
Projekt: 

SPU v Nitre – Zelená infraštruktúra  

na zelenej univerzite 

  Cieľ: 

Zachovanie biodiverzity, ekosystémov a ich služieb 
prostredníctvom revitalizácie. Zabezpečenie kvalitnej 
údržby verejnej zelene. Zlepšenie kvality života obyva-
teľov mesta  Nitry, študentov a návštevníkov Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre prostredníctvom 
prvkov zelenej infraštruktúry a revitalizácie verejného 
priestranstva. 

 

Prijímateľ:  

Nenávratný finančný príspevok: 

Výška finančnej podpory z EÚ: 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

402 206,28 EUR 

359 868,78 EUR 
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Krátky popis projektu:  

Dôvodom pre realizáciu projektu je, že riešené územie dlhodobo čelí nárastu záujmu o užívanie študentmi a obyvateľmi mesta. Počas vzniku 

nových stavieb v riešenom území nastala zmena kapacitných pomerov pre pohyb užívateľov priestoru. Pre rozvoj územia chýba koncepcia pre 

ďalší rozvoj a užívanie. Absentuje komplexná vízia rozvoja plochy a následnej údržby. Väčšina komunikácií a plôch je spevnená s povrchom z 

asfaltu, asfaltobetónu, dlažby rôznych druhov. Povrch chodníkov je na niektorých miestach nerovnomerný, rôzne široký, preliačený, popraskaný. 

Komunikácie sú v nevyhovujúcom stave a trasovanie nie je logické. Prvky urbánneho dizajnu ako mestský mobiliár, športové prvky vhodné pre 

územie s mladými ľuďmi absentujú v areáli v plnej miere. Riešené územie zelene v areáli SPU je ucelenou plochou zelene v úplnom centre 

mesta, ktorá je tu svojou veľkosťou unikátna a teda veľmi cenná. Rovnako cenné je použite takých prvkov zelene, ako sú skupiny stromov a 

porasty stromov, ktorých zastúpenie v meste stále klesá.  Terén riešeného územia je prevažne rovinatý. Prístup na riešené územie je z miestnych 

komunikácií. Územie v prvom rade slúži študentom SPU. V okolí a aj v rámci riešeného územia sa nachádzajú nosné budovy ako je rektorát 

univerzity, internáty s ubytovaním, školská jedáleň a katedry jednotlivých oborov denného štúdia. Územím je zároveň vytvorený koridor pre pohyb 

obyvateľov z centra mesta smerom na sídlisko Chrenová a z areálu SPU smerom k centrálnej križovatke na Tr. A. Hlinku. 

Navrhnutými opatreniami sa rieši: 

 zníženie hlukovej záťaže,        
 zníženie znečistenia ovzdušia, 
 zníženie prašnosti v areály SPU v Nitre, 
 ochrana podzemných vôd, 
 ochrana pôdy. 

  
V rámci projektu sa bude realizovať aktivita d) mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené 

steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb 

prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí; kedy je zámerom projektu: Budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, adaptáciou 

urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, zlepšiť environmentálne 

aspekty na verejnom priestranstve Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

  
Ukazovateľmi projektu sú: 

 Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry, ktorých je 1.  
 Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach, ktorých je 14 287,40 m². 

  
 


