívy organizácie Živica a stala sa tak  prvou 

Mestskou časťou priateľskou včelám a iným opeľovačom. V Karlovej vsi  pribudlo viac kvetov a kvitnúcich 

lúk, pilotne sa zmenil režim kosenia, inštalovali sa hmyzie hotely. Naša mestská časť bude intenzívne 

pracovať v oblasti zelene a zlepšovať jej stav systematicky aj v ďalších rokoch – veď, aj keď to možno 

znie celkom prekvapivo, nemá v súčasnosti ani spracovanú podrobnú inventarizáciu zelene. Od januára 

2017 sa totiž začal realizovať medzinárodný 5 ročný projekt s názvom „Perfect“ (Planning for 

Environmental Resource eFficiency in European Cities and Towns), ktorý sa zaoberá dôležitosťou 

zelených plôch a prvkov v mestskom protredí.  Práve zmapovanie zelene a jej stavu bude jedným 

z prvotných aktivít.  Dôkladná inventarizácia zelene by mala slúžiť ako základný podklad pre jej správnu 

starostlivosť a prírode blízku údržbu, ale aj ako koncepčný materiál rozvoja zelene v našej Mestskej časti.   

 

Následnými aktivitami projektu PERFECT je vypracovanie Stratégie zelenej infraštruktúry, kde by sa 

v návrhovej časti špecifikovali možné smery rozvoja zelene v Karlovej Vsi, vrátane „alternatívnych“ 

možností, ako sú vegetačné strechy, vertikálna zeleň a pod..a to všetko s ohľadom na zmenu klímy 

a s cieľom podporou biodiverzity. Zozbieranie dobrých príkladov z praxe v oblasti tvorby, ochrany 

a starostlivosti o zeleň, usmernenia  v oblasti v oblasti zelenej infraštruktúry („Green Infrastructure 

Partnership Guidance“), ktoré budú vypracované partnerským konzorciom na základe skúseností 

jednotlivých partnerov projektu, ako aj šírenie informácií o problematike tvorby, ochrany a starostlivosti 

o zeleň patria k ďalším základným aktivitám tohto medzinárodného projektu.  Na uvedených aktivitách sa 

budú spolupodieľať aj ďalšie organizácie, inštitúcie vrátane MŽP SR ako aj, zainteresované stránky 

a verejnosť. 

 

Projekt je podporený v rámci Operačného programu INTERREG EUROPE, 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. 

 

Prvé stretnutie partnerského konzorcia spolu so študijnou cestou do parkov Rainham Marshes a do 

Cherwellského okresu do štvrte Bicester s modelovým prístupom k zeleni sa uskutoční v dňoch                         

6.- 9.2.2017. Nielen o tejto ceste, ale aj o realizácii projektu budeme pravidelne informovať na stránke 

Karloveských novín, ako aj prostredníctvom web stránky Karlovej Vsi. 

 

Kontakt: Petra Vančová, manažérka pre komunikáciu projektu PERFECT, petra.vancova@karlovaves.sk 

 

mailto:petra.vancova@karlovaves.sk


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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