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„Strategicky plánovaná sieť prírodných a poloprírodných oblastí s inými
environmentálnymi vlastnosťami, ktoré sú vytvorené a riadené tak, aby
poskytovali široký rozsah ekosystémových služieb. Zahŕňa zelené plochy
(zeleň) alebo modré plochy, ak ide o vodné ekosystémy. Na pevnine sa
zelená infraštruktúra nachádza vo vidieckych amestských oblastiach.“

Čo je to zelená infraštruktúra

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249

„Zelená infraštruktúra je sieť prírodných a poloprírodných prvkov, 

predovšetkým plôch zelene a vodných ekosystémov, ktorá je 

vytváraná a spravovaná tak, aby poskytovala široký rozsah 

ekosystémových služieb, s osobitným zreteľom na zabezpečenie 

biologickej rozmanitosti, ekologickej stability a priaznivého 

životného prostredia a prepojenie urbanizovaného prostredia 

s okolitou krajinou.“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249
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Ekosystémové služby, riešenia 

blízke prírode

• prínosy a úžitky, ktoré 

poskytujú ekosystémy, 

napr. voda, čistenie 

ovzdušia a vody, ochrana 

pred povodňami 

a suchom, opeľovanie 

atď. (MŽP SR)

• „ekosystémové služby 

sú priame a nepriame 

príspevky ekosystémov 

k ľudskému blahobytu“ 

(TEEB, 2010)
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2. Zmeny v klimatických 
charakteristikách –
osobitne teplota a zrážky
Dopady na všetky sektory
Adaptácia za pomoci ZI

1. Výsadba stromov –
milión? Rozloha ako USA, 
zníženie o 25 % o 80 rokov

Zmena klímy – 1. Znižovanie emisií skleníkových

plynov a príprava na zmeny – 2. cieľ – Adaptácia



ZI a EU
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• zabezpečiť, aby sa zelená
infraštruktúra stala nielen
bežnou súčasťou priestorového
plánovania a územného rozvoja,
ale aby sa aj v plnom rozsahu
integrovala do vykonávania
politík, ktorých ciele sa dajú
úplne alebo čiastočne dosiahnuť
prostredníctvom prírodných
riešení

• Hodnotiaca správa

• zavedenie transeurópskej siete
pre zelenú infraštruktúru
(TEN-G)



ZI a SK
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jedine Nemecko, v iných krajinách sú 

to skôr len dielčie koncepty

ÚSES na Slovensku – celoplošné 

zabezpečenie ekologickej stability 

krajiny na Slovensku, prepojenie 

prírodných území a ochranu biotopov 

a reprezentatívnych druhov v ich 

prirodzenom prostredí

urbanizované prostredie, ani ľudskou 

činnosťou vytvorenými plochami 

zelene, vegetačnými strechami či 

stenami? USES – len  časť 

celkového systému zelenej 

infraštruktúry Komplexný prístup na 

Slovensku teda chýba
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Alejové stromy a cestná zeleň, mestské lesy a lesné porasty, 

kvalitné zelené verejné priestory s funkčnou vegetáciou, 

ako aj ďalšie typy kvalitnej sídelnej zelene

zelené strechy a vertikálna zeleň, záhrady a ovocné sady, 

prvky udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou, 

mestské chránené územia vrátane lokalít Natura 2000

ZI v sídlach
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Zelená infraštruktúra -

príklady
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