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zmeny klímy
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„Mením Moje Mesto“
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Nitra je najstarším písomne doloženým mestom Slovenska („Spisok Conversione Bagoariorum et
carantanorum“ z roku 870 -871, o Pribinovom kostole). Krajské mesto sa rozprestiera na nive rieky
Nitra na hraniciach Podunajskej pahorkatiny a pohoria Tríbeč. Je centrom poľnohospodárstva,
kultúry, katolíckej cirkvi, univerzitným mestom s medzinárodným výstaviskom. Pri Nitre sa nachádza
aj rozsiahly automobilový závod Jaguar Land Rover.
V roku 2019 mesto Nitra druhýkrát zrealizovalo grantový program OSN „Mením Moje Mesto“,
prostredníctvom ktorého podporilo verejnoprospešné aktivity a invenčné nápady občanov mesta,
ktoré vychádzajú z potrieb a záujmov jeho obyvateľov a prispievajú ku skvalitneniu života v meste.
Výška grantu bola 50 000 eur.
Do výzvy sa prihlásilo 67 projektov, na odporúčanie odbornej komisie do interaktívneho hlasovania
postúpilo 57 z nich. Celkovo bolo podporených 21 projektov, 6 projektov bude financovaných
prostredníctvom Nitrianskej komunitnej nadácia na základe transferových zmlúv s mestom Nitra.
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v podobe komplexnej, ucelenej mestskej stratégie vytvárajú
predpoklad na koncepčný koordinovaný postup vo viacerých oblastiach mestského rozvoja.
Komplexná revitalizácia zelenej infraštruktúry v meste sa sústreďuje na ošetrenie, obnovu stromovej
vegetácie, výsadbu nových drevín, krov a bylín ( www.zelenemestonitra.sk ), na manažment
zrážkovej vody vodozádržnými opatreniami.
V rámci projektov sa vysádza niekoľko tisíc stromov a krov, upravuje sa systém biotechniky trávnikov
a mení sa prístup ku zrážkovej vode v území. Pripravuje sa regenerácia Mestského lesa Borina, podľa
projektu, ktorý určuje druhové zloženie drevín a etapizáciu ich výsadieb.

Mesto Nitra rozmiestňuje 10 meteostaníc do vybraných oblastí ako sú mestské parky, priemyselné
zóny, časti mesta s vysokou koncentráciou motorových vozidiel na vopred vytypované stožiare. Tak
mesto získa relevantné údaje o znečistení ovzdušia v monitorovaných oblastiach. Okrem čistoty
ovzdušia budú stanice posielať sadu ďalších meteo-dát (teplota, zrážky,....), ktoré budú využiteľné aj
pre laickú verejnosť.
V snahe redukovať množstvo odpadu mesto Nitra využíva senzorický systém, ktorý umožňuje znížiť
náklady, emisie, optimalizuje logistiku na základe online indikátorov stavu naplnenosti
veľkoobjemových polopodzemných kontajnerov.
Mesto aktívne spolupracuje s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a s Fakultou
architektúry STU v Bratislave.
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Aplikácia Zelené mesto Nitra

Zelené mesto je webová aplikácia, ktorá vám umožní jednoduchou modernou formou podieľať sa na výsadbe
zelene v meste. Pomocou webu alebo smartfónu môže každý označiť miesto, kde by si prial vysadiť strom. Tieto
návrhy budú slúžiť mestu ako databáza, vďaka ktorej získa prehľad o dopyte po zeleni.
Zdroj: www.zelenemestonitra.sk

