Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu “Zelená Karlova Ves” pre obyvateľov
Karlovej Vsi zameraného na problematiku ochrany zelene, prírody
a biodiverzity v mestskej časti
Od apríla 2017 do konca mája sa mali obyvatelia Karlovej Vsi možnosť zapojiť do dotazníkového
prieskumu v rámci projektu PERFECT, týkajúceho sa problematiky ochrany zelene, prírody a
biodiverzity mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Na dotazník odpovedalo celkovo 158
respondentov, z čoho až 156 odpovedalo prostredníctvom dotazníka v elektronickej podobe na web
stránke Karlovej Vsi. Cieľom dotazníka bolo nielen zistiť či majú obyvatelia záujem o tematicky
organizované vychádzky zamerané na spoznávanie zelene a prírody v našej mestskej časti, ale aj o
komunitné záhradníčenie, či záujem o oblasť ochrany prírody a zelene v našej mestskej časti vo
všeobecnosti. Za veľmi podnetné považujeme aj ochotu zapojiť sa do dobrovoľníckych prác, ktorú
potvrdilo až 128 respondentov.
Respondenti dostali v rámci dotazníka možnosť aj na vyjadrenie svojich názorov celkovo sme dostali
28 námetov. Viaceré z nich sú nielen povzbudzujúce, ale aj veľmi podnetné, s ktorými sa budeme
postupne zaoberať. Ako príklad vyberáme nasledovné:
“Veľmi oceňujem, že MČ pristúpila k takémuto projektu. 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 viesť ho po pravej
strane celého Líščieho údolia, prip. 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 (upravené)”.
“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 komunitných záhrad,
či sa zúčastňovať vychádzok do prírody, nechali na seba kontakt, čím vznikla zaujímavá cielená
databáza aktívnych obyvateľov. Detailné odpovede na jednotlivé otázky sa nachádzajú v prílohe č.1
tohto dokumentu.
Viac informácií o projekte PERFECT je možné získať na https://www.interregeurope.eu/perfect/ ako aj na
podstránke webu Karlovej Vsi: https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/perfectplanning-for-environmental-resource-efficiency-in-european-cities-and-towns/.
V prípade Vašich otázok nás prosím kontaktujte na adrese: Ing. Zuzana Hudeková PhD., MiÚ Bratislava-Karlova
Ves, zuzana.hudekova@karlovaves.sk , 02/ 02/707 11 132.
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Príloha č.1

Výsledky dotazníkového prieskumu podľa jednotlivých otázok

1. Zaujíma Vás téma ochrany prírody a zelene v našej mestskej časti a máte záujem dostávať
pravidelne informácie o aktivitách projektu?

áno
nie

2. Mali by ste záujem o tematické vychádzky zamerané na spoznávanie zelene a prírody v našej
mestskej časti? Napr. o vychádzky spojené s výkladom a predstavením významných stromov,
živočíšnych a rastlinných druhov a podobne?

áno, ale len cez víkend

áno, aj v popoludnajších
hodinách pracovného
týždňa
nie
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3. Boli by ste ochotná/ý zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít zameraných na skrášľovanie
životného prostredia v Karlovej Vsi?

áno, do drobných
záhradníckych prác
spojených so
starostlivosťou o zeleň
áno, do brigád na čistenie
okolia

áno, aj do iných aktivít s
tým súvisiacich

nie

4. Mali by ste záujem o komunitné záhradkárčenie vrátane kurzov pestovania bylín a zeleniny?

áno, chcela/chcel by som
sa venovať pravidelne
záhradníckym prácam v
komunitnej záhrade
áno, ale len na
nepravidelnej báze

nie

Prieskum je pripravený v rámci projektu „PERFECT - Planning for Environmental Resource eFficiency in European Cities and Towns“, ktorý je
financovaný z prostriedkov Európskej komisie, ERDF. Dotazník vyjadruje iba názory autorov a riadiace orgány programu nenesú žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek ďalšie použitie informácií, ktoré môžu vychádzať z publikovaného textu, pokiaľ to nebude
vyžadované riadiacim orgánmi inak.

Príloha č.1
5. Podporujete, že sa v minulom roku sa naša mestská časť zapojila do projektu ochrany
mestských včiel a ďalších opeľovačov?

áno
nie

6. Ak áno, akou formou by ste si želali, aby bolo v našej mestskej časti viac kvetov, ktoré sú
veľmi dôležité pre ochranu a podporu opeľovačov?

výsadbou trvaliek

premenou niektorých
trávnikov na kvitnúce lúky
zmeneným režimom
kosenia niektorých
trávnikov
výsadbou ovocných
drevín a krov (aj vo
verejnej zeleni)
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