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Firemné areály 
a biodiverzita
– pridaná hodnota pre ľudí a prírodu

Biodiver
našej a budúcich generácií si prirodzene spájame 
so 
ekosystémami
prírody, ako je čistý vzduch a voda, potraviny 
a obnoviteľné zdroje materiálov. Chceme žiť 
v atraktívnom prostredí a mať na dosah peknú 
a zdravú prírodu a
prospešné pre d

Avšak vedci sa zhodujú, že v celosvetovom meradle 
patrí
medzi najväčšie súčasné výzvy
povrchu využitého v súvislosti s urbanizáciou, 
cestnou infraštruktúrou, poľnohospodárskou 
a lesohospodárskou produkciou a priemyselnou 
činnosťou, obvykle s takmer žiadnym priestorom 
pre život rastlín a živočíchov.

Poškodzovanie eko
nepredstavuje len environmentálny problém. 
Dôsledky ovplyvňujú aj spoločnosť a jej ekonomiku.
 
 

Dizajn firemných areálov 
priaznivý pre

je pragmatický prístup prispievajúci k ochrane 
biodiverzity. 
(Biodiversity Oriented Premises, BOP) poskytujú 
dočasný alebo trvalý domov pre živočíchy 
a rastliny prirodzené v danom prostredí 
a prispievajú k tvorbe zelenej infraštruktúry 
a biokoridorov

Vhodný dizajn 
viacerými spôsobmi: zelené strechy a vysadené 
dreviny prispievajú k ochladzovaniu priestorov 
(a šetria tak energiu), zlepšujú mikroklímu 
a celkovo kvalitu prostredia. BOP sú teda aj 
príležitosťou pre zvýšenie spolupat
zamestnancov 
zamestnávateľom
zelenej 
prispieva 
zvyšuje atraktívnosť svojich priestorov.
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Firemné areály 
a biodiverzita

pridaná hodnota pre ľudí a prírodu

iodiverzita 
našej a budúcich generácií si prirodzene spájame 
so zdravým životným prostredím a fungujúcimi 
ekosystémami
prírody, ako je čistý vzduch a voda, potraviny 
a obnoviteľné zdroje materiálov. Chceme žiť 
v atraktívnom prostredí a mať na dosah peknú 
a zdravú prírodu a
prospešné pre d

Avšak vedci sa zhodujú, že v celosvetovom meradle 
patrí strata biodiverzity
medzi najväčšie súčasné výzvy
povrchu využitého v súvislosti s urbanizáciou, 
cestnou infraštruktúrou, poľnohospodárskou 
a lesohospodárskou produkciou a priemyselnou 
činnosťou, obvykle s takmer žiadnym priestorom 
pre život rastlín a živočíchov.

Poškodzovanie eko
nepredstavuje len environmentálny problém. 
Dôsledky ovplyvňujú aj spoločnosť a jej ekonomiku.

izajn firemných areálov 
priaznivý pre

je pragmatický prístup prispievajúci k ochrane 
biodiverzity. 
(Biodiversity Oriented Premises, BOP) poskytujú 
dočasný alebo trvalý domov pre živočíchy 
a rastliny prirodzené v danom prostredí 
a prispievajú k tvorbe zelenej infraštruktúry 
a biokoridorov

Vhodný dizajn 
viacerými spôsobmi: zelené strechy a vysadené 
dreviny prispievajú k ochladzovaniu priestorov 
a šetria tak energiu), zlepšujú mikroklímu 

a celkovo kvalitu prostredia. BOP sú teda aj 
príležitosťou pre zvýšenie spolupat
zamestnancov 
zamestnávateľom
zelenej infraštruktúry v okolí. 
prispieva  
zvyšuje atraktívnosť svojich priestorov.
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Firemné areály 
a biodiverzita

pridaná hodnota pre ľudí a prírodu

zita je základom života
našej a budúcich generácií si prirodzene spájame 

zdravým životným prostredím a fungujúcimi 
ekosystémami. Každodenne využívame 
prírody, ako je čistý vzduch a voda, potraviny 
a obnoviteľné zdroje materiálov. Chceme žiť 
v atraktívnom prostredí a mať na dosah peknú 
a zdravú prírodu a krajinu.
prospešné pre dobré fungovanie spoločnosti

Avšak vedci sa zhodujú, že v celosvetovom meradle 
strata biodiverzity

medzi najväčšie súčasné výzvy
povrchu využitého v súvislosti s urbanizáciou, 
cestnou infraštruktúrou, poľnohospodárskou 
a lesohospodárskou produkciou a priemyselnou 
činnosťou, obvykle s takmer žiadnym priestorom 
pre život rastlín a živočíchov.

Poškodzovanie ekosystémov a strata druhov 
nepredstavuje len environmentálny problém. 
Dôsledky ovplyvňujú aj spoločnosť a jej ekonomiku.

izajn firemných areálov 
priaznivý pre biodiverzitu

je pragmatický prístup prispievajúci k ochrane 
biodiverzity. Areály 
(Biodiversity Oriented Premises, BOP) poskytujú 
dočasný alebo trvalý domov pre živočíchy 
a rastliny prirodzené v danom prostredí 
a prispievajú k tvorbe zelenej infraštruktúry 
a biokoridorov. 

Vhodný dizajn zvyšuje funk
viacerými spôsobmi: zelené strechy a vysadené 
dreviny prispievajú k ochladzovaniu priestorov 
a šetria tak energiu), zlepšujú mikroklímu 

a celkovo kvalitu prostredia. BOP sú teda aj 
príležitosťou pre zvýšenie spolupat
zamestnancov s pracovným 
zamestnávateľom. BOP sa 

nfraštruktúry v okolí. 
 k ochrane biodiverzity a zároveň 

zvyšuje atraktívnosť svojich priestorov.
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Firemné areály 
a biodiverzita

pridaná hodnota pre ľudí a prírodu

je základom života
našej a budúcich generácií si prirodzene spájame 

zdravým životným prostredím a fungujúcimi 
Každodenne využívame 

prírody, ako je čistý vzduch a voda, potraviny 
a obnoviteľné zdroje materiálov. Chceme žiť 
v atraktívnom prostredí a mať na dosah peknú 

krajinu. 
obré fungovanie spoločnosti

Avšak vedci sa zhodujú, že v celosvetovom meradle 
strata biodiverzity, spolu so zmenou klímy, 

medzi najväčšie súčasné výzvy
povrchu využitého v súvislosti s urbanizáciou, 
cestnou infraštruktúrou, poľnohospodárskou 
a lesohospodárskou produkciou a priemyselnou 
činnosťou, obvykle s takmer žiadnym priestorom 
pre život rastlín a živočíchov.

systémov a strata druhov 
nepredstavuje len environmentálny problém. 
Dôsledky ovplyvňujú aj spoločnosť a jej ekonomiku.

izajn firemných areálov 
biodiverzitu

je pragmatický prístup prispievajúci k ochrane 
Areály priaznivé pre

(Biodiversity Oriented Premises, BOP) poskytujú 
dočasný alebo trvalý domov pre živočíchy 
a rastliny prirodzené v danom prostredí 
a prispievajú k tvorbe zelenej infraštruktúry 

zvyšuje funkčnosť priestoro
viacerými spôsobmi: zelené strechy a vysadené 
dreviny prispievajú k ochladzovaniu priestorov 
a šetria tak energiu), zlepšujú mikroklímu 

a celkovo kvalitu prostredia. BOP sú teda aj 
príležitosťou pre zvýšenie spolupat

pracovným prostredím
. BOP sa tiež 

nfraštruktúry v okolí. 
k ochrane biodiverzity a zároveň 

zvyšuje atraktívnosť svojich priestorov.

Firemné areály 
a biodiverzita 

pridaná hodnota pre ľudí a prírodu

je základom života. Kvalitu života 
našej a budúcich generácií si prirodzene spájame 

zdravým životným prostredím a fungujúcimi 
Každodenne využívame „

prírody, ako je čistý vzduch a voda, potraviny 
a obnoviteľné zdroje materiálov. Chceme žiť 
v atraktívnom prostredí a mať na dosah peknú 

 Tieto kvality sú 
obré fungovanie spoločnosti

Avšak vedci sa zhodujú, že v celosvetovom meradle 
, spolu so zmenou klímy, 

medzi najväčšie súčasné výzvy. V EÚ je až 80 % 
povrchu využitého v súvislosti s urbanizáciou, 
cestnou infraštruktúrou, poľnohospodárskou 
a lesohospodárskou produkciou a priemyselnou 
činnosťou, obvykle s takmer žiadnym priestorom 
pre život rastlín a živočíchov. 

systémov a strata druhov 
nepredstavuje len environmentálny problém. 
Dôsledky ovplyvňujú aj spoločnosť a jej ekonomiku.

           
biodiverzitu 

je pragmatický prístup prispievajúci k ochrane 
priaznivé pre biodiverzitu

(Biodiversity Oriented Premises, BOP) poskytujú 
dočasný alebo trvalý domov pre živočíchy 
a rastliny prirodzené v danom prostredí 
a prispievajú k tvorbe zelenej infraštruktúry 

čnosť priestoro
viacerými spôsobmi: zelené strechy a vysadené 
dreviny prispievajú k ochladzovaniu priestorov 
a šetria tak energiu), zlepšujú mikroklímu 

a celkovo kvalitu prostredia. BOP sú teda aj 
príležitosťou pre zvýšenie spolupatričnosti 

prostredím 
tiež stávajú súčasťou 

nfraštruktúry v okolí. Spoločnosť
k ochrane biodiverzity a zároveň 

zvyšuje atraktívnosť svojich priestorov.

Firemné areály       
 

pridaná hodnota pre ľudí a prírodu 

Kvalitu života 
našej a budúcich generácií si prirodzene spájame 

zdravým životným prostredím a fungujúcimi 
„služby“ 

prírody, ako je čistý vzduch a voda, potraviny 
a obnoviteľné zdroje materiálov. Chceme žiť 
v atraktívnom prostredí a mať na dosah peknú 

Tieto kvality sú 
obré fungovanie spoločnosti. 

Avšak vedci sa zhodujú, že v celosvetovom meradle 
, spolu so zmenou klímy, 

V EÚ je až 80 % 
povrchu využitého v súvislosti s urbanizáciou, 
cestnou infraštruktúrou, poľnohospodárskou        
a lesohospodárskou produkciou a priemyselnou 
činnosťou, obvykle s takmer žiadnym priestorom 

systémov a strata druhov 
nepredstavuje len environmentálny problém. 
Dôsledky ovplyvňujú aj spoločnosť a jej ekonomiku.

             

je pragmatický prístup prispievajúci k ochrane 
biodiverzitu

(Biodiversity Oriented Premises, BOP) poskytujú 
dočasný alebo trvalý domov pre živočíchy          
a rastliny prirodzené v danom prostredí           
a prispievajú k tvorbe zelenej infraštruktúry 

čnosť priestorov 
viacerými spôsobmi: zelené strechy a vysadené 
dreviny prispievajú k ochladzovaniu priestorov 
a šetria tak energiu), zlepšujú mikroklímu 

a celkovo kvalitu prostredia. BOP sú teda aj 
ričnosti 
 a so 

stávajú súčasťou 
Spoločnosť tak 

k ochrane biodiverzity a zároveň 
zvyšuje atraktívnosť svojich priestorov.  

      

Kvalitu života 
našej a budúcich generácií si prirodzene spájame 

zdravým životným prostredím a fungujúcimi 
 

prírody, ako je čistý vzduch a voda, potraviny    
a obnoviteľné zdroje materiálov. Chceme žiť       
v atraktívnom prostredí a mať na dosah peknú        

Tieto kvality sú 
 

Avšak vedci sa zhodujú, že v celosvetovom meradle 
, spolu so zmenou klímy, 

V EÚ je až 80 % 
povrchu využitého v súvislosti s urbanizáciou, 

       
a lesohospodárskou produkciou a priemyselnou 
činnosťou, obvykle s takmer žiadnym priestorom   

Dôsledky ovplyvňujú aj spoločnosť a jej ekonomiku. 

je pragmatický prístup prispievajúci k ochrane 
biodiverzitu 

(Biodiversity Oriented Premises, BOP) poskytujú 
         

          
a prispievajú k tvorbe zelenej infraštruktúry     

viacerými spôsobmi: zelené strechy a vysadené 
dreviny prispievajú k ochladzovaniu priestorov    
a šetria tak energiu), zlepšujú mikroklímu        

a celkovo kvalitu prostredia. BOP sú teda aj 
ričnosti 

stávajú súčasťou 
tak 

k ochrane biodiverzity a zároveň 
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LIFE BooGI

V projekt
v programe LIFE EÚ 
s názvom
Urban
Infrastructure through 
Biodiversity
Design of Business 
Premises
(LIFE BooGI
7 európskych partnerov
pomáha šíriť
firemných
podporujúci 
biodiverzitu

www.biodiversity

 

S podporou programu LIFE             
Európskej Únie 

LIFE BooGI-BOP

rojekte podporen
v programe LIFE EÚ 

názvom „Boosting
Urban Green 
Infrastructure through 
Biodiversity-
Design of Business 
Premises“           
LIFE BooGI-BOP

7 európskych partnerov
pomáha šíriť 
firemných areálov 
podporujúci 
biodiverzitu.

www.biodiversity
premises.eu

S podporou programu LIFE             

BOP 

podporenom
v programe LIFE EÚ      

Boosting 

Infrastructure through 
-Oriented 

Design of Business 
          

BOP)        
7 európskych partnerov

 dizajn 
areálov 

. 

 

www.biodiversity-
premises.eu 

om  
     

Infrastructure through 
Oriented 

       
7 európskych partnerov 
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Organizácie 
Nature Fund, 
(Nemecko
Abteilung Umwelt
Ecoacsa Reserva de Biodiversidad, Universidad 
Politécnica de Madrid (
Ekopolis 
spoločnosťami rôzneho zamerania v úsilí pretvárať 
firemné areály tak, aby podporovali biodiverz
 
 
Pridajte sa









 
Viac informácií
 

Photo Credit: © Sven Schulz, Lake Constance Foundation
Nature Fund 
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Organizácie 
Nature Fund, 
Nemecko), Amt der Vorarlberger Landesregierung 

Abteilung Umwelt
Ecoacsa Reserva de Biodiversidad, Universidad 
Politécnica de Madrid (
Ekopolis (Slovensko
spoločnosťami rôzneho zamerania v úsilí pretvárať 
firemné areály tak, aby podporovali biodiverz

Pridajte sa

 Tím ľudí v projekte LIFE BooGI
bezplatné poradenstvo o možnostiach premeny 
firemných areálov tak, aby 
biodiverzitu. Vďaka prvotnému auditu vášho 
areálu získate dobrý základ pre posúdenie 
a výber z navrhnutých 
návod, ako ich uviesť do života

 V prípade záujmu o niektoré z návrhov 
ponúkame kontakty na profesionálov (záhradní 
architekti, špecialisti na permakultúrny 
dizajn a pod.), s ktorými môžete realizovať 
aj náročnejšie riešenia.

 Vaše areá
biodiverzitu 
Hľadáme tiež vhodn
spropagujeme, 

 Rozširujeme tiež zoznam realizátorov prírode 
blízkych riešení (záhrad a stavieb), ktorý 
odporučím
s prvotným posúdením ich priestorov.

Viac informácií

Photo Credit: © Sven Schulz, Lake Constance Foundation
Nature Fund Archiv
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Organizácie Lake Constance
Nature Fund, Institute of Life

), Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Abteilung Umwelt- und 
Ecoacsa Reserva de Biodiversidad, Universidad 
Politécnica de Madrid (

(Slovensko) 
spoločnosťami rôzneho zamerania v úsilí pretvárať 
firemné areály tak, aby podporovali biodiverz

Pridajte sa!  

Tím ľudí v projekte LIFE BooGI
bezplatné poradenstvo o možnostiach premeny 
firemných areálov tak, aby 
biodiverzitu. Vďaka prvotnému auditu vášho 
areálu získate dobrý základ pre posúdenie 
a výber z navrhnutých 
návod, ako ich uviesť do života

V prípade záujmu o niektoré z návrhov 
ponúkame kontakty na profesionálov (záhradní 
architekti, špecialisti na permakultúrny 
dizajn a pod.), s ktorými môžete realizovať 
aj náročnejšie riešenia.

Vaše areály už 
biodiverzitu obsahujú? 
Hľadáme tiež vhodn
spropagujeme, 

Rozširujeme tiež zoznam realizátorov prírode 
blízkych riešení (záhrad a stavieb), ktorý 
odporučíme spoločnostiam v súvislosti 
s prvotným posúdením ich priestorov.

Viac informácií: www.biodiversity

Photo Credit: © Sven Schulz, Lake Constance Foundation
Archive 
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Lake Constance Foundation, Global 
Institute of Life

), Amt der Vorarlberger Landesregierung 
und Klimaschutz 

Ecoacsa Reserva de Biodiversidad, Universidad 
Politécnica de Madrid (Španielsko) a Nadácia 

) spolupracujú 
spoločnosťami rôzneho zamerania v úsilí pretvárať 
firemné areály tak, aby podporovali biodiverz

Tím ľudí v projekte LIFE BooGI
bezplatné poradenstvo o možnostiach premeny 
firemných areálov tak, aby 
biodiverzitu. Vďaka prvotnému auditu vášho 
areálu získate dobrý základ pre posúdenie 
a výber z navrhnutých 
návod, ako ich uviesť do života

V prípade záujmu o niektoré z návrhov 
ponúkame kontakty na profesionálov (záhradní 
architekti, špecialisti na permakultúrny 
dizajn a pod.), s ktorými môžete realizovať 
aj náročnejšie riešenia.

ly už prvky priaznivé pre
obsahujú? 

Hľadáme tiež vhodné príklady, ktoré 
spropagujeme, aby poslúžili ako inšpirácia

Rozširujeme tiež zoznam realizátorov prírode 
blízkych riešení (záhrad a stavieb), ktorý 

e spoločnostiam v súvislosti 
s prvotným posúdením ich priestorov.

www.biodiversity

Photo Credit: © Sven Schulz, Lake Constance Foundation

Foundation, Global 
Institute of Life-based Architecture 

), Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Klimaschutz (Rakúsko

Ecoacsa Reserva de Biodiversidad, Universidad 
Španielsko) a Nadácia 

spolupracujú s obchodnými
spoločnosťami rôzneho zamerania v úsilí pretvárať 
firemné areály tak, aby podporovali biodiverz

Tím ľudí v projekte LIFE BooGI
bezplatné poradenstvo o možnostiach premeny 
firemných areálov tak, aby boli priaznivé pre
biodiverzitu. Vďaka prvotnému auditu vášho 
areálu získate dobrý základ pre posúdenie 
a výber z navrhnutých riešení, ako aj prvý 
návod, ako ich uviesť do života

V prípade záujmu o niektoré z návrhov 
ponúkame kontakty na profesionálov (záhradní 
architekti, špecialisti na permakultúrny 
dizajn a pod.), s ktorými môžete realizovať 
aj náročnejšie riešenia. 

prvky priaznivé pre
obsahujú? Zavolajte/napíšte nám! 

é príklady, ktoré 
aby poslúžili ako inšpirácia

Rozširujeme tiež zoznam realizátorov prírode 
blízkych riešení (záhrad a stavieb), ktorý 

e spoločnostiam v súvislosti 
s prvotným posúdením ich priestorov.

www.biodiversity-premises.eu

Photo Credit: © Sven Schulz, Lake Constance Foundation

Foundation, Global 
based Architecture 

), Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Rakúsko), 

Ecoacsa Reserva de Biodiversidad, Universidad 
Španielsko) a Nadácia 

s obchodnými
spoločnosťami rôzneho zamerania v úsilí pretvárať 
firemné areály tak, aby podporovali biodiverz

Tím ľudí v projekte LIFE BooGI-BOP ponúka 
bezplatné poradenstvo o možnostiach premeny 

boli priaznivé pre
biodiverzitu. Vďaka prvotnému auditu vášho 
areálu získate dobrý základ pre posúdenie 

riešení, ako aj prvý 
návod, ako ich uviesť do života. 

V prípade záujmu o niektoré z návrhov 
ponúkame kontakty na profesionálov (záhradní 
architekti, špecialisti na permakultúrny 
dizajn a pod.), s ktorými môžete realizovať 

prvky priaznivé pre 
Zavolajte/napíšte nám! 

é príklady, ktoré 
aby poslúžili ako inšpirácia

Rozširujeme tiež zoznam realizátorov prírode 
blízkych riešení (záhrad a stavieb), ktorý 

e spoločnostiam v súvislosti        
s prvotným posúdením ich priestorov.  

premises.eu

Photo Credit: © Sven Schulz, Lake Constance Foundation; © Global 

Foundation, Global 
based Architecture 

), Amt der Vorarlberger Landesregierung - 
), 

Ecoacsa Reserva de Biodiversidad, Universidad 
Španielsko) a Nadácia 

s obchodnými 
spoločnosťami rôzneho zamerania v úsilí pretvárať 
firemné areály tak, aby podporovali biodiverzitu. 

BOP ponúka 
bezplatné poradenstvo o možnostiach premeny 

boli priaznivé pre 
biodiverzitu. Vďaka prvotnému auditu vášho 
areálu získate dobrý základ pre posúdenie    

riešení, ako aj prvý 

ponúkame kontakty na profesionálov (záhradní 
architekti, špecialisti na permakultúrny 
dizajn a pod.), s ktorými môžete realizovať 

Zavolajte/napíšte nám! 

aby poslúžili ako inšpirácia. 

Rozširujeme tiež zoznam realizátorov prírode 
blízkych riešení (záhrad a stavieb), ktorý 

       

premises.eu 

 
; © Global  
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