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UDRŽATEĽNÉ MESTO
Strategické a koncepčné materiály - adaptácia na zmenu klímy

2012 Dohovor primátorov a starostov (Covenant of Mayors) 

2014 Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území

hlavného mesta SR Bratislavy

2017 Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného

mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017-2020



UDRŽATEĽNÉ MESTO
Zrealizované adaptačné opatrenia 

o Výsadba stromov a kríkov na križovatke Dolnozemská cesta- Kutlíkova

o Výsadba stromov na Františkánskom námestí a  Hlavnom námestí

o Rekonštrukcia vodných nádrží č. 3 a 4 na Železnej studienke

o Realizácia Parčíka Svoradova

o Revitalizácia stromoradie v cestnej zeleni a čiastočná obnova zelene na  Námestí 

slobody

o Realizácia extenzívnych vegetačných striech na existujúcich strechách objektu 

Domova seniorov Archa





UDRŽATEĽNÉ MESTO
Zrealizované adaptačné opatrenia 

2016 - 2019 Grantová schéma na podporu malých projektov udržateľného

hospodárenia so zrážkovou vodou

rok 2016 2017 2018 2019

predložených žiadostí 16 19 11 55

schválených žiadostí 10 17 11 5
50 žiadostí v procese schvaľovania



UDRŽATEĽNÉ MESTO
Strategické a koncepčné materiály – výroba a spotreba energií

2007 Koncepcia rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti 

tepelnej energetiky

2019 Aktualizácia koncepcia rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v 

oblasti tepelnej energetiky

Audit energetickej náročnosti budov vo vlastníctve hlavného mesta



UDRŽATEĽNÉ MESTO
Verejné priestory

Zeleň na každú ulicu + mikrograntový systém

Koncepcia bratislavských brehov

Revitalizácie parkov a verejných priestranstiev – Živé námestie (námestie SNP), 

Komenského námestie



UDRŽATEĽNÉ MESTO
Zeleň v meste

Pasportizácia zelene

Manuál starostlivosti o dreviny v meste

Koncepcia výsadby zelene

Vysadenie 10 000 nových drevín

Realizácia 3 mestských alejí



UDRŽATEĽNÉ MESTO
Zeleň v meste

Zavedenie detailnej zonácie územia bratislavského lesoparku

Mestské lesy Bratislava - kvalitatívna zmena pri hospodárení s mestskými lesmi

Podporovať rekreáciu a ochranu prírody v lesoch v správe LESOV SR na území mesta 
Bratislavy (Lužné lesy, Devínska Kobyla a pod.).

Mestský vinohrad na Strážach



UDRŽATEĽNÉ MESTO
Kvalita životného prostredia

Dáta o kvalite ovzdušia

Zníženie znečistenia ovzdušia

Udržateľná mobilita – redukovanie IAD, rozvoj a preferencia MHD, podpora cyklistickej a 

pešej dopravy

Monitoring a modelovanie podzemných vôd v spolupráci s MŽP SR.

Súčinnosť pri likvidácii ekologických záťaží
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