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ÚVOD
Ako starosta obce Nižná Polianka, ktorá zastrešuje 
realizáciu projektu Ondava pre život musím konštatovať, 
že  sa nám podarilo zrealizovať jedno nádherne dielo, 
ktorého opodstatnenosť  v dnešnom svete klimatickej 
zmeny je nepopierateľná. Svojou činnosťou sme  prispeli 
nielen k vybudovaniu opatrení, ale predovšetkým sme 

docielili zmenu myslenia miestneho obyvateľstva k tomu 
najcennejšiemu čo majú, k prírode. Ľudia pochopili, že aj sami môžu 
malými krôčikmi prispieť k ochrane životného prostredia. Nie menej 
dôležitým ukazovateľom  daného projektu je jeho sociálny rozmer, 
kde sa uplatnil nevyužitý pracovný potenciál miestneho obyvateľstva. 
Som presvedčený, že sa našou prácou inšpirujú aj ostatní a my 
budeme mať komu odovzdať svoje skúsenosti.  / Mgr. Ján Cundra, 
starosta obce/

„Projekt Ondava pre život, podľa môjho názoru, v rámci 
hesla –„Mysli globálne, konaj lokálne“, upriamil pozornosť 
miestnych obyvateľov na globálny problém – klimatickú 
zmenu a v lokálnom meradle poukázal obyvateľom územia 
na možnosť ohrozenia ich životného prostredia v kontexte 
tohto globálneho problému. Projekt ukázal reálnu  
možnosť lokálne, formou realizácie adaptačných opatrení 

„šitých na mieru“,reagovať na globálny problém, naviedol ich na 
vnímanie a potrebu adaptácie na tieto dôsledky klimatickej zmeny. Je 
to však iba prvá lastovička a my veríme, že ich bude viac, sú veľmi 
užitočné. /Ing. Viera Dujakovičová, manažér projektu/

Osobne vnímam tento projekt ako tvorivý proces, ktorý 
veľmi úzko súvisí so skúsenosťami. Na začiatku sme 
študovali skúsenosti našich predchodcov, ktorí sa o 
dosiahnutie podobných cieľov snažili už v minulosti a tiež 
praktické aj teoretické poznatky vedeckých pracovísk. V 
realizačnej fáze projektu sme získavali vlastné skúsenosti, 
pričom sme na základe vlastných chýb boli nútení 

korigovať viaceré pôvodné predstavy a postupy. Skúsenostná báza, 
ku ktorej sme dospeli, dnes predstavuje rozsiahly súbor poznatkov, o 
ktorý sme pripravení sa podeliť so záujemcami, odbornou i laickou 
verejnosťou. Veríme, že naše skúsenosti prispejú svojím podielom k 
praktickej snahe spoločnosti adaptovať krajinu na prebiehajúcu 
klimatickú zmenu. /Ing. Vladimír Jenčurák, odborný garant projektu/



PRIEBEH REALIZÁCIE PROJEKTU ONDAVA PRE ŽIVOT

Aktivita V1 – Tvorba adaptačnej stratégie
Regionálna adaptačná stratégia hornej Ondavy (RASHO) je prvou 
regionálnou adaptačnou stratégiou na Slovensku vypracovanou po 
schválení Vládou Slovenskej republiky v roku 2014 Stratégie 
adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Táto národná 
stratégia odporúča regiónom vypracovať si vlastné stratégie, ale z 
hľadiska metodiky ich vypracovania im necháva viac menej voľnú 
ruku. Pri tvorbe RASHO sme nemali k dispozícii žiaden všeobecne 
prijatý a overený pracovný postup, pracovali sme preto na základe 
vlastných poznatkov a niektorých príkladov z územia EÚ. 
Našou prirodzenou snahou bolo zistiť potenciálnu náchylnosť krajiny 
na poškodenie klimatickou zmenou a porovnať ju s jej aktuálnym 
stavom. Podľa druhu potenciálnych rizík a reálneho stavu jednotlivých 
druhov ekosystémov sme následne navrhli sortiment 
ekostabilizačných opatrení, o ktorých sa domnievame, že pomôžu 
krajine adaptovať sa na prebiehajúce procesy spôsobované 
klimatickou zmenou.
Stanovené ciele sme dosiahli kombináciou využitia moderných 
softwarových krajinno-ekologických aplikácií na báze GIS a 
podrobného terénneho prieskumu na 44 katastrálnych územiach . 
Logicky sme predpokladali, že nasledovať bude návrh umiestnenia 
adaptačných opatrení tam, kde bude ich účinnosť maximálna. V tejto 
fáze projektu sme narazili na bariéru vlastníckych a ešte častejšie 
užívateľských vzťahov. Viaceré subjekty účasť na projekte odmietli a 
ich plochy sme boli nútení z projektového územia vylúčiť. 
Najčastejším dôvodom odmietnutia boli obavy o skomplikovanie 
pohybu techniky na ich dnešných veľkých, ničím neprerušovaných 
parcelách. O to väčšia vďaka patrí tým vlastníkom a farmárom, ktorí 
naše snahy podporili a svoju pôdu nám dali k dispozícii. K ústretovým 
správcom patrí aj Slovenský pozemkový fond, ktorého súhlas bol pre 
nás nenahraditeľný. 
Výsledkom komunikácie s farmármi bol kompromis medzi ideálnym a 
objektívne možným umiestnením adaptačných opatrení. V súlade s 
našimi predsavzatiami bolo navrhnutých celkovo 505 adaptačných 
opatrení, s minimálnou vodozádržnosťou 625 tisíc m3 vody. Na každé 
z navrhnutých opatrení bolo v súlade so stavebným zákonom získané 
rozhodnutie o umiestnení stavby,
Prvým krokom k realizácii konkrétnych opatrení bola analýza 
projektového územia z pohľadu stavu ekosystémov, zraniteľnosti, 
spôsobu využívania. V rámci tejto aktivity  bolo zmapované územie 44 
obcí zapojených do projektu.



Dôležitou súčasťou analýz a návrhov boli konzultácie a informácie s 
miestnymi obyvateľmi, hospodármi či zástupcami obce, ktorí mali 
záujem o spoluprácu a podieľali sa na aktivitách projektu. Súbežne so 
spracovaním RASHO bol spracovaný Katalóg navrhovaných 
adaptačných opatrení. Katalóg kladie dôraz na jednoduché 
konštrukčné riešenia, ktoré umožnia ich realizáciu aj neodbornými 
pracovníkmi pri maximálnej funkčnosti, udržateľnosti a efektívnosti 
daných opatrení.
Regionálna adaptačná stratégia hornej Ondavy(RASHO) bola 
verejnosti predstavená na odbornej konferencii 19. januára 2015 v 
Nižnej Polianke. RASHO je prvá regionálna adaptačná stratégia na 
Slovensku, ktorej cieľom je zvýšiť adaptačnú kapacitu krajiny voči 
nepriaznivým dopadom klimatickej zmeny, prevencie proti vzniku 
prívalových povodní a šírenia sucha. Po jej schválení správcom 
programu sme mohli pristúpiť k druhej aktivite – realizácia 
adaptačných opatrení.



Otváracia konferencia sa konala v Hoteli Ozón v Bardejovských  Kúpeľoch

Pohľad na účastníkov úvodnej konferencie



Odborní pracovníci projektu pri terénnom prieskume

Odborní pracovníci projektu pri terénnom prieskume



Aktivita V2 – Realizácia adaptačných opatrení
V čase finalizácie prípravy adaptačnej stratégie boli v obciach 
projektového územia priamo oslovení nezamestnaní obyvatelia s 
konkrétnou ponukou na prácu pri realizácii adaptačných opatrení v 
teréne. V dobe náboru obslužných pracovníkov  bolo v evidencií 
UPSVaR okresov Svidník a Bardejov /44 obcí projektového územia/ 
vyše 1400 uchádzačov o zamestnanie. Výber bol realizovaný v úzkej 
spolupráci s UPSVaR a samosprávami obcí projektového územia, ktoré 
o spoluprácu prejavili záujem, a to formou verejných zhromaždení a 
informačných aktivít. Takto bolo realizovaných  22 stretnutí v 14 
obciach. Záujem prejavilo vyše 400 nezamestnaných, z ktorých 
bolopodľa stanovených kritérií zapojených do realizácie projektu  po 
dobu takmer 9 mesiacov 150 uchádzačov. Po zaškolení začali pracovať 
na zasiakavacích pásoch a jamkovaní eróznych rýh v lesoch, neskôr 
boli zapojení do realizácie adaptačných opatrení vo forme drevených 
a gabiónových hrádzok a pod. V rámci projektu bolo vysadených 
taktiež viac ako 1900 stromčekov a kríkov. 

Na odbornej konferencii v Nižnej Polianke bola verejnosti oficiálne 
prezentovaná Regionálna adaptačná stratégia hornej Ondavy 



Záujem o prácu v projekte bol v obciach veľký, aj zo strany žien

Sadenie stromčekov v obci Dubová



Realizácia drevenej hrádzky v obci Kečkovce

Inštruktáž k realizácii gabionových hrádzok v obci Vagrinec



Miesto na umiestnenie adaptačného opatrenia musí byť presne lokalizované

Pracovná skupina pri realizácií zasiakavacích pásov



Počas realizácie projektu sa prejavili dôsledky ťažkých bojov na 
projektovom území počas 1. a 2. svetovej vojny. Práce museli byť 
pozastavené v dôsledku nájdených delostreleckých granátov, mín a 
inej munície. 

Návšteva nórskych expertov, zástupcu Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v 
SR a zástupcov správcu programu z Úradu vlády SR

Nálezy počas realizácie projektu (munícia z bojov, ktoré prebiehali počas 
2.sv. vojny) v obci Nižná Jedľová



Konkrétne opatrenia v prevažnej miere  využívajú návrhy vlastných 
opatrení podľa Katalógu adaptačných opatrení, ale pri detailnejších 
priebežných vyhodnoteniach aktuálneho stavu v teréne došlo v 
opodstatnenej a zdôvodniteľnej modifikácii tvaru aj konštrukcie. 

Takto vytváraný a postupne rozvíjaný zdroj riešení by mal 
predovšetkým v ďalších obdobiach pomáhať vlastníkom, užívateľom aj 
správcom v pokračovaní realizácie opatrení aj nad rámec tohto 
projektu, v záujme spoločného napĺňania jeho cieľov.

Predstavené katalógové aj skutočné konštrukčné riešenia opatrení sú 
vhodnou inšpiráciou pre obce, ich starostov, prípadne obecné podniky, 
aby vo svojich konkrétnych podmienkah aplikovali naše poznatky ako 
svoje riešenia boja s klimatickými zmenami vo svojom regióne.

Povodie Hornej Ondavy – projektové územie s vyznačením šestnástich 
aktívne zapojených katastrov.



R - retenčná prieloha - Šarišské Čierne

J - jamkovaný úsek - Roztoky



P - úprava pred priepustom - Kečkovce

G - gabiónová hrádzka - Dlhoňa



G - gabiónová hrádzka - Vagrinec

V - výplet - Jurkova Voľa



DH - drevené hrádzky - Šarišské Čierne

O - odrážka na ceste - Dubová



D - stav pred realizáciou drenážneho rebra - Roztoky

D - stav po realizácii drenážneho rebra - Roztoky



K - kamenný zásyp - Šarišské Čierne

B - brod - Nižná Polianka



VJ - vsakovacia jama - Vagrinec

K - vegetačný koridor - Šarišské Čierne



DH - drevená hrádzka - Jurkova Voľa

G - gabiónová hrádzka - Krajná Poľana



DH - drevená hrádzka - Kečkovce

G  - gabiónový zádržný val - Šarišské Čierne



Aktivita V3 – Sieťovanie partnerov
Dôležitou súčasťou projektu je zabezpečenie jeho udržateľnosti a 
osveta miestnych obyvateľov v otázkach dôsledkov klimatickej zmeny. 
Pre zabezpečenie tejto úlohy bolo realizovaných niekoľko stretnutí s 
rôznymi skupinami miestnych obyvateľov /samospráva, žiaci, laická 
verejnosť/ a 2 konferencie pre laickú verejnosť a deti a mládež. Na 
stretnutia v obciach regiónu a na konferencie a workshopy boli 
pozývaní zástupcovia obcí, poľnohospodári, lesní hospodári, 
zástupcovia urbariátov, dobrovoľných hasičov a všetkých, ktorí 
prejavili záujem o svoje životné prostredie a dôsledky klimatickej 
zmeny.Výsledkom bolo založenie neziskovej organizácie Ondava pre 
život, ktorá bude okrem údržby vybudovaných opatrení a ich postupné 
rozširovanie, vykonávať taktiež aktivity v osvetovej a vzdelávacej 
činnosti.
Dôležitou bola aj práca s deťmi, pre ktoré bolo v spolupráci so 
všetkými základnými školami v regióne, organizovaných niekoľko 
súťaží a workshopov s ekologickou tematikou.

Na stretnutia na obciach boli pozývaní miestni obyvatelia, hospodári, 
zástupcovia obcí, hasičov a podobne, zo strany projektu bol záujem o 
získanie informácií pre analýzu RASHO a zároveň bola prítomným ponúknutá 
spolupráca na ďalších aktivitách projektu



Záber z pracovnej porady projektového manažmentu

Záber z workshopu pre deti a mládež na tému klimatická zmena v Nižnej 
Polianke



Aktívne účastníčky súťaže Ondava očami detí

Do súťaže Ondava očami detí sme zapojili všetkých 8 škôl v projektovom 
území. Vyše 200 detí prvého stupňa nám kolážou, kresbou a maľovaním 
ukázali ako vnímajú svoje okolie, životné prostredie, potoky a rieky



V rámci osvetovej činnosti bol zorganizovaný pre samosprávy a 
pracovníkov projektu Ondava pre život workshop na tému inváznych 
rastlín, ktoré sú tiež jeden z fenoménov dôsledkov klimatickej zmeny 
a vyskytujú sa aj v projektovom území. Podľa aktivity miestnych 
obyvateľov bolo zrejmé, že téma ich zaujala a problém sa v území 
vyskytuje.

Najlepšie práce sme vystavili pre verejnosť počas odbornej konferencie v 
januári 2015

Workshop o inváznych rastlinách v obci Hunkovce
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