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Návrh uznesenia 

 

 

    Mestská rada po prerokovaní materiálu 

 

odporúča 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

 

1. schváliť 

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

Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017-2020.  

 

T: úloha bude zabezpečovaná počnúc rokom 2017 každé 4 roky k 31.12. 

 

2. žiada primátora HM SR Bratislavy zabezpečiť monitorovanie a pravidelné 

informovanie o dosiahnutí pokroku v procese adaptácie mesta na zmenu klímy 

vyplývajúce z dohovoru primátorov Mayors Adapt. 

T: úloha bude zabezpečovaná počnúc rokom 2017 každé 2 roky k 31.12. 



 

 

 

 

Dôvodová správa 

V roku 2012 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Bratislave uznesením č.545/2012 pristúpenie 

k Dohovoru primátorov a starostov (Covenant of Mayors). Hlavné mesto SR Bratislava 

následne pristúpilo uznesením č. 1658/2014 k iniciatíve „Mayors Adapt“, čím nadviazalo na 

ciele v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Mayors Adapt je iniciatíva Európskej komisie, 

Generálneho Direktoriátu „Klimatická akcia“ (Directorate General Climate Action) a vyplýva 

z Stratégie Európskej Únie pre adaptáciu na zmenu klímy, ktorá bola schválená v apríli 2013. 

Záväzky pre HM SR Bratislava vyplývajúce z pristúpenia k Mayors Adapt sú 

predovšetkým: 

- Pripravenie a schválenie Stratégie adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na 

území HM SR Bratislavy (ďalej len ako Stratégia adaptácie) a/alebo zahrnúť oblasť 

adaptácie na zmenu klímy do existujúcich rozvojových plánov a dokumentov. 

Stratégia adaptácie bola schválená MsZ HM SR Bratislavy uznesením č. 1136/2014 

24. septembra 2014,  

- Pravidelné informovanie o dosiahnutí pokroku v procese adaptácie v dvojročných 

intervaloch a podávanie informácií formou tzv. profilu mesta (tzv. „Mayors Adapt 

Mayors Adapt Monitoring & Reporting Template“ a „ city’s profile fact sheet“). 

Prvý záväzok si už HM SR Bratislava čiastočne splnilo. Ďalším krokom je preto začlenenie 

problematiky adaptácie na zmenu klímy do príslušných platných dokumentov a územno-

plánovacej dokumentácie mesta. Z toho dôvodu bol v nadväznosti na Stratégiu adaptácie 

vypracovaný materiál Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území 

hlavného mesta SR Bratislavy 2017-2020. Predkladaný Akčný plán adaptácie je zároveň 

ukazovateľom projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení 

v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ podporeného finančným 

mechanizmom EHP a Nórska  (2014 – 2017).  

Akčný plán adaptácie zohľadňuje opatrenia navrhované v rámci Programu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010–2020 (ďalej len PHSR) a 

Aktualizácie akčných plánov PHSR na roky 2016-2018, schválených mestským 

zastupiteľstvom v októbri 2016. Spracovanie Akčného plánu adaptácie priamo vyplýva 

z opatrenia PHSR D.IX. a) Program adaptačných opatrení voči negatívnym dopadom 

klimatických zmien a je zahrnutý v rámci Akčného plánu PHSR na roky 2016-2018. 
 
Predkladaný materiál je v súlade s cieľmi Stratégie adaptácie a obsahuje súbor špecifických 

opatrení vrátane, určenia jednotlivých zodpovedností a termínov monitorovanie ich plnenia, 

ako aj možných zdrojov ich financovania.  V materiáli boli navrhnuté pre každé opatrenie 

merateľné ukazovatele, ktoré umožňujú zber a vyhodnocovanie informácií potrebných pre 

splnenie druhého záväzku vyplývajúceho z iniciatívy Mayors Adapt  a tým je pravidelné 

informovanie o dosiahnutí pokroku v procese adaptácie.  

Materiál bol pripomienkovaný oddeleniami Magistrátu HM SR,  rozpočtovými a 

príspevkovými organizáciami mesta a odbornými zástupcami mestských častí HM SR 

Bratislavy. Podrobnejší popis pripomienkovacích konaní je v časti 3. Vyhodnotenie 

pripomienkovacieho konania a celé znenie pripomienok a vyjadrení k nim v prílohe č. 2 tejto 

dokumentácie. 



 

 

 

 

Materiál Akčný plán Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území 

hlavného mesta SR Bratislavy 2017-2020 je súčasťou prílohe č.1 tejto dokumentácie.  

 

Materiál z obsahového hľadiska možno rozdeliť na nasledujúce časti: 

i. Zhodnotenie problematiky adaptácie na zmenu klímy v podmienkach Bratislavy 
a doterajšieho riešenia tejto problematiky v strategickom smerovaní hlavného mesta 

SR Bratislavy v kontexte  medzinárodných a národných záväzkov a aktivít s tým 

súvisiacich. 

ii. Postup vypracovania Akčného plánu adaptácie. 

iii. Definícia strategických cieľov Akčného plánu adaptácie a identifikácia adaptačných 

opatrení zoradených podľa vybraných sektorov. Prehľad prínosov opatrení. 

iv. Tabuľková časť – obsahujúca zadefinované opatrenia pre jednotlivé strategické ciele, 

časový rámec ich realizácie, zodpovedných gestorov, spolupracujúce subjekty a tiež 

možné zdroje financovania navrhovaných opatrení. Dôležitou súčasťou jednotlivých 

tabuliek sú merateľné ukazovatele opatrení, ktoré slúžia na jednoduchšie hodnotenie 

pokroku adaptácie mesta na zmenu klímy, a zároveň budú využité na zabezpečenie 

vyhotovenia pravidelných správ o monitorovaní pokroku prispôsobovaniu sa 

hlavného mesta SR Bratislavy na zmenu klímy v  rozsahu určenom Mayors 

Adapt. 
 

Vzhľadom na potreby rozvoja mesta, predpokladané negatívne dopady zmeny klímy pre 

územie hl. mesta SR boli v rámci Akčného plánu adaptácie vyčlenené nasledovné sektory, 

v ktorých bude potrebné realizovať adaptačné opatrenia:  

 zdravie a kvalita života obyvateľov,  

 zelená a modrá infraštruktúra,  

 urbanizované prostredie,  

 zrážková voda a vodné zdroje,  

 doprava,  

 energetika (v prepojení na Akčný plán udržateľného energetického rozvoja HM 

SR Bratislavy schváleného uznesením č. 1405/2014). 

 

V súvislosti so strategickými cieľmi navrhnutými v Stratégii adaptácie boli pre predkladaný 

materiál navrhnuté nasledovné strategické ciele:  

1. „Hodnotenie zraniteľnosti mesta na zmeny klímy“ – obsahuje 3 prierezové 

opatrenia pre všetky sektory. 

2. „Adaptácia na zmenu klímy a miestne politiky mesta“ – obsahuje spolu12 

opatrení prevažne pre sektor zelenej a modrej infraštruktúry (9 opatrení) 

a zrážkovú vodu a vodné zdroje (4 opatrenia). 

3. „Klimaticky neutrálne mesto“ – obsahuje spolu 8 opatrení pre sektory 

zdravie a kvalita života obyvateľov (3 opatrenia), energetika  (3 opatrenia), 

doprava  (1 opatrenie), zelená a modrá infraštruktúra (1 opatrenie).  

4. „Povedomie – informovanosť – participácia – spolupráca“ – obsahuje 2 

prierezové opatrenia pre všetky sektory. 

5. „Hodnotenie adaptácie mesta na zmenu klímy“ – obsahuje 3 prierezové 

opatrenia pre všetky sektory.  

 



 

 

 

 

Materiál obsahuje celkom 27 opatrení (za všetky strategické ciele č.1 až č.6), ktoré by sa mali 

postupne realizovať v troch časových horizontoch: 

- 15 krátkodobých opatrení – v časovom horizonte 1až 3 roky, 

- 8 strednodobých opatrení – v časovom horizonte 3 až 5 rokov, 

- 4 dlhodobé opatrenia – v časovom horizonte 5 a viac rokov. 
 

 

Aktivity navrhované v rámci opatrení predkladaného materiálu je možné realizovať v prevažnej 

väčšine bez nárokov na výdavky (formou regulatívov, pokynov, usmernení metodických 

usmernení, záväzných stanovísk, zadaní pre spracovanie ÚPD a ÚPP). Opatrenia sú navrhnuté 

tak, aby zabezpečenie implementácie aktivít bolo možné rozšíriť aj o zdroje v rámci rozpočtu 

mesta (v súlade s indikatívnou finančnou časťou PHSR)  alebo externých zdrojov (grantové 

schémy a programy).  

V súčasnosti je z celkového počtu 27 opatrení je možné: 

- zabezpečiť sedem pri realizácii schválených opatrení a aktivít v rámci rozpočtu hl. mesta SR 

Bratislavy (zostávajúcich deväť je v súlade s navrhovanými prioritami a programami PHSR, 

ale v súčasnosti nie sú podporené finančnými prostriedkami) 

- z externých zdrojov je možné v budúcnosti podporiť 19 opatrení 

- bez nároku na finančné výdavky je možné zabezpečiť implementáciu taktiež 19 z opatrení (z 

týchto je 10 opatrení možné zabezpečiť zároveň aj z externých zdrojov a z rozpočtu). 

 

Na obdobie rokov 2014 – 2020 bolo stanovené, že na projekty súvisiace s adaptáciou na 

zmenu klímy bude vyhradených minimálne 20 % rozpočtu EÚ. Pre realizovanie 

navrhovaných opatrení uvádzame nasledovné externé zdroje:  

 HORIZONT 2020 (v súčasnoti napr. bežiaci projekt Climate Resilienct Cities and 

Infrastructures – RESIN),  

 European Rural Development Fund (ERDF) 

 Integrovaný regionálny operačný program (IROP),  

 Operačný program kvalita životného prostredia (OPKŽP),  

 Program cezhraničnej spolupráce, Slovensko-Rakúsko (SK-AT),  

 SPPoločne,  

 Environmentálny fond,  

 Energia pre krajinu,  

 Visegrad Fund,   

 LIFE+ Programme (Európska komisia),  

 Granty EHPA a Nórska,   

 JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas),  

 ELENA (European Local Energy Assistance – financial support from the European 

Investment Bank),  

 IIE (Intelligent Energy for Europe). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vyhodnotenie pripomienkovacieho konania 

Materiál bol poskytnutý na pripomienkovanie dňa 2.12. 2016 v rámci pracovnej skupiny 

projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy“, ktorú tvoria zástupcovia OSaP, 

OŽPaMZ, Prírodovedeckej fakulty UK, Mestských lesov Bratislava, Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti, mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a mestskej časti Bratislava 

– Petržalka a Mestského výboru Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny. V rámci 

pripomienkovacieho konania dňa 9. 12. 2016 bolo vznesených celkom 35 pripomienok. 

Znenie pripomienok a spôsob ich zapracovania do materiálu sa nachádza v Prílohe 2.  

Následne bol materiál po zapracovaní pripomienok dňa 21.12. 2016 predstavený a zaslaný na 

pripomienkovanie dotknutými relevantnými oddeleniami Magistrátu HM SR Bratislavy 

a príspevkovými a rozpočtovými organizáciami mesta, a to: OSaP, OŽPaMZ, OSMRT,  

OVV, OIT, OEM, OSV, OSK, OD a Generálny investor Bratislavy, Mestský úrad ochrany 

pamiatok. V rámci pripomienkovacieho konania dňa 11.1. 2017 bolo vznesených celkom 20 

pripomienok. Znenie pripomienok a spôsob ich zapracovania do materiálu sa nachádza 

v Prílohe 2. 

Posledným pripomienkovacím konaním bolo pripomienkovanie materiálu mestskými 

časťami HM SR Bratislavy. Materiál bol 16.1. 2017 zaslaný na pripomienkovanie odborným 

zástupcom a starostom všetkých 17 mestských častí (oslovení boli najmä vedúci oddelení 

resp. referátov pre územné plánovanie a rozvoj, životné prostredie, sociálne veci, projektové 

riadenie). V rámci pripomienkovacieho konania dňa 24.1.2017 bolo elektronicky zaslaných a 

vznesených celkom 15 pripomienok. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia mestských častí: 

Dúbravka, Rača, Záhorská Bystrica, Nové Mesto, Petržalka, Vajnory, Ružinov a Staré 

Mesto.  Znenie pripomienok a spôsob ich zapracovania do materiálu sa nachádza v Prílohe 2.  
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Slovník základných pojmov z problematiky adaptácie a mitigácie na klimatickú zmenu
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Stratégiu

adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny

klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy

„Bratislava sa

pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia

opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v

urbanizovanom prostredí“

ÚVOD





1. STAV RIEŠENIA PROBLEMATIKY ADAPTÁCIE NA ZMENU KLÍMY
V PODMIENKACH MESTA BRATISLAVY

1.1 Medzinárodné aktivity a záväzky týkajúce sa problematiky adaptácie na zmenu klímy

Parižska dohoda

Stratégia Európa 2020



Dohovor primátorov a starostov

Iniciatíva primátorov a starostov

Dohovor primátorov pre klímu a energiu



Akčný plán udržateľného energetického rozvoja

hlavného mesta SR Bratislavy

- pripraviť Stratégiu adaptácie na zmenu klímy ako

samostatný strategický dokument, alebo zahrnúť

oblasť adaptácie na zmenu klímy do už existujúcich

rozvojových plánov a dokumentov,

• v dvojročných intervaloch pravidelne posielať

správu o dosiahnutom pokroku v oblasti adaptácie

na zmenu klímy.





1.2 Národné aktivity a záväzky týkajúce sa problematiky adaptácie na zmenu

klímy

Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé

dôsledky zmeny klímy

EU Cities Adapt project







1.3 Aktivity a záväzky hl. mesta SR Bratislavy týkajúce sa adaptácie mesta na zmenu klímy

Mayors Adapt

a) zvýšenie počtu extrémne horúcich dní a zvýšenie

priemernej teploty ovzdušia

b) nerovnomernosť a zmeny v časovom rozložení zrážok



ako aj ich intenzity (prívalové zrážky, obdobie sucha)

c) zvýšenie počtu extrémnych poveternostných situácií,

osobitne veterných smrští a lokálnych povodní.

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Územný plán



Akčný plán udržateľného energetického

rozvoja

SMART TWIN CITY BRATISLAVA

Koncepcia rozvoja mestskej

hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013-2025,

Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave

(2016-2018), Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej

dopravy pre rok 2017, Územný generel dopravy hl.

mesta SR Bratislavy (2016) a pod.







2. AKČNÝ PLÁN ADAPTÁCIE – NÁSTROJ NA ZVÝŠENIE ODOLNOSTI
MESTA VOČI NEPRIAZNIVÝM DOPADOM ZMENY KLÍMY





3. POSTUP VYPRACOVANIA AKČNÉHO PLÁNU ADAPTÁCIE

-strategický cieľ pre adaptáciu na zmenu klímy;

-sektory (oblasti) významné z pohľadu rozvoja mesta a

adaptácie na zmenu klímy;

-predpokladaný termín plnenia úlohy;

-zodpovedného gestora a spolupracujúce subjekty pre každé

opatrenie;

-formu zabezpečenia opatrenia (z rozpočtu mesta, externé

zdroje, bez nároku na výdavky);

-merateľné ukazovatele (pre zhodnotenie plnenia úloh a

opatrení).

-krátkodobé opatrenia - v časovom horizonte 1až 3 roky,

-strednodobé opatrenia – v časovom horizonte 3 až 5 rokov,

-dlhodobé opatrenia – v časovom horizonte 5 a viac rokov.









4. DEFINÍCIA STRATEGICKÝCH CIEĽOV AKČNÉHO PLÁNU ADAPTÁCIE

1. „Hodnotenie zranite � nosti mesta na zmenu
klímy“

2. „Adaptácia na zmenu klímy a miestne politiky
mesta“

3.„Klimaticky neutrálne mesto“

4. „Povedomie – informovanos� – participácia –
spolupráca“



5. „Hodnotenie pokroku v adaptácii mesta na
zmenu klímy“







5555555. SSSSSSSTTTTTTRAAAAATTTEGGGGIIICKKÉÉ CIELLLLLLLLEEEEEEEEEEEE AAAAA OPPAAAAATTRRREEENNNIIIAA AAAAKKKČČČNNÉÉÉÉÉHHOOO PPPLLLLÁÁÁNNNUUU AAADDDAAAPPPTTTÁÁÁÁTT CCCCCCCIEEE



5.1 Strategický cieľ 1: Hodnotenie zraniteľnosti mesta na zmenu klímy











5.2 Strategický cieľ 2: Adaptácia na zmenu klímy a miestne politiky mesta



































5.3 Strategický cieľ 3: Klimaticky neutrálne mesto

























5.4 Strategický cieľ 4: Povedomie – informovanosť – participácia – spolupráca









5.5 Strategický cieľ 5: Hodnotenie pokroku v adaptácii mesta na klimatickú zmenu











6. MOŽNÉ ZDROJE FINANCOVANIA REALIZÁCIE OPATRENÍ AKČNÉHO
PLÁNU ADAPTÁCIE









Zoznam opatrení, tak ako sú uvedené v Ak� nom pláne udržate ného rozvoja hl.mesta SR Bratislavy
(Vypracovalo: Energetické centrum Bratislava, 2013):
Opatrenie 1.1.A Modernizácia budov vo vlastníctve a správe mesta
Opatrenie 1.1.B Zavedenie energetického manažmentu v objektoch mesta
Opatrenie 1.1.C Motiva � ná schéma pre zamestnancov a užívate ov mestských budov
Opatrenie 1.2.A Podporný program pre modernizáciu budov mestských � astí
Opatrenie 1.2.B Obnova budov terciárnej sféry
Opatrenie 1.3.A Obnova bytového fondu
Opatrenie 1.4.A Podpora vzorových riešení modernizácie budov Opatrenie
1.4.B Da ový bonus za efektívnu obnovu budov
Opatrenie 2.1.A Modernizácia sústavy verejného osvetlenia
Opatrenie 3.1.A Podpora využívania alternatívnych spôsobov dopravy zamestnancami mesta
Opatrenie 3.1.B Redukcia a obmena vlastného vozového parku
Opatrenie 3.2.A Obnova a rozširovanie vozového parku MHD
Opatrenie 3.2.B Zabezpe � enie preferencie verejnej hromadnej dopravy
Opatrenie 3.2.C Rozširovanie infraštruktúry elektri� kových a trolejbusových tratí
Opatrenie 3.2.D Rozširovanie systému Bratislavskej integrovanej dopravy
Opatrenie 3.2.E Využitie Dunaja ako dopravnej tepny
Opatrenie 3.3.A Zavedenie celomestskej parkovacej stratégie
Opatrenie 3.3.B Podpora využívania Car Pooling-ovej schémy
Opatrenie 3.3.C Zavedenie Car Sharingovej schémy
Opatrenie 3.3.D Podpora nemotorovej dopravy – budovanie cyklotrás
Opatrenie 3.3.E Podpora nemotorovej dopravy – propagácia
Opatrenie 3.3.F Zavedenie Bike Sharingovej schémy
Opatrenie 3.3.G Podpora elektromobility na území mesta
Opatrenie 4.1.A Zvyšovanie inštalovaného výkonu miestnej výroby elektriny z OZE a KVET
Opatrenie 4.2.A Zvýšenie energetickej efektívnosti systémov CZT
Opatrenie 5.1.A Energetická efektívnos a OZE v územnom plánovaní
Opatrenie 5.1.B Územný generel dopravy
Opatrenie 5.2.A Uplat ovanie energetickej efektívnosti vo verejnom
Opatrenie 5.3.A Poradenstvo a vzdelávanie obyvate ov
Opatrenie 5.3.B Vytvorenie výkonnej zložky pre implementáciu opatrení SEAP
Opatrenie 5.3.C Koncep� ná spolupráca s partnermi mesta

Prílohy

Príloha 1: Zoznam mitigačných opatrení Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja

hlavného mesta SR Bratislavy (2013)
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