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Úvod
Dotazníkový prieskum je zameraný na zisťovanie zmien v propagácii a prezentácii mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves ako realizátora projektu DELIVER a zlepšení vedomostí dotknutých
strán týkajúcich sa adaptačných opatrení zameraných na zmenu klímy. Pripravuje sa v troch
obdobiach počas realizácie projektu DELIVER „Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene
klímy“:
na začiatku realizácie projektu v roku 2018,
počas realizácie projektu so zberom dát v priebehu roka 2020,
pred ukončením projektu so zberom dát najneskôr v priebehu marca 2023.
Cieľom prieskumu je zistiť názory respondentov na niekoľko oblastí:
- spokojnosť so životom na sídlisku Dlhé diely, so špeciálnym zameraním na vnímanie
dôsledkov zmeny klímy na život na sídlisku,
- vnímanie možností zmien s cieľom adaptácie na zmenu klímy, prírode blízke riešenia a na
podporu biodiverzity,
- záujem o informovanosť o projekte a jeho výstupoch,
- spokojnosť s možnosťami zapojenia sa do miestneho plánovania a rozhodovania v Karlovej
Vsi.
Táto správa uvádza vyhodnotenie dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi sídliska Dlhé
diely, ktorý bol realizovaný v období 31.8.–30.9.2020. Okrem správy o stave verejnej mienky
a informovanosti v roku 2020 porovnáva niektoré výsledky z roku 2020 s tými, ktoré boli
zistené v dotazníkovom prieskume v roku 2018.
Respondentmi boli obyvatelia, ktorí na sídlisku Dlhé diely bývajú, pracujú, alebo sa tu zdržujú
z iných dôvodov, počnúc 16-tym rokom veku. Dotazník bolo možné vyplniť elektronicky alebo
v tlačenej forme. Informácia s odkazom na elektronickú formu dotazníka bola uverejnená na
webovom portáli a na facebookovej stránke mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
(www.karlovaves.sk),
ako
aj
na
facebookovej
stránke projektu
DELIVER
(www.odolnesidliska.sk). V septembrovom čísle Karloveských novín bol okrem tlačenej formy
dotazníka k dispozícii aj QR kód priamo odkazujúci na elektronickú možnosť vyplnenia
dotazníka.
Odpovede do spracovania sme získali od 327 respondentov, z ktorých 323 bolo vyplnených
elektronicky a 4 prišli poštou. Otázky o respondentoch (pohlavie, vek, vzdelanie, typ
pôsobenia na sídlisku Dlhé diely), uvedené na konci dotazníka, vyplnilo spolu 294 osôb.
Porovnanie s aktuálnou štruktúrou cieľovej skupiny v súčasnosti nie je možné z dôvodu
nedostupnosti údajov o tejto cieľovej skupine. Osobné dopytovanie bolo v tomto roku
obmedzené kvôli pandémii COVID-19 a preto sa neuskutočnilo.
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Vyhodnotenie prieskumu
V nasledujúcej časti uvádzame podrobné vyhodnotenie dotazníkového prieskumu podľa
jednotlivých otázok.
Prvé dve otázky boli vylučujúce pre respondentov, ktorí nevyhovovali cieľovej skupine. Tí, ktorí
nebývajú, ani nepracujú na sídlisku Dlhé diely, alebo sa tu nezdržujú dlhšie (niekoľko dní
v týždni alebo v mesiaci) alebo z iných dôvodov a tí, ktorí majú menej ako 16 rokov, boli
vylúčení z ďalšieho vypĺňania dotazníka.
Všetci respondenti, ktorí odpovedali na ďalšie otázky, bývajú, pracujú, alebo sa tu zdržujú z
iných dôvodov a zároveň majú 16 a viac rokov.
Otázka č. 3 - Vyjadrite, prosím, úroveň vašej spokojnosti so životom na sídlisku Dlhé diely
na bodovej stupnici
Respondenti mali ohodnotiť svoju spokojnosť na bodovej stupnici, kde 0 znamená veľmi nízku
spokojnosť a 10 veľmi vysokú spokojnosť. Z odpovedí sme vypočítali priemernú spokojnosť.
Priemerná spokojnosť respondentov, ktorí odpovedali na túto otázku, je 7,10 (na stupnici 1 až
10). To znamená, že oproti roku 2018 sa priemerná spokojnosť nepatrne zvýšila o 0,19.
Najmenej odpovedajúcich ohodnotilo spokojnosť so životom na sídlisku v obidvoch
sledovaných rokoch stupňami 1 a 2. Najviac hodnotení dostali v roku 2020 známky 8 (34,6%)
a 7 (22,6%) a v roku 2018 tie isté známky, ale v opačnom poradí 7 (27%) a 8 (26,5%).
Tab.: Spokojnosť so životom na sídlisku Dlhé diely v roku 2020
Známka
Podiel

1

2

0,61%

0,92%

3

4

5

6

7

8

9

10

3,06% 3,36% 10,70% 8,26% 22,63% 34,56% 12,23% 3,67%

Odpovedalo

Priemerná
spokojnosť
v roku 2020
7,10
327

Tab.: Spokojnosť so životom na sídlisku Dlhé diely v roku 2018
Známka
Podiel
Odpovedalo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,11% 0,56% 3,06% 3,34% 12,81% 11,14% 27,02% 26,46% 10,31% 4,18%

Priemerná
spokojnosť
v roku 2018
6,91
359
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Vyjadrite, prosím, úroveň vašej spokojnosti so životom na sídlisku
Dlhé diely na bodovej stupnici - rok 2020
34,56%

35,00%
30,00%
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25,00%

22,63%

20,00%
15,00%
10,70%

10,00%
5,00%

12,23%
8,26%

0,61% 0,92% 3,06% 3,36%
3,67%

0,00%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Otázka č. 4 - Myslíte si, že sídlisko Dlhé diely postihujú v súčasnosti negatívne dôsledky
zmeny klímy?
Až 70% respondentov si v roku 2020 si myslí, že sídlisko Dlhé diely postihujú v súčasnosti
negatívne dôsledky zmeny klímy. Je to nárast o 12,4% oproti roku 2018. Výrazne sa zároveň
znížil podiel tých, ktorí to nevedia posúdiť - kým v roku 2018 to uviedlo o sebe až 33,7%, v roku
2020 to už bolo o 13,8% menej.
Odpoveď

Podiel v roku 2020

Podiel v roku 2018

áno

70,03%

57,66%

nie

10,09%

8,64%

neviem posúdiť
Odpovedalo

19,88%

33,70%

327

359

Otázka č. 5 - Ktoré z týchto javov majú negatívny dopad na vašu spokojnosť so životom na
sídlisku Dlhé diely?
V tejto otázke bolo respondentom ponúknutých 6 odpovedí, pričom mohli označiť viacero z
nich. Zároveň mohli uviesť aj svoju vlastnú odpoveď. Odpovede sú vyhodnotené každá zvášť
ako percentuálny podiel z počtu odpovedajúcich respondentov a sú zotriedené zostupne
podľa percentuálneho podielu jednotlivých odpovedí v roku 2020.
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Podiel
Podiel
v roku 2020 v roku 2018
75,54%
74,37%

Odpoveď
letné horúčavy
sucho

61,16%

48,75%

rozširovanie škodlivých druhov (kliešte a iné patogénne organizmy, invázne druhy)

43,12%

22,01%

málo snehu v zime

42,51%

27,58%

32,11%

24,23%

17,13%

11,70%

4,59%

13,37%

327

359

prívalové zrážky
1

iné javy - napíšte, aké
nepociťujem na sídlisku Dlhé Diely žiadne prejavy zmeny klímy, ktoré by som
považoval/a za nepríjemné
Odpovedalo

Za najväčší problém považovali obyvatelia v rokoch 2020 aj 2018 letné horúčavy (75,5% a
74,4%). Sucho trápilo viac ľudí v roku 2020 (61,2%), než v roku 2018 (48,8%). V roku 2020 až
o 21% viac ľudí než v roku 2018 uviedlo rozširovanie škodlivých druhov (kliešte a iné patogénne
organizmy, invázne druhy). Ako negatívny dopad v roku 2020 vnímalo viac respondentov aj
javy: málo snehu v zime (nárast o 14,9%) a prívalové zrážky (nárast o 7,9%). Nijaké zmeny
klímy, ktoré by považovali na sídlisku Dlhé diely za nepríjemné, uviedlo, že nepociťuje 4,6%,
čo je menej ako v roku 2018 (pokles o 8,8%).
17% respondentov považuje za najväčší problém aj iné javy. Dostali sme 56 konkrétnych
odpovedí, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Kvôli malému počtu odpovedí ich
uvádzame v absolútnych číslach. Kým v roku 2020 sa najviac odpovedí týkalo komárov (12x),
v roku 2018 respondenti označili za iné negatívne javy najmä silný vietor (16x).
Iné javy - najčastejšie odpovede v roku 2020

Počet
odpovedí

komáre

12

málo zelene, nesprávne kosenie a orez stromov

10

vietor

6

prašnosť

4

psie výkaly

3

prehrievanie asfaltových povrchov
Odpovedalo

1

3
56

Konkrétne odpovede sú uvedené v nasledujúcej tabuľke
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Ktoré z týchto javov majú negatívny dopad na vašu spokojnosť so
životom na sídlisku Dlhé diely v roku 2020?
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

75,54%
61,16%
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Otázka č. 6 - Mestská časť Bratislava-Karlova Ves v posledných dvoch rokoch realizovala
viacero opatrení na sídlisku Dlhé diely v snahe čeliť negatívnym zmenám klímy na
obyvateľov a biodiverzitu. Pre tie z nich, ktoré ste si všimli, že boli na sídlisku Dlhé diely
realizované, označte, aký účinok podľa vás majú na obyvateľov sídliska a biodiverzitu.
Respondenti mohli označiť viacero z 13 ponúknutých odpovedí a zároveň mohli uviesť aj iné
opatrenia. Odpovede sú vyhodnotené každá zvlášť ako percentuálny podiel z počtu
odpovedajúcich respondentov.
Všetky opatrenia ponúknuté v odpovediach považujú respondenti za viac alebo menej účinné.
Za najúčinnejšie opatrenia považujú obyvatelia kvetinové záhony (82,9%), založené kvitnúce
lúky (79,8%), viac stromov a krov vysadených vo verejnej zeleni (72,8%), zmenu režimu kosenia
niektorých trávnikov s ponechaním ich častí na kvitnúce lúky (70%) a tieniace plachty vo
verejnom priestore (67%). Viac ako polovica respondentov považuje za účinné vtáčie búdky
a úkryty (54,7%), nádoby na zber dažďovej vody (53,5%) a temer polovica popínavú zeleň na
stenách a múrikoch (49,9%). Viac ako tretina respondentov považuje za účinné dažďové
záhrady, zasakovacie záhony na zachytávanie zrážok (38,8%), úkryty pre netopiere (37%),
verejné pitné fontány (35,5%) a úkryty pre ježkov, jašterice a slepúchy (kopy konárov, kameňov
a lístia) - 34%.
Tých, ktorí účinok opatrení považujú za negatívny, malý, alebo ho nevedia posúdiť, je pri
jednotlivých opatreniach od 0,3 do 10%.
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Účinky realizovaných opatrení, ktoré si ľudia všimli - rok 2020
Pozitívny
účinok

Negatívny
účinok

Žiadny
účinok

Neviem

Nevšimol/la
som si toto
opatrenie

72,78%

0,92%

2,75%

2,14%

21,41%

49,85%

3,06%

1,83%

7,65%

37,61%

38,84%

0,61%

3,06%

5,81%

51,68%

53,52%

0,61%

4,59%

6,12%

35,16%

verejné pitné fontány

35,47%

0,31%

3,67%

4,59%

55,96%

tieniace plachty vo verejnom priestore

66,97%

0,92%

3,67%

2,45%

25,99%

kvetinové záhony

82,87%

0,61%

3,06%

1,83%

11,62%

založené kvitnúce lúky
zmena režimu kosenia niektorých trávnikov
s ponechaním ich častí na kvitnúce lúky
úkryty pre ježkov, jašterice a slepúchy (kopy
konárov, kameňov a lístia)
úkryty pre netopiere

79,82%

2,75%

3,67%

3,67%

10,09%

70,03%

10,40%

6,12%

6,42%

7,03%

33,94%

1,53%

0,31%

3,67%

60,55%

37,00%

1,53%

0,92%

7,95%

52,60%

hmyzie hotely

49,54%

1,83%

3,98%

8,56%

36,09%

vtáčie búdky a úkryty

54,74%

0,61%

1,53%

3,36%

39,76%

Odpoveď
viac stromov a krov vysadených vo verejnej
zeleni
popínavá zeleň na stenách a múrikoch
dažďové záhrady, zasakovacie záhony na
zachytávanie zrážok
nádoby na zber dažďovej vody

Odpovedalo: 327

Na druhej strane - sú aj respondentí, ktorí si opatrenia nevšimli – je ich pri jednotlivých
opatreniach od 7% do 60,6%. Len 7% z odpovedajúcich si nevšimlo zmenu režimu kosenia
niektorých trávnikov s ponechaním ich častí na kvitnúce lúky. Až 60,6% si nevšimlo úkryty pre
ježkov, jašterice a slepúchy (kopy konárov, kameňov a lístia). Viac ako polovica
odpovedajúcich si nevšimla verejné pitné fontány (56%), úkryty pre netopiere (52,6%) a
dažďové záhrady, zasakovacie záhony na zachytávanie zrážok (51,7%). O niečo viac ako tretina
respondentov si nevšimla vtáčie búdky a úkryty (39,8%) popínavú zeleň na stenách a múrikoch
(37,6%), hmyzie hotely (36,1%) a nádoby na zber dažďovej vody (35,2%).
Respondenti mohli napísať aj vlastné návrhy na opatrenia, ktoré by ocenili. Najviac
respondentov (15) by ocenilo viac vysadených stromov, po 11 odpovedí sme získali pre viac
zelene všeobecne a pre zelené strechy a múry, 7 navrhuje kvalitnejšie kosenie.
MOSPR
Iné opatrenia, ktoré by ocenili - najčastejšie odpovede v roku 2020

Počet
odpovedí

viac vysadených stromov

15

viac zelene všeobecne

11

zelené strechy a múry

11

kvalitnejšie kosenie

7

nahradenie betónových plôch zeleňou

6

zachytávače vody - jazierka

6

zriadiť kompostoviská

6

chýbajú separovacie kontajnery aj bežné koše

5
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nočné polievanie komunikácií

5

tieniace prvky v centre aj na sídliskách

5

polievanie zelene

4

viac komunitných záhrad

4

vybudovanie a spojazdnenie fontán

3

osveta

3

koncepčné riešenie mestskej zelene ako celku, aj v okolí bytových domov

3

viac kvitnúcich lúk

3

vybudovanie mestského úľa

3

vytvorenie zelených parkovacích plôch

2

Odpovedalo

97

V roku 2018 sme v dotazníkovom prieskume položili podobnú otázku. Zaujímalo nás, aké
opatrenia považujú za účinné, pričom sme sa ešte nepýtali na ich skúsenosť s nimi, keďže
projekt ešte len začínal a opatrenia ešte neboli realizované.
Predstavy o účinnosti opatrení s cieľom čeliť negatívnym zmenám klímy - rok 2018
Z nasledujúcich návrhov na opatrenia vyberte, prosím, tie, ktoré považujete za účinné v snahe čeliť
negatívnym zmenám klímy na Dlhých dieloch
Podiel
v roku 2018

Odpoveď
viac stromov a krov vysadených vo verejnej zeleni a pozdĺž komunikácií
zelené strechy na panelových domoch a verejných budovách (školy, materské škôlky,
úrady)

84,96%

dažďové záhrady a jazierka na zachytávanie zrážok

60,17%

fontány a iné vodné prvky

53,20%

kvetinové záhony

52,37%

zmena režimu kosenia niektorých trávnikov s ponechaním ich častí na kvitnúce lúky

41,50%

úkryty pre ježkov, jašterice a slepúchy (kopy konárov, kameňov a lístia)

32,59%

nové parkovacie miesta a iné spevnené plochy (vybetónované a vyasfaltované)

19,22%

klimatizácia vo vnútorných priestoroch budov

10,86%

neviem posúdiť

1,67%

žiadne z týchto opatrení

0,84%

iné opatrenia

10,03%

69,36%

Odpovedalo: 359

Za najúčinnejšie opatrenie považovali v roku 2018 obyvatelia viac stromov a krov vysadených
vo verejnej zeleni a pozdĺž komunikácií (85%). Aj za druhé najúčinnejšie zvolili opatrenie
týkajúce sa zelene, a to zelené strechy na panelových domoch a verejných budovách (školy,
materské škôlky, úrady) (69%).
Opatrenia, ktoré považovali respondenti v roku 2018 za najúčinnejšie na treťom a štvrtom
mieste, sa týkali vody: 60% hlasovalo za dažďové záhrady a jazierka na zachytávanie zrážok
a 53% za fontány a iné vodné prvky.
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Ďalšie opatrenia – na piatom a šiestom mieste, sa v roku 2018 týkali typu zelene: 52%
považuje za jedny z najúčinnejších opatrení kvetinové záhony a 42% zmenu režimu kosenia
niektorých trávnikov s ponechaním ich častí na kvitnúce lúky.
Za najmenej účinné z ponúknutných odpovedí považovali odpovedajúci v roku 2018 nové
parkovacie miesta a iné spevnené plochy (vybetónované a vyasfaltované) (19%) a klimatizáciu
vo vnútorných priestoroch budov (11%).
Otázka č. 7 - Kde by ste navrhovali na sídlisku Dlhé diely umiestniť nasledujúce
opatrenia?
V tejto otázke sme zisťovali konkrétne miesta, kde by jednotlivé ponúknuté opatrenia
respondenti navrhli umiestniť. V nasledujúcich tabuľkách uvádzame ulice alebo iné miesta
(námestie, park a pod.), ktoré boli uvedené najčastejšie, s počtom odpovedí. V poslednom
riadku je v každej tabuľke uvedený počet respondentov, ktorí na otázku odpovedali. Jeden
respondent mohol uviesť aj viac návrhov. Všetky odpovede od respondentov s konkrétnymi
návrhmi na miesta realizácie opatrení sú poskytnuté realizátorovi projektu v osobitnom
dokumente.
Dažďové jazierka na zachytávanie prívalovej dažďovej vody:
Najčastejšie odpovede

Počet odpovedí

Jána Stanislava

9

Hlaváčikova

9

všade

7

park Kresánkova

6

Nad lúčkami

5

Ľudovíta Fullu

5

Kresánkova

5

Majerníkova

5

Veternicová

5

Pribišova

4

Beniakova

3

Jamnického

3

Hany Meličkovej

3

Park Kaskády

3

Odpovedalo celkom: 95 respondentov
Napájačky pre vtáky a hmyz:
Najčastejšie odpovede
kdekoľvek, všade

Počet odpovedí
11

Veternicová

9

Pribišova

8

Jána Stanislava

7

Nad Lúčkami

5

Kresánkova

4
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Hany Meličkovej

4

Ľudovíta Fullu

3

Jamnického

3

Beniakova

3

Majerníkovej

2

Odpovedalo celkom: 91 respondentov
Vtáčie búdky
Najčastejšie odpovede
kdekoľvek, všade

Počet odpovedí
29

Ľ. Fullu

7

Nad lúčkami

6

Veternicová

6

H. Meličkovej

5

J. Stanislava

5

Pribišova

4

Majerníkovej

3

Kresánkova

3

Jamnického

3

vo vnútroblokoch

3

Hlaváčikova

2

Longital

2

Matejkova

2

Odpovedalo celkom: 86 respondentov
Úkryty pre ježkov:
Najčastejšie odpovede
kdekoľvek, všade

Počet odpovedí
14

Ľ. Fullu

9

Veternicová

8

Nad Lúčkami

5

Hlaváčikova

5

Pribišova

4

Stanislava

4

Meličkovej

3

Beniakova

3

vo vnútroblokoch

3

Jamnického

2

Longital

2

Odpovedalo celkom: 87 respondentov
Úkryty pre jašterice a slepúchy:
Najčastejšie odpovede

Počet odpovedí

kdekoľvek, všade

9

Veternicová

4
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v lesoch

3

na Kráľovej hore

3

Beniakova

3

H.Meličkovej

2

Pribišova

2

J. Stanislava

2

Odpovedalo celkom: 54 respondentov
Trávniky s obmedzeným režimom kosenia:
Najčastejšie odpovede

Počet odpovedí

kdekoľvek, všade

16

Hany Meličkovej

7

Pribišova

5

J. Stanislava

4

Veternicová

4

ďalej od alergikov

4

Kresánkova

3

Beniakova

3

Tománkova

2

Jamnického

2

v parkoch

2

v okolí škôl

2

na strmších svahoch a nerovných plochách

2

Odpovedalo celkom: 79 respondentov
Výsadba stromov:
Najčastejšie odpovede

Počet odpovedí

všade

38

Meličkovej

16

Hlaváčikova

11

Ľ. Fullu

10

pri Bille

9

Majerníkova

9

A. Dubčeka

7

Nad lúčkami

7

J. Stanislava

6

Kresánkova

6

Jamnického

4

Ferdiša Kostku

4

Pribišova

3

Beniakova

3

Veternicová

2

Jurigovo námestie

2

Matejkovej

2

Odpovedalo celkom: 137 respondentov
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Výsadba, kríkov:
Najčastejšie odpovede

Počet odpovedí

kdekoľvek, všade

22

Ľ. Fullu

12

Pribišova

7

vo vnútroblokoch

4

Majerníkova

4

Kresánkova

4

J. Stanislava

4

Hlaváčikova

4

Hany Meličkovej

4

A. Dubčeka

4

Matejkova

3

Nad Lúčkami

3

Veternicová

3

Jamnického

2

Beniakova

2

Tománkova

2

Ferdiša Kostku

2

Molecova

2

Odpovedalo celkom: 108 respondentov
Výsadba kvetinových záhonov:
Najčastejšie odpovede

Počet odpovedí

kdekoľvek, všade

33

Ľ. Fullu

13

Pribišova

6

Majerníkova

6

A. Dubčeka

5

vo vnútroblokoch

4

Nad Lúčkami

4

Kresánkova

4

Hlaváčiková

4

Veternicová

4

J.Stanislava

3

H. Meličkovej

3

Tománkova

2

Na Školskom námestí

2

Odpovedalo celkom: 110 respondentov

Správa je realizovaná v rámci projektu „Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy”
DELIVER - DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area, kód
LIFE17 CCA/SK/000126 - LIFE DELIVER. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej komisie, z
finančného nástroja pre životné prostredie: program LIFE, z podprogramu „Ochrana klímy”.

Strana | 13

Otázka č. 8 - Navštívili ste, alebo navštevujete areál ZŠ A. Dubčeka?
Aby sme sa mohli pýtať na skúsenosti s opatreniami realizovanými v areáli ZŠ A. Dubčeka,
opýtali sme sa, koľkí z respondentov ho navštívili. Bolo ich 67%.
Odpoveď

Podiel

áno

67,08%

nie

32,92%

Odpovedalo

325

Otázka č. 9 - Ako ste spokojní s opatreniami, ktoré boli realizované v športovom a
rekreačnom areáli ZŠ A. Dubčeka?
Úplnú spokojnosť s opatreniami realizovanými v areáli ZŠ A. Dubčeka prejavilo 35,6% z tých,
ktorí v predchádzajúcej otázke uviedli, že ho navštívili a miernu spokojnosť uviedlo ďalších
48,8%. Nespokojnosť vyjadrilo len 5,2% odpovedajúcich.
Odpoveď

Podiel

veľmi spokojný/á

35,55%

mierne spokojný/á

48,82%

mierne nespokojný/á

4,74%

veľmi nespokojný/á

0,47%

neviem

4,90%

Odpovedalo

211

Otázka č. 10 - S ktorými opatreniami v rekreačnom areáli ZŠ A. Dubčeka ste spokojní?
Z opatrení, ktoré boli v areáli realizované, sú respondenti najviac spokojní s výsadbou stromov,
krov a trvaliek (85,3%), s obmedzeným režimom kosenia na kvitnúcich lúkach na svahoch
(54%), s umiestnením hmyzích hotelov (47,4%) a vtáčích búdok (36,5%). 29,4% je spokojných
s umiestnením úkrytov pre ježkov a 24,2% s úkrytmi pre jašterice. 6,6% nie je spokojných so
žiadnymi z týchto opatrení.
Odpoveď

Podiel

Výsadba stromov, krov a trvaliek

85,31%

Obmedzený režim kosenia na kvitnúcich lúkach na svahoch

54,03%

Hmyzie hotely

47,39%

Vtáčie búdky

36,49%

Úkryty pre ježkov

29,38%

Úkryt pre jašterice

24,17%

Nie som spokojný/spokojná so žiadnymi z nich

6,64%

Odpovedalo: 211
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S ktorými opatreniami v rekreačnom areáli ste spokojní?
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54,03%
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47,39%
36,49%
29,38%
24,17%
6,64%

Otázka č. 11 - Vyššie uvedené opatrenia spôsobili, že sa nachádza v rekreačnom areáli viac
biodiverzity, teda viac rôznorodých druhov rastlín a živočíchov, napr. motýľov, včiel,
čmeliakov, pestríc, slepúchov a ježkov, vtákov. Ako vnímate tento jav?
Uvedený jav vníma pozitívne 81% respondentov, iba 2,4% ho vníma negatívne. 16,6% ho
nevie posúdiť.
Odpoveď

Podiel

pozitívne

81,04%

negatívne

2,37%

neviem posúdiť
Odpovedalo

16,59%
211

Otázka č. 12 - Ak tento jav vnímate negatívne,
aké máte dôvody?
Tých, ktorí vnímajú jav popísaný v otázke 11 negatívne, sme sa opýtali na dôvody. Uviedli tri:
nepríjemný hmyz, malo by sa to realizovať v parku alebo v lese a nie v zastavanej časti, resp.v
športovom areáli, vysoká tráva neumožňuje športovať v celom areáli.
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Počet
odpovedí

Najčastejšie odpovede
Nepríjemný hmyz

5

Malo by sa to realizovať v parku alebo v lese a nie v zastavanej časti resp.v športovom areáli

2

Vysoká tráva neumožňuje športovať v celom areáli

1

Odpovedalo: 5

Otázka č. 13 - Do akej miery ste boli spokojní s vaším životom na sídlisku Dlhé diely
v letných mesiacoch tohto roku z hľadiska klimatických podmienok?
Spokojnosť so životom na sídlisku Dlhé diely v letných mesiacoch uviedlo v roku 2020 viac
respondentov (72,5%) ako v roku 2018 (55,4%). Nespokojnosť v roku 2020 uviedlo 27,5%
respondentov, čo je menej ako v roku 2018, kedy ich bolo 44,6%.
Odpoveď

Podiel v roku 2020

Podiel v roku 2018

veľmi spokojný/á

16,46%

12,15%

mierne spokojný/á

56,01%

43,22%

mierne nespokojný/á

18,99%

29,94%

8,54%

14,69%

316

354

veľmi nespokojný/á
Odpovedalo

Otázka č. 14 - Uveďte, prosím, dôvod vašej nespokojnosti
Obyvatelia mohli pomenovať aj dôvod svojej nespokojnosti so životom na sídlisku v letných
mesiacoch. Mohli si vybrať viacero z 8 ponúknutých odpovedí a napísať aj svoj vlastný dôvod.
Na túto odpoveď odpovedali len tí, ktorí v predchádzajúcej otázke uviedli svoju nespokojnosť.
Odpovede sú vyhodnotené každá zvlášť z počtu odpovedajúcich respondentov, sú uvedené
v percentách a zotriedené zostupne podľa percentuálneho podielu jednotlivých odpovedí
v roku 2020. Zároveň sme podľa tohto triedenia uviedli podiel odpovedí respondentov na
rovnakú otázku z roku 2018.
Podiel v roku
2020
75,86%

Podiel v roku
2018
70,97%

v lete sa na sídlisku nedalo schovať do tieňa pod vysoké stromy

68,97%

67,10%

vadilo mi, že v lete bolo v byte veľmi horúco

59,77%

76,77%

vadilo mi, že tu bolo veľa vysušených trávnikov

51,72%

67,74%

chýbala mi možnosť osvieženia sa pri vodných prvkoch vo verejnom priestore
nepáčilo sa mi, že tu bolo málo kvetov a kvitnúcich lúk ako prirodzených
zvlhčovačov vzduchu

44,83%

47,10%

43,68%

60,00%

vadilo mi, že tu bolo v lete veľmi prašno

40,23%

36,77%

iné dôvody vašej nespokojnosti – napíšte, prosím:

34,48%

8,39%

chýbala mi možnosť pitných fontán vo verejných priestoroch

26,44%

46,45%

Odpoveď
vadilo mi, že bolo veľmi horúco vo vonkajších priestoroch Dlhých dielov
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Odpovedalo

87

155

Za najväčší dôvod nespokojnosti považovali v roku 2020 obyvatelia to, že bolo veľmi horúco vo
vonkajších priestoroch Dlhých dielov (75,9%), že v lete sa na sídlisku nedalo schovať do tieňa
pod vysoké stromy (69%), že v lete bolo v byte veľmi horúco (59,8%) a že tu bolo veľa
vysušených trávnikov (51,7%).
Keď porovnáme odpovede v roku 2020 s tými z roku 2018, vidíme, že nastali určité zmeny.
Celkovo v roku 2018 respondenti uvádzali vyššie percento nespokojnosti s jednotlivými javmi
– kým v roku 2020 bolo priemerné percento nespokojnosti s ponúknutými ôsmimi javmi 51%,
v roku 2018 to bolo 59%. Aj keď poradie najviac negatívnych javov je trochu iné, na prvých
štyroch miestach sú tie isté javy v roku 2018 ako v roku 2020. To, že bolo v byte veľmi horúco,
vadilo v roku 2020 o 17% respondentov menej ako v roku 2018. (Môže to súvisieť s menej
horúcim letom v roku 2020 oproti roku 20182). V roku 2020 menšiemu podielu respondentov
vadilo veľa vysušených trávnikov ako v roku 2018 (o 16% menej), to, že tu bolo málo kvetov a
kvitnúcich lúk ako prirodzených zvlhčovačov vzduchu (o 16,3% menej) a to, že im chýbala
možnosť pitných fontán vo verejných priestoroch (o 20% menej). Iné dôvody nespokojnosti
uviedlo v roku 2020 o 26% viac respondentov.
Medzi iné dôvody nespokojnosti patrilo hlavne veľa komárov a ôs.
Najčastejšie odpovede
Veľa komárov, a ôs
Hluk

Počet odpovedí
v roku 2020
10
3

Odpovedalo: 30 respondentov

2

„Leto v roku 2018 (jún až august) bolo mimoriadne teplé, a až na malé výnimky sa skončilo väčšinou ako 2. až
5. najteplejšie aspoň od roku 1951...Leto 2018 bolo tiež súčasťou teplého polroka (apríl až september), ktorý
bol ako celok tak extrémne teplý, že pôvodné rekordy boli v niektorých prípadoch prekonané aj o viac ako 1
°C (napr. Bratislava, Koliba v roku 2003, 18,6 °C a v roku 2018, 19,7 °C).“ Zdroj: Slovenský hydrometeorologický
ústav, http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=951
„Letu 2020 chýbala intenzívna vlna horúčav, počas ktorej by minimálne v piatich po sebe idúcich dňoch bolo vždy
aspoň 33 stupňov Celzia...August bol z letných mesiacov najteplejší, najpremenlivejší bol naopak jún. Informoval
o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na Facebooku.“ Zdroj: https://refresher.sk/88654-Letneteploty-boli-na-Slovensku-nadpriemerne-s-velkym-mnozstvom-burok
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Uveďte, prosím, dôvod vašej nespokojnosti v roku 2020:
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75,86%
68,97%
59,77%
51,72%
44,83%43,68%
40,23%
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34,48%
26,44%

Otázka č. 15 - Myslíte si, že zelené plochy na Dlhých dieloch plnia v súčasnosti dostatočnú
funkciu ochladzovania a zvlhčovania mikroklímy?
Spokojnosť s funkciou ochladzovania a zvlhčovania mikroklímy vďaka zeleným plochám v roku
2020 je medzi obyvateľmi sídliska Dlhé diely vyššia (75,8%) ako v roku 2018 (58,9%). Podstatne
sa znížila nespokojnosť, a to o 17,6%.
Odpoveď

Podiel v roku 2020

Podiel v roku 2018

8,17%

3,87%

iba čiastočne

67,65%

55,06%

nie, vôbec

19,28%

36,90%

4,90%

4,17%

306

336

áno, úplne

neviem
Odpovedalo

Otázka č. 16 - Je nejaká časť na sídlisku Dlhé diely, kde výrazne pociťujete nedostatok
zelene?
Obyvatelia si mohli zvoliť jednu z 2 odpovedí (áno - nie), a tiež uviesť konkrétnu časť sídliska,
kde pociťujú nedostatok zelene. V roku 2020 sa oproti roku 2018 o niečo znížil podiel tých,
ktorí nemajú potrebu, aby bolo na sídlisku viac zelene (o 5%) a naopak, rovnako sa zvýšil podiel
tých, ktorí odpovedali súhlasne – že je nejaká časť na sídlisku, kde výrazne pociťujú nedostatok
zelene (o 5%).
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Odpoveď

Podiel v roku 2020

Podiel v roku 2018

nie, nemám potrebu, aby tu bolo viac zelene

23,86%

28,87%

áno
Odpovedalo

76,14%

71,13%

306

336
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V ďalšej otázke bola možnosť uviesť, v ktorých častiach sídliska Dlhé diely pociťujú potrebu
zelene. Dostali sme 195 odpovedí. Najčastejšie odpovede sú v nasledovnej tabuľke. Uvádzame
ich v absolútnych číslach. Najviac odpovedajúcich uvádza potrebu zelene na námestí pri Bille,
na Námestí Ľudovíta Fullu, resp. všade.
Najčastejšie odpovede

Počet odpovedí
v roku 2020

námestie pri Bille

44

všade

32

Námestie Ľ. Fullu

31

Pribišova

15

H.Meličkovej

13

Majerníkova

12

Kresánkova

11

J. Stanislava

9

námestie a pešia zóna

8

pri ihriskách

6

Hlaváčikova

6

Matejkova

6

zelené strechy

6

Námestie pred ZŠ A. Dubčeka

5

Beniakova

5

Jurigovo námestie

5

okolie Terna

5

popri chodnikoch

4

Jamnického

4

Molecova

4

Ferdiša Kostku

3

Nad lúčkami

3

Školské námestie

3

Odpovedalo: 195 respondentov

Otázka č. 17 - Myslíte si, že máte dostatok informácií o tom, ako si chrániť zdravie a
majetok pri etrémnych prejavoch zmeny klímy (vlnách horúčav, veterných smrštiach a
iných extrémoch počasia)?
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Podiel tých, ktorí majú dostatok informácií pre všetky z týchto situácií, sa v roku 2020 oproti
roku 2018 zvýšil o 9,7%. Podiel tých, ktorí majú len základné informácie, ktoré by potrebovali
rozšíriť, sa znížil o 10,7%.
Odpovedalo v roku Odpovedalo v roku
2020
2018

Odpoveď
mám dostatok informácií pre všetky z týchto situácií

38,89%

29,17%

mám len základné informácie, ktoré by som potreboval/a rozšíriť

33,99%

44,64%

nie, nemám žiadne informácie a potreboval/a by som ich
neviem posúdiť

8,17%

8,33%

16,99%

14,58%

1,96%

3,28%

306

336

nezaujímam sa o túto tému
Odpovedalo

Otázka č. 18 - Nakoľko si myslíte, že je obnova bytových a verejných budov dôležitá
z pohľadu zmeny klímy?
Obnovu verejných budov z pohľadu zmeny klímy považuje za veľmi dôležitú 63,3%
respondentov, čo je o 16,8% viac ako v roku 2018. Celkovo za jej dôležitosť bolo 93%
odpovedajúcich v roku 2020 a 88,6% v roku 2018.
Odpoveď

Podiel v roku 2020

Podiel v roku 2018

áno, veľmi dôležitá

63,25%

46,46%

skôr dôležitá

29,80%

42,15%

skôr nedôležitá

2,32%

5,23%

vôbec nie je dôležitá

0,33%

1,23%

neviem
Odpovedalo

4,30%

4,92%

302

325

Otázka č. 19 - Ako ste spokojní s možnosťami vášho zapojenia sa do miestneho plánovania
a rozhodovania v Karlovej Vsi?
64,3% respondentov v roku 2020 vyjadrilo spokojnosť s možnosťami svojho zapojenia do
miestneho plánovania a rozhodovania v Karlovej Vsi, čo je o 7,7% viac, ako v roku 2018.
Nespokojnosť v roku 2020 vyjadrilo 35,7% respondentov - je to menej oproti roku 2018
o 4,7%.
Odpoveď

Podiel v roku 2020

Podiel v roku 2018

veľmi spokojný/á

12,79%

11,95%

mierne spokojný/á

51,52%

44,65%

mierne nespokojný/á

25,25%

26,10%

veľmi nespokojný/á
Odpovedalo

10,44%

17,30%

297

318
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Otázka č. 20 - Nasledujúce tri roky sa budeme v našej mestskej časti na sídlisku Dlhé diely
intenzívnejšie venovať aktivitám na zmiernenie dopadov zmeny klímy a zlepšenia stavu
niektorých verejných budov a verejných priestranstiev v rámci projektu „DELIVER“. Chcete
byť zapojení do informovania o projekte a do jeho aktivít?
O 4,7% väčší podiel respondentov je tých, ktorí chcú byť zapojení do informovania v roku 2020
ako v roku 2018. Naopak, o 4,21% menej ich uviedlo, že nechcú byť zapojení.
Odpoveď

Podiel v roku 2020

Podiel v roku 2018

áno

71,38%

66,67%

nie

7,74%

11,95%

20,88%

21,38%

297

318

neviem
Odpovedalo

Otázka č. 21 - Akým spôsobom by ste chceli, aby sa k vám dostávali informácie?
V tejto otázke sme ponúkli 5 odpovedí pre tých respondentov, ktorí prejavili v predchádzajúcej
otázke záujem o informovanosť o projekte. Respondenti mohli označiť viaceré z nich. Zároveň
mohli uviesť aj svoju vlastnú odpoveď. Odpovede sú vyhodnotené každá zvlášť z počtu
odpovedajúcich respondentov, sú uvedené v percentách a zotriedené zostupne podľa
percentuálneho podielu jednotlivých odpovedí v roku 2020.
Podiel

Podiel v roku 2018

Facebook mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

72,89%

78,14%

Webstránka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

59,71%

49,82%

Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov
Email (na webe www.odolnesidliska.sk je možnosť sa prihlásiť
na odoberanie noviniek)

56,78%

57,71%

28,21%

29,39%

Špeciálna webstránka projektu: www.odolnesidliska.sk

28,21%

32,97%

6,96%

1,43%

273

279

Odpoveď

Inak, napíšte, ako:
Odpovedalo

72,9% z tých, čo odpovedali na túto otázku, preferuje Facebook mestskej časti BratislavaKarlova Ves (v roku 2018 to bolo 78%), 59,7% dáva prednosť webstránke mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves (v roku 2018 len 49,8%) a na treťom mieste (56,8%) sú Karlova Ves –
noviny všetkých Karlovešťanov - resp. v roku 2020 už pod pôvodným názvom Karloveské noviny
(v roku 2018 podobne – 57,7%).
Cez možnosť „inak, napíšte, ako“ sme dostali 19 konkrétnych odpovedí, konkrétne: mobilná
aplikácia „Karlova Ves“, Instagram a RSS.
Najčastejšie odpovede

Počet odpovedí

Mobilná aplikácia „Karlova Ves“

8

Instagram

2

RSS

2

Odpovedalo

19
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Akým spôsobom by ste chceli, aby sa k vám dostávali informácie?
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

72,89%

59,71%

56,78%
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28,21%

28,21%
6,96%

edný rok?

Správa je realizovaná v rámci projektu „Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy”
DELIVER - DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area, kód
LIFE17 CCA/SK/000126 - LIFE DELIVER. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej komisie, z
finančného nástroja pre životné prostredie: program LIFE, z podprogramu „Ochrana klímy”.

Príloha

Štatistické údaje a údaje o respondentoch

V nasledujúcich tabuľkách uvádzame informácie o štruktúre respondentov (ktorí na tieto
otázky odpovedali) podľa zvolených kritérií - pohlavie, vzdelanie, zamestnanie, vek a typ ich
pôsobenia na Dlhých dieloch.
Zastúpenie respondentov podľa pohlavia
Pohlavie

Podiel
respondentov

Muž

40%

Žena

60%

Odpovedalo

294

Z tých, čo na túto otázku odpovedali, bolo vyššie zastúpenie žien (60%) ako mužov (40%).
Zastúpenie respondentov podľa vzdelania:
Najvyššie dokončené vzdelanie:
základné

Podiel
respondentov
0%

stredoškolské

22%

vysokoškolské

78%

Odpovedalo

294

Z tých, čo na túto otázku odpovedali, bolo najvyššie zastúpenie respondentov
s vysokoškolským vzdelaním (78%).
Zastúpenie respondentov podľa zamestnania:
Pracovné zaradenie
študent/ka

Podiel
respondentov
3,06%

zamestnaný/á

72,45%

živnostník/čka

11,90%

nezamestnaný/á

1,36%

dôchodca/kyňa

2,38%

materská, rodičovská dovolenka

8,84%

Odpovedalo

294

Z tých, čo na túto otázku odpovedali, bolo najviac zamestnaných (72%). 9% osôb bolo na
materskej alebo rodičovskej dovolenke, 12% živnostníkov alebo živnostníčok, 3% študentov
alebo študentiek a 2% dôchodcov alebo dôchodkýň. Kvôli pandémii COVID-19 nebolo
realizované osobné opytovanie, ani sprostredkovane v denných centrách, preto je menej
odpovedí od seniorov a senioriek, čo vidno aj v nasledujúcej tabuľke.
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Veková štruktúra respondentov :
Podiel
respondentov

Vek
16-25

5,44%

26-35

41,16%

36-45

25,85%

46-55

17,69%

56-65

9,18%

66-75

0,68%

76 a viac

0,00%

Odpovedalo
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294

V rámci vekovej štruktúry respondentov bolo najvyššie zastúpenie osôb v rozmedzí 26 – 35
rokov veku (41%) a vo veku 36-45 rokov (26%).
Zastúpenie respondentov podľa ich pôsobenia na Dlhých dieloch v súčasnosti:
Odpoveď

Podiel

mám tu trvalé bydlisko a bývam tu

89,56%

mám tu dočasný/prechodný pobyt a zdržujem sa tu celoročne, aj počas letného obdobia

6,06%

mám tu dočasný/prechodný pobyt a nezdržujem sa tu počas letného obdobia

0,00%

mám tu trvalé bydlisko, ale nebývam tu

0,00%

dochádzam sem do zamestnania

0,00%

zdržujem sa tu viac dní v týždni alebo v mesiaci (vrátane letného obdobia)

3,03%

zdržujem sa tu viac dní v týždni alebo v mesiaci, ale nie počas letného obdobia

0,00%

iná situácia

1,35%

Odpovedalo

297

Väčšina respondentov z tých, čo odpovedali na túto otázku, má na sídlisku Dlhé diely trvalé
bydlisko a zároveň tu aj býva (89,6%). 6% tu má dočasný alebo prechodný pobyt a zdržuje sa
tu celoročne. 3% respondentov sa tu zdržuje viac dní v týždni alebo v mesiaci vrátane letného
obdobia.

Spracovanie: Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. - M.B.Consulting
November 2020
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