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BRATISLAVA XXI PROGRAM PRE ROZVOJ MESTA

• Ochrana kultúrneho 

dedičstva a rozvoj 

identity

• Priority rozvoja mesta

• Udržateľný rozvoj –

mesto pre ľudí

• Smart City Program

• Rozvoj mesta 

zosúladený s cieľmi 

EÚ-program 20-20-20

• Program stratégie na 

zmenu klímy

• Regionálny rozvoj



• Zmena klímy a 

adaptácia na zmeny 

klímy

• Odolnosť mesta a 

klimatická neutralita

• Energetika 

a energetická 

infraštruktúra

• Urbanizované 

prostredie, kvalita 

obytného prostredia, 

technickej 

infraštruktúry

• Územný rozvoj

• Doprava a dopravná 

infraštruktúra

Udržateľný rozvoj – mesto pre ľudí
Témy



• Adaptačná stratégia Hl. 

mesta SR Bratislavy na 

zmenu klímy

• EU GUGLE – obnova 

obytného prostredia s 

dôrazom na jeho celkovú 

kvalitu (hospodárenie s 

energiou, spoločnými 

priestormi, odpadmi, 

riešenie architektúry)

• EPO Urban -

urbanizované prostredie, 

kvalita obytného 

prostredia 

• Nórsky finančný 

mechanizmus 

Bratislava sa pripravuje 

na zmenu klímy

Európske projekty
Útvar hlavného architekta Hl.mesta SR Bratislavy



European cities serving 

as Green Urban Gate towards Leadership 

in sustainable Energy 

Európske mestá ako lídri 

smerom k trvalo udržateľnej energii

7. rámcový program 
Topic Energy. 2012.8.8.3 

Demonstration of nearly Zero Carbon Building Renovation 

for cities and districts

Zníženie emisií skleníkových plynov 

pri obnove miest a ich častí“



„Green Urban Gate towards

Leadership in sustainable Energy“

„Európske mestá ako lídri  smerom  

k trvalo udržateľnej energii“
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Ciele a iniciatívy EÚ v oblasti úspor energie 

a zníženia emisií skleníkových plynov 

• Stratégia Európa 2020 

zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % oproti roku 

1990, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na 20 % a 

zvýšenie energetickej efektívnosti o 20%

• Dohovor primátorov a starostov 2012 

prekročiť horeuvedené ciele Európskej Únie
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Projekt EU-GUGLE

• Cieľ: koncept energetickej 

hospodárnosti budov 

zabezpečujúci energetickú 

efektívnosť samotných budov pri 

ich užívaní, zníženie energetickej 

náročnosti 

• Ďalšie aspekty: prepojenie a 

kvalita verejných priestranstiev, 

zelených plôch, hospodárenia s 

dažďovou vodou, riešenie 

udržateľnej mobility 


