
Kaskády – modelové riešenie zrážkových 
vôd na verejnom priestranstve.

Online prezentácia pre verejnosť, 
10. marca 2021
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Program:

▪Privítanie (Dana Čahojová, starostka MČ Bratislava-Karlova 

Ves)

▪Úvod – dopady a riešenie klimatickej zmeny v 
Karlovej Vsi (Ing.Zuzana Hudeková,PhD., referát riadenia 
projektov MČ BA-KV)

▪Predstavenie zámeru „Kaskády – modelové riešenie 
zrážkových vôd na verejnom priestranstve“ (Ing.Zuzana 

Hudeková,PhD., referát riadenia projektov MČ BA-KV, 

Ing.Miroslav Hríb,PhD., VODALES, s.r.o. )

▪Otázky a odpovede
Moderuje: Mgr.Branislav Heldes, referát komunikácie s médiami 
a vzťahy s verejnosťou MČ BA-KV 
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Otázky počas prezentácie 
posielajte na:

redakcia@karlovaves.sk
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Privítanie
Dana Čahojová, 

starostka MČ Bratislava-Karlova Ves



5

Úvod – dopady a riešenie klimatickej 
zmeny v Karlovej Vsi 

Ing.Zuzana Hudeková, PhD.
referát riadenia projektov MČ BA-KV
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Zdroje: https://mapy-

karlovaves.hub.arcgis.com/, 

www.odolnesidliska.sk, 

https://mapy-karlovaves.hub.arcgis.com/
http://www.odolnesidliska.sk/
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Projekty mestskej časti zamerané na 
riešenie problémov klimatickej zmeny 
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▪ Projekt PERFECT: Planning for Environmental Resource Efficiency in European 

Cities and Towns (Plánovanie efektívneho využívania environmentálnych zdrojov v 
európskych obciach a mestách),  Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný 
program INTERREG EUROPE, 

https://www.interregeurope.eu/perfect/https://www.interregeurope.eu/perfect/, 

https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/perfect-planning-

for-environmental-resource-efficiency-in-european-cities-and-towns/

▪ Projekt MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava-Karlova Ves odolná voči zmene 
klímy - adaptačné a mitigačné opatrenia (Low-carbon Bratislava-Karlova Ves resilient 

towards climate change - adaptation and mitigation approach), Nórsky finančný 
mechanizmus, Nórske granty

▪ Projekt DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy (DEveloping 

resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area), 

https://odolnesidliska.sk/ , program LIFE

Projekty mestskej časti zamerané na riešenie problémov klimatickej zmeny

https://www.interregeurope.eu/perfect/
https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/perfect-planning-for-environmental-resource-efficiency-in-european-cities-and-towns/
https://odolnesidliska.sk/
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Predstavenie zámeru „Kaskády – modelové 
riešenie zrážkových vôd na verejnom 

priestranstve“ 
Ing.Zuzana Hudeková PhD.,

referát riadenia projektov MČ BA-KV

Ing. Miroslav Hríb PhD., projektant VODALES, s.r.o. 
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Projekt „Kaskády – modelové riešenie 
zrážkových vôd na verejnom priestranstve“ 

● 3. fázy - 3 samostatné projektové 
dokumentácie s osobitnými rozpočtami 

● 1-2. fáza - predpokladaná realizácia v roku 
2021

● 3. fáza - v závislosti od možného získania 
externých zdrojov
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Fáza 1 a Fáza 2:

∙ inštalácia podzemných 
PE plochých 
podzemných nádrží  2 
ks s objemom 7,5 m3, 

ktoré budú slúžiť ako 
zdroj vody na závlahu

∙ 2 dažďové 
záhrady/mokraďové 
záhony, 

∙ 7 retenčných plôch -
kvitnúcich lúk o 
celkovej výmere 34 m2

a 85 m2

∙ Výsadba 21 ks stromov
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1. fáza projektu
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2. fáza projektu
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Fáza 3:

• Úplné odpojenia sa 
horného bytového 
domu Kaskády od 
zrážkovej kanalizácie,

• umelý potôčik,
• vsakovací záhon,
• detské vodné ihrisko, 
• výsadba stromov
• (bude sa realizovať v 

závislosti od 
finančných zdrojov)
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Otázky a odpovede
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Ďakujeme za pozornosť.
V prípade potreby doplňujúcich otázok napíšte na adresu:

projekty@karlovaves.sk

Viac o realizácii projektov mestskej časti nájdete na stránkach: 
▪https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/

▪https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/perfect-planning-for-

environmental-resource-efficiency-in-european-cities-and-towns/

▪https://odolnesidliska.sk/

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

Vizualizácie: ing.arch. Jozef Frajka, Autori fotografií: Zuzana Hudeková, Boris Hochel a ilustračné fotografie z internetu

https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/
https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/perfect-planning-for-environmental-resource-efficiency-in-european-cities-and-towns/
https://odolnesidliska.sk/
https://mapy-karlovaves.hub.arcgis.com/

