
Tvorba klimatických záhrad 
na školských a verejných priestranstvách

Skupina C
Východisková idea



SLOGAN - tag line

Záhrady pomáhajú klíme

alebo

Záhrada pre klímu (prírodná, jedlá, terapeutická,...)



Prínosy a benefity

● Porozumenie súvislosti medzi príčinou a dôsledkom

● Nebáť sa, naopak mať rád a byť priťahovaný  rastlínami a živočíchmi (biofília)

Pozitívna zmena urbánneho prostredia

● Formovanie postojov a názorov verejnosti o užitočnosti a potrebnosti zelene

● Pozitívny príklad ovplyvňovania ŽP človekom

● Zníženie uhlíkovej stopy (pestovaním napr. školy)

● Priblíženie sa k svetovým trendom (USA, India)

● Formovať lepšiu predstavu o verejnom priestranstve

● Sebestačnosť 

● Ovplyvnenie postojov samospráv - z pasivity k aktívnej podpore

● Zapracovanie konceptov do samosprávnych politík

● Podpora akčnosti  mladých ľudí na dobrovoľníckej báze

Nevyhnutné predpoklady:

● Spolupráca s vedením školy

● Riaditeľ/ka otvorený/-á nápadom, aj od žiakov

● Ochota priamo sa podieľať na riešení

● Zlyhaním by bolo, ak by sa klimatická záhrada musela zrušiť pre nedostatok 

starostlivosti / záujmu (alebo ak bude zanedbaná)

Aký prínos chceme/potrebujeme, 
aby projekt dosiahol?



Detailnejší opis projektovej idey / produktu /služby

Klimatická záhrada je záhrada, v ktorej realizujeme tzv. Zelené a modré 
riešenia, teda riešenia  týkajúce sa vody a zelene, a obsahuje teda klimatické 
prvky, napríklad:

- Vertikálne zazeleňovanie
- Dažďová záhrada
- Zelená strecha
- Zachytávanie dažďovej vody
- Pestovanie
- kosenie 2 - 3x ročne, teda znížená frekvencia
- Lúky namiesto trávnikov
- Jazierka
- A pod.



Detailnejší opis projektovej idey / produktu /služby

Klimatické záhrady v školách je vidieť. Ide o kombináciu modrých 
a zelených riešení. Napr. vzrastlé staré stromy a zahrnúť aj 
mokrady - neísť cestou trávnikov (tie sú škodlivé z hľadiska klímy)

Trávnik nedokáže zadržať uhlík, zvhlčovať, udržovať mikroklímu, 
ale lúka ano - lúky namiesto trávnikov.

Namiesto toho vysadiť kríky, trvalky. Chodníky robiť priepustné 
pre vodu, čo najviac zazeleňovať steny obytných a neobytných 
plôch - kvôli ekologickej a izolačnej funkcii.
Zelené strechy kvôli mikroklíme - môže byť aj lacnejšia ako 
Bramac-ová.

Treba dať iný vzor - záhrady, ktorá dá príjemný priestor, množstvo 
vnemov, priestor na vonkajšie vzdelávanie, pestovanie potravín.

Dobré zhrnutie:
https://www.ucn.sk/skolske-klimaticke-zahrady-predstavuju-novy-sposob-environmentalneho-vzdelavania-deti/

https://www.ucn.sk/skolske-klimaticke-zahrady-predstavuju-novy-sposob-environmentalneho-vzdelavania-deti/?fbclid=IwAR0ebDEz9MU8IfadxDHg5bhaUF3-DB4MSMX2-dP8eY30qCAaA6yWKtvNFcA


Detailnejší opis projektovej idey / produktu /služby

1. krok: Motivovať a informovať vedenie škôl, ale aj možných 

záujemcov o  tom, čo je  klimatická záhrada, prečo je fajn a čo 

obnáša…

- Exkurzia na ukážkové KZ

- Odborné konzultácia a poradenstvo na mieste

- Prezentácia pre verejnosť v atraktívnom priestore (kaviarne, čajovne, 

kluby  a pod.)

- Práca s nejakou akčnou skupinou (mládežnícke parlamenty, Zelené 

školy a pod.)

- Letné školy   - prezentácie na nich

- Podpora realizácie zo strany KSK a mesta Košice ako zriaďovateľov

- Prezentácie pred firmami, ktoré majú záujem o korporátnu 

zodpovednosť



Detailnejší opis projektovej idey / produktu /služby

2. Krok: informovať a propagovať

- Stretnutia venované tejto téme

- Info nástenky

- Rozhlas?

- Osobný kontakt školy / jednotlivcov 

s dobrými príkladmi

3. Krok : tréningy Klimatická záhrada - ako na to

+ poradenstvo

+ mať koordinátora, ktorý to bude  manažovať…, ktorý má okolo seba tím pomocníkov

4. Krok: Analýza pozemku a vytvorenie dizajnu / návrhu ako to bude na pozemku vyzerať

+ poradenstvo

5. Krok: realizácia

+ poradenstvo



   Realizácie … 




