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PREČO NÁS KLÍMA SPÁJA

Letné horúčavy, výkyvy počasia a suchá posledných rokov
nám ukazujú, že na klimatickú zmenu sa treba pripraviť.

Klíma nás spája je ročný projekt určený pre samosprávy, školy
a občianske združenia. Cieľom je pomôcť v ňom zapojeným
subjektom vytvárať nenáročné, ale funkčné adaptačné
opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy priamo v
zastavanom území,



výber 10 z 85 prihlásených projektov, podpísanie zmlúv

úvodný webinár pre 13 koordinátorov projektov 07-
08.10.2021

11-21.10.2021 10 osobných návštev na mieste a prvé
konzultácie

25-27.10.2021 3-dňový kurz pre zástupcov subjektov, kde
sa naučili, ako správne a úspešne zrealizovať svoj nápad

vyše 15 hodín online a telefonických konzultácií k
projektom a schváleným rozpočtom

finančná podpora 2000€ na jedno opatrenie

november 2021 - jún 2022 ďalšie konzultácie a realizácie
projektov

slávnostné otvorenia a ďalšia propagácia zrealizovaných
opatrení

OBSAH PROJEKTU



v projekte je zadržiavaná zrážková voda z časti strechy
školy o rozlohe 750m2 v 3 1000l nádobách a prebytočná
vsakuje v 3 dažďových záhradách

realizácia projektu pomohla vytvoriť žiakom inšpiratívne
prostredie s príjemnou mikroklímou a pedagógom umožnia
názorne a doslova rukolapne učiť o príčinách klimatických
zmien, ich dôsledkoch a možnostiach ich zmierňovania

veľmi dôležitou je aj demonštračná funkcia – rodičia a
návštevníci školskej klimatickej záhrady sa môžu inšpirovať
riešeniami, ktoré vedia využiť aj na svojich záhradách

ZREALIZOVANÉ OPATRENIA

Základná škola s materskou školou M.R.Štefánika Budimír

zadržiavanie dažďovej vody a dažďové záhrady



cieľom bolo vytvoriť priestor s vodnou plochou na
školskom dvore pre deti i jeho návštevníkov

jazierko bude počas horúčav poskytovať deťom nie len
osvieženie v podobe fontánky, ale deti mali možnosť sa
priamo zúčastiť na jeho výstavbe a výsadbe bylinkovej časti
záhradky na vyvýšenom záhone. Liečivé bylinky sa budú
počas celého roka využívať v spolupráci so školskou
jedálňou pri príprave nátierok a čajov

najdôležitejšou úlohou však bude využívať dažovú vodu na
dopĺňanie jazierka s dekoračnými rastlinami a zalievanie
všetkej zelene  

Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok
 
jazierko a zadržiavanie dažďovej vody
 



v projekte sa sústredili na zachytávanie dažďovej vody zo
strechy školy do sudov a vysadenie popínavej zelene k
pergole (vinič) a betónovému plotu

pri betónovom plote dlhom vyše 50m boli vysadené
kombinácie jedlých, medonosných a okrasných popínavých
rastlín

na stenu budovy školy boli upevnené palety, ktoré slúžia
ako vertikálne záhony a tiež solárny systém na ich
zavlažovanie, ktorý čerpá dažďovú vodu zo sudov. Vysiate
bylinky sú vhodné na využitie v kuchyni 

na prácach sa podieľali žiačky a žiaci školy, vo veľkej miere
pomohli tiež členky pedagogického zboru a pán školník

Základná škola Františka Hrušovského,  Kláštor pod Znievom

zachytávanie dažďovej vody, vertikálna zelená stena



v rámci projektu boli zrealizované viaceré aktivity ako
napríklad vybudovanie kompostovacieho sila, odstránenie
nefunkčného skleníka, vytvorenie dažďovej záhrady a
zvodového kanála, osadenie 3 nádob na zachytávanie
dažďovej vody, čistenie studne ...

žiaci v areáli záhrady vysadili ovocné stromy a kríky. Ďalším
plánom je osadiť do priestoru mobiliár, ktorý by slúžil ako
exteriérová učebňa

Základná škola, č.435, Kriváň

zachytávanie dažďovej vody, dažďová záhrada

"Klimatická kríza si vyžaduje aj našu pozornosť: cielenú, konkrétnu a hlavne
efektívnu", hovorí Mgr. Mária Sárová, koordinátorka projektu



cieľom bolo netradičnou výsadbou viniča vo verejnom
priestore upriamiť pozornosť verejnosti na potreby zelených
opatrení na zmiernenie dopadov zmeny klímy

výsadba viniča realizovaná študentami zo SOŠ Hotelových
služieb a dopravy v Lučenci pod vedením lektorky Ing.
Magdalény Krchňákovej z Mestských sadov Lučenec a SOŠ
Želovce

Mesto Lučenec

zmiernenie vplyvu horúčav, zvýšenie podielu zelene



Cieľom tohto projektu bolo poukázať na udržateľné riešenie
a zrážkovú vodu z časti strechy obytného domu, ktorá je
vonkajšími zvodmi vedená do jednotnej stokovej sústavy,
ponechať vsiaknuť na priľahlom pozemku a z časti aj
využívať na polievanie za pomoci retenčných nádob priamo
napojených na zvody

Zelená hliadka o.z., Pezinok

zachytávanie dažďovej vody z obytnej budovy, dažďová
záhrada



cieľom projektu bolo vybudovať dažďovú záhradu

poskytovať a vytvárať vhodné prostredie pre vtáky, motýle
a iný užitočný hmyz, s cieľom rozširovať vedomosti detí

zvýšiť atraktivitu školského dvora a v neposlednom rade
ušetriť peniaze za odkanalizovanie dažďovej vody

zber dažďovej vody je z plochy 250 m2, veľkosť dažďovej
záhrady je 4x5x1m3

s realizáciou projektu pomáhali zamestnanci školy a žiaci
deviateho ročníka

Spojená škola Pohronská Polhora

zachytávanie dažďovej vody, dažďová záhrada



cieľom projektu bolo vybudovať dažďovú záhradu

modelovať priestor pomáhali žiaci a žiačky 2.stupňa aj
niektorí učitelia

vďaka tomuto prvku má škola v rukách nástroj ako zlepšiť
mikroklímu na dvore, vzdelávať deti o potrebe zadržiavania
zrážkovej vody a výsadba má aj estetický efekt, čomu sa
tešia rodičia, učitelia aj deti

Občianske združenie RZ pri ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave

zachytávanie dažďovej vody, dažďová záhrada

Ako hovorí zástupkyňa a učiteľka environmentálnej výchovy Renáta Černá:
„Učiť sa s deťmi, ako si vážiť vodu a prírodu, je jedným z našich hlavných
posolstiev, ktoré by sme chceli deťom odovzdať.“



projekt bol súčasťou väčšieho celku vybudovania
vzdelávacej školskej záhrady, na ktorom sa podieľalo
viacero partnerov a podporovateľov

bola postavená drevená pergola, ktorá bude slúžiť ako
opora pre vinič. Okrem úrody poskytne aj tieň pre
exteriérovú učebňu zriadenú pod pergolou

na vybudovaný altánok bol umiestnený odkvapový systém
na zachytávanie dažďovej vody do 1000 l nádoy
Zachytenou vodou poslúži na polievanie záhonov, bylín a
drevín, ktoré sú súčasťou vzdelávacej záhrady

Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Trstená

zachytávanie dažďovej vody, prvky na podporu klímy



v centre obce Zborov sa nachádza spádové zdravotné
stredisko, ktoré navštevujú ľudia aj z okolitých obcí a po
rekonštrukcii pôsobilo sterilným a chladným dojmom.
Cieľom bolo zrealizovať vytvorenie bioklimatickej záhradky
v átriu tohto strediska

po rozrastení rastlín a zapojení výsadby sa zlepší
mikroklíma v okolí budovy, zmierni sa vplyv tejto masívnej
budovy pôsobiacej ako tepelný ostrov, zníži sa hlučnosť,
prašnosť a zvýši sa vlhkosť vzduchu v okolí.

vytvorením bioklimatickej záhradky vznikla 50 m2 oáza
uprostred „betónovej púšte“, ktorá bude tešiť ľudí, ale bude
slúžiť aj živočíchom, či kolobehu vody

Obec Zborov 

zachytávanie dažďovej vody, bioklimatická záhradka



MEDIALIZÁCIA

Budimír
https://zsbudimir.edupage.org/text/?text=text/text7&subpage=13

Kežmarok
https://www.kezmarok.sk/aktuality/2022/jazierko-v-materskej-skole-
vdaka-projektu/?fbclid=IwAR1_-KrukvGNp00xjefkucMThAdHU-
HL4Edwix0yHAWhkSQYrc9Mo2hbY3g

https://mscintorinska-3kk.edupage.org/text32/

https://www.facebook.com/www.kezmarok.sk/posts/pfbid02AnLBXGiUs
S6Yr26KodfbNT6i5KNJgZuyLQx3ZdAHGixu6ryDraPnnBKD8PkD7Etpl

Kláštor pod Znievom
https://www.facebook.com/page/667361737023203/search/?
q=klíma%20nás%20spája

Kriváň
https://www.obeckrivan.sk/obec-2/udalosti-v-obci/aktuality/projekt-zs-
krivan-klima-nas-spaja-3-1151sk.html

https://www.teraz.sk/spravy/vodu-z-dazdovej-zahrady-pouziju-
zi/644313-clanok.html

https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2022062900000171

https://zsbudimir.edupage.org/text/?text=text/text7&subpage=13
https://www.kezmarok.sk/aktuality/2022/jazierko-v-materskej-skole-vdaka-projektu/?fbclid=IwAR1_-KrukvGNp00xjefkucMThAdHU-HL4Edwix0yHAWhkSQYrc9Mo2hbY3g
https://mscintorinska-3kk.edupage.org/text32/
https://www.facebook.com/www.kezmarok.sk/posts/pfbid02AnLBXGiUsS6Yr26KodfbNT6i5KNJgZuyLQx3ZdAHGixu6ryDraPnnBKD8PkD7Etpl
https://www.facebook.com/page/667361737023203/search/?q=kl%C3%ADma%20n%C3%A1s%20sp%C3%A1ja
https://www.obeckrivan.sk/obec-2/udalosti-v-obci/aktuality/projekt-zs-krivan-klima-nas-spaja-3-1151sk.html
https://www.teraz.sk/spravy/vodu-z-dazdovej-zahrady-pouziju-zi/644313-clanok.html
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2022062900000171


Lučenec
https://www.lucenec.sk/lukus.phtml?
program=51&module_action__0__id_ci=400481

https://www.lucenec.sk/download_file_f.php?id=1594514

http://soslc.sk/?p=16559

Pohronská Polhora
https://zsppolhora.edupage.org/album/#photos:album:866

Stupava
https://www.facebook.com/585837624904366/posts/pfbid08steX8oSx1x
N5tigS3ftFxnnvrRssWydExwkjn8RPoU32GJg8f73Vb28G4F7vsiGl/

https://www.stupava.sk/e_download.php?
file=data/multipage/editor/editor-84-1019-sk_2.pdf&original=Stupavske-
noviny-2022-04-final.pdf

Trstená
https://youtu.be/49WTEmXEgMY

https://www.zsdilong.sk/277-klima-nas-spaja-financna-podpora-pre-zs-s-
ms-rudolfa-dilonga-od-ceev-zivica-a-dedoles

https://www.trstena.sk/download_file_f.php?id=1664095

Zborov
https://www.facebook.com/ZborovOnline/posts/5010423665701126

https://www.youtube.com/watch?v=r7MfPCEN4xE

https://www.zborov.sk/2-clanky/1011-bioklimaticka-zahradka-je-
hotova.html

https://www.zborov.sk/obec-zborov/projekty/ukoncene/ceev-
zivica/klima-nas-spaja-3.html

https://www.lucenec.sk/lukus.phtml?program=51&module_action__0__id_ci=400481
https://www.lucenec.sk/download_file_f.php?id=1594514
http://soslc.sk/?p=16559
https://www.facebook.com/585837624904366/posts/pfbid08steX8oSx1xN5tigS3ftFxnnvrRssWydExwkjn8RPoU32GJg8f73Vb28G4F7vsiGl/
https://www.stupava.sk/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-84-1019-sk_2.pdf&original=Stupavske-noviny-2022-04-final.pdf
https://youtu.be/49WTEmXEgMY
https://www.zsdilong.sk/277-klima-nas-spaja-financna-podpora-pre-zs-s-ms-rudolfa-dilonga-od-ceev-zivica-a-dedoles
https://www.trstena.sk/download_file_f.php?id=1664095
https://www.facebook.com/ZborovOnline/posts/5010423665701126
https://www.youtube.com/watch?v=r7MfPCEN4xE
https://www.zborov.sk/2-clanky/1011-bioklimaticka-zahradka-je-hotova.html
https://www.zborov.sk/obec-zborov/projekty/ukoncene/ceev-zivica/klima-nas-spaja-3.html


Kontakt:
 

Peter Svitek
svitek@zivica.sk

0905 493 276
 

www.zivica.sk
www.klimaspaja.sk 


