
Predstavenie Komunitného vzdelávacieho 
centra pre klímu a biodiverzitu v kontexte 

projektov DELIVER a MITADAPT 

Bratislava, 3.10.2022







https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273



• Vývoj a testovanie nástroja Klimasken, on-line nástroja na monitoring, 

vyhodnotenie, správu a prezentáciu informácií o adaptačných a mitigačných

aktivitách miest

• Vypracovanie, implementácia Akčného plánu na zníženie uhlíkovej stopy a 

zvýšenie odolnosti voči zmene klímy v MČ Bratislava-Karlova Ves, 

aktualizácia

• Pilotná obnova vybraných verejných budov a verejných priestorov zameraná

na znižovanie energetických nárokov (zníženie emisií CO2ekv), prisposobeniu

sa zmene klímy a podpory biodiverzity  

• Návrh obnovy bytových domov a kvantifikácia potenciálu úspor energií 

bytového fondu MČ Bratislava-Karlova Ves

Budovanie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu

• Návrh zmien v národnej legislatíve a miestnych predpisoch a aktívna

spolupráca pri príprave nových alebo novelizovaných zákonov / strategických 

dokumentov na podporu opatrení na zvýšenie odolnosti voči klimatickej

zmene

O projekte Odolné sídliská a MitAdapt



Vizualizácia: ing. Ivan Stankoczi





Vizualizácia: ing. Arch. J. Frejka, foto: archív 





Modelová obnova ZŠ A. Dubčeka
• zníženie jej energetickej náročnosti

• Riadené vetranie – rekuperačné jednotky

• rekonštrukcia strešného plášťa budovy a rekonštrukciu časti 
výmenníkovej stanice

• efektívne vonkajšie tienenie a účinná prírode blízka zelená infraštruktúra 
formou inštalácie zelených fasád. Nad hlavným vchodom bude 
vybudovaná zelená strecha.

• Vymena - pôvodné okná a dvere za plastové s 3–sklom. 

• zabudované hniezdne búdky: pre dážďovníka tmavého, netopiere a 
belorítky.

• využitie zrážkovej vody zachytávanej do podzemnej retenčnej nádrže,
ktorá bude následné využitá na sanitárne účely - splachovanie WC v
telocvičniach a závlahu zelene v átriách.

• nainštalovaná nádrž na teplú vodu zohrievanú zo solárnych panelov,
zrealizoval sa nový bleskozvod na strechách

• Aktuálne sa pracuje na inštalácii solárnych panelov, ďalej budú 
nasledovať fotovoltaické panely. Obnoviteľné zdroje energie sa využijú 
na zníženie spotreby energie na ohrev teplej vody a temperáciu
bazénovej vody





Cieľ Komunitného vzdelávacieho centra 
pre klímu a biodiverzitu 
• je nielen podporovať komunitný život, ale 

aj vzdelávať a zvyšovať povedomie 
žiakov, študentov, odbornej a laickej 
verejnosti o problematike zmeny klímy 
ako aj o možnostiach ako zmierniť jej 
dosah a prispôsobiť sa jej dôsledkom.

• Interiérová a exteriérová časť



Komunitné vzdelávacie centrum pre 
klímu a biodiverzitu 
Slúžiť bude:

• Školám - priestor na vzdelávacie v environmentálnej oblasti so 
zameraním na problematiku klimatickej zmeny

• Odborná a zainteresovaná verejnosť – odborné workshopy, 
prednášky

• Obyvateľom – napr. poradenstvo pri obnove bytových 
domov

• Samosprávam – priestor na diskusie a stretnutia

• Lokálnej komunite



Dakujem za pozornosť

projekty@karlovaves.sk

www.odolnesidliska.sk, www.mitadapt.sk, 

https://mapy-karlovaves.hub.arcgis.com/

FB https://www.facebook.com/resilientdistricts
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