
Projekt je odmenený z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky s celkovou sumou 2 337 640,- EUR. Má 8 partnerov, okrem prijímateľa ktorým je Hlavné mesto SR Bratislava (projekt 
zastrešuje Útvar hlavnej architektky), sa ho zúčastňujú MČ Bratislava - Nové Mesto, Mestské lesy, MČ Bratislava - Petržalka, COWI 
(partner z Nórska), Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), Bratislavská vodárenská spoločnosť, Mestský výbor 
Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny ako aj Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Plánovaný 
termín ukončenia celého projektu je 30.4.2016.

Extrémy počasia vo forme vĺn letných horúčav, dlhotrvajúceho sucha či práve naopak zvýšeného 
počtu prívalových dažďov, veterných smrští a iných extrémnych javov nás nútia pripustiť, že sa 
nejedná o náhodu, ale dôsledok meniacej sa klímy. Cieľom projektu „Bratislava sa pripravuje na 
zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ 
je zvýšenie pripravenosti Hlavného mesta SR Bratislavy na tieto negatívne dopady. Mesto Bratislava 
má vypracovanú a od septembra 2014 
schválenú Stratégiu adaptácie na zmenu 
klímy . Uvedený projekt prakticky prispieva 
k jej napĺňaniu vo viacerých rovinách:

1. Vypracovaním Akčného plánu, do 
ktorého spracovania bude zapojené 
celé spektrum partnerov z odborných 
a akademických inštitúcií, ale aj 
mimovládneho sektora PRIF UK, 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, 
Mestské Lesy, BROZ, MV SZOPK.

2.  Realizáciou konkrétnych adaptačných opatrení v oblasti udržateľného hospodárenia 
so zrážkovou vodou, v oblasti úpravy mikroklímy formou bioretencie dažďových vôd, 
tvorby nových plôch zelene, zvyšovania podielu zelene a vodopriepustnosti povrchov na 
verejných priestoroch, výsadby alebo revitalizácie drevín, realizácie vegetačných striech 
a pod. Riešené lokality sú znázornené na mape (druhá strana letáku) .

3.  Implementáciou „neinvestičných“ adaptačných opatrení, napr. poradenstvo obyvateľstvu 
pri udržateľnom manažmente zrážkových vôd na súkromných 
pozemkoch, vytvorenie malej grantovej schémy pre obyvateľstvo 
s cieľom podpory budovania prvkov zadržiavania zrážkovej vody 
na pozemku, informačných aktivít o danej problematike. 

 
– pilotná aplikácia opatrení v oblasti 
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    Kontakt: 

Hlavné mesto SR Bratislava, Útvar Hlavnej architektky, 
Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava, 
e-mail: architekt@bratislava.sk,  www.bratislavazelenajsa.sk

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP 
a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  Mysli globálne, konaj lokálne. / www.eeagrants.org



Nové vegetačné strechy – chránime najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva

Škôlka za kasárňou  
(pilotný projekt Hlavného 
mesta SR Bratislava) – výsadba 
stromov, zlepšenie mikroklímy 
námestia, zvýšenie kvality pre 
užívateľov verejného priestoru

Dom seniorov ARCHA  
(pilotný projekt Hlavného 
mesta SR Bratislava) 
– zelená strecha, ochrana 
pred prehrievaním 
a oddych s výhľadom 
na Kramáre

Viac zelene na námestia a do verejných priestorov

Rožňavská, úsek Galvaniho
 – Studená  (pilotný projekt Hlavného 
mesta SR Bratislava) – výsadba stro-
mov na frekventovanej dopravnej 
komunikácii, odhlučnenie, estetizácia   
a zlepšenie mikroklímy

Hlavné námestie  (pilotný 
projekt Hlavného mesta SR 
Bratislava) – výsadba stromov, 
zlepšenie mikroklímy námes tia, 
zvýšenie kvality pre užívateľov 
verejného priestoru

Nové plochy zelene pre obyvateľov so zachytávaním zrážkovej vody

Projekt Gaštanica  – revitalizácia  
(pilotný projekt MČ Bratislava - Nové 
Mesto) – stabilizácia ekosystému 
lesoparku a dotvorenie zelenej 
plochy pre 
oddych v 
mestskom 
prostredí

Obnova zelene s vodozádržnými opatreniami

Námestie slobody  (pilotný projekt 
Hlavného mesta SR Bratislava) - obnova 
námestia s realizáciou vodozádržných 
opatrení, revitalizácia stromoradia

Námestie hrani-
čiarov  (pilotný pro-
jekt MČ Bratislava - 
Petržalka) – obnova 
námestia s realizá-
ciou vodozádržných 
opatrení

Železná studnička  
(pilotný projekt Hlavného mesta SR Bratislava 

a Mestských lesov) - obnova rybníkov

Dolnozemská cesta   (pilotný pro-
jekt Hlavného mesta SR Bratislava) 
– výsadba stromov a krov na frekven-
tovanej dopravnej komunikácii

Svoradova (pilotný projekt Hlavného 
mesta SR Bratislava) – novootvorený 
verejný priestor pre krátkodobú rekreá-
ciu so zaujímavými historickými 
objektami vodných nádrží

Bývalý areál cyklistického štadióna - športpark 
Jama  (pilotný projekt MČ Bratislava - Nové Mesto) 
– priestor pre šport, rekreáciu 
a oddych v novom verejnom parku 


