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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. Bude sa realizovať 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. 
 
Táto správa uvádza vyhodnotenie dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi sídliska Dlhé diely, 
vrátane tých, ktorí tu bývajú dočasne, pracujú, alebo sa tu dlhodobo zdržujú s iným cieľom,  ktorý 
bol realizovaný v mesiacoch september – november 2018.  
Cieľom prieskumu bolo zistiť názory respondentov na niekoľko oblastí: 

- spokojnosť so životom na sídlisku Dlhé diely, so špeciálnym zameraním 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 to, byť informovaní o projekte a jeho výstupoch a akým spôsobom, 

- spokojnosť s možnosťami zapojenia sa do miestneho plánovania a rozhodovania v Karlovej Vsi. 
 
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 podobe, časť respondentov bola oslovená osobne, alebo prostredníctvom 
sprostredkovateľov. Informácia s odkazom na elektronickú podobu bola uverejnená na 
webstránke mestskej časti Bratislava-Karlova Ves www.karlovaves.sk, v septembrovom čísle novín 
Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov, kde bol k dispozícii aj QR kód priamo odkazujúci na 
elektronickú možnosť vyplnenia dotazníka a tiež bola zdieľaná na profile mestskej časti na 
sociálnej sieti mestskej časti. V mesiacoch október a november boli oslovení respondenti nad 55 
rokov v denných centrách Tilgnerova a Lackova v Karlovej Vsi. Denné centrum Pribišova, ktoré sa 
nachádza na sídlisku Dlhé diely, bolo v tomto období v rekonštrukcii, preto dostupnosť 
respodentov vyššieho veku bola veľmi nízka. Keďže dotazník je pomerne dlhý (má 17 otázok + 
otázky na charakteristiky respondentov) a náročný na premýšľanie pri vypĺňaní, nezvolili sme 
osobné dopytovanie na uliciach. 
 
Celkovo na dotazník odpovedalo 397 respondentov. Po prvých dvoch vylučovacích otázkach, ktoré 
zisťovali, či respondent patrí do cieľovej skupiny (pôsobenie na sídlisku Dlhé diely a 16 a viac 
rokov), sme získali odpovede od 359 respondentov, z toho 346 odpovedalo prostredníctvom 
internetu a 13 prostredníctvom tlačeného formulára (z toho 5 odpovedí sme získali osobným 
oslovením v dvoch denných centrách a 8 odpovedí sa vrátilo na Miestny úrad Mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves na vyplnenom formulári z novín Karlova Ves – noviny všetkých 
Karlovešťanov. Otázky o respondentoch (pohlavie, vek, vzdelanie, typ pôsobenia na sídlisku Dlhé 
diely), uvedené na konci dotazníka, vyplnilo spolu 315 osôb. Porovnanie s aktuálnou štruktúrou 
cieľovej skupiny v súčasnosti nie je možné z dôvodu nedostupnosti údajov o tejto cieľovej skupine. 
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Štatistické údaje a údaje o respondentoch 
 
V nasledujúcich tabuľkách uvádzame informácie o štruktúre respondentov podľa zvolených 
kritérií - pohlavie, vzdelanie, zamestnanie, vek a typ ich pôsobenia na Dlhých dieloch. 
 
Zastúpenie respondentov podľa pohlavia 
 

Odpoveď Podiel  

muž 37,14% 

žena 62,86% 

odpovedalo 315 

neodpovedalo 82 

 
Z tých, čo na túto otázku odpovedali, bolo vyššie zastúpenie žien (63%) ako mužov (37%). 
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Zastúpenie respondentov podľa vzdelania: 
 

Najvyššie dokončené vzdelanie: 

Odpoveď Podiel 

základné 0,32% 

stredoškolské 28,89% 

vysokoškolské 70,79% 

odpovedalo 315 

neodpovedalo 82 

 

Z tých, čo na túto otázku odpovedali, bolo najvyššie zastúpenie respondentov 
s vysokoškolským vzdelaním (71%) a následne so stredoškolským vzdelaním (29%). 
 
 

 
 

Zastúpenie respondentov podľa zamestnania: 
 

Vaše súčasné zamestnanie: 

Odpoveď Podiel 

študent/ka 5,08% 

zamestnaný/á 72,06% 

živnostník/čka 7,30% 

nezamestnaný/á 0,63% 

dôchodca/kyňa 4,13% 

materská, rodičovská  dovolenka 10,79% 

odpovedalo 315 

neodpovedalo 82 

0,32%

28,89%

70,79%

Vaše najvyššie dokončené vzdelanie:

základné

stredoškolské

vysokoškolské
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Z tých, čo na túto otázku odpovedali, bolo najvyšší podiel zamestnaných (72%). Spomedzi 
respondentov bolo 11% osôb na materskej alebo rodičovskej dovolenke, 7% živnostníkov 
alebo živnostníčok, 5% študentov alebo študentiek a 4% dôdhocov alebo dôchodkýň. 

 

 
 

 
Veková štruktúra respondentov : 

 

Váš vek:   

Odpoveď Podiel 

16-25 6,05% 

26-35 39,04% 

36-45 18,64% 

46-55 10,58% 

56-65 3,27% 

66-75 1,26% 

76 a viac 0,50% 

neodpovedalo 20,65% 

odpovedalo 315 

neodpovedalo 82 

 

V rámci vekovej štruktúry respondentov bolo vyššie zastúpenie osôb v rozmedzí 26 – 55 rokov 
veku (spolu 68%).  
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Zastúpenie respondentov podľa ich pôsobenia na Dlhých dieloch v súčasnosti: 
 

Aké je vaše pôsobenie na Dlhých dieloch v súčasnosti? 

Odpoveď Podiel 

mám tu trvalé bydlisko a bývam tu 84,44% 

mám tu dočasný/prechodný pobyt  a zdržujem sa tu celoročne, aj počas letného obdobia 8,89% 

mám tu dočasný/prechodný pobyt  a nezdržujem sa tu počas letného obdobia 0,32% 

mám tu trvalé bydlisko, ale nebývam tu 1,59% 

dochádzam sem do zamestnania 1,27% 

zdržujem sa tu viac dní v týždni alebo v mesiaci (vrátane letného obdobia) 3,49% 

zdržujem sa tu viac dní v týždni alebo v mesiaci, ale nie počas letného obdobia 0,00% 

odpovedalo 315 

neodpovedalo 82 
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Väčšina respondentov z tých, čo odpovedali na túto otázku, má na sídlisku Dlhé diely trvalé 
bydlisko a zároveň tu aj býva (84%). 9% tu má prechodný pobyt a zdržuje sa tu celoročne. 3,5% 
respondentov sa tu zdržuje viac dní v týždni alebo v mesiaci vrátane letného obdobia a 1% 
respondentov sem dochádza do zamestnania. 
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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. 
 

Otázka č. 1 - Bývate alebo pracujete na sídlisku Dlhé diely, alebo sa tu zdržujete dlhšie 
(niekoľko dní v týždni alebo v mesiaci) z iných dôvodov? 

 
Odpovedajúci mohli označiť jednu z dvoch ponúknutých odpovedí. Výsledky sú uvedené 
v percentách. Negatívna odpoveď na túto otázku vylúčila respondenta z možnosti 
odpovedania na otázky v dotazníku. 
 

Bývate alebo pracujete na sídlisku Dlhé diely, alebo sa tu zdržujete dlhšie (niekoľko dní v 
týždni alebo v mesiaci) z iných dôvodov? 

Odpoveď Podiel 

áno, bývam, pracujem, alebo sa tu zdržujem z iných dôvodov 98,99% 

nie, nezdržujem sa tu 1,01% 

odpovedalo 397 

 
 

Otázka č. 2 - Máte 16 a viac rokov? 
 
Na výber boli dve odpovede (áno – nie). Negatívna odpoveď na túto otázku vylúčila 
respondenta z možnosti odpovedania na otázky v dotazníku. 
 

Máte 16 a viac rokov? 

Odpoveď Podiel 

áno 100,00% 

nie 0,00% 

odpovedalo 397 

 
 
Všetci respondenti, ktorí odpovedali na ďalšie otázky, bývajú, pracujú, alebo sa tu zdržujú z 
iných dôvodov a zároveň majú 16 a viac rokov. 
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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.  
 

Vyjadrite, prosím, úroveň vašej spokojnosti so životom na sídlisku Dlhé diely na bodovej stupnici  

Známka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Priemerná 
spokojnosť 

Podiel 1,11% 0,56% 3,06% 3,34% 12,81% 11,14% 27,02% 26,46% 10,31% 4,18% 6,91 

odpovedalo                     359 

 

 
 
Priemerná spokojnosť respondentov, ktorí odpovedali na túto otázku, je 6,91. 
Najmenej odpovedajúcich ohodnotilo spokojnosť so životom na sídlisku stupňami 2 (0,56%) 
a 1 (1,11%) a najviac odpovedajúcich stupňami 7 (27,02%) a 8 (26,46%).  
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Otázka č. 4 - Myslíte si, že  sídlisko Dlhé diely postihujú v súčasnosti negatívne dôsledky 
zmeny klímy?  

 
Odpovedajúci mohli označiť jednu z troch ponúknutých odpovedí. Výsledky sú uvedené 
v percentách. 
 

Myslíte si, že  sídlisko Dlhé diely postihujú v súčasnosti negatívne dôsledky 
zmeny klímy? 

Odpoveď Podiel 

áno 52,14% 

nie 7,81% 

neviem posúdiť 30,48% 

neodpovedalo 9,57% 

odpovedalo 359 

neodpovedalo 38 

 
 

 
 
 
Viac ako polovica všetkých respondetov (52,14%) si myslí, že sídlisko Dlhé diely postihujú 
v súčasnosti negatívne dôsledky zmeny klímy. Iba 7,8% si myslí, že to tak nie je. Takmer tretina 
danú situáciu nevie posúdiť (30,48%). 
 

52,14%7,81%

30,48%

Myslíte si, že sídlisko Dlhé diely postihujú v súčasnosti 
negatívne dôsledky zmeny klímy?

áno

nie

neviem posúdiť
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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 zvlášť 
ako percentuálny podiel z počtu odpovedajúcich respondentov a sú zotriedené zostupne 
podľa percentuálneho podielu jednotlivých odpovedí. 
 

Ktoré z týchto javov majú negatívny dopad na vašu spokojnosť so životom na sídlisku Dlhé diely?  

Odpoveď Podiel 

letné horúčavy 74,37% 

sucho 48,75% 

málo snehu v zime 27,58% 

prívalové zrážky 24,23% 

rozširovanie škodlivých druhov (kliešte a iné patogénne organizmy, invázne druhy) 22,01% 
nepociťujem na sídlisku Dlhé diely žiadne prejavy zmeny klímy,  ktoré by som považoval/a 
za nepríjemné 13,37% 

Iné javy 11,70% 

odpovedalo 359 

neodpovedalo 38 
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Za najväčší problém považujú obyvatelia letné horúčavy (74,37%). Takmer polovicu z nich 
trápi sucho (48,75%). 28% považuje za najväčší problém aj prívalové zrážky a 22% rozširovanie 
škodlivých druhov. 13,37% z tých, čo odpovedali na danú otázku, nepociťujú žiadne nepríjemné 
prejavy zmeny klímy. 
 
12% respondentov považuje za najväčší problém aj iné javy, pričom sa mali vyjadriť, 
konkrétne, ktoré to sú. Dostali sme tu 54 odpovedí, ktoré sú uvedené v nasledovnej tabuľke. 
Kvôli malému počtu odpovedí ich uvádzame v absolútnych číslach. 
 
Iné - napíšte, aké. 

Odpoveď Počet odpovedí 

silný vietor 16 

málo zelene a slabá starostlivosť o ňu 10 

priveľa stavieb a betónu 4 

keď je veľa snehu, problém s dopravou - MHD, auto 4 

neriešené parkovanie 4 

znečistené ovzdušie 3 

obavy z možných zosuvov pôdy 3 

priveľa psov a psie exkrementy 2 

smeti 2 

iné 6 

počet odpovedí 54 

 
Najviac obyvateľov označilo za nepríjemný jav silný vietor (16). 
 
 

Otázka č. 6 - Z nasledujúcich návrhov na opatrenia vyberte, prosím, tie, ktoré považujete 
za účinné v snahe čeliť negatívnym zmenám klímy na Dlhých dieloch 

 
Respondenti mohli označiť viacero z 11 ponúknutých odpovedí a zároveň mohli uviesť aj iné 
opatrenia. Odpovede sú vyhodnotené každá zvlášť ako percentuálny podiel z počtu 
odpovedajúcich respondentov a sú zotriedené zostupne podľa percentuálneho podielu 
jednotlivých odpovedí. 
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Z nasledujúcich návrhov na opatrenia vyberte, prosím, tie, ktoré považujete za účinné v snahe čeliť 
negatívnym zmenám klímy na Dlhých dieloch 

Odpoveď Podiel 

viac stromov a krov vysadených vo verejnej zeleni a pozdĺž komunikácií 84,96% 
zelené strechy na panelových domoch a verejných budovách (školy, materské škôlky, 
úrady) 69,36% 

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% 

odpovedalo 359 

neodpovedalo 38 

 
Za najúčinnejšie opatrenie považujú 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 považujú respondenti za najúčinnejšie na treťom a štvrtom mieste, sa týkajú 
vody: 60% hlasovalo za dažďové záhrady a jazierka  na zachytávanie zrážok a 53% za fontány 
a iné vodné prvky. 
 
Ďalšie opatrenia – na piatom a šiestom mieste, sa týkajú 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 považujú nové parkovacie miesta a iné 
spevnené plochy (vybetónované a vyasfaltované) (19%) a klimatizáciu vo vnútorných 
priestoroch budov (11%).  
 
1,7% z odpovedajúcich uviedlo, že danú problematiku nevie posúdiť a 0,8% si myslí, že účinné 
nie je žiadne z ponúknutých opatrení. 
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10% respondentov odpovedalo aj návrhom iných opatrení, ktoré považujú za najúčinnejšie. 
Takto sme získali 35 ďalších návrhov, ktoré sú uvedené v nasledovnej tabuľke. Kvôli malému 
počtu odpovedí ich uvádzame v absolútnych číslach. 
SAMOSPR 

Iné opatrenia 

Odpoveď Počet odpovedí 

zeleň - viac zelene, parkov, zavlažovanie, vertikálne zelené steny 12 

výstavba parkovacích domov miesto parkovísk - so zelenou strechou 7 

parkovacie miesta vytvorené zo zatrávňovacích tvárníc 4 

menej nových stavieb 3 

iné - vodné prvky, tieniace prvky, slnečné kolektory, znižovanie spotreby energií  9 

počet odpovedí 35 

 
Najviac respondentov (12) sa vyjadrilo za viac zelene, 7 navrhuje výstavbu parkovacích domov 
miesto parkovísk - so zelenou strechou. 
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Otázka č. 7 - Do akej miery ste boli spokojní s vaším životom na sídlisku Dlhé diely 
v letných mesiacoch tohto roku z hľadiska klimatických podmienok? 

 
V tejto otázke boli ponúknuté 4 odpovede, odpovedajúci mohli označiť jednu. Výsledky sú 
uvedené v percentách zo všetkých respodentov. 
 

Do akej miery ste boli spokojní s vaším životom na sídlisku Dlhé diely v letných mesiacoch 
tohto roku z hľadiska klimatických podmienok? 

Odpoveď Podiel 

veľmi spokojný/á 10,83% 

mierne spokojný/á 38,54% 

mierne nespokojný/á 26,70% 

veľmi nespokojný/á 13,10% 

neodpovedalo 10,83% 

odpovedalo 354 

neodpovedalo 43 

 
Takmer polovica opýtaných bola so životom na sídlisku v letných mesiacoch tohto roku veľmi 
alebo mierne spokojná (49%). 40% respondentov je mierne alebo veľmi nespokojných). 
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Otázka č. 8 - Uveďte, prosím, dôvod vašej nespokojnosti 
 
Obyvatelia mohli pomenovať aj dôvod svojej nespokojnosti so životom na sídlisku v letných 
mesiacoch tohto roku. 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. 
 

Uveďte, prosím, dôvod vašej nespokojnosti  

Odpoveď Podiel 

vadilo mi, že v lete bolo v byte veľmi horúco 76,77% 

vadilo mi, že bolo veľmi horúco vo vonkajších priestoroch Dlhých dielov 70,97% 

vadilo mi, že tu bolo veľa vysušených trávnikov 67,74% 

v lete sa na sídlisku nedalo schovať do tieňa pod vysoké stromy 67,10% 

nepáčilo sa mi, že tu bolo málo kvetov a kvitnúcich lúk ako prirodzených zvlhčovačov vzduchu 60,00% 

chýbala mi možnosť osvieženia sa pri vodných prvkoch vo verejnom priestore 47,10% 

chýbala mi možnosť pitných fontán vo verejných priestoroch 46,45% 

vadilo mi, že tu bolo v lete veľmi prašno 36,77% 

iné dôvody vašej nespokojnosti 8,39% 

odpovedalo 155 

neodpovedalo 242 
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Za najväčší dôvod nespokojnosti považujú obyvatelia to, že v lete bolo v byte veľmi horúco 
(77%) a tiež, že bolo veľmi horúco vo vonkajších priestoroch Dlhých dielov (71%), s čím súvisia 
aj tretia a štvrtá najčastejšia odpoveď - bolo veľa vysušených trávnikov (68%) a v lete sa na 
sídlisku nedalo schovať do tieňa pod vysoké stromy (67%). 60%-ám sa nepáčilo, že tu bolo málo 
kvetov a kvitnúcich lúk ako prirodzených zvlhčovačov vzduchu. Ďalším chýbali vodné prvky, 
a to možnosť osvieženia sa pri vodných prvkoch vo verejnom priestore (47%) a možnosť pitných 
fontán vo verejných priestoroch (46%). Prašnosť počas tohtoročného leta vadila 37% 
respondentov. 
 
8% respondentov uvidelo iné dôvody svojej nespokojnosti, takto sme dostali 21 odpovedí, 
ktoré sú uvedené v nasledovnej tabuľke.  
 

Iné dôvody vašej nespokojnosti 

Odpoveď Počet odpovedí 

málo zelene 5 

zriedkavé polievanie ciest a trávnikov 4 

detské ihriská a okolie fontány nie sú tienené 3 

iné 9 

odpovedalo 21 
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Otázka č. 9 - Myslíte si, že zelené plochy na Dlhých dieloch plnia v súčasnosti dostatočnú 
funkciu ochladzovania a zvlhčovania mikroklímy? 

 
Obyvatelia si mohli vybrať jednu zo 4 odpovedí. Výsledky sú uvedené v percentách. 
 

Myslíte si, že zelené plochy na Dlhých dieloch plnia v súčasnosti dostatočnú funkciu 
ochladzovania a zvlhčovania mikroklímy? 

Odpoveď Podiel 

áno, úplne 3,27% 

iba čiastočne 46,60% 

nie, vôbec 31,23% 

neviem 3,53% 

neodpovedalo 15,37% 

odpovedalo 336 

neodpovedalo 61 

 
 

 
 
Iba 3% opýtaných odpovedala, že si myslia, že zelené plochy na Dlhých dieloch v súčasnosti 
úplne plnia dostatočnú funkciu ochladzovania a zvlhčovania mikroklímy. Že zelené plochy plnia 
túto funkciu iba čiastočne, si myslí 45% opýtaných. Takmer tretina odpovedala, že si to 
nemyslia vôbec (31,23%). 
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Otázka č. 10 - Je nejaká časť na sídlisku Dlhé diely, kde výrazne pociťujete nedostatok 
zelene? 

 
Obyvatelia si mohli zvoliť jednu z 2 odpovedí (áno - nie) a aj uviesť konkrétnu časť alebo časti 
sídliska. Výsledky sú uvedené v percentách. 
 

Odpoveď Podiel 

Nie 24,43% 

Áno 60,20% 

neodpovedalo 15,37% 

odpovedalo 336 

neodpovedalo 61 

 
 
 

 
 
 
60% opýtaných odpovedala, že je nejaká časť na sídlisku Dlhé diely, kde výrazne pociťujú 
nedostatok zelene. 24% odpovedalo, že taká časť nie je. 
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V ďalšej otázke bola možnosť uviesť, v ktorých častiach sídliska Dlhé diely pociťujú potrebu 
zelene. Takto sme dostali odpovede od 185 respondentov. Najčastejšie odpovede sú 
v nasledovnej tabuľke. Odpovede uvádzame v absolútnych číslach. 
 

Potrebu zelene pociťujem v týchto častiach: 

Odpoveď Počet odpovedí 

pri Bille 54 

Ľudovíta Fullu 45 

Pribišova 32 

ZŠ Majerníkova 23 

Kresánkova ulica 12 

pri Terne 11 

Hany Meličkovej 8 

 
Najviac odpovedajúcich na túto otázku pociťuje potrebu zelene pri Bille a na ulici Ľudovíta 
Fullu. Ďalej respondentom chýba zeleň na Pribišovej, pri ZŠ Majerníkova, na Kresánkovej ulici, 
pri Terne a na ulici Hany Meličkovej. 
 

Otázka č. 11 - Myslíte si, že máte dostatok informácií o tom, ako si chrániť zdravie a 
majetok pri extrémnych prejavoch zmeny klímy (vlnách horúčav, veterných smrštiach a 

iných extrémoch počasia)? 
 
V tejto otázke sme ponúkli respondentom 6 odpovedí. Obyvatelia si mohli z nich zvoliť jednu. 
Výsledky sú uvedené v percentách. 
  

Myslíte si, že máte dostatok informácií o tom, ako si chrániť zdravie a majetok pri extrémnych prejavoch 
zmeny klímy (vlnách horúčav, veterných smrštiach a iných extrémoch počasia)? 

Odpoveď Podiel 

mám dostatok informácií pre všetky z týchto situácií 24,69% 

mám len základné informácie, ktoré by som potreboval/a rozšíriť 37,78% 

nie, nemám žiadne informácie a potreboval/a by som ich 7,05% 

neviem posúdiť 12,34% 

nezaujímam sa o túto tému 2,77% 

neodpovedalo 15,37% 

odpovedalo 336 

neodpovedalo 61 

 
Až 62% opýtaných má dostatok alebo aspoň základné informácie a len 7% odpovedalo, že 
nemá žiadne. 
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Otázka č. 12 - Nakoľko si myslíte, že je obnova bytových a verejných budov dôležitá 
z pohľadu zmeny klímy? 

 
Obyvatelia si mohli zvoliť jednu z 5 odpovedí. Výsledky sú uvedené v percentách. 
 

Nakoľko si myslíte, že je obnova bytových a verejných budov dôležitá z pohľadu zmeny klímy? 

Odpoveď Podiel 

áno, veľmi dôležitá 38,04% 

skôr dôležitá 34,51% 

skôr nedôležitá 4,28% 

vôbec nie je dôležitá 1,01% 

neviem 4,03% 

neodpovedalo 18,14% 

odpovedalo 325 

neodpovedalo 72 
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Takmer tri štvrtiny odpovedali, že obnova bytových a verejných budov dôležitá z pohľadu 
zmeny klímy je veľmi alebo skôr dôležitá (73%) a len 5% odpovedalo, že je skôr alebo vôbec 
nedôležitá. 
 

Otázka č. 13 - Čo považujete za najdôležitejšie pri obnove budov (obytných aj verejných) 
z pohľadu zmeny klímy ? 

 
V tejto otázke sme ponúkli 6 odpovedí, 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. 
 

Čo považujete za najdôležitejšie pri obnove budov (obytných aj verejných) z pohľadu zmeny klímy ? 

Odpoveď Podiel 
zelené strechy, ktoré ochladzujú prostredie, zadržiavajú zrážky  a poskytujú priestor pre rozličné 
druhy 75,69% 

zrážková voda zo spevnených plôch a striech, ktorá sa neodvedie do jednotnej stokovej siete, ale 
sa zadrží a využije na polievanie, alebo nechá sa vsiaknuť 74,15% 

kvalitne zateplená fasáda a strecha  budovy spolu s výmenou okien za okná s lepšími 
tepelnotechnickými parametrami, čo znižuje spotrebu energie a tým aj znižuje emisie CO2 71,38% 

tienenie okien, zníženie letného prehrievania (vonkajšie žalúzie a markízy) 61,23% 
inštalácia vetracích systémov s rekuperáciou, ktoré zvýšia kvalitu vnútorného vzduchu a znížia 
spotrebu energie na vykurovanie či chladenie 58,46% 

zelené fasády 39,69% 

neodpovedalo 22,15% 

iné opatrenia 2,46% 

odpovedalo 325 

neodpovedalo 72 
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Tri štvrtiny z tých, čo odpovedali na túto otázku, si myslí, že najdôležitejšie pri obnove budov 
sú zelené strechy (76%), tri štvrtiny označili aj zrážkovú vodu zo spevnených plôch a striech 
(74%) a 71,38% kvalitne zateplenú fasádu. 61% považuje za jedno z najdôležitejších opatrení 
tienenie okien a zníženie letného prehrievania (vonkajšie žalúzie a markízy), 58% inštaláciu 
vetracích systémov s rekuperáciou, ktoré zvýšia kvalitu vnútorného vzduchu a znížia spotrebu 
energie na vykurovanie či chladenie a 40% zelené fasády. 
 
Medzi inými opatreniami (8 odpovedí) respondenti uvádzali odpovede ako  viac zelene, 
postaviť kúpalisko, solárne systémy.   
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Otázka č. 14 - Myslíte si, že je dôležité vytvárať hniezda a úkryty pre živočíchy, ako sú 
ježkovia, jašterice, slepúchy, netopiere, dážďovníky, vrabce, sýkorky, belorítky a 

podporovať opeľovače na Dlhých dieloch? 
 
K tejto otázke sme ponúkli 5 odpovedí. Odpovede sú vyhodnotené v percentách. 
 

Myslíte si, že je dôležité vytvárať hniezda a úkryty pre živočíchy, ako sú ježkovia, jašterice, 
slepúchy, netopiere, dážďovníky, vrabce, sýkorky, belorítky a podporovať opeľovače na 
Dlhých dieloch? 

Odpoveď Podiel 

veľmi dôležité 45,34% 

skôr dôležité 24,69% 

skôr nedôležité 3,27% 

vôbec nie dôležité 1,01% 

neviem 5,79% 

neodpovedalo 19,90% 

odpovedalo 318 

neodpovedalo 79 

 
 

 
 
70% responentov odpovedalo, že vytvárať hniezda a úkryty pre uvedené živočíchy je veľmi 
alebo skôr dôležité a len 4,28% odpovedalo, že je tob skôr alebo vôbec nedôležité. 
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Otázka č. 15 - Ako ste spokojní s možnosťami vášho zapojenia sa do miestneho plánovania 
a rozhodovania v Karlovej Vsi? 

 
Respondenti mali na výber 4 odpovede. Odpovede sú vyhodnotené v percentách. 
 

Ako ste spokojní s možnosťami vášho zapojenia sa do miestneho plánovania a 
rozhodovania v Karlovej Vsi? Ste s nimi: 

Odpoveď Podiel 

veľmi spokojný/á 9,57% 

mierne spokojný/á 35,77% 

mierne nespokojný/á 20,91% 

veľmi nespokojný/á 13,85% 

neodpovedalo 19,90% 

odpovedalo 318 

neodpovedalo 79 

 
 

 
 
10% respondentov odpovedala, že sú veľmi spokojní a 36% sú mierne spokojní. 21% sú mierne 
nespokojní a 14% veľmi nespokojní. 
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Otázka č. 16 - Nasledujúcich päť rokov sa budeme v našej mestskej časti na sídlisku Dlhé 
diely 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? 

 
Respondenti mali na výber 3 odpovede. Odpovede sú vyhodnotené v percentách. 
 

Nasledujúcich päť rokov sa budeme v našej mestskej časti na sídlisku Dlhé diely 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? 

Odpoveď Podiel 

áno 53,40% 

nie 9,57% 

neviem 17,13% 

neodpovedalo 19,90% 

odpovedalo 318 

neodpovedalo 79 

 
 

 
 
Vyše polovica respondentov odpovedala, že chcú byť zapojení do informovania o projekte 
a do jeho aktivít (53%). 
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Otázka č. 17 - 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. 
 

Akým spôsobom by ste chceli, aby sa k vám dostávali informácie? 

Odpoveď Podiel 

Facebook mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 78,14% 

Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov 57,71% 

Webstránka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 49,82% 

Špeciálna webstránka projektu : www.odolnesidliska.sk (v príprave) 32,97% 

Email (na webe www.odolnesidliska.sk bude možnosť sa prihlásiť na odoberanie noviniek) 29,39% 

Inak 1,43% 

neodpovedalo 42,29% 

odpovedalo 279 

neodpovedalo 118 
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Vyše tri štvrtiny z tých, čo odpovedali na túto otázku, preferuje Facebook mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves (78%), vyše polovica by dala prednosť možnosti Karlova Ves – noviny 
všetkých Karlovešťanov  (58%) a polovica webstránke mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
(50%). 
 
Medzi inými možnosťami respondenti uviedli: Instagram Karlovej Vsi, E-mail, pre starších ľudí 
plagáty a informačné letáky, resp. všetky spôsoby sú doležité, ľudia sú málo informovaní.   
 
oslednrok?  
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Dotazník v tlačenej podobe 
Sídlisko Dlhé diely a zmena klímy 

Dotazníkový prieskum organizuje Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Je určený pre všetkých, 
ktorí žijú alebo pracujú na sídlisku Dlhé diely. Zisťujeme v ňom spokojnosť so životom na sídlisku, zameriavame 
sa na vnímanie dôsledkov  zmeny klímy, možnosti zmien s cieľom adaptácie na zmenu klímy, prírode blízke 
riešenia a na podporu biodiverzity, ako aj na zlepšenie sociálneho a spoločenského života na sídlisku. Zaujíma nás 
názor všetkých vekových skupín, počnúc 16-tym rokom veku. Vyplnením dotazníka prispejete ku skvalitneniu 
bývania a verejných priestorov na vašom sídlisku.  

1. Bývate alebo pracujete na sídlisku Dlhé diely, alebo sa tu zdržujete dlhšie (niekoľko dní v týždni 
alebo v mesiaci) z iných dôvodov? 

      áno, bývam, pracujem, alebo sa tu zdržujem z iných dôvodov  nie, nezdržujem sa tu 
 

2. Máte 16 a viac rokov?   áno   nie 
 
Ak ste odpovedali na prvú aj druhú otázku áno, pokračujte, prosím, vo vyplňovaní tohoto dotazníka. Ak ste 
aspoň na jednu otázku odpovedali nie, nepatríte, bohužiaľ, do cieľovej skupiny pre tento prieskum. 

- - - 

Najprv by sme chceli vedieť, aký je váš vzťah k sídlisku Dlhé diely. Ako ste vo všeobecnosti spokojní 
s vaším životom sídliskom Dlhé diely ako miestom, kde žijete, pracujete alebo sem dochádzate za iným 
cieľom?  

3. Vyjadrite, prosím, úroveň vašej spokojnosti so životom na sídlisku Dlhé diely krúžkom na 
bodovej stupnici (0 velmi nízka spokojnosť, 10 veľmi vysoká spokojnosť)  

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Myslíte si, že  sídlisko Dlhé diely postihujú v súčasnosti negatívne dôsledky zmeny klímy?  

      áno  nie     neviem posúdiť   

5. Ktoré z týchto javov majú negatívny dopad na vašu spokojnosť so životom na sídlisku Dlhé diely? 
(Môžete zakrúžkovať aj viacero odpovedí.)  

 letné horúčavy  

 sucho  

 málo snehu v zime 

 prívalové zrážky  

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

 iné: napíšte, aké ……………………………………………………………………… 

 nepociťujem na sídlisku Dlhé Diely žiadne prejavy zmeny klímy,  ktoré by som považoval/a za 
nepríjemné 

6. Z nasledujúcich návrhov na opatrenia vyberte, prosím, tie, ktoré považujete za účinné v snahe 
čeliť negatívnym zmenám klímy na Dlhých dieloch (môžete zakrúžkovať aj viacero odpovedí): 

 zelené strechy na panelových domoch a verejných budovách (školy, materské škôlky, úrady) 

 viac stromov a krov vysadených vo verejnej zeleni a pozdĺž komunikácií 

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

 dažďové záhrady a jazierka  na zachytávanie zrážok 
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 fontány a iné vodné prvky 

 kvetinové záhony 

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

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

 klimatizácia vo vnútoných priestoroch budov 

 žiadne z týchto opatrení 

 iné opatrenia, napíšte, aké …………………………………………………………………………….. 

 neviem posúdiť 
 

Teraz vás prosíme, aby ste si spomenuli na to, ako ste prežívali toto leto z pohľadu klimatických 
podmienok. 

7. Do akej miery ste boli spokojní s vaším životom na sídlisku Dlhé diely v letných mesiacoch tohto 
roku z hľadiska klimatických podmienok? 

        veľmi spokojný/á  mierne spokojný/á  mierne nespokojný/á                velmi nespokojný/á 

8. Ak ste odpovedali, že ste boli mierne alebo veľmi nespokojní, uveďte, prosím, dôvod Vašej 
nespokojnosti (môžete označiť aj viac možností): 

 vadilo mi, že v lete bolo v byte veľmi horúco  

 vadilo mi, že bolo veľmi horúco vo vonkajších priestoroch Dlhých Dielov 

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

 chýbala mi možnosť pitných fontán vo verejných priestoroch 

 chýbala mi možnosť osvieženia sa pri vodných prvkoch vo verejnom priestore 

 vadilo mi, že tu bolo v lete veľmi prašno 
 vadilo mi, že tu bolo veľa vysušených trávnikov 

 nepáčilo sa mi, že tu bolo málo kvetov a kvitnúcich lúk ako prirodzených zvlhčovačov vzduchu 

 iné dôvody vašej nespokojnosti – napíšte, prosím …………………………..………………………………………… 

9. Myslíte si, že zelené plochy na Dlhých dieloch plnia v súčasnosti dostatočnú funkciu 
ochladzovania a zvlhčovania mikroklímy?  

      áno, úplne  iba čiastočne            nie, vôbec             neviem   
 

10. Je nejaká časť na sídlisku Dlhé diely, kde výrazne pociťujete nedostatek zelene?  

 Áno, je to táto časť/sú to tieto časti: 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 Nie, nemám potrebu, aby tu bolo viac zelene. 

11. Myslíte si, že máte dostatok informácií o tom, ako si chrániť zdravie a majetok pri extrémnych 
prejavoch zmeny klímy (vlnách horúčav, veterných smrštiach a iných extrémoch počasia)?  

 mám dostatok informácií pre všetky z týchto situácií 

 mám dostatočné informácie len pre časť z týchto situácií, a to – napíšte, ktoré …………………….   

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

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

 neviem posúdiť 

 nezaujímam sa o túto tému 
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Prevádzka budov (vykurovanie, chladenie, príprava teplej vody a pod.) je spojená so spotrebou energie 
a tým aj s produkciou skeníkových plynov. Prehrievanie budov počas letných mesiacov spôsobuje pocit 
nepohody, kvalita vnútorného prostredia môže prispieť k možným zdravotným problémom.  

12. Nakoľko si myslíte, že je obnova bytových a verejných budov dôležitá z pohľadu zmeny klímy? 

áno, veľmi dôležitá       skôr dôležitá       skôr nedôležitá      vôbec nie je dôležitá neviem   

13. Čo považujete za najdôležitejšie pri obnove budov (obytných aj verejných) z pohľadu zmeny 
klímy (môžete označiť aj viaceré odpovede): 

 kvalitne zateplená fasáda a strecha  budovy spolu s výmenou okien za okná s lepšími 
tepelnotechnickými parametrami, čo znižuje spotrebu energie a tým aj znizuje emisie CO2 

 inštalácia vetracích systémov s rekuperáciou, ktoré zvýšia kvalitu vnútorného vzduchu a znížia 
spotrebu energie na vykurovanie či chladenie 

 zrážková voda zo spevnených plôch a striech, ktorá sa neodvedie do jednotnej stokovej siete, ale sa 
zadrží a využije na polievanie, alebo nechá sa vsiaknuť   

 zelené strechy, ktoré ochladzujú prostredie, zadržiavajú zrážky  a poskytujú priestor pre rozličné druhy 

 tienenie okien, zníženie letného prehrievania (vonkajšie žalúzie a markízy) 

 zelené fasády   

 iné opatrenia - napíšte, aké ………………………… 

 
14. Myslíte si, že je dôležité vytvárať hniezda a úkryty pre živočíchy, ako sú ježkovia, jašterice, 

slepúchy, netopiere, dážďovníky, vrabce, sýkorky, belorítky a podporovať opeľovače na Dlhých 
dieloch? 

veľmi dôležité       skôr dôležité       skôr nedôležité      vôbec nie dôležité   neviem   

15. Ako ste spokojní s možnosťami vášho zapojenia sa do miestneho plánovania a rozhodovania 
v Karlovej Vsi? Ste s nimi: 

       veľmi spokojný/á      mierne spokojný/á     mierne nespokojný/á    veľmi nespokojný/á 

 
16. Nasledujúcich päť rokov sa budeme v našej mestskej časti na sídlisku Dlhé diely 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?  

 áno  nie      neviem   
 
17. Ak áno, akým spôsobom by ste chceli, aby sa k vám dostávali informácie?  

 Email (na webe www.odolnesidliska.sk bude možnosť sa prihlásiť na odoberanie noviniek) 

 Facebook mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 Webstránka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 Špeciálna webstránka projektu : www.odolnesidliska.sk (v príprave) 

 Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov 

 Inak, napíšte, ako…………………. 
  



 

 
 

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 | 33 

Aby sme mohli zabezpečiť reprezentatívnosť prieskumu, potrebujeme odpovede od respondentov 
rôznych cieľových skupín. Prosíme vás preto o vyplnenie nasledujúcich údajov.  

Váš vek:   

16-25  26-35   36-45  46-55   56-65  

66-75   76 a viac 

Ste:   muž   žena 

Aké je vaše pôsobenie na Dlhých dieloch v súčasnosti?  

 mám tu trvalé bydlisko a bývam tu 

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

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

 mám tu trvalé bydlisko, ale nebývam tu 

 dochádzam sem do zamestnania  

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

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

 iná situácia, napíšte, aká …………………… 

Vaše najvyššie dokončené vzdelanie:  

 základné    stredné  vysokoškolské   

Vaše súčasné zamestnanie:  

študent/ka  zamestnaný/á  živnostník/čka nezamestnaný/á dôchodca/kyňa 

materská, rodičovská  dovolenka iné, vypíšte ……….……………………..   

 

Ďakujeme za vyplnenie. 

 
Dotazník je realizovaný 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”. 
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Úvod 
 
Prieskum nemateriálnych benefitov projektu je zameraný najmä 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, a to 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. 

 
Zisťované nemateriálne benefity: 

- počet projektov, ktoré boli vytvorené v oblasti kde sa realizovali opatrenia projektu 
DELIVER, 

- vývoj menších komunitných centier spojených s aktivitami projektu, 
- trhové ceny bytov v oblasti realizácie projektu, 
- počet organizácií/jednotlivcov,  ktoré/í boli zasiahnutí/oboznámení s výstupmi projektu, 
- počet samospráv, ktoré boli oboznámené s výstupmi projektu, 
- zlepšenie procesov strategického plánovania na úrovni samosprávy, 
- zvýšenie povedomia, zlepšenie úrovne poznatkov k téme adaptácie na zmenu klímy, 
- aktívna participácia rôznych zúčastnených strán (stakeholderov) a lokálnych obyvateľov 

pri procesoch adaptácie na zmenu klímy, 
- zlepšenie sociálnych interakcií, komunitného života a kohézie. 

 
Pri každom ukazovateli nemateriálneho benefitu bude uvedené: 

- metodika zberu dát, 
- súbor dát, 
- analýza - porovnanie a interpretácia výsledkov. 
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Prieskum nemateriálnych benefitov projektu – situácia v roku 2018 
a plán merania do roku 2023 
 
V nasledujúcej časti uvedieme pre každý ukazovateľ nemateriálneho benefitu spôsoby 
merania a výber indikátorov merania. 
 

1. Počet projektov, ktoré boli vytvorené v oblasti, kde sa realizovali opatrenia 
projektu DELIVER 

V tomto ukazovateli budeme zisťovať, či sa na území sídliska Dlhé diely vytvorili projekty 
podobného zamerania, ako je projekt DELIVER. Mali by nadväzovať na opatrenia projektu 
DELIVER. 

V súčasnosti sa v oblasti sídliska Dlhé diely nevytvoril žiadny nový projekt podobného 
zamerania, ktorý by nadväzoval na projekt DELIVER.  

Zdroj informácie: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

 

2. Vývoj menších komunitných centier spojených s aktivitami 
projektu 

V tomto ukazovateli budeme zisťovať, či sa na území sídliska Dlhé diely vytvorili komunitné 
centrá, spojené s aktivitami projektu DELIVER. V projekte sa počíta s otvorením jedného 
environmentálneho centra. V rámci sledovania jeho vývoja budeme sledovať ukazovatele 
počtu podujatí a návštevnosti. 

V súčasnosti na území sídliska Dlhé diely nepôsobia komunitné centrá, ktoré by realizovali 
aktivity projektu DELIVER.  

Zdroj informácie: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

 

3. Trhové ceny bytov v oblasti realizácie projektu 

V tomto ukazovateli budeme zisťovať vývoj trhových cien bytov na sídlisku Dlhé diely. Na 
zistenie aktuálnych cien bytov sme preskúmali inzeráty v rámci realitných portálov. Zvolili sme 
byty na viacerých uliciach na sídlisku Dlhé diely. V získanej vzorke je 20 bytov v pôvodnom 
stave aj po kompletnej rekonštrukcii, v starších domoch, i v novostavbách. Ceny za m2 sa  
pohybujú od 1751€ po 3210€. 

Ceny bytov sa líšia vzhľadom na rôzne parametre. Náhodne vybraná vzorka nepoukazuje na 
závislosť niektorého zo zvolených parametrov (počet izieb, stav bytu, obdobie výstavby 
bytového domu) a ceny za m2. Iba byty na Komonicovej ulici, v rámci projektu Grand Vue sú 
v najvyššej cene za m2. Vo vyšších cenových reláciách sú byty v novostavbe, ako aj byty 

Počet vytvorených projektov na sídlisku Dlhé diely  

Rok 2018 0 

Počet komunitných centier na sídlisku Dlhé diely spojených s aktivitami projektu  

Rok 2018 0 
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s pôvodnom stave, alebo po čiastočnej rekonštrukcii, ale skôr s menšou výmerou (menšie byty 
mávajú dlhodobo vyššiu cenu na m2). Naopak, nižšiu cenu za m2 majú aj luxusnejšie byty 
v novostavbe (projekt Condominiun Renaissance), alebo po kompletnej rekonštrukcii, ale 
s vyššou výmerou, alebo s väčším počtov izieb. Mnohé inzeráty vyzdvihujú dobrú lokalitu 
s blízkosťou rôznych služieb a dobrou dostupnosťou, resp. s atraktívnym výhľadom.  
 

Ceny bytov na sídlisku Dlhé diely podľa inzercie realitných kancelárií, november 2018 

Ulica Cena Počet 
m2 

Počet 
izieb 

Pozn. 1 Pozn. 2 Cena za 
m2 

Beniakova 155 000 88 3 pôvodný stav  1761 

Hany Meličkovej 299 000 166 3 14-ročná 
stavba z r. 
2002 

nadštandardná 
vybavenosť 

1801 

Hlaváčikova 115 000 61 2 pôvodný stav  1885 

Hany Meličkovej 159 000 80 4 kompletná 
rekonštrukcia 

 1988 

Vincenta Hložníka 559 000 260 7 novostavba luxusný, 
Condominiun 
Renaissance 

2150 

Ľudovíta Fullu 153 000 68,43 3 kompletná 
rekonštrukcia 

 2236 

Beniakova 148 900 66,33 3 kompletná 
rekonštrukcia 

 2245 

Hlaváčikova 146 000 64 3 stavba z r. 
1995 

čiastočná 
rekonštrukcia 

2281 

Kolískova 114 900 49 2 pôvodný stav  2345 

Matejkova 142 500 60 2   2375 

Matejkova 139 990 58 2 8-ročná 
novostavba 
z r. 2010 

 2414 

Ľudovíta Fullu 89 000 36 1 čiastočná 
rekonštrukcia 

 2472 

Matejkova 139 000 55 2 12-ročná 
stavba z r. 
2006 

 2527 

Albína 
Brunovského 

574 000 225 4 10-ročná 
stavba z r. 
2008 

Condominiun 
Renaissance 

2551 

Jána Stanislava 239 000 93 4 novostavba nadštardandný 2570 

Ľudovíta Fullu 88 000 34 1 čiastočná 
rekonštrukcia 

 2588 

Majerníkova 145 000 56 2 novostavba  2589 

Hlaváčikova 117 000 42 2 pôvodný stav  2785 

Komonicová 498 000 162 4 novostavba Grand Vue 3074 

Komonicová 459 000 143 4 novostavba Grand Vue 3210 
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4. Počet organizácií/jednotlivcov, ktoré/í boli zasiahnuté/í/ 
oboznámené/í s výstupmi projektu 

V tomto ukazovateli budeme zisťovať: 

- počet organizácií, ktoré boli oboznámené s výstupmi projektu, 
- počet organizácií, ktoré boli inak zasiahnuté výstupmi projektu  (zainteresované subjekty), 
- počet jednotlivcov, ktorí boli oboznámení s výstupmi projektu počas špeciálnych podujatí 

zameraných na tento cieľ, 
- počet užívateľov webstránky projektu www.odolnesidliska.sk, 
- počet užívateľov facebookovej stránky projektu Odolné sídliská, 
- počet tlačových správ o výstupoch projektu, 
- počet článkov o výstupoch projektu v tlačených médiách, 
- počet článkov o výstupoch projektu na internetových portáloch, 
- počet rozhorov o výstupoch projektu vo vysielacích médiách, 
- iné ukazovatele o výstupoch projektu podľa potreby. 

 
Keďže v roku 2018 ešte neboli realizované výstupy projektu, väčšina ukazovateľov ešte nie je 
kvantitatívne naplnená. 

 
Počet organizácií/jednotlivcov, ktoré/í boli 
zasiahnutí/oboznámení s výstupmi projektu 
 

Rok 2018 

Počet organizácií, ktoré boli oboznámené s výstupmi 
projektu 

- 

Počet organizácií, ktoré boli inak zasiahnuté výstupmi 
projektu (zainteresované subjekty) 

- 

Počet jednotlivcov, ktorí boli oboznámení s výstupmi 
projektu počas špeciálnych podujatí zameraných na 
tento cieľ 

- 

Počet užívateľov webstránky projektu 
www.odolnesidliska.sk 

1231 

Počet užívateľov facebookovej stránky projektu 
Odolné sídliská 

1032 

Počet tlačových správ o výstupoch projektu - 

Počet článkov o výstupoch projektu v tlačených 
médiách 

- 

Počet článkov o výstupoch projektu na internetových 
portáloch 

- 

Počet rozhorov o výstupoch projektu vo vysielacích 
médiách 

- 

Iné ukazovatele o výstupoch projektu podľa potreby - 
Zdroj informácie: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, internet. 

 

                                                      
1 Počet prístupov na webstránku k 23.11.2018 
2 Počet ľudí, ktorí dali stránke „like“ k 24.11.2018 
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5. Počet samospráv, ktoré boli oboznámené s výstupmi projektu 

V tomto ukazovateli zistíme počet samospráv, ktoré boli oboznámené s výstupmi projektu. 
Môže ísť o miestne, obecné, mestské a krajské samosprávy v SR, resp. samosprávy v zahraničí.  

Keďže v roku 2018 ešte neboli realizované výstupy projektu, ukazovatele ešte nie sú 
kvantitatívne naplnené. 
 

Počet samospráv, ktoré boli oboznámené s výstupmi 
projektu 

Rok 2018 

Počet miestnych samospráv v hl.m. SR Bratislava, 
ktoré boli oboznámené s výstupmi projektu 

- 

Počet miestnych samospráv v SR , ktoré boli 
oboznámené s výstupmi projektu 

- 

Počet krajských samospráv v SR , ktoré boli 
oboznámené s výstupmi projektu 

- 

Počet samospráv z iných krajín, ktoré boli 
oboznámené s výstupmi projektu 

- 

Zdroj informácie: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

 

6. Zlepšenie procesov strategického plánovania na úrovni 
samosprávy 

V súčasnosti má Mestská časť Bratislava-Karlova Ves spracovaný Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2014 – 2020. V rámci 
projektu DELIVER je plánovaná príprava dokumentu Akčný plán na adaptáciu na klimatické 
zmeny. V pláne je aj spracovanie Akčného plánu pre zelenú infraštruktúru a Komunitného 
plánu sociálnych služieb. 

V tomto ukazovateli budeme zisťovať procesy strategického, komunitného aj akčného 
plánovania na úrovni samosprávy Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, a to v nasledujúcich 
oblastiach: 

- analytické procesy, 
- participatívne procesy – aktívne zapojenie verejnosti do strategického plánovania, 
- komunikačné procesy počas strategického plánovania, 
- pripravenosť na procesy monitoringu a hodnotenia strategických plánov. 

Spokojnosť s možnosťami zapojenia sa obyvateľov sídliska Dlhé diely do miestneho plánovania 
a rozhodovania v Karlovej Vsi (vrátane tých, ktorí tu bývajú prechodne, pracujú alebo sa tu 
zdržujú s iným cieľom) budeme od roku 2018 skúmať v dotazníkovom prieskume Sídlisko Dlhé 
Diely a zmena klímy ešte dvakrát, preto ho využijeme aj ako jeden z indikátorov pre meranie 
zlepšovanie procesov strategického plánovania. Musíme však pripomenúť, že tento 
opakovaný dotazníkový prieskum prebieha len na sídlisku Dlhé diely v rámci projektu DELIVER, 
nie v celej mestskej časti. 
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Zlepšenie procesov strategického plánovania na úrovni 
samosprávy 

Rok 2018 

Analytické procesy v plánovaní  

Použitie metodík – analýza SWOT/STEEP 
analýza/problémová analýza 

- 

Použitie kvalitatívnej analýzy - 

Použitie kvantitatívnej analýzy - 

Participatívne procesy v plánovaní  

Osobné konzultácie s obyvateľmi – okrúhle 
stoly/stretnutia na mieste/ 

- 

Prieskumy verejnej mienky – anketa/dotazníkový 
prieskum/fokusová skupina 

- 

Osobné (skupinové, individuálne) konzultácie so 
zainteresovanými subjektmi – inštitúciami verejného 
a súkromného sektora 

- 

Písomné konzultácie so zainteresovanými subjektmi – 
inštitúciami verejného a súkromného sektora 

- 

Komunikačné procesy v plánovaní  

Komunikácia s verejnosťou pred začatím plánovacieho 
procesu, počas neho a po plánovacom procese s cieľom 
informovania 

- 

Komunikácia so zainteresovanými subjektmi – 
inštitúciami verejného a súkromného sektora pred 
začatím plánovacieho procesu, počas neho a po 
plánovacom procese s cieľom informovania 

- 

Pripravenosť na procesy monitoringu a hodnotenia 
plánovacích dokumentov 

 

Plán monitorovania a hodnotenia je súčasťou 
plánovacieho dokumentu (áno, čiastočne, nie) 

- 

Spokojnosť obyvateľov sídliska Dlhé diely s možnosťami 
zapojenia sa do miestneho plánovania a rozhodovania 
v Karlovej Vsi (veľmi spokojní/mierne spokojní/mierne 
nespokojní/veľmi nespokojní) 

Rok 2018 

veľmi spokojný/á 9,57% 

mierne spokojný/á 35,77% 

mierne nespokojný/á 20,91% 

veľmi nespokojný/á 13,85% 
Zdroj informácie: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,  
dotazníkový prieskum „Sídlisko Dlhé Diely a zmena klímy“ 

 

7. Zvýšenie povedomia, zlepšenie úrovne poznatkov k téme 
adaptácie na zmenu klímy 

V dotazníku, ktorý sa bude v rámci projektu DELIVER opakovať trikrát, počnúc rokom 2018, sa 
pýtame obyvateľov Dlhých dielov (prípadne tých, ktorí tu bývajú dočasne, pracujú, alebo sa tu 
zdržujú s iným cieľom) na niekoľko otázok, ktorých vyhodnotenie budeme sledovať v rámci 
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ukazovateľa „zvýšenie povedomia, zlepšenie úrovne poznatkov k téme adaptácie na zmenu 
klímy“. Ide o tieto otázky: 

- Myslíte si, že sídlisko Dlhé Diely postihujú v súčasnosti negatívne dôsledky zmeny klímy?  

- Ktoré z vymenovaných javov majú negatívny dopad na vašu spokojnosť so životom na 
sídlisku Dlhé Diely?  

- Z vymenovaných návrhov na opatrenia vyberte, prosím, tie, ktoré považujete za účinné 
v snahe čeliť negatívnym zmenám klímy na Dlhých Dieloch. 

- Myslíte si, že zelené plochy na Dlhých Dieloch plnia v súčasnosti dostatočnú funkciu 
ochladzovania a zvlhčovania mikroklímy? 

- Je nejaká časť na sídlisku Dlhé Diely, kde výrazne pociťujete nedostatek zelene?  

- Myslíte si, že máte dostatok informácií o tom, ako si chrániť zdravie a majetok pri 
extrémnych prejavoch zmeny klímy (vlnách horúčav, veterných smrštiach a iných 
extrémoch počasia)?  

- Nakoľko si myslíte, že je obnova bytových a verejných budov dôležitá z pohľadu zmeny 
klímy? 

- Čo považujete za najdôležitejšie pri obnove budov (obytných aj verejných) z pohľadu 
zmeny klímy? 

- Myslíte si, že je dôležité vytvárať hniezda a úkryty pre živočíchy, ako sú ježkovia, jašterice, 
slepúchy, netopiere, dážďovníky, vrabce, sýkorky, belorítky a podporovať opeľovače na 
Dlhých Dieloch? 

 

Odpovede na tieto otázky sú uvedené v Správe z vyhodnotenia dotazníkového prieskumu 
Sídlisko Dlhé diely a zmena klímy (v prvej časti tohto dokumentu). Ide o otázky č.: 4, 5, 6, 9, 
10, 11, 12, 13, 14. 
 

8. Aktívna participácia rôznych zúčastnených strán (stakeholderov) 
a lokálnych obyvateľov pri procesoch adaptácie na zmenu klímy 

V tomto ukazovateli budeme sledovať priame, aktívne zapojenie obyvateľov a rôznych 
zúčastnených strán na príprave a realizácii opatrení v procesoch adaptácie na zmenu klímy 
v rámci projektu DELIVER. Kým participáciu na tvorbe Akčného plánu na adaptáciu na 
klimatické zmeny budeme sledovať v ukazovateli „zlepšenie procesov strategického 
plánovania na úrovni samosprávy“ , participáciu na tvorbe a realizácii opatrení budeme 
sledovať najmä v aktivitách pripravovaného envirocentra, resp. aktivitách realizátora 
projektu.  
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Možnosti sledovania ukazovateľa: 

- počet zapojených obyvateľov na príprave opatrenia, 
- počet zapojených obyvateľov na realizácii opatrenia, 
- počet zapojených zúčastnených strán na príprave opatrenia, 
- počet zapojených zúčastnených strán na realizácii opatrenia. 

 
Aktívna participácia rôznych zúčastnených strán 
(stakeholderov) a lokálnych obyvateľov pri procesoch 
adaptácie na zmenu klímy 

Rok 2018 

Opatrenie 1  

Počet zapojených obyvateľov na príprave opatrenia 1 - 

Počet zapojených obyvateľov na realizácii opatrenia 1 - 

Počet zapojených zúčastnených strán na príprave 
opatrenia 1 

- 

Počet zapojených zúčastnených strán na realizácii 
opatrenia 1 

- 

Opatrenie 2  

Počet zapojených obyvateľov na príprave opatrenia 2 - 

Počet zapojených obyvateľov na realizácii opatrenia 2 - 

Počet zapojených zúčastnených strán na príprave 
opatrenia 2 

- 

Počet zapojených zúčastnených strán na realizácii 
opatrenia 2 

- 

Opatrenie 3 - 

...  
Zdroj informácie: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

 

9. Zlepšenie sociálnych interakcií, komunitného života a kohézie 

Spolupráca, participácia a fungovanie komunitného envirocentra prinesie aj zlepšenie 

sociálnych interakcjí, komunitného života a kohézie. Meranie navrhujeme prostredníctvom 

týchto indikátorov: 

- počet návštevníkov komunitného envirocentra, 

- počet aktivít komunitného envirocentra realizovaných pracovníkmi 

envirocentra/projektu/samosprávy, 

- počet aktivít komunitného envirocentra spolu/realizovaných dobrovoľníkmi/komunitami, 

- počet návštevníkov podujatí komunitného envirocentra, 

- počet aktívnych komunít v envirocentre, 

- počet lídrov v envirocentre. 
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Keďže v súčasnosti (v r. 2018) envirocentrum, ani komunitné aktivity v rámci projektu DELIVER 

nie sú realizované, indikátory nie je možné vyhodnotiť. 

 

Zlepšenie sociálnych interakcií, komunitného života 
a kohézie 

Rok 2018 

Počet návštevníkov komunitného envirocentra - 

Počet aktivít komunitného envirocentra realizovaných 
pracovníkmi envirocentra/projektu/samosprávy 

- 

Oočet aktivít komunitného envirocentra 
spolu/realizovaných dobrovoľníkmi/komunitami 

- 

Počet návštevníkov podujatí komunitného envirocentra - 

Počet aktívnych komunít v envirocentre - 

Počet lídrov v envirocentre - 
Zdroj informácie: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 

Záver 
Zvolené ukazovatele bude potrebné zahrnúť do sledovania v rámci realizácie projektu a do 
tvorby strategických, komunitných a akčných plánov, aby mohli z nich vychádzať správy 
v rokoch 2020 a 2023. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


