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Životné prostredie

Obyvatelia  chcú žiť  v čistom a zdravom životnom prostredí. Zároveň chcú mať dostupné a kvalitné tovary a služby.  S tým sú však spojené aktivity, 
ktoré často výrazne nepriaznivo vplývajú na kvalitu životného prostredia  (napr. priemyselná výroba, doprava...) Nájsť rozumné riešenie a vyhovieť 
obom požiadavkám, je kľúčovou výzvou pre Bratislavu aj iné veľké mestá.

Podpora multifunkčnej, udržateľnej zelenej a modrej infraštruktúry a verejných/ poloverejných priestorov v meste v rámci adaptácie mesta na zmeny 
klímy s dôrazom na  zlepšenie mikroklímy (znižovanie teploty ovzdušia, zvýšenie vlhkosti vzduchu), zvýšenie biodiverzity (rozmanitosť rastlinných a 
živočíšnych druhov), zvýšenie ekologickej stability (prepojené ekosystémy zabezpečujúce rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine), zahŕňa:

Efektívny, ekologický a udržateľný manažment vôd podzemných, povrchových, zrážkových za účelom zabezpečenia trvalo udržateľného, hos-
podárneho využívania a ochrany kvality a kvantity vôd  na území mesta na báze spolupráce relevantných aktérov - odborníkov, organizácií z oblasti 
vodného hospodárstva, vedy a výskumu so zohľadnením záujmov a potrieb všetkých užívateľov vôd (efektívna integrácia modrej – zelenej – sivej 
línie v rámci mestskej infraštruktúry v súlade s potrebami adaptácie mesta na zmenu klímy a bezpečného zásobovania obyvateľov pitnou vodou)

Šetrné a efektívne využívanie a trvalo udržateľná ochrana a obnova životného prostredia pre zabezpečenie zdravého a kvalitného života obyvateľov 
a návštevníkov mesta

Podpora multifunkčnej zelenej a modrej infraštruktúry a verejných priestorov 

Efektívny, ekologický a udržateľný manažment vôd 

MESTU SA NELENÍ : ZELENÉ MESTO S NÍZKOU ENVIRONMENTÁLNOU STOPOU
Strategický cieľ – STAROSTLIVOSŤ

Opatrenia

• Počet obnovených/vytvorených zelených plôch
• Počet grantov na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou
• Množstvo zdieľaných dát o kvalite pôd

• koncepčný prístup k tvorbe verejných priestorov a zelenej infraštruktúry (manuály tvorby verejných priestorov, stratégia zelenej infraštruktúry, 
program starostlivosti o dreviny, dokumentácia miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES), posilnenie biokoridorov (napr. 
dopravná zeleň a pod.), 

• rozvoj zelenej infraštruktúry pre posilnenie ekosystémových služieb.

Merateľné ukazovatele

Zdravé mesto s príjemnou mikroklímou

Rozumné hospodárenie s vodou



Bratislava rozumné mesto 2030

Podpora zázemia pre vznik a rozvoj mestských komunitných záhrad ako priestoru pre oddych, zdieľanie spoločných záujmov a voľnočasových aktivít 
občanov, zahŕňa zber a zdieľanie dát o kvalite mestských pôd informáciu o ich potenciálnom znečistení, vhodnosti na záhradkárske alebo okrasné 
účely na báze aktívnej spolupráce mesta s akademickým sektorom.

Podpora zázemia pre vznik a rozvoj mestských komunitných záhrad

Návrat prírody do mesta

Aktívne projekty:
EU-GUGLE– Európske mestá slúžiace ako zelená mestská brána k líderstvu v udržateľnej energii, (ERDF, MŽP SR, rozpočet mesta / hlavné mesto 
Bratislava)

RESIN – Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry, zraniteľnosť mesta voči zmene klímy (EU Horizont 2020, rozpočet mesta / hlavné mesto 
Bratislava, spolu 17 partnerov z jedenástich krajín)

BAUM 2020 – Bratislava územný manažment, koordinácia územného rozvoja hlavného mesta SR a okolitých rakúskych obcí, (ERDF, štátny roz-
počet, rozpočet mesta / hlavné mesto Bratislava)

CITY NATURE – Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni (ERDF, rozpočet mesta / hlavné 
mesto Bratislava,Mestské lesy v Bratislave)

Grantová schéma na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so  zrážkovou vodou v hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave - udržateľnosť projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy- pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržia-
vania zrážok v urbanizovanom prostredí(rozpočet mesta)


