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Obce ozdravujú klímu v povodí Ondavky 
Tlačová správa (27. októbra 2014) 

 

K minuloročným 728 vodozádržným opatreniam, ktoré boli vybudované v povodí Ondavky 
v rámci projektu „Hydro-klimatická obnova vysušených oblastí Slovenska“, ktorý finančne 
podporuje Európska komisia z programu LIFE+, pribudlo tento rok ďalších viac ako 400. 
Vodozádržné opatrenia budovali miestni dlhodobo nezamestnaní občania v mesiacoch apríl až 
september.  Tohtoročné intenzívne dažde otestovali opatrenia a samotní občania boli 
prekvapení, že veľká voda sa nedostavila. Zo skúseností občania v povodí Ondavky vedia, že 
pri takých intenzívnych lejakoch, aké boli tento rok, po iné roky rieka Ondavka sa vylievala 
a ohrozovala tých, ktorí bývajú v blízkosti toku.  

Tento rok boli zrevitalizované lesné a poľné cesty a pribudli prvé opatrenia v obciach. 
Súčasťou projektu je aj budovanie dažďových záhrad priamo v intravilánoch obcí, ktoré 
poukazujú na to, že je možné zbierať dažďové vody priamo v obciach, neohrozovať obce po 
toku, doplňovať zásoby vody v území a zároveň prispievať ku skrášľovaniu verejných 
priestranstiev v obci. Ukazuje sa, že tento jednoduchý prístup k integrovanému manažmentu 
vôd v povodiach má veľkú perspektívu uplatnenia pri revitalizácii verejných priestorov 
v obciach, ako súčasť revitalizácie miest a obcí. Prejavil sa významný prvok aktívnej 
motivácie  občanov v starostlivosti a zveľaďovaní verejných priestorov, ktoré prispievajú k 
ozdravovaniu klímy presušených intravilánov obcí ak sa v nich bude zadržiavať dažďová 
voda a nie kanalizovať, ako je to zvykom.          

Z rôznych stretnutí pri monitoringu vykonaných objektov priamo v teréne bolo cítiť hrdosť na 
vykonanú prácu, ale aj hlboké rozčarovanie nad tým, že sa nedarí na Slovenskej strane nájsť 
finančnú podporu na koofinancovanie projektu, aby aktivity mohli pokračovať. Jeden 
z vodných robotníkov poznamenal:  „V povodí Ondavky pracuje viac ako 50 ľudí v projekte, 
čo je malá fabrika.  Je nepochopiteľné, že na Slovensku sa pre zamestnávateľov dávajú rôzne 
motivačné stimuly pre udržanie ľudí pri práci vo fabrikách.  Nie je tu ochota štátu finančne 
pomáhať regiónom, kde je veľká chudoba, aby  mohli ľudia pracovať pri obnove zanedbanej 
krajiny“.  Koordinátorka projektu Danka Kravčíková na margo toho dodala: “Zanedbaná 
krajina na Slovensku produkuje povodne i suchá, mení sa klíma, stráca sa biodiverzita 
i konkurencieschopnosť. Slovenské vidiecke regióny potrebujeme zveľaďovať a projekt, ktorý 
koordinujem ukazuje cestu. Urobím všetko preto, aby sa v projekte pokračovalo, napriek 
laxnému prístupu štátnych úradníkov z envirorezortu".      
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