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Konto zelene skrášľuje predzáhradky „Projekt Petržalské predzáhradky”

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Podpora predzáhradiek je inšpiratívny nástroj vitalizovať si predzáhradky pri obytných dona zvyšovanie atraktivity a vzhľadu. Tiež up- moch novou výsadbou trvaliek, drevín, alebo
evňuje pozitívny vzťah obyvateľov k svojmu rekonštrukciou trávnikových plôch, spracováokoliu. Dlhodobý podporný mechanizmus je va návrhy na úpravu predzáhradky, zabezsprevádzaný záujmom obyvateľov o skrášľo- pečuje kompletnú realizáciu prostredníctvanie predzáhradiek a o ich následnú sta- vom dodávateľskej firmy, dodáva rastlinný
rostlivosť.

materiál, kôru a zeminu, vytvára súdržnosť a

Mestská časť Bratislava-Petržalka týmto pro- medziľudské vzťahy u zúčastnenej komunity.
jektom poskytuje obyvateľom možnosť re-
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Čo? / Ponuka
Mestská časť Bratislava-Petržalka:
»» poskytuje obyvateľom možnosť zrevitalizovať si predzáhradky pri obytných domoch novou
výsadbou trvaliek, drevín, alebo rekonštrukciou trávnikových plôch,
»» spracuje návrh úpravy, ako by mohla predzáhradka vyzerať,
»» zabezpečí kompletnú realizáciu prostredníctvom dodávateľskej firmy,
»» zakúpi rastlinný materiál, kôru a zeminu.

Prečo? / dôvod
»» Ochrana a tvorba životného prostredia,
»» skrášľovanie životného prostredia,
»» zapojenie obyvateľov Petržalky do zveľaďovania okolia svojich domov,
»» iniciovať aktívnu účasť na udržiavaní novovytvorenej zelene,
»» vytvárať pozitívny vzťah k zeleni prostredníctvom estetického pôsobenia aj u najmladšej
generácie.
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Ako? / postupnosť krokov
1. Najskôr je potrebné požiadať o premenu predzáhradky. Táto žiadosť je zverejnená na
web stránke Mestskej časti Bratislava-Petržalka v oblasti životné prostredie, „Žiadosti
o rekonštrukciu.“ Podáva sa prostredníctvom správcu bytového domu, alebo zástupcu
vlastníkov s uvedením kontaktnej osoby, s ktorou miestny úrad komunikuje v súvislosti
s obhliadkou areálu a prípadnému vyprecizovaniu požiadavky. Súčasťou žiadosti musí
byť aj zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov, v ktorej väčšina obyvateľov vyjadrí súhlas s
úpravou a následnou údržbou upravenej plochy obyvateľmi spolu s polievaním rastlín a
jej celkovým udržiavaním.

2. Mestská časť Bratislava-Petržalka dodá rastlinný materiál, zeminu, alebo kôru a následne
si občania upravia predzáhradku vlastnými silami. Zároveň je možné poskytnúť odborné
poradenstvo pri výbere vhodných rastlín, spracovanie návrhu sadovníckych úprav, alebo
usmernenie v súvislosti s údržbou zrealizovanej úpravy.
3. Mestská časť Bratislava-Petržalka zabezpečí spracovanie návrhu úpravy a kompletnú
realizáciu prostredníctvom dodávateľskej firmy. Obyvatelia následne zabezpečia
starostlivosť o novovysadenú zeleň.
»» obyvatelia panelákov si svojpomocne pretvoria pôvodnú predzáhradku na atraktívne
okolie pri panelákoch
»» podmienkou celej úpravy je následná starostlivosť obyvateľov o novovysadenú
zeleň a udržiavanie predzáhradky vo vynovenej forme.
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Projekt „Petržalské predzáhradky” sa realizuje od roku 2007. Momentálna dĺžka aplikačnej
praxe je 11 rokov, čo dokazuje opodstatnenosť aj vhodnosť pre inšpiráciu inými samosprávami.

Princíp projektu „Petržalské predzáhradky“ je navrhovať vhodné riešenia na ktorých budú v
v zmysle výroku „v jednoduchosti je krása“. ďalšom období participovať. V tomto kroku už
Obyvatelia bytového domu musia prejaviť vedia, že po schválení žiadosti bytového domu
svoju iniciatívu, zísť sa na spoločnej porade a o predzáhradku a po realizácii preberajú na
schváliť realizáciu predzáhradky. To znamená, seba zodpovednosť za jej údržbu, ochranu i
že je potrebné navzájom komunikovať a vzhľad.
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Po podaní jednoduchej žiadosti cez web či si úpravu predzáhradky zrealizujú svojimi
stránku Petržalky a schválení realizácie za vlastnými silami, alebo využijú ponúkanú
účasti odborného zamestnanca z odboru možnosť realizácie odbornou firmou.
životného prostredia sa musia opäť stretnúť, Vytváraním týchto možností na zvýšenie
komunikovať, diskutovať, navrhovať priamo kvality a komfortu bývania spočíva nielen
na tvári miesta realizácie. Petržalka im v v

úprave

okolia,

v

ktorom

obyvatelia

týchto okamihoch odovzdáva časť svojich strávia podstatnú časť svojho života, ale
kompetencií a obyvatelia si môžu sami predovšetkým výsadbou zelene sa vytvára a
navrhovať, ako by to malo vyzerať, čo buduje životné prostredie - čistejší vzduch, a
sadiť, kde zeleň umiestniť a pod. Zároveň to hlavne v častiach zo zvýšením výskytom
prítomnosť zamestnanca z odboru životného oxidu uhličitého. Zazelenaním priestorov pred

prostredia zabezpečí, že si v dobrom úmysle obytnými budovami má za cieľ dosiahnuť
skrášlenia predzáhradky „nevysadia“ do zmeniť myslenie aj našej mladej generácie,
budúcnosti problémy. Zeleň je totiž živá výsledkom čoho by malo byť pozitívne
príroda, ktorá rastie, kvitne, zhadzuje plody a environmentálne myslenie i kladný prístup k
listy, produkuje výtrusy, alergie a priťahuje aj prírode.
bodavý hmyz. Potom je opäť možnosť voľby –
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Pozitívum tohto projektu spočíva aj vo vytváraní a formovaní medziľudských – susedských
vzťahov, ktoré sú v dnešnej dobe založené na nízkych hodnotách.
Je potrebné zo strany samospráv vytvárať aj projekty, ktorých dopadom by mali byť výsledky,
spočívajúce v spájaní a stretávaní sa komunít, či už susedských, ale aj oblastných. Výsledkom
tohto projektu je, že Petržalská samospráva docieli stretávanie sa väčšiny susedov v paneláku,
ktorých bude spájať spoločná činnosť.

Spoločná realizácia výsadby obyvateľov a »» sociálny, psychologický - pri spoločnom
susedov z bytového domu novej drobnej

sa stretávaní (schôdza bytového domu,

zelene, úpravy okolia bytových domov, má

pri rozhodovaní, schvaľovaní, realizácii

viacero pozitívnych dopadov:

a

»» estetický – je zrejmé, že novovysadená

sociálne väzby, ktoré sú v dnešnej

následnej

údržbe)

sa

zeleň, zrekonštruovaný trávnik, obnovený

„individualistickej“

dobe

a

a

tvoria

udržiavaný

priestor

predzáhradky

títo

obyvatelia

obnovujú

popretŕhané
súdržnejšiu

pôsobí príjemne hlavne na zrakové vnemy

komunitu. Samozrejme, že títo ľudia sú

obyvateľov, tiež je pre anonymného

potom všímavejší aj k širšiemu okoliu

znečisťovateľa

drobný

svojho životného priestoru. Vynaložením

odpad na udržiavaný trávnik, alebo medzi

vlastného úsilia, obetovaním svojho času

kvitnúce trvalky

si viac strážia svoju „investíciu“ pred

ťažšie

vyhodiť

»» environmentálny – prínos k lepšiemu

drobným vandalizmom.

životnému prostrediu je nespochybniteľný
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Realizáciou projektu musia byť aj dobré nastavené podmienky verejného obstarania tovaru,
prípadne služieb zo strany mestskej časti, aby nedochádzalo k nákupu takých rastlín, ktoré
by vegetačne neboli prispôsobené danému podnebiu, resp. by neboli dlhodobo udržateľné v
prostredí.
Dlhoročný projekt mestskej časti predstavuje jednu z foriem skrášľovania životného
prostredia. Zároveň prispieva k utužovaniu medziľudských vzťahov aj v environmentálnej
oblasti. Osobitný význam projektu je v aktívnom prístupe mestskej časti Petržalka, ktorá
si dala za cieľ spracovať návrh úpravy, zabezpečiť kompletnú realizáciu prostredníctvom
dodávateľskej firmy, zakúpiť rastlinný materiál, kôru, zeminu. Na tomto základe obyvatelia
svojpomocne pretvoria pôvodnú predzáhradku na atraktívne okolie pri panelákoch.

Podmienkou celej úpravy je následná starostlivosť o novovysadenú zeleň a udržiavanie
predzáhradky vo vynovenej forme, čím sa podporuje tvorivosť a aktívny prístup obyvateľov.
Zároveň ide o praktický rozmer projektu, ktorý predpokladá vývoj do budúcnosti, keďže
takýmto príkladom sa vytvorí pozitívny vzťah k zeleni aj u najmladšej generácie.
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Mestská časť Bratislava - Petržalka má dokonca zriadenú tzv. Zelenú linku, ktorá slúži
občanom ako odkazovač, na ktorý môžu zaznamenať svoje podnety, postrehy či žiadosti na
čistotu a poriadok v Petržalke.
Program obnovy, rozširovania a skrášľovania zelene, ktorý píše už svoje druhé desaťročie,
naštartovala samospráva Petržalky v roku 2007. Počas prvých 10 rokov bolo dodávateľsky
vysadených 105 predzáhradiek, ku ktorým pribúdali aj ďalšie predzáhradky, ktoré si
zrevitalizovali samotní obyvatelia domov za pomoci samosprávy, ktorá im dodala potrebný
materiál. Projekt dokázal, že sídliská nemusia byť len „betónovou džungľou“ a za zelené
plochy nemusí samospráva vynaložiť milióny eur, pokiaľ dokáže prísť s výborným nápadom,
vzbudiť u ľudí záujem, zabezpečiť udržateľnosť i minimalizovať vandalizmus.
Tento projekt by našiel využitie aj na medzikomunálnej úrovni ostatných mestských častí
Bratislavy a väčších sídlisk miest a obcí Slovenska. Prínos pre komunitu spočíva nielen v kvalite
životného prostredia, zdravšom životnom štýle, ale aj v sociálnom aspekte medziľudských
vzťahov a komunikácie.
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Kroky k úspechu sú súčasťou projektovej aktivity č. 1 "Príklady dobrej praxe" v rámci Národného projektu
Modernizácia miestnej územnej samosprávy realizovaného Združením miest a obcí Slovenska.
Odborný gestor projektu: PhDr. Michal Kaliňák, PhD.
Garant projektovej aktivity: PaedDr. Jana Skraková

https://npmodmus.zmos.sk

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

