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Bratislava: Altánok bude motivovať deti k ekologickému správaniu  

Bratislava, 3. júna 2021 – Unikátny ekologický altánok pre školákov. Zachytáva dažďovú vo-

du, ktorou budú polievať zeleň v školskom areáli. K tomu napájadlá, aj zasakovacie jazierko 

pre vtáky. V Karlovej Vsi chcú tamojších školákov vzdelávať, ako využívať to, čo im ponúka 

príroda a ako sa pripraviť na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Altánok v Základnej škole 

Alexandra Dubčeka uviedla do užívania Karlova Ves spolu s rezortom životného prostredia. 

„Dopady zmeny klímy pociťujeme všetci a uvedomujeme si ich vážnosť. Sídliská patria medzi naj-

zraniteľnejšie časti mesta, a to nielen pre zástavbu, ale aj z dôvodu nízkej kvality verejných priesto-

rov a nedostatku zelene. Kroky, ktoré v Karlovej Vsi podnikáme, sú nevyhnutným riešením klimatic-

kej krízy, aby sme dôsledky klimatickej zmeny zmiernili aspoň lokálne,“ povedala starostka Karlovej 

Vsi Dana Čahojová. 

„Ministerstvo životného prostredia (MŽP) vníma urgentnosť realizácie adaptačných opatrení na 

zmenu klímy najmä lokálne, na úrovni miest. Preto víta aktivitu Karlovej Vsi v podobe komplexného 

projektu LIFE DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy, ktorý ministerstvo spo-

lufinancuje. Tento altánok je v porovnaní s ostatnými aktivitami projektu investične a rozsahom 

malou aktivitou, ale významnou z hľadiska zvyšovania environmentálneho povedomia detí 

a návštevníkov areálu a takéto aktivity MŽP vždy rado podporí,“ povedal štátny tajomník rezortu 

Michal Kiča. 

Zo strechy altánku vyviedli zvod na zachytávanie zrážkovej vody do dreveného suda s napájadlami 

pre hmyz a vtáky. Dažďová voda bude slúžiť aj na polievanie kríkov a trvaliek, ktoré v areáli zá-

kladnej školy vysadili deti. Zasakovacie jazierko zároveň zlepší mikroklímu tým, že voda z neho sa 

bude počas horúcich dní priebežne odparovať. 

Symbolický akt odovzdávania altánku do užívania sa uskutočnil pri príležitosti utorkového Medzi-

národného dňa detí. Altánok bude totiž slúžiť najmä žiakom ako oddychová zóna a učebňa v príro-

de. Oddýchnuť si tam budú môcť aj návštevníci areálu. Zároveň sa môžu inšpirovať, ako zachytá-

vaním dažďovej vody prispieť k zvyšovaniu odolnosti sídlisk voči klimatickej zmene. 



Altánok vybudovalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) vďaka finančným pro-

striedkom z programu LIFE, grantu MČ Karlova Ves a dobrovoľníkom v rámci európskeho projek-

tu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy, ktorého hlavným koordinátorom 

je Mestská časť Bratislava-Karlova Ves. 

Hlavným cieľom projektu s názvom DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy je 

zvyšovať odolnosť sídlisk voči dopadom klimatickej zmeny. Zároveň znížiť hodnotu tzv. „uhlíko-

vej stopy“ produkovanej v podmienkach Karlovej Vsi a podporovať zachovanie biodiverzity na 

sídliskách aj napriek zmene klímy.  
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