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Projekt „Staré Mesto – zelená  
pre zeleň“ 

Zeleň patrí k tým faktorom prírodného prostredia, s ktorým ľudia dlhodobo spájajú svoje sídla. 

Jej rozvoj nesmie byť podceňovaný na úkor rozvoja ostatných funkcií sídla. Na ľudský 

organizmus pôsobí upokojujúco, odbúrava stres a napĺňa ho energiou. 

Zeleň plní niekoľko funkcií: zdravotnú, ochrannú, izolačnú, rekreačnú, architektonickú, estetickú, 

spoločenskú, výchovnú, mikroklimatickú a produkčnú. S rastúcimi požiadavkami na kvalitu životného 

prostredia v mestskom prostredí, rastú aj požiadavky nielen na kvalitu zelene, ale aj na jej prístupnosť 

a dostupnosť, bezpečnosť a bezbariérovosť. 

ZELEŇ V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
Mestská časť zabezpečuje výsadbu a údržbu na plochách verejnej zelene, ktoré sú v jej vlastníctve 

a zelene, ktoré jej zverilo do správy hlavné mesto SR Bratislava. Ide o zeleň popri komunikáciách III. a 

IV. triedy, v parkoch, vo vnútroblokoch obytných domov, v areáloch základných, materských škôl, 

detských jaslí a zariadení pre seniorov, ktorých zriaďovateľom je mestská časť. Výmera trávnatých 

plôch je  146 739 m2. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je srdcom hlavného mesta SR Bratislavy, 

spoločenským, kultúrnym, politickým a turistickým centrom Slovenska. 

S rozlohou 9,6 km2 je treťou najmenšou, ale najhustejšie osídlenou bratislavskou 

mestskou časťou. Celkovo sa v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto nachádza 

48,77 ha verejnej zelene, z čoho je 18,40 ha parkovej zelene. 

Zakladanie a údržba zelene v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto má niekoľko obmedzení. Medzi 

tieto obmedzenia patrí najmä: 

 potreba budovania inžinierskych sietí a súčasne rešpektovanie existujúcich 

inžinierskych sietí, s tým súvisí aj ich ochranné pásmo, v ktorom nie je možné 

dreviny vysádzať, 

 hustota zastavaného územia, ktorá limituje vysádzanie drevín v tesnej blízkosti 

budov, s tým súvisí porušovanie hygienických noriem, napr. neúmerné zhoršovanie 

svetlotechnických pomerov v budovách, 

 existencia alergénnych a inváznych druhov zelene, ktoré musia byť v zmysle platnej 

legislatívy odstránené, 

 svojvoľné neodborné vysádzanie zelene na verejnom priestore bez posúdenia 

a súhlasu miestneho úradu, ktorej následná údržba je komplikovaná, 

 existencia druhov zelene nevhodných do mestského prostredia, ktoré nie sú 

následne trvalo udržateľné, 

 vandalizmus. 

Starostlivosť a činnosť v oblasti zelene je v kompetencii oddelenia  životného  prostredia, správnych 

konaní a verejného poriadku miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a zabezpečuje ju 

prostredníctvom spoločnosti Technické služby Staré Mesto, a.s. a dodávateľmi, ktorí boli úspešní 

v procese transparentného výberového konania. 
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ZDROJ: Barbora Jančárová, Archív –Bratislava-Staré Mesto 

 

Oddelenie životného prostredia, správnych konaní a verejného poriadku, referát životného 

prostredia (ďalej len OŽP) vypracovalo Projekt „Staré Mesto – zelená pre zeleň“. Jedným z dôvodov 

vypracovania projektu je vytvoriť podmienky na realizáciu všetkých požiadaviek subjektov, ktoré sa 

chcú podieľať na budovaní kvalitného zeleného verejného priestoru podľa jeho špecifík.  

Cieľ projektu: 
 Skvalitniť, skrášliť a ozdraviť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách 

v Starom Meste, čím sa zvýši kvalita pobytu obyvateľov a návštevníkov Starého Mesta. 

 Umocniť pozitívny vzťah k verejnému priestoru zapojením sa verejnosti a verejného sektora 
do projektu, čím sa zvýši ich záujem o svoje prostredie. 

 

Projekt „Staré Mesto – zelená pre zeleň“ obsahuje programy: 

1. Program „Adopcia zelene“ 
2. Program „Garant verejnej zelene“ 
3. Program „Staré Mesto ďakuje“ 
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PROGRAM „ADOPCIA ZELENE“ 
Program „Adopcia zelene“ umožňuje žiadateľom aktívne sa zapojiť do starostlivosti o zeleň 

v mestskej časti. Cieľom programu je skrášliť plochy zelene výsadbou a zabezpečiť ich údržbu bez 

nároku na finančnú pomoc zo strany miestneho úradu. 

Kto sa môže zapojiť do programu: 
 aktívni občania mesta, 

 občianske združenia, 

 neziskové organizácie, 

 vzdelávacie inštitúcie, 

 právnické osoby, 

 podnikateľské subjekty. 

Podmienky programu: 
 plochy zelene musia byť vo vlastníctve alebo správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

 plochy zelene musia byť verejne prístupné alebo obmedzene prístupné, 

 návrhy výsadby zelene a starostlivosti o zeleň musia byť odsúhlasené OŽP, 

 žiadateľ sa musí zaviazať, že sa o plochy zelene bude starať minimálne tri roky, 

 žiadateľ zabezpečí výsadby a starostlivosť o plochy zelene bez nároku na finančný príspevok 
zo strany miestneho úradu. 

 

ADOPCIA ZELENE - Alternatíva č. 1  
V rámci tejto alternatívy je možná adopcia malých plôch zelene v blízkosti obytných budov, 
domov, prídomovej zelene, predzáhradok, vnútroblokov a pod. Plochy musia byť verejne 
prístupné.  
Alternatíva č.1 je vhodná pre súkromné osoby – aktívnych občanov, dobrovoľníkov, občianske 
združenia a neziskové organizácie, ktoré: 

 chcú legalizovať svoju starostlivosť o zeleň vo vlastníctve alebo správe mestskej časti, 

 plánujú starať sa o zeleň vo vlastníctve alebo správe mestskej časti v budúcnosti, 

 chcú využiť možnosť čerpania finančných prostriedkov na starostlivosť o plochy zelene z 
rôznych grantov, pričom je potrebný súhlas alebo spolupráca vlastníka/správcu 
pozemku. 

Ako postupovať 
Žiadateľ vyplní formulár žiadosti, ktorá je zverejnená na webovom sídle miestneho úradu a 
vyplnenú žiadosť, spolu s prípadnými prílohami, pošle na adresu: Miestny úrad mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 s označením v rohu: Projekt 
„Staré Mesto – zelená pre zeleň“, Program „Adopcia zelene“ č.1 alebo elektronicky na emailovú 
adresu zelenaprezelen@staremesto.sk. 

OŽP prehodnotí žiadosť každého žiadateľa po vecnej stránke. Následne odborne posúdi 
žiadateľov návrh spôsobu údržby zelene, funkčného využitia plochy, zvolený typ výsadby a jej  
umiestnenie, vhodnosť druhového zloženia výsadby a pod. Navrhované zmeny zo strany OŽP 
budú so žiadateľom prerokované a žiadateľom odsúhlasené. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto uzavrie so žiadateľom „Zmluvu o spolupráci podľa § 51 
Občianskeho zákonníka“. Obsahom zmluvy bude presná špecifikácia podmienok, ktoré musí 
žiadateľ plniť. 

 

mailto:zelenaprezelen@staremesto.sk
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ADOPCIA ZELENE - Alternatíva č. 2 
V rámci tejto alternatívy je možná adopcia plôch zelene, ktoré nie sú parkami, záhradami, 
námestiami a nábrežiami a sú verejne alebo obmedzene prístupné. Môžu to byť napr. plochy 
pred úradmi, firmami, plochy vnútroblokov, parčíky, vyhradená zeleň, t. z. plochy zelene v 
areáloch základných, materských škôl, detských jaslí a zariadení pre seniorov, ktorých 
zriaďovateľom je mestská časť. 

Alternatíva č.2 je vhodná pre právnické osoby a podnikateľské subjekty, ktoré 

 chcú zabezpečiť vypracovanie a financovanie projektu revitalizácie zelene a následne 
jeho realizáciu na plochách vo vlastníctve alebo správe mestskej časti a výstavbu nových 
alebo opravu existujúcich stavebných prvkov nachádzajúcich sa na ploche (napr. schody, 
múriky, a pod.), ktoré budú v projekte zahrnuté, 

 chcú legalizovať svoju starostlivosť o zeleň vo vlastníctve alebo správe mestskej časti, 

 plánujú starať sa o zeleň vo vlastníctve alebo správe mestskej časti v budúcnosti, 

 chcú využiť možnosť čerpania finančných prostriedkov na starostlivosť o plochy zelene z 
rôznych grantov, pričom je potrebný súhlas alebo spolupráca vlastníka/správcu 
pozemku. 

Ako postupovať 
Žiadateľ vyplní formulár žiadosti ktorá je zverejnená na webovom sídle miestneho úradu a 
vyplnenú žiadosť, spolu s prílohami, pošle na adresu: Miestny úrad mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 s označením v rohu: Projekt „Staré Mesto–
zelená pre zeleň“, Program „Adopcia zelene“ č.2) alebo elektronicky na emailovú adresu 
zelenaprezelen@staremesto.sk. 

OŽP prehodnotí žiadosť každého žiadateľa po vecnej stránke. Následne OŽP odborne posúdi 
vypracovaný projekt revitalizácie plochy. Prípadné navrhované zmeny zo strany OŽP budú 
konzultované so žiadateľom, resp. autorom projektu. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
uzavrie so žiadateľom „Zmluvu o spolupráci podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka“. Zmluva 
bude obsahovať presnú špecifikáciu podmienok, ktoré musí žiadateľ plniť a bude obsahovať aj 
sankcie v prípade jej porušenia.  

 

Prezentácia programu 
Alternatíva č. 1 umožňuje legálne využiť záujem a tvorivý potenciál aktívnych obyvateľov, ktorým 

záleží na vzhľade prostredia, ktorého sú bezprostrednou súčasťou. Kvalita a efekt verejného 

priestoru bude prínosom pre všetkých. V rámci tejto alternatívy bude žiadateľovi umožnené 

prezentovať svoje aktivity na webovom sídle miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto a Facebooku. 

Prezentácia bude obsahovať krátky popis plochy a jej revitalizácie, fotografie a meno/názov 

žiadateľa. 

Alternatíva č. 2. umožňuje prispieť k skvalitneniu a skrášleniu verejného priestoru právnickým 
osobám a podnikateľom na plochách, ktorých revitalizácia si vyžaduje vyššie finančné náklady 
(výsadba, starostlivosť, závlaha a pod.), a ktorým vzhľad a využitie verejného priestoru nie je 
ľahostajný. V rámci tejto alternatívy bude spoločnosti umožnené umiestniť na ploche tabuľku s 
informáciou, napr. revitalizáciu tejto plochy zabezpečila  „spoločnosť XY“. Okrem názvu a loga 
spoločnosti nesmú byť na tabuľke zverejnené žiadne iné informácie. Tabuľka bude mať rozmer 30x15 
cm a bude umiestnená na ploche počas trvania zmluvy. Text bude odsúhlasený obidvoma stranami. 
Zároveň bude žiadateľovi umožnené prezentovať svoje aktivity na webovom sídle miestneho úradu 
Bratislava-Staré Mesto a Facebooku.  

mailto:zelenaprezelen@staremesto.sk
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PROGRAM „GARANT VEREJNEJ ZELENE“ 
Cieľom tohto programu je zabezpečiť finančné prostriedky na nákup výsadbového materiálu, na 

výsadbu a starostlivosť o verejnú zeleň, na nákup, osadenie a starostlivosť o prvky drobnej 

architektúry a stavebných prvkov v mestských parkoch, záhradách, námestiach a nábrežiach 

prostredníctvom garanta, ktorý bude mať právo kontrolovať použitie finančných prostriedkov na 

jednotlivé účely.  

Okrem finančných prostriedkov môže garant poskytnúť aj samotné prvky drobnej architektúry. Ich 

vhodnosť posudzuje a odsúhlasuje OŽP. 

Kto sa môže zapojiť do programu: 
 neziskové organizácie, 

 právnické osoby, 

 podnikateľské subjekty, 

 veľvyslanectvá. 

Podmienky programu: 
 garant si musí z uvedeného zoznamu parkov, záhrad, námestí a nábreží vybrať plochu, ktorej 

garantom sa chce stať. 
 

 

Názov 

Hviezdoslavovo námestie 

Šafárikovo nám. - Kačacia fontána 

Šafárikovo nám. - Landererov park 

Grassalkovichova záhrada 

Medická záhrada 

Vajanského nábrežie -park 

Belopotockého 

Kollárovo námestie 

Americké námestie 

Dvořákovo nábrežie 

Jakubovo námestie 

Kmeťovo námestie 

Rázusovo nábrežie 

Rudnayovo námestie 

Tabakova - Záhrebská park 

Puškinove schody 

 

Ako postupovať 
Pred podaním žiadosti o zapojenie sa do programu „Garant verejnej zelene“ konzultuje svoj výber 

parku, záhrady, námestia alebo nábrežia s kanceláriou starostky. Tento krok je potrebný na to, aby 

žiadateľ neprejavil záujem o priestor, ktorý už svojho garanta má, alebo ktorého garancia je už 

v procese vybavovania. Žiadateľ môže byť garantom viacerých plôch, ale pravidlom je, že každá 

plocha môže mať len jedného garanta. 
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Následne žiadateľ vyplní formulár žiadosti, ktorá je zverejnená na webovom sídle miestneho úradu. 

Žiadosť pošle na adresu Miestny úrad mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 

814 21 Bratislava 1s označením v rohu: Projekt „Staré Mesto – zelená pre zeleň“, Program „Garant 

verejnej zelene“alebo elektronicky na emailovú adresu zelenaprezelen@staremesto.sk. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto so žiadateľom uzavrie „Zmluvu o sponzorskom dare podľa § 269 

ods. 2 Obchodného zákonníka“.  

 
ZDROJ: Marek Velček, Archív –Bratislava-Staré Mesto 

Prezentácia programu 
Mestské parky, záhrady, námestia a nábrežia patria k plochám, ktoré sú obyvateľmi a návštevníkmi 

najviac využívané. 

Garantovi bude poskytnutý priestor na svoju prezentáciu na webovom sídle mestskej časti Bratislava-

Staré mesto a Facebooku. Prezentácia bude obsahovať názov garanta a názov mestského parku,  

záhrady, námestia alebo nábrežia, ktorého je garantom.  

mailto:zelenaprezelen@staremesto.sk
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PROGRAM „STARÉ MESTO ĎAKUJE“ 
Dobrovoľníctvo sa stalo neoddeliteľnou a bezpochyby prospešnou súčasťou spoločnosti. Záujem 

o tieto aktivity rastie a prispieva nielen k zlepšeniu životného prostredia, ale u dobrovoľníka vytvára 

aj pozitívny vzťah k priestoru, ktorý svojou aktivitou zveľadil. 

Cieľom tohto programu je tieto aktivity podporiť, a tak prispieť k skrášleniu prostredia, v ktorom 

žijeme. Hlavnými aktivitami, do ktorých sa dobrovoľníci môžu zapojiť, sú aktivity zabezpečujúce 

čistotu, poriadok a skrášlenie priestoru ako napr. hrabanie, zametanie, zber rozptýleného odpadu, 

čistenie krajníc pozemných komunikácií a chodníkov, čistenie a oprava mestského mobiliáru, 

natieranie zábradlí, ručné čistenie ťažšie dostupných plôch – svahy, schodiská, výsadba zelene a pod. 

Kto sa môže zapojiť do programu: 
 občianske združenia,  

 spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, 

 neziskové organizácie, 

 právnické osoby, 

 podnikateľské subjekty. 

Podmienky programu: 
 plochy zelene musia byť vo vlastníctve alebo  správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

 plochy zelene musia byť verejne prístupné alebo obmedzene prístupné. 
 

STARÉ MESTO ĎAKUJE –Alternatíva č. 1 
V rámci tejto alternatívy miestny úrad Bratislava-Staré Mesto zverejní na webovej stránke 
zoznam lokalít a prác, ktoré potrebuje Staré Mesto zabezpečiť prostredníctvom tohto programu. 

Ako postupovať: 
Žiadateľ si zo zverejneného zoznamu vyberie lokalitu, na ktorej chce vykonávať určené práce, 
zabezpečí adekvátny počet dobrovoľníkov, prípadne zabezpečí na určený druh práce náradie 
alebo materiál, ktorým disponuje – nie je podmienkou. 

Žiadateľ vyplní formulár žiadosti, ktorý je zverejnený na webovom sídle miestneho úradu a 
vyplnenú žiadosť pošle na adresu: Miestny úrad mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského 
nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 s označením v rohu: Projekt „Staré Mesto – zelená pre zeleň“, 
Program „Staré Mesto ďakuje“č.1 alebo elektronicky na emailovú adresu 
zelenaprezelen@staremesto.sk. 

Oddelenie životného prostredia osloví kontaktnú osobu uvedenú v žiadosti a dohodne s ňou 
ďalší postup. 

 

 

mailto:zelenaprezelen@staremesto.sk
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STARÉ MESTO ĎAKUJE – Alternatíva č. 2 
V rámci tejto alternatívy žiadateľ navrhne miestnemu úradu lokality, na ktorých chce 
dobrovoľnícke akcie vykonávať. 

Ako postupovať: 
Žiadateľ pred podaním žiadosti konzultuje svoj výber lokality a práce s kanceláriou starostky. 

Následne žiadateľ vyplní formulár žiadosti, ktorá je zverejnená na webovom sídle miestneho 
úradu a vyplnenú žiadosť pošle na adresu: Miestny úrad mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 s označením v rohu: Projekt „Staré Mesto – zelená 
pre zeleň“, Program „Staré Mesto ďakuje“č.2 alebo elektronicky na emailovú adresu 
zelenaprezelen@staremesto.sk. 

 

 

Prezentácia programu 
Dobrovoľnícke aktivity budú prezentované na webovom sídle miestneho úradu, kde bude uvedené: 

kto sa zapojil do programu, na ktorom verejnom priestranstve bola aktivita vykonávaná, stručný 

popis a fotodokumentácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:Ing. Katarína Prostejovská,oddelenie  životného  prostredia,správnych konaní a verejného poriadku 
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