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Európska zelená dohoda je pilierom politiky Únie v boji proti
klimatickej zmene. Pri jej implementácii zohrajú nezastupiteľnú úlohu miestne samosprávy. Ako sa na klimatickú zmenu
pripravujú slovenské samosprávy? Akým výzvam čelia?
Klimatická zmena sa v uplynulých rokoch stala jednou z priorít
európskej politiky. Jej pilierom je Európska zelená dohoda, ktorá
by mala Úniu priviesť k uhlíkovej neutralite do roku 2050.
Implementácia tejto dohody však nie je len úlohou Európskej
komisie či členských štátov. Kľúčovým hráčom sú aj miestne
samosprávy, ktoré v mnohých prípadoch môžu ísť nad rámec
povinností stanovených štátom.
Európska komisia si dôležitosť lokálneho prístupu
k implementácii vlajkovej lode európskej klimatickej politiky
uvedomuje. „Klimatická akcia sa začína v uliciach našich štvrtí
a miest,” povedal Frans Timmermans – podpredseda Európskej
komisie pre Európsku zelenú dohodu na zasadnutí Európskeho
výboru regiónov.
Mestá sú domovom 70 percent celkovej európskej populácie.
Dôsledky klimatickej zmeny sa ich navyše dotýkajú viac ako
vidieckych oblastí. Vlny horúčav, suchá či záplavy môžu v urbanizovaných oblastiach napáchať miliónové škody. V zahraničí
vidíme mnohé príklady dobrej praxe, v rámci ktorých mestá
naprieč Európou prijímajú ambiciózne adaptačné aj mitigačné
opatrenia. Dôsledkami klimatickej zmeny sa budú musieť vážne
zaoberať aj slovenské samosprávy. Sú na to pripravené?
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Odborník na mestský rozvoj:
Samosprávy by nemali pri klimatických
opatreniach čakať na štát
A u t o r : M i c h a l H u d e c | E U R A C T I V. s k

Andrej Šteiner je riaditeľ Karpatského rozvojového inštitútu, ktorý sa
zaoberá udržateľnou mestskou a regionálnou politikou. [Košice +-40]

S

amosprávy môžu ísť pri rozvoji
svojich klimatických politík nad
rámec zákona. V súčasnosti však
klimatickú zmenu vážne berie iba zlomok slovenských miest, hovorí riaditeľ
Karpatského rozvojového inštitútu ANDREJ ŠTEINER.
Andrej Šteiner je zakladateľom a
riaditeľom Karpatského rozvojového
inštitútu, ktorý sa venuje podpore a presadzovaniu udržateľného rozvoja miest

a regiónov. Niekoľko rokov pracoval pre
Organizáciu spojených národov ako hlavný poradca pre Európu a krajiny bývalého
Sovietskeho zväzu v oblasti environmentálneho spravovania. Pôsobil tiež ako riaditeľ environmentálneho programu Amerických mierových zborov na Slovensku a
konzultant Európskej komisie.
Medzinárodný panel pre zmenu klímy
(IPCC) predpokladá, že bez dostatočných opatrení priemerná teplota
na Zemi stúpne do roku 2100 o štyri

stupne Celzia. Čo to bude znamenať
pre život v slovenských mestách?
Netreba čakať, kým teplota stúpne o štyri stupne. Následky cítime už
dnes. To, čo zmena klímy vyvoláva, je
najmä vyššia frekvencia a intenzita
extrémnych poveternostných udalostí. Či už to sú vlny horúčav, záplavy
alebo suchá. Toto sú priame dôsledky
klimatickej zmeny. Existujú však aj
nepriame. Mesto je totiž akýsi veľmi
nahustený organizmus, kde sú ko-
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munikačné kanály a komunikácie na
seba naviazané. Porucha ktorejkoľvek z týchto štruktúr môže znamenať
omnoho hlbší kolaps.
Je jasné, že čím sa bude priemerná
teplota zvyšovať, tým sa bude zvyšovať aj frekvencia a intenzita týchto
udalostí. Vidíme to už dnes, keď si to
porovnáme s obdobím päť až sedem
rokov dozadu. Nikto nevie, čo bude pre
mestá znamenať zvýšenie priemernej
teploty o štyri stupne. Je tam mnoho
faktorov. Keby malo otepľovanie pokračovať tak ako doteraz, mestá sa dostanú do veľmi nepriaznivej situácie.
Či už sa to týka zdravia obyvateľstva,
sociálneho systému, životného prostredia alebo ekonomiky v mestách.
Prečo sa klimatická zmena viac prejavuje v mestách ako na vidieku?
Je to dané charakterom územia.
Spevnené plochy prispievajú k zosilneniu efektu mestského tepelného
ostrova a k vlnám horúčav. Odtok
vody je omnoho rýchlejší. V mestách
je zároveň omnoho väčšia hustota
obyvateľstva a množstvo zraniteľných
skupín. Je to podobné ako s koronavírusom. Čím väčšia hustota a čím viac
zraniteľných skupín, tým je väčšie riziko. Urbanizácia spôsobuje, že sa zaberajú zelené a priepustné plochy, čo
ďalej zhoršuje situáciu.
O akých veľ kých mestách sa rozprávame? Existuje hranica, napríklad
počtu obyvateľov alebo zastavanosti
územia, za ktorou sa zmeny klímy
začnú prejavovať silnejšie?
Hranice existujú. Je to vidno aj v
celosvetovom meradle. Ak príde hurikán a zasiahne mesto s tromi miliónmi
obyvateľov, spôsobí to obrovské škody.
Počet obyvateľov je dôležité kritérium.
Čím viac, tým väčšie ohrozenie. Ak to
premietneme na slovenské pomery,
oddelil by som Bratislavu a Košice. Tam
sú následky klimatickej zmeny cítiť
najviac a môžu napáchať väčšie škody.
Opatrenia môžu robiť všetky obce, ale
mestá s viac ako 20 tisíc obyvateľmi by
sa nimi mali veľmi vážne zaoberať.
Video zverejnené na stránke vášho inštitútu hovorí, že „kľúčovým hráčom
procesu adaptácie na zmenu klímy by
mala byť samospráva”. Považujete samosprávu pri adaptácii na klimatickú
zmenu za dôležitejšiu než štát?
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V každom meste sa riešia dva procesy. Prvým je mitigácia (zmiernenie
klimatickej zmeny, pozn. red.) – napríklad otázka znižovania skleníkových
plynov alebo ich pohlcovanie. Týmto
mesto prispieva k celosvetovému úsiliu. Druhým procesom je adaptácia,
ktorá súvisí s lokálnymi, priamymi
dôsledkami klimatickej zmeny. Nie je
to však len prispôsobenie sa dnešným
dopadom, ale aj príprava na budúce
udalosti. Adaptácia sa musí dívať za
horizont. Treba predpokladať, aj s určitým stupňom neistoty, ako sa klíma
a jej dopady budú meniť. Podľa toho si
mesto musí nastaviť plánovacie aj rozhodovacie procesy.
Ťažko povedať, či je dôležitejší štát
alebo samospráva. Štát má vytvárať
prostredie, v ktorom mesto prijíma
opatrenia. Prostredie je tvorené strategickým rámcom a národnou legislatívou. Mesto má prijímať konkrétne
adaptačné opatrenia na základe vlastnej stratégie, šitej na mieru danému
mesto.
Aké podmienky vytvára štát pre
mestá?
Vypracovala sa Národná adaptačná stratégia a Akčný plán pre jej implementáciu, hoci ten ešte nie je schválený. Súčasťou oboch je časť sídelné prostredie, ktoré je priamym nasmerovaním miest v tejto oblasti. Vytvorená už
je aj národná Nízkouhlíková stratégia,
takže koncepčné prostredie pre aktivity miest v oblasti zmeny klímy je nastavené, aj keď nie úplne ideálne. Čo
na národnej úrovni chýba, je takzvaná
klimatická legislatíva. Teda zákony,
ktoré by boli priamo zamerané na reakciu na zmenu klímy. Rovnako do
existujúcich alebo pripravovaných zákonov je potrebné explicitne zapracovať klimatické záležitosti. Mestá by sa
následne mohli podľa nich nielen riadiť, ale mohli by na nich postaviť celú
svoju lokálnu klimatickú legislatívu.
Na druhej strane aj samosprávy
miest by mohli v existujúcom prostredí konať omnoho proaktívnejšie. Na
rozdiel od štátnej správy, samosprávy môžu robiť čokoľvek, čo im zákon
nezakazuje. Žiaľbohu na Slovensku
hovoríme iba o zlomku miest, ktoré
sa klimatickou zmenou komplexne
a systematicky zaoberajú.
Čo môže štát robiť lepšie?
V prvom rade, štát mal konať skôr.

Celý proces sa mohol spustiť možno
pred desiatimi rokmi. Už v tom čase
bolo jasné, že zmena klímy je najväčšia
rozvojová výzva, a nielen pre mestá. V
rámci aplikovaného výskumu Karpatského rozvojového inštitútu sme priebežne navrhovali a navrhujeme oblasti, ktoré by sa mali zmeniť. Žiaľbohu
tieto boli doteraz minimálne reflektované na národnej úrovni, respektíve
na úrovni takzvanej špecializovanej
organizácie pre oblasť životného prostredia, ktorou je Slovenská agentúra
životného prostredia. Ide napríklad
o metodiku prípravy hodnotenia zraniteľnosti miest na dopady zmeny klímy, o prípravu mechanizmu odbornej
pomoci mestám v oblasti reakcie na
zmenu klímy, o kvalitný benchmarkingový systém, ktorý by mestám
ukázal, v ktorej oblasti je potrebné sa
zlepšiť a viacero ďalších. Ako som už
spomenul, chýba nám zákon o klíme,
ktorý by vytvoril priestor pre aktualizáciu ďalších relevantných zákonov.
Ďalšia vec sú financie. Štát by mal
v rámci Envirofondu vytvoriť omnoho väčší priestor pre adaptačný proces v mestách. Vstupujeme do nového
programového obdobia čerpania eurofondov. Je tam pomerne veľký balík
vyčlenený na klimatické opatrenia. Je
čas, aby si vytvárali klimatické koncepcie a na ich základe mohli eurofondy úspešne čerpať.
Ktoré slovenské mestá sú príkladmi
dobrého prístupu k zmene klímy?
Z hľadiska pripravenosti a aktivít
na prispôsobenie sa dopadom zmeny
klímy by som samosprávy rozdelil do
piatich skupín. Prvá sa problematikou
ešte ani nezačala zaoberať. Druhá sa
už pripravuje na vypracovanie komplexného prístupu, tretia na ňom už
pracuje, štvrtá má dokončené plány,
ale ešte ich neimplementuje a piata je
tá, ktorá plány implementuje, a nastavila si vhodné inštitucionálne, regulačné a podporné mechanizmy.
Do prvej skupiny patrí veľmi veľa
slovenských miest. Z tých miest, s ktorými nejakým spôsobom spolupracujeme by som do druhej skupiny zaradil
napríklad Martin alebo Žilinu. Tie už
robia konkrétne kroky, aby v ďalšom
roku mali v rozpočte zdroje na systematický adaptačný proces. V strednej
skupine je napríklad Hlohovec, ktorý
systematicky pracuje na adaptačnom
pláne. Podobným príkladom sú aj
Košice. V štvrtej skupine je bratislav-
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ská mestská časť Karlova Ves, kde už
majú hotové hodnotenie zraniteľnosti a Adaptačný plán, vrátane akčného
plánu. S niektorými opatreniami už
dokonca začali. Podľa názoru Karpatského rozvojového inštitútu je doteraz najlepším príkladom Trnava. V
Trnave nielen vypracovali Adaptačnú
stratégiu a patričný akčný plán, ale aj
v jeho zmysle aktívne implementujú
opatrenia. Vytvorili tiež pozíciu klimatického manažéra na mestskom
úrade, dotačnú schému pre verejnosť a
podobne. Dopady zmeny klímy na svoje mesto berú vážne.

Keby som to mal zjednodušiť, na
vrchu mestskej klimatickej politiky
stojí vízia, pod ňou sú zásady a princípy, ktoré chce mesto v oblasti zmeny
klímy dodržiavať, nasleduje Mitigačná a Adaptačná stratégia a na konci je
spoločný Akčný plán a jej realizačný
mechanizmus.

Ako by mala vyzerať správna mestská klimatická politika?

Mitigačná a Adaptačná stratégia
riešia v podstate úplne iný problém.
Keď budeme znižovať skleníkové plyny, prejaví sa to možno za niekoľko
desaťročí. Aj keby sme dnes zastavili
celú ekonomiku, nepohlo by sa jediné
auto a žiadna továreň by nefungovala,
otepľovanie by ešte istý čas prebiehalo. Pri mitigácii ide o investíciu do budúcnosti, aby sa priemerná teplota na
Zemi skutočne nezvýšila o štyri, či o
viac stupňov Celzia. Na druhej strane,
adaptácia na dopady zmeny klímy je
krátkodobý a strednodobý proces. Je to
príprava napríklad na extrémy počasia – búrky, horúčavy, suchá, na predlžovanie peľovej sezóny, či na nové typy
chorôb. Zároveň ide pre dané mesto a
okolie o čisto lokálny problém. Mitigácia je naopak celosvetovým úsilím.
Napriek tomu sa tieto dve veci
spájajú. Ako som spomenul existujú
opatrenia, ktoré prispievajú k mitigácii aj k adaptácii, príkladom je strom,
ktorý polhcuje oxid uhličitý a aj tieni
a ochladzuje. Sú však opatrenia, ktoré
sú čisto mitigačné, napríklad zvýšenie energetickej efektívnosti, alebo
adaptačné, napríklad tienenie priestoru technickými prostriedkami. Sú aj
takzvané vylučujúce opatrenia, ktoré
pomáhajú pri adaptácii, ale prispievajú k zhoršovaniu stavu klímy. Tu
možno ako príklad uviesť inštaláciu
klimatizácie na miestach, kde je to nevyhnutné, napríklad v nemocniciach.

Mala by mať dva piliere. Jeden je mitigačný. To znamená, že mesto by malo
čo najviac znižovať emisie skleníkových plynov – najmä oxidu uhličitého.
K tomu by malo mesto vypracovať jasnú stratégiu postavenú na číslach. Musí
byť jasné, koľko emisií mesto vytvára a
v ktorých sektoroch. Dôraz by mal byť
práve na kritické sektory, v ktorých sa
vytvára najviac emisií.
Druhý pilier je adaptačný. Jeho
nevyhnutnou súčasťou je štúdia zraniteľnosti na prioritné dopady zmeny
klímy, či už ide o priestorovú (plošnú)
zraniteľnosť častí mesta alebo o zraniteľnosť jednotlivých sektorov – napríklad dopravy, vodného hospodárstva a
podobne. Nemožno zabudnúť na hodnotenie zraniteľnosti procesov mesta
na dopady zmeny klímy. Na základe
tejto štúdie je potom možné postaviť
stratégiu adaptácie. Ak štúdia zraniteľnosti chýba, opatreniam bude chýba odôvodnenie.
Samotná klimatická politika by
mala do určitej miery zlučovať tieto
dva piliere. Minimálne v časti konkrétnych opatrení a aktivít, ktoré
mesto vykonáva. Mesto potom môže
vyberať opatrenia, ktoré majú nielen
mitigačný, ale aj adaptačný charakter.
Typickým príkladom sú napríklad zelené strechy, výsadba zelene, izolácia
budov, či informačná kampaň. Dôležité je povedať, že tieto aktivity by
mali byť riadené samosprávou mesta
spoločne. To znamená, vytvoriť jedno
spoločné koordinačné oddelenie aj v
nadväznosti na útvary hlavného architekta, či strategického oddelenia.
Neoddeliteľnou súčasťou klimatickej
politiky mesta sú zásady a princípy,
ktoré musia rešpektovať všetci obyvatelia či podnikatelia v meste.

Ide mitigačná a adaptačná stratégia
automaticky ruka v ruke? Pýtam sa
najmä na to, či sa v niektorých prípadoch môžu opatrenia pri jednotlivých stratégiách vylučovať.

Keď prejdeme ku konkrétnym adaptačným opatreniam s cieľom znížiť
teplotu v meste, hovorí sa najmä o
vysádzaní zelene. Stačí to?
Vôbec to nestačí. Ukazuje sa, že
najmä v urbanizovanom prostredí a
centrách miest často ani zeleň nie je,
kde vysádzať. Rovnako je jasné, že

dôležitým prvkom v mestách je cirkulácia vzduchu či prevetrávanie. Je
nevyhnutné dbať, aby tieto vzduchové
kanály boli rešpektované pri výstavbe,
teda územnom plánovaní. Nedostatok
miest na novú zeleň niektoré mestá riešia takzvaným zeleným pásom (green
belt, pozn. red). Takto to je napríklad v
Košiciach, ktoré sú obkolesené lesmi,
ktoré treba zachovať a zveľaďovať. Zeleň by sa v tomto prípade mala vysádzať
hlavne do tohto zeleného pásu s cieľom ochladzovať mesto. Existuje však
aj iný prístup, takzvané zelené srdce
(green heart, pozn. red.), pri ktorom je
zeleň vysádzaná v strede mesta, ak to
usporiadanie mesta dovolí. Nie všetky mestá, to však môžu robiť, a preto
sa niektoré prikláňajú k zahusťovaniu
stromov v parkoch, aby pokrytie korunami stromov dosiahlo 50 až 60 percent. Pri novovysádzanej zeleni je však
potrebné uvažovať aj nad tým, ako ju
mesto bude počas dlhých období sucha
udržiavať a zavlažovať.
Pri znižovaní tepla tu však máme
aj ďalšie dôležité opatrenia, ako je tienenie veľkých plôch. V Španielsku napríklad používajú plachty nad rušnými ulicami. Niektoré mestá na Slovensku začali so zavlažovaním ulíc. Zeleň
samotná je len jednou z častí riešenia.
Musíme hľadať aj ďalšie.
Niektoré svetové metropoly, ale napríklad aj Bratislava zaznamenávajú z dôvodu zvýšených výdavkov na
život v meste odliv obyvateľstva do
okrajových častí. Čo to znamená pre
schopnosť samospráv reagovať na
zmenu klímy?
Existujú dva základné princípy
ako mesto budovať. Zjednodušene povedané, buď sa môže budovať do výšky
alebo do strán. V oboch prípadoch tu
máme problém. Pri budovaní mesta
do výšky – teda takzvanom kompaktnom meste – sa síce znižujú nároky na
dopravy, služby a znižuje sa spotreba
energie, a tým aj produkcia oxidu uhličitého. Zmenšuje sa však aj priestor na
adaptačné opatrenia, ako sú napríklad
nové veľké parky. Pri budovaní mesta
do strán zase dochádza nielen k zaberaniu pôdy v okolí, ale aj k vyšším nárokom na energie. Nedá sa povedať, čo
je správny prístup. Urbanisti, územní
plánovači a architekti už túto otázku
riešia a hľadajú čo najoptimálnejšie
prístupy a kompromisy. n
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Košice myslia boj proti
klimatickej zmene vážne.

Ako vyzerá ich klimatická politika?
A u t o r : M i c h a l H u d e c | E U R A C T I V. s k

Košice sa v roku 2023 chcú stať európskym zeleným hlavným mestom.
[Pixabay]

K

ošice sa v roku 2023 uchádzajú o titul európskeho zeleného
hlavného mesta. Už samotná
prihláška môže tamojšiu situácia zlepšiť a nasmerovať východoslovenskú

metropolu na správnu cestu v boji s
dopadmi klimatickej zmeny, tvrdia
predstavitelia mesta aj odborníci.
Titul európske zelené hlavné mesto
sa každoročne udeľuje mestu, ktoré sa

aktívne usiluje o zlepšenie životného
prostredia a prichádza s vlastnými
inovačnými riešeniami. Budúci rok
ním bude francúzsky Grenoble. Ešte
minulý rok košická samospráva predstavila Zelenú víziu mesta Košice do
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roku 2030, ktorá stanovila rámcové
ciele v oblasti životného prostredia. Do
roku 2030 chcú mať vyrovnanú teplotu medzi mestom a jeho okolím, maximálne využívať, chrániť a obnovovať vlastné prírodné zdroje, zavádzať
ekoinovácie, ktoré zároveň povedú k
vyššej zamestnanosti, a byť vzorom v
ochrane klímy a verejnej zelene.
„Účasť v súťaži o Európskeho hlavného zeleného mesta chápeme aj ako
záväzok trvalo sa usilovať o zlepšenie
životného prostredia v meste a presadzovanie zelených riešení v prospech
všetkých obyvateľov Košíc” uviedol
pre EURACTIV.sk košický viceprimátor Marcel Gibóda.
Podobne kandidatúru vníma aj
Andrej Šteiner – riaditeľ Karpatského rozvojového inštitútu, ktorý sídli
v Košiciach a podieľal sa na príprave
prihlášky. „Prihláška je len nástroj,
aby ľudia začali zodpovedne premýšľať, a aby zelené mesto brali vážne,”
uviedol Šteiner.
Košice prihlášku do súťaže podali
minulý rok. Vzhľadom na konkurenciu je to pomerne neskoro.
„Mestá vyspelejšie ako Košice podávali prihlášku s časovou rezervou
troch, štyroch či dokonca piatich rokov. Situácia v meste je podľa Šteinera „na zaplakanie”. Práve preto je však
prihláška dôležitá.

O 40 PERCENT MENEJ
EMISIÍ DO 2030
Správna mestská klimatická politika by podľa Šteinera mala mať dva
piliere – mitigačný a adaptačný. V
mitigačnom ide najmä o znižovanie
emisií skleníkových plynov, teda snahu spomaliť otepľovanie. Adaptačný
je o príprave na dôsledky klimatickej
zmeny ako sú vlny horúčav, záplavy,
či suchá. Košice sa momentálne nachádzajú v štádiu príprav relevantných dokumentov. Samospráva už
aktívne pracuje na oboch pilieroch.
Východoslovenská metropola v
decembri roku 2019 pristúpila k Dohovoru primátorov a starostov. V rámci
neho sa mesto zaviazalo znížiť do roku
2030 emisie oxidu uhličitého najmenej o 40 percent. Mesto to chce dosiahnuť najmä zvyšovaním energetickej
efektivity a rozsiahlejším využívaním
obnoviteľných zdrojov energie. Okrem
Košíc k Dohovoru pristúpilo ďalších 39
slovenských miest. Z krajských miest
sú nimi Bratislava, Prešov, Nitra a Trnava. Cieľom Dohovoru je prispieť k
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znižovaniu emisií nad rámec požiadaviek Európskej únie.
Signatári Dohovoru sa pristúpením zaväzujú vypracovať Akčný plán
pre udržateľnú energiu a zmenu klímy (SECAP). Košice ho chcú mať hotový do konca roku 2021. SECAP zahŕňa
analýzu geografických, demografických a energetických špecifík mesta,
jasný cieľ zníženia emisií a opatrenia,
ktoré chce mesto pri jeho plnení prijať. Po zverejnení košického Akčného plánu budeme presne vedieť, aké
opatrenia chce samospráva prijať a
kedy tak chce urobiť.
Košice okrem SECAP pripravujú
strategický dokument rozvoja mesta
a jeho okolitých obcí. Jeho cieľom je
naplánovať využitie rozvojového potenciálu jadra Košíc a jeho zázemia.
„Zmyslom je podporiť spoločné reflektujúce potreby mestského územia
a susediacich obcí vo všetkých oblastiach rozvoja s dôrazom aj na zelené
témy. Takýto rámec pre prípravu stratégie je dôležitý aj z hľadiska pripravenosti mesta a susediacich obcí na
nové programové obdobie (čerpania
eurofondov) Európskej únie 2021 až
2027,” vysvetlil Gibóda.
Spolupráca s okolitými obcami je
dôležitá aj preto, že hoci počet obyvateľov Košíc v uplynulých rokov
mierne klesá, v okrese Košice-okolie
naopak stúpa. Odliv obyvateľstva z
mesta do okolitých oblastí zažívajú aj
iné veľké mestá. Na Slovensku najmä
Bratislava.

DETAILNÁ ANALÝZA
ZRANITEĽNOSTI
Základom adaptačného piliera
mestskej klimatickej politiky bude
Adaptačný plán postavený na analýze
zraniteľnosti. Tá by mala vypichnúť
miesta a sektory, v ktorých mestám
hrozí najväčšie nebezpečenstvo dopadov klimatickej zmeny.
Analýza zraniteľnosti Košíc je už
hotová. Zatiaľ v ešte nezverejnenej,
pracovnej verzii.
„V porovnaní s Bratislavou je (analýza zraniteľnosti) nielen spracovaná
omnoho detailnejšie, ale je zameraná
nielen na priestorové hodnotenie zraniteľnosti, ale aj na hodnotenie zraniteľnosti procesov a sektorov. Navyše
využíva inú metodiku, ktorá je založená jednak na komplexnom modelovaní expozície horúčav a prívalových
zrážok, ale aj viacerých faktorov citli-

vosti a adaptívnej kapacity,” spresnil
Gibóda.
Samospráva na tomto dokumente
pracovala s pomerne veľkou účasťou
verejnosti a okolitých obcí. Koncom
minulého roku mesto požiadalo svojich obyvateľov, aby vyplnili pocitovú
mapu mesta. V nej mali zaznamenať
miesta, na ktorých sa počas vĺn horúčav cítia nepríjemne a naopak. Tento
rok samospráva pravidelne organizovala stretnutia s predstaviteľmi mestských častí a priľahlých obcí.
Spolupráca s mestskými časťami
je nanajvýš dôležitá pre identifikáciu špecifických problémov, ktorým
jednotlivé oblasti čelia. Z analýzy
napríklad vyplýva, že sídlisko Dargovských hrdinov je postavené v pomerne nestabilnom kopci a často bojuje so zosuvmi pôdy. To znemožňuje
vysádzanie a pestovanie vysokých
stromov, ktoré by oblasť ochladzovali. Mesto preto navrhlo využívanie
plachtových tienidiel. Mestskú časť
Ťahanovce naopak ohrozujú povodne
a záplavy.
Príprava plánovacej časti Adaptačného plánu sa už začala. Jeho súčasťou bude presný plán opatrení.
Kompletný plán by mal hotový do
siedmich až ôsmich mesiacov.

TRANSPARENTNOSŤ NA
PRVOM MIESTE
Mesto chce s transparentnou klimatickou politikou pokračovať. Už
dnes existuje projekt Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice, známejší pod
skratkou Košice ±40 °C. Samospráva
na ňom spolupracovala s Karpatským
rozvojovým inštitútom.
Na internetovej stránke projektu
mesto pravidelne informuje o klimatických opatreniach a aktualitách.
Do svojich aktivít pritom pravidelne
zapája aj občanov, či už organizáciou
podujatí alebo anketami.
Okrem toho mesto nedávno začalo formovať Partnerstvo pre podporu
adaptácie na dopady zmeny klímy v
meste Košice – PAKT.
„Ide o dobrovoľnú multispektrálnu platformu inštitúcií, ktoré sú znepokojené nedostatočnou reakciou na
zmenu klímy v meste Košice, zaujímajú sa o jej zlepšenie a súčasne majú
záujem aktívne sa podieľať na tvorbe
a implementácii Klimatickej adaptačnej politiky pre mesto Košice s dôrazom na oblasť svojho pôsobenia,” vysvetlil Gibóda. n
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Priemysel na Hornej Nitre zničil
aj rieku. Samosprávy na problém
upozorňujú, konať musí štát
A u t o r : M i c h a l H u d e c | E U R A C T I V. s k

Práca na preložení koryta rieky Nitra v roku 2008. [TASR/Pavol Remiáš]
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M

iestne samosprávy dlhodobo
upozorňujú na žalostný stav
rieky Nitra. Tá je najmä z dôvodu priemyselnej činnosti na Hornej
Nitre jednou z najznečistenejších riek
na Slovensku. Štát musí kvalitný stav
rieky zabezpečiť do roku 2027.
Rieka Nitra bola kedysi obľúbeným zdrojom osvieženia počas teplých letných mesiacov. Dobové fotografie, ktoré zozbieral Klub priateľov
Nitry, ukazujú brehy plné života. Kúpanie v rieke bolo kedysi bežné, dnes
je zakázané. Rovnako sa nesmú konzumovať ani ryby z rieky.
Viaceré štúdie ukázali, že Nitra je
jednou z najznečistenejších riek na
Slovensku. Podľa Slovenského vodohospodárskeho podniku za to môže
najmä priemyselná činnosť na Hornej
Nitre a poľnohospodárstvo na dolnom toku.
Žalostný stav rieky vyburcoval k
aktivite aj miestne samosprávy. Na
problém dlhodobo upozorňuje mesto
Partizánske, ktoré je prvým, ktorým
rieka preteká po Novákoch a Zemianskych Kostoľanoch. Partizánske sa v
spolupráci s ďalšími organizáciami
podieľa na pravidelnom monitorovaní kvality vody. Pri revitalizácii rieky
však musí konať štát.
Podľa smernice Európskej komisie o vode musí štát zabezpečiť dobrú
kvalitu vôd do roku 2027. Slovensko
by malo povedať, ako to chce dosiahnuť v novom Vodnom pláne na roky
2022 až 2027.

AKO VEĽMI JE RIEKA
ZNEČISTENÁ?
Rieka Nitra je podľa Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity jednou
z najnečistenejších riek na Slovensku.
V roku 2017 tím vedcov z Univerzity
zverejnil štúdiu, ktorá analyzovala
brehové sedimenty rieky. Výskumníci v nich našli nadmerné množstvo
ťažkých kovov.
Štúdia konštatuje, že Nitra je znečistená zinkom, kadmiom a ortuťou.
Najväčším problémom je ortuť. Vďaka podobným štúdiám z rokov 2011
a 2012 mohli autori svoje závery zasadiť do časového rámca. Na celom
toku rieky zistili, že miera znečistenia stúpa.
Množstvo ťažkých kovov, ktorý-
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mi je rieka kontaminovaná zasahuje
aj vodné živočíchy v rieke. Vedecký
tím v rokoch 2015 a 2016 sledoval
množstvo ťažkých kovov v svalovine
vybraných rýb. Výsledky ukázali vysoké hodnoty ortuti, kadmia a olova
v svalovine jalca hlavatého, ktorý
je obľúbeným rybárskym úlovkom.
Namerané hodnoty kovov boli také
vysoké, že hneď dve smernice Európskej komisie neodporúčajú tieto ryby
konzumovať.
Organizácia Greenpeace sa do
roku 2018 znečisteniu Nitry pravidelne venovala. Aj ich analýzy viackrát potvrdili, že v rieke je nadmerné množstvo ortuti, kadmia a olova. Nariadenie vlády stanovuje ako
najvyššiu prípustnú koncentráciu
ortuti v povrchových vodách 0,07
mikrogramu na liter. Pracovníci Greenpeace namerali koncom roku 2017
na troch miestach pri Novákoch, Zemianskych Kostoľanoch a Partizánskom hodnotu od 6,07 do 1,01 mikrogramu na liter.
Nitra sa navyše vlieva do Váhu a
ten do Dunaja. Znečistenie sa dostáva
aj do týchto vodných tokov.

NESLÁVNE ZNÁMA HORNÁ
NITRA
Nitra pramení na juhovýchodnej
strane Lúčanskej Malej Fatry. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP)
pre EURACTIV.sk uviedol, že znečistenie sa začína už pomerne vysoko na
svojom toku, blízko prameňa. Z toho
vyplýva, že hlavná časť znečistenia
pochádza z Hornej Nitry, ktoré je neslávne známe svojou aktívnou ťažobnou činnosťou.
Štúdia poľnohospodárskej univerzity za významné zdroje znečistenia
rieky označila tamojšie priemyselné
podniky, najmä chemickú továreň v
Novákoch, Hornonitrianske bane a
Elektráreň Nováky. Tento rok koncom mája sme si pripomenuli 55.
výročie pretrhnutie hrádze s popolčekom v Zemianskych Kostoľanoch.
Išlo o prvú haváriu, ktorá významne
ovplyvnila rieku. Do Nitry a okolia
sa vtedy dostalo približne 1,5 milióna
metrov kubických popolčeku s vysokým obsahom toxických látok. Popolček pochádzal z elektrárne Nováky.
„Obávam sa, že rieka Nitra z toho
môže byť znečistená vo významnej
časti jej koryta,” uviedol Juraj Melichár z občianskeho združenia Priate-

lia Zeme-CEPA pre EURACTIV.sk
Nižšie na toku k znečisteniu prispieva poľnohospodárska činnosť a
niektoré kapacitne preťažené čističky
odpadových vôd. Poľnohospodárstvo
a čističky sú najmä zdrojom nutrientov – dusíka a fosforu. Tie prispievajú k rozmnožovaniu rias, ktoré vodu
pripravujú o kyslík, a tým negatívne
ovplyvňujú riečny ekosystém.
„Pôvodné spoločenstvá vodných
živočíchov sú nahrádzané výrazne
ochudobnenými
spoločenstvami,
ktoré sú nenáročné na obsah kyslíka
vo vode,” povedal pre EURACTIV.sk
Tomáš Derka z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Pozitívom je, že v uplynulých rokoch sa podarilo rekonštruovať niektoré veľké komunálne čističky – v
Nitre, Topoľčanoch, Partizánskom či
Nových Zámkoch, vďaka čomu sa príliv nutrientov do rieky znížil.

TRANSFORMÁCIA HORNEJ
NITRY BY SA NA RIEKU
MALA ZAMERIAVAŤ VIAC
Znečistenie Nitry a jej prítokov
priznáva aj Akčný plán pre transformáciu Hornej Nitry. „Znečistenie
pôdy, riek Nitra, Handlovka a ďalších, možné znečistenie podzemných
vôd a v neposlednom rade vzduchu je
výsledkom dlhodobej priemyselnej
činnosti v regióne, najmä spaľovaním
hnedého uhlia, jeho ťažbou a aktivitou ťažkého, najmä chemického priemyslu,” píše sa v Akčnom pláne.
V pláne sa ďalej píše, že ,,s útlmom
banskej činnosti a spaľovania hnedého uhlia bude postupne dochádzať k
uzatváraniu jednotlivých baní a rekultivácii oblastí zasiahnutých touto
činnosťou podľa platnej legislatívy”.
Rekultivácia rieky Nitra sa však v zozname konkrétnych projektov nespomína. Iná zmienka o rieke v Akčnom
pláne nie je.
Melichár vysvetlil, že Akčný plán
by sa mal viac zameriavať na udržateľné alternatívy v energetike – znižovanie energetickej potreby a rozvoj
miestnej, udržateľnej a bezpečnej nefosílnej energetiky.
,,V posledných rokoch sme z národnej strany videli skôr pokusy o
ochranu ekonomických a sociálnych
hodnôt namiesto dôslednej ochrany
prírody,” uviedol.
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Vláda Igora Matoviča by podľa
neho mala podporiť udržateľné predchádzanie vzniku odpadov a ich recykláciu namiesto spaľovní odpadov,
z ktorých zostávajú skládky toxického odpadu. Tie by totižto podobne
mohli prispievať k znečisteniu rieky
a životného prostredia ak by ich v regióne postavili.
,,Taktiež dúfame, že vláda sa postará o revitalizáciu rieky Nitra v súlade s environmentálnym právom,”
doplnil.

SAMOSPRÁVA NEMUSÍ PRI
STAVE RIEK LEN ČAKAŤ
Správu vodných tokov má na starosti Slovenský vodohospodársky
podnik. Opatrenia k revitalizácii rieky
by mal zabezpečovať štát. Samosprávy
majú len obmedzené možnosti, ako
môžu nepríjemnú situáciu zlepšiť. To
však neznamená, že nemôžu robiť nič.
Príkladom je Partizánske.
,,V minulom volebnom období začalo mesto Partizánske spolupracovať
s organizáciou Greenpeace s cieľom
pravidelne monitorovať stav vody v
rieke Nitra, informovať verejnosť ako
laickú, tak aj odbornú a apelovať na
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štát, na Ministerstvo životného prostredia a Inšpekciu životného prostredia SR, aby začali riešiť závažný stav,
ktorý sa tu na toku odohráva,” povedal primátor Partizánskeho Jozef Božík minulý rok pre TASR.
Božík avizoval, že aj keď samospráva momentálne zabezpečuje len
analýzu vody, do budúcna pripravuje
aj analýzu sedimentu. Či sa tak už deje
jasné nie je. Primátor na otázky portálu EURACTIV.sk o aktivitách samosprávy v snahe zlepšiť environmentálnu situáciu rieky neodpovedal.
Pozitívnu úlohu zohral aj Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý v
roku 2018 zablokoval rozšírenie ťažby
uhlia v Novákoch. V rámci rozšírenia
sa počítalo aj s ďalším preložením koryta rieky. Koryto sa v minulosti prekladalo už niekoľkokrát. Naposledy v
roku 2008, keď sa uvoľňovalo miesto
pre 11. ťažobný úsek hornonitrianskych baní.

SMERNICA O VODE
PREŽILA
Európska komisia koncom júna
oznámila, že jej Rámcová smernica

o vode zostáva v platnosti. Posledné
dva roky totiž prechádzala procesom
takzvaného ,,fitness checku”, keď Komisia skúmala či nastavenie smernice plní stanovené ciele a zodpovedá
aktuálnej situácii.
Za zmenu smernice sa postavila priemyselná lobby. Tá tvrdila, že je
v rozpore s cieľmi Európskej zelenej
dohody. Smernica totiž počíta s prísnou ochranou vôd, ktorá by údajne
bránila niektorým projektom v záujme ochrany klímy.
„Rozhodnutie Európskej komisie
je dobrá správa, na ktorú teraz musia reagovať členské štáty Európskej
únie, vrátane Slovenska. Aj Slovensko
v týchto dňoch pripravuje nový Vodný
plán na roky 2022-27. A práve rok 2027
je podľa smernice hraničný rok. Dovtedy musia krajiny dosiahnuť dobrý
stav svojich vôd. Ak chceme cieľ splniť, musia vo Vodnom pláne dominovať revitalizácie a zelené opatrenia,”
uviedla riaditeľka slovenskej vetvy
Svetového fondu na ochranu prírody
(WWF) Miroslava Plassmanová. n
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Rómovia v Rudňanoch žijú
pri skládkach na zamorenej pôde.
Situácia sa zlepšuje len pomaly
A u t o r : M i c h a l H u d e c | E U R A C T I V. s k

Osada Pätoraká v Rudňanoch. [TASR/František Iván]

V

dvoch segregovaných rómskych osadách sú Rómovia
vystavení ťažkým kovom s rizikom dlhodobých následkov na ich
zdravie. Vyššia chorobnosť sa prejavuje najmä u detí. Štát aj samospráva o
probléme vedia dlhé roky, dosiaľ však
ponúkli len čiastkové riešenia.
Európska komisia predstavila
začiatkom októbra nový desaťročný plán na podporu Rómov v Európe.
Plán sa okrem podpory rovnoprávne-

ho postavenia rómskej menšiny a jej
začlenenia zameriava aj na zlepšenie
kvality bývania a životných podmienok, v ktorých mnohí Rómovia žijú. V
Európe žije približne desať až dvanásť
miliónov Rómov. Stratégia uvádza, že
ich integrácia a rozvoj je jedným z kľúčových prvkov potrebných pre úspech
ďalších iniciatív Komisie – vrátane Európskej zelenej dohody.
Žeľjko Jovanovič z Nadácie otvorenej spoločnosti zdôraznil, že opatrenia
Zelenej dohody musia byť prospešné
pre všetkých, vrátane tých najzraniteľnejších skupín, akými sú aj Rómovia.

Zároveň však dodal, že mnoho Rómov
je závislých na čiernej ekonomike a
opatrenia sa ich nedotýkajú. Iniciatívy ako Renovačná vlna im môžu len
ťažko pomôcť, keď mnohí z nich žijú v
čiernych stavbách.
„Prvý raz v nedávnej histórii
máme možnosť pozmeniť kurz transformácie tak, aby Rómovia boli jej súčasťou,” dodal.
S katastrofálnymi hygienickými
podmienkami bojujú aj mnohí slovenskí Rómovia. Mnohé z osád sú navyše
postavené v oblastiach s environmentálnymi záťažami, čo spôsobuje vyššiu
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chorobnosť miestnych obyvateľov. Jedným z najhorších príkladov sú rómske
osady pri obci Rudňany na Spiši.
Ako sa v týchto rómskych osadách
žije a čo robí miestna samospráva?

NEBEZPEČNÉ MIESTO
PRE ŽIVOT
Obec Rudňany sa nachádza na severovýchode Slovenského Rudohoria,
približne 15 kilometrov od Spišskej
Novej Vsi. Žije tu viac ako 4700 ľudí.
Rómovia tvoria viac než polovicu. Už
od svojho vzniku je obec spojená s baníctvom. Ťažilo sa tu niekoľko storočí.
Najväčší rozvoj Rudňany zaznamenali
po roku 1945, keď sa tu vybudoval nový
priemyselný závod na spracovanie železných rúd.
Hoci Rudňany vďačia baníckej činnosti za svoj rýchly rozvoj v druhej polovici 20. storočia, aj táto minca má svoju
odvrátenú tvár. Celá oblasť má dodnes
problém s ťažkými kovmi, najmä ortuťou. Tá unikala do ovzdušia zo starého závodu na tepelné spracovanie. Zo
vzduchu sa dostala do pôdy aj do vody.
Po uzavretí závodu na začiatku 90. rokov sa problém zlepšil, k sekundárnym
únikom ortuti však naďalej dochádza z
háld, ktoré tu po ťažbe zostali.
Keď z Rudnian vyrazíte smerom
na obec Poráč, narazíte na starý areál,
ktorý priemyselný závod v 50. rokoch
vybudoval pre svojich zamestnancov
– Pätoraká. Kedysi išlo o plnohodnotnú súčasť obce. V 70. rokoch však začala banská činnosť ohrozovať oblasť
zosuvmi pôdy v dôsledku banských
chodieb, ktoré sa pod osídlením nachádzali. Závod preto svojich zamestnancov presťahoval. Dnes v niekdajšom areály zostali len dve pôvodné budovy, do ktorej sa s tichým súhlasom
miestnej samosprávy a vedenia baní
presťahovali Rómovia. Tí pôvodne žili
v osade v centre obce.
V štúdii publikovanej na Prešovskej univerzite autori uvádzajú, že
dve pôvodné budovy administratívy
ťažobná spoločnosť ponechala na svojom mieste aj napriek tomu, že dostala
od štátu peniaze na ich demoláciu.
Pätoraká je dnes nebezpečným
miestom pre život. Okolo dvoch pôvodných budov stojí niekoľko načierno
postavených chatrčí. Žije tu približne
800 Rómov. Osada sa nachádza v závalom pásme bývalých baní na skládke banského odpadu v dôsledku čoho
je kontaminovaná ťažkými kovmi.
Obyvateľom najmä v jarných mesia-
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coch hrozia zosuvy pôdy, raritou nie
sú ani zaplavené obydlia. Kanalizácia
a vodovod sú iba vzdialeným snom. Jediným zdrojom vody je neďaleká studňa. Problémom sú aj odpadky, ktoré
hygienickú situáciu zhoršujú.

POMOHLA ÚNIA?
Juliana Krokusová z Prešovskej
univerzity sa životnému prostrediu v
rudnianskych rómskych osadách dlhodobo venuje. Miestne úrady podľa
nej až do roku 1989 nepodnikli k vyriešeniu situácie nijaké kroky. Situácia sa
začala meniť až za nového režimu a v
čase prístupového procesu do Európskej únie, ktorá tlačila na Slovensko,
aby situáciu riešilo.
V roku 2001 obec so štátnou pomocou zrekonštruovala administratívnu
budovu bývalej ťažobnej spoločnosti,
kam premiestnila najohrozenejších
Rómov. Nachádza sa niekoľko stoviek
metrov od Pätorakej. Aj tieto bytovky
sú však obklopené skládkami odpadu z
ťažby, a teda nevhodné na život. Podľa
Krokusovej došlo aj k niekoľkým ďalším
čiastkovým pokusom situáciu zlepšiť.
V čase pred a tesne po vstupe do
Únie sa samospráva aktívne snažila
podmienky v osade zlepšiť. V rámci
projektu TVOJ SPIŠ vznikol nový prístupový chodník, lavičky, postavila
sa dreváreň a prebiehali rôzne vyučovacie kurzy. Ďalšie bytovky sa skolaudovali v roku 2006. Následne sa však
iniciatíva zastavila a podmienky v Pätorakej sa ďalej zhoršovali. Katastrofálna hygienická situácia trvá dodnes.

VYŠŠIA CHOROBNOSŤ
Na opačnom konci Rudnian v smere na Markušovce nájdete areál niekdajšej továrne. Lokalita nesie meno
Zabíjanec. Preslávila sa najmä incidentom z roku 2015, keď približne 200
obyvateľov osady napadlo policajnú
hliadku.
„Oblasť slúžila ako miesto pre zber
rúd a dopravný uzol. V roku 1965 podnik presunul svoje aktivity k ťažobným lokalitám a táto zóna ostala opustená,” píše Krokusová. Aj táto lokalita
je významne znečistená banskou činnosťou. Na kopci nad osadou sa nachádzajú toxické skládky odpadov s vysokým obsahom ťažkých kovov, ktoré
zamorujú tunajšiu pôdu. Pozostatky
ťažkých kovov, olejov a iných materiálov môžu spôsobiť dlhodobé následky
na zdravie obyvateľov osady.

Zlá hygienická situácia sa podľa
medializovaných informácií prejavovala vyššou chorobnosťou miestnych
obyvateľov – najmä detí – v porovnaní
so zvyškom obce. Tú mohol okrem znečisteného prostredia spôsobiť aj chýbajúci prístup k pitnej vode, ktorý bol dlhé
roky ešte zložitejší ako v Pätorakej.
V roku 2007 obecná samospráva
vybudovala v osade pumpu. Miestni
obyvatelia ju však rýchlo poškodili a
znefunkčnili, pričom rozobrali aj odvodňovacie rúry. Na ďalší pokus musela osada čakať viac ako desať rokov.
Až minulý rok obec do osady umiestnila automat na pitnú vodu. Ten funguje na základe čipov, ktoré si obyvatelia každý mesiac za poplatok dobijú.
Rovnaký systém samospráva zvažuje
pre Pätorakú. Okrem Rudnian fungujú aj v iných slovenských osadách.

ČO ĎALEJ?
Ústava Slovenskej republiky vo
svojom šiestom oddiele garantuje každému občanovi “právo na priaznivé životné prostredie”. Krokusová dodáva,
že stav a kvalita životného prostredia
do značnej miery ovplyvňuje aj ich
rozvojový potenciál.
Ministerstvo životného prostredia eviduje Rudňany ako „pravdepodobnú environmentálnu záťaž”. Jej
odstránenie teda nemá najvyššiu prioritu. Minister životného prostredia
Ján Budaj (OĽaNO) však avizoval, že na
odstraňovanie týchto záťaží by mali
smerovať aj peniaze z plánu obnovy
EÚ. Ako veľa ich bude sa dozvieme,
keď ministerstvo financií zverejní
konkrétny návrh slovenského plánu.
Odstránenie toxických háld a
iných záťaží je však len prvým krokom
k zlepšeniu života miestnych Rómov.
Ďalšie by mal štát načrtnúť v národnej
stratégii pre integráciu Rómov, ktorý
musí predložiť podľa európskeho plánu na podporu Rómov do septembra
budúceho roku.
Konať však môže aj samospráva. V
inej štúdii Krokusová spoločne s Tomášom Pasternákom píšu, že „banícke obce po ukončení ťažby prežívajú
značný útlm, ba priam až úpadok. Pre
opätovný rozvoj je nevyhnutné nájsť
nové hospodárske aktivity substituujúce banskú činnosť”. To sa zatiaľ
Rudňaňom darí len ťažko. Ich lokalita
v prostredí Volovských vrchov však
dáva nádej na rozvoj letného aj zimného turizmu. Rudňany tiež môžu ťažiť z
bohatej banskej histórie. n
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Zelené projekty
slovenských samospráv

Zelené projekty
slovenských samospráv
Slovenské zelené projekty, ktorými sa slovenské samosprávy
prezentujú v novej iniciatíve Európskeho výboru regiónov
k zavádzaniu Európskej zelenej dohody na lokálnej úrovni.

Košický kraj

Model udržateľného poľnohospodárstva

Modelová farma na pestovanie
organickej zeleniny
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Farma používa systém AgroKruh –
jeho technická súčasť je zariadenie
na obrábanie pôdy v riadku v tvare
špirály (autor Ing. Ján Šlinský)

AgroKruh je inovatívna technológia
ekologického pestovania zeleniny
s minimálnymi energetickými
nárokmi, s možnosťou využitia
obnoviteľných zdrojov energie.
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Zelené projekty
slovenských samospráv

prezentujú v novej iniciatíve Európskeho výboru regiónov
k zavádzaniu Európskej zelenej dohody na lokálnej úrovni.
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Zdroje:
http://agrokruh.sk/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/agrokruh
https://web.vucke.sk/sk/novinky/ksk-chce-vytvorit-modelovu-farmu-pestovanie-zeleniny-vyuzitim-systemu-agrokruh.html

Košický kraj

Model udržateľného poľnohospodárstva
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Modelová farma na pestovanie
organickej zeleniny

Farma používa systém AgroKruh –
jeho technická súčasť je zariadenie
na obrábanie pôdy v riadku v tvare
špirály (autor Ing. Ján Šlinský)

AgroKruh je inovatívna technológia
ekologického pestovania zeleniny
s minimálnymi energetickými
nárokmi, s možnosťou využitia
obnoviteľných zdrojov energie.

Umožňuje vypestovať zdravú
zeleninu bez zhutňovania pôdy, bez
emisií z dieselových motorov
a v bio-kvalite.

Na rozlohe 2ha pôdy je možné
technológiou AgroKruh dopestovať
približne 25 ton hodnotnej zeleniny
so spotrebou len 4000 kWh
elektrickej energie ročne.

Košická župa podporuje rozširovanie
tohto modelu, čo môže pomôcť
regionálnemu rozvoju, pomôcť
malým pestovateľom a rozvíja
spoluprácu s odborne zameranými
strednými školami.

Zdroje:
http://agrokruh.sk/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/agrokruh
https://web.vucke.sk/sk/novinky/ksk-chce-vytvorit-modelovu-farmu-pestovanie-zeleniny-vyuzitim-systemu-agrokruh.html

Projekt obnovy krajiny od roku 2018

Modelová farma na pestovanie
organickej zeleniny
Cieľom programu je zmeniť prístup
pri obhospodarovaní lesnej
a poľnohospodársky využívanej
krajiny, ako aj urbánnej krajiny.
Farma používa systém AgroKruh –
jeho technická súčasť je zariadenie
na obrábanie pôdy v riadku v tvare
špirály (autor Ing. Ján Šlinský)
Opatrenia na zadržiavanie dažďovej
vody v krajine - príspevok
k obnoveniu procesov biodiverzity,
k zvýšeniu úrodnosti pôdy
a k zvýšeniu zásoby vodných zdrojov.

AgroKruh je inovatívna technológia
ekologického pestovania zeleniny
s minimálnymi energetickými
nárokmi, s možnosťou využitia
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zeleninu bez zhutňovania pôdy, bez
emisií z dieselových motorov
a v bio-kvalite.
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https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/agrokruh
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Prešov
Projekt obnovy krajiny od roku 2018

Projekt obnovy krajiny od roku 2018
Cyklotrasy

Cieľom programu je zmeniť prístup

Cieľom programu je zmeniť prístup
pri obhospodarovaní lesnej

infraštruktúry - stojanov na bicykle,
či krytých parkovacích zariadení
na bicykle.

15

Zriadenie 5 vodných rád v rámci
schváleného Programu obnovy
krajiny, ktoré formujú víziu
integrovanej ochrany vôd
v jednotlivých okresoch kraja.

Členovia vodných rád predstavitelia obecných, mestských,
regionálnych samospráv, orgánov
štátnej správy, podnikateľov,
aktivistov, dobrovoľníkov a verejnosti
- tvoria akčné plány integrovanej
ochrany vôd vo svojom území, ktoré
sa stanú súčasťou stratégie
územného rozvoja kraja.

Zdroj:
https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/program-obnovy-krajiny/

s prehľadom cyklistických trás.
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Zdroje:
https://www.cyklopo.sk/
https://www.presov.sk/cyklisticke-komunikacie.html

Bratislavský kraj
Ekocentrum Čunovo

Prešov

Cyklotrasy

Obnova klasicistického kaštieľa
v Čunove z 18. storočia (celého
areálu kaštieľa, vrátane záhrady
a sýpky) pre účely Ekoncentra environmentálno-vzdelávacie
centrum pre širokú verejnosť.

Systémový prístup pri budovaní
cyklotrás v meste - funkčná sieť cca
30 km cyklotrás.

Spájanie okrajových častí mesta
s centrom.

Budovanie doplnkovej cyklistickej
infraštruktúry - stojanov na bicykle,
či krytých parkovacích zariadení
na bicykle.

Zachovanie historicky cenných
architektonických prvkov pri využití
technológie obnoviteľných zdrojov
energie.

Cezhraničná spolupráca inštitúcií
a organizácií v oblasti ochrany
prírody, prírodného turizmu a ekoturistických služieb.

Spolupráca miestnej samosprávy
a BSK, ŠOP SR a neziskovej
organizácie Daphné.

Ekocentrum bude ponúkať aktivity
ako sú workshopy, vzdelávacie
programy pre žiakov a študentov,
exkurzie, dobrovoľnícke dni, letné
tábory, cezhraničné konferencie.

Mestom prechádza medzinárodná
trasa Eurovelo 11, spájajúca mesto
Prešov s mestom Veľký Šariš.

Audiosprievodca mesta Prešov
s prehľadom cyklistických trás.

Zdroje:
https://www.cyklopo.sk/
https://www.presov.sk/cyklisticke-komunikacie.html

Plánované dokončenie:
December 2022

Bratislavský kraj
Ekocentrum Čunovo

Zdroje:
https://www.youtube.com/watch?v=1_nswXg4WgQ
https://bratislavskykraj.sk/v-cunove-vznikne-ekocentrum-nielen-pre-bratislavsky-region/
http://www.cunovo.eu/wp-content/uploads/N%C3%A1vrh-expoz%C3%ADcie-Ekocentrum-%C4%8Cunovo.pdf

ZDROJ:
https://cor.europa.eu/sk/engage/Pages/green-deal.aspx
Spracovala: Zuzana Gabrižová
Autor infografiky: Daša Drapáková

S podporou: Obnova klasicistického kaštieľa
v Čunove z 18. storočia (celého
areálu kaštieľa, vrátane záhrady
a sýpky) pre účely Ekoncentra environmentálno-vzdelávacie
centrum pre širokú verejnosť.

Zachovanie historicky cenných
architektonických prvkov pri využití
technológie obnoviteľných zdrojov
energie.

Cezhraničná spolupráca inštitúcií
a organizácií v oblasti ochrany
prírody, prírodného turizmu a ekoturistických služieb.

Titulné foto: Banská Bystrica. [Pixabay]

Spolupráca miestnej samosprávy
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