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11. Životné prostredie 
 

11.1 Ochrana prírody a krajiny 
 

V Trenčíne vysadili takmer štyristo stromov 

 

V Trenčíne pribudlo takmer 400 stromov. Vysadené boli 

v poslednom mesiaci minulého roka. Išlo najmä o duby, sakury, 

okrasné jablone, hrušky, hlohy, pagaštany a ginká. 

Novým domovom pre 298 stromov sa stala verejná zeleň vo 

všetkých mestských častiach, no najviditeľnejšie sú tam, kde 

pribudli v skupinách – napríklad čerešne na Inoveckej ulici, 

ginká na Halalovke, ďalšie stromčeky na Clementisovej ulici, 

Pod Skalkou či v areáli MŠ Na dolinách. Išlo o náhradnú výsad-

bu za výruby v predchádzajúcich rokoch. Stromy zakúpilo 

Mestské hospodárstvo a správa lesov. 

Ďalších 64 stromov zabezpečil primátor Trenčína Richard 

Rybníček aj prostredníctvom svojich priateľov. Súviselo to 

s jeho okrúhlym život-

ným jubileom. Na jeseň 

oslávil 50-tku.  

„Mám radosť a ďa-

kujem Bohu, že som sa 

v zdraví dožil tohto ve-

ku, lebo v dnešnej dobe 

to nie je celkom samo-

zrejmé. To, že moji 

priatelia to so mnou 

oslávili, bol pre mňa krásny a silný pocit. Ja som ich pri tejto 

príležitosti poprosil, aby mi pomohli zveľadiť zeleň v meste. 

Tak sa mi podarilo vyzbierať veľmi slušnú sumu peňazí, za 

ktorú sme koncom roka vysadili v Trenčíne 64 stromov. Ak 

teda môžem, aj touto cestou všetkým ďakujem,“ povedal 
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Richard Rybníček. A tak sú na Opatovskej ulici nové javory, 

sakury na Soblahovskej ulici, smreky a duby na Brezine.   

Sponzorsky venovala mestu Trenčín 10 stromov aj spoloč-

nosť Akebono. Japonské čerešne dnes zdobia mestský pozemok 

v priemyselnom parku. 

www.trencin.sk 15.01.2020 

Pomocná evidencia 016/01/2020 
 

Povinné trúbenie vlakov sa konečne skončilo 

 

Železnice SR odstránili v stredu 15. januára pred všetkými 

protihlukovými stenami na modernizovanej železničnej trati 

výstražné kolíky, pre ktoré museli rušňovodiči prechádzajúcich 

vlakov trúbiť. 

Odstránenie návestí „Pískajte“ je trvalé. Potvrdil to Ľubo-

mír Mitas z odboru komunikácie ŽSR. Ľudia bývajúci v blíz-

kosti trate na úseku od trenčianskej železničnej stanice po Opa-

tovú si konečne vydýchli. 

„Aj napriek opatreniu však musíme konštatovať, že prichá-

dzajú sťažnosti na ŽSR na „nevhodné“ trúbenie, nakoľko ruš-

ňovodič jednotlivých dopravcov je oprávnený použiť návesť 

Pozor (trúbenie) v opodstatnených prípadoch,“ povedal Ľubo-

mír Mitas. Je to podľa neho najmä pre bezpečnosť na varovanie 

osôb v koľajisku alebo v blízkosti trate. 

www.trencin.sk 31.01.2020 

Pomocná evidencia 037/01/2020 

 

Z Trenčína vymizla pätina vtáctva 

 

Po tisíckach hodín strávených v teréne a mesiacoch 

spracovávania dát uzrela tento rok svetlo sveta kniha „Vtáctvo 

Trenčína“ od Radovana Jambora. Miestny ornitológ prináša 

milovníkom prírody, ale aj odbornej verejnosti prvýkrát po 

http://www.trencin.sk/
http://www.trencin.sk/
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päťdesiatich rokoch komplexne spracovanú publikáciu o 

operencoch žijúcich na území mesta. 

Cieľom autora bolo okrem iného poukázať aj na ohrozené 

druhy a ich biotopy, ktoré by mala mať záujem chrániť celá 

spoločnosť. S monitoringom Ra-

dovanovi Jamborovi pomáhali 

viacerí mapovatelia. Ako tvrdí, aj 

v Trenčíne sa nachádza pomerne 

veľká skupina ľudí, ktorým nie je 

príroda a jej ochrana ukradnutá. 

Za posledných 50 rokov sa 

krajina zmenila na nepoznanie. 

Ako sa vplyv človeka odrazil na 

populácii vtákov? 

„Toto obdobie je pre nás už 

veľmi neaktuálnou, vzdialenou 

minulosťou. V krajine a ekológii 

sa toho zmenilo veľa. Sú vtáčie druhy, ktoré na Slovensku tak-

mer vyhynuli – napríklad krakľa belasá. Veľmi málo záznamov 

máme z Považia aj o výskyte dropa veľkého. Kedysi sa vy-

skytovali až po Trenčín. Nasleduje dlhé, hluché obdobie, o 

ktorom nemáme presnejšie informácie. Vieme však, že fauna sa 

do súčasnosti radikálne zmenila. Druhová rôznorodosť výrazne 

poklesla. V porovnaní s obdobím pred rokom 2009 ubudlo v 

Trenčíne 27 percent hniezdiaceho vtáctva, s 21 druhmi sme sa 

už vôbec nestretli.“ 

Je Trenčín v porovnaní so zvyškom Slovenska na tom 

horšie? 

„Pokles do veľkej miery korešponduje s celoslovenským, ale 

aj celoeurópskym trendom. Je to dôsledok zmien v poľnohos-

podárskej i mestskej krajine. Za bývalého režimu sa veľmi 

chemizovalo, používali sa aj mnohé rôzne zakázané látky. Dnes 

je, naopak, hrozbou zmena klímy, ktorá sa podpísala pod 

http://trencin.sme.sk/
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rozsiahly ústup hmyzu. Základná potravina vtáctva už z 50 per-

cent vymizla. Sú tu však aj klasické faktory a činitele, ako je 

ústup hniezdnych príležitostí a ústup biotopov. Do tohto celého 

vstupuje ešte aj vyrušovanie zo strany človeka. Človek je 

stresor, činiteľ, pre ktorého sú vtáky rušené počas hniezdenia, 

niektoré druhy to zle znášajú a územie preto môžu postupom 

času opustiť.“ 

Deje sa to aj u nás? 

„Zaznamenali sme u viacerých vtáčích druhov špecifické 

lokálne ústupy, čo je dôsledok rozširovania sa Trenčína nie 

zrovna ideálnym spôsobom vo vzťahu k ochrane prírody.“ 

Vplýva aj samotná zmena klímy na vtáky? Vytláčajú 

pôvodné druhy tie, ktorý sa vyskytovali južnejšie? 

„Samotná klíma nezapríčiňuje vzájomné súperenie medzi 

vtákmi. Je ale pravdou, že sa tu objavujú nové druhy, ktorým 

teplejšia klíma vyhovuje. Príkladom je včelárik zlatý, v 

minulosti veľmi vzácny, ktorého vidieť aj v okolí mesta. Sú tu 

však aj vtáčie druhy, ktorým 

územie mesta vyslovene vyhovu-

je. V samotnom Trenčíne nám po-

četnosťou pribudlo sedem hniez-

diacich druhov.“ 

Nájdeme v meste druh vtáka, 

ktorý inde na Slovensku nemož-

no nájsť? 

„Vyslovene takúto raritu nemá-

me. Takmer unikátom je však 

hniezdna kolónia kavky tmavej. V 

minulosti bola na tom veľmi zle, v 

Trenčíne hniezdili posledné kavky len na hrade, na cestnom 

moste a osvetlení štadióna. Zmenil sa k nim prístup, začali sa 

inštalovať búdky a začalo sa im dariť. Zaujímavé je, že na 

území mesta si začali vytvárať kvázi kolóniu na jednom sídlisku 

Kavky si našli miesto na sídlisku. 
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v zateplení bytových domov. Tam, kde si ďatle robili diery, 

začali hniezdiť kavky.“ 

O vtákoch ktorého druhu možno povedať, že sú na 

výskyt v katastrálnom území Trenčína vzácne? 

„Najvýraznejší ústup sme zaznamenali pri vtákoch poľno-

hospodárskej krajiny – najmä pri jarabici poľnej a prepelici 

poľnej. Je to celoslovenský trend, v Trenčíne hniezdia už len na 

poľnohospodárskych a trávnatých plochách, ktoré ale ohrozuje 

človek. Príkladom je trenčianske letisko. Hrozbou sú tu pre 

hniezdiace vtáky kultúrne podujatia, ktoré sa na letisku počas 

hniezdnej sezóny organizujú. Ľudia ich vyrušujú a dochádza aj 

k zašliapavaniu hniezd. Jarabice doplácajú predovšetkým na 

zmeny v poľnohospodárstve, zánik družstiev a pastvy. V okolí 

Trenčína sa dobytok takmer nepasie, pasienky zarastajú a s ich 

ústupom miznú aj niektoré vtáčie druhy.“ 

Potrebovali by sme tu chránené územia? 

„Veľmi. Pri Váhu máme jediné chránené územie európskeho 

významu Váh pri Zamarovciach, ktoré zasahuje do katastra 

Trenčína len okrajovo. 

V minulosti tu boli snahy 

o vyhlásenie chráneného 

územia v prípade breho-

vých porastov pri Váhu, 

v lokalite známej ako 

Trenčiansky luh, to ale 

dodnes nebolo schvále-

né. Štatút chráneného územia by si zaslúžili Trenčianske kas-

kády a zrejme aj časť lesoparku Brezina. Zároveň by mesto 

malo do budúcna uvažovať aj o vytvorení ďalších zelených oáz 

– či už pri Váhu, alebo v nejakej juhovýchodnej časti mesta 

smerom na Trenčiansku Turnú.“ 

Aká budúcnosť nás bez toho čaká? 
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„Pokiaľ sa tu nebude pristupovať k prírode citlivo a nebude 

sa tu nič chrániť, vyrúbu sa brehové porasty Váhu a mestská 

zeleň a naďalej sa bude stupňovať vyrušovanie v lesoparku, na 

letisku či pri rieke, postupne môžeme očakávať ústup ďalších 

plachých druhov vtáctva. Časom očakávame vymiznutie ďal-

ších 10 až 15 druhov, čo je na také relatívne malé mesto veľmi 

veľa.“ 

Ako v meste vnímate spolunažívanie ľudí a operencov? 

„Vzťah je štandardne negatívny. Ľudia sú naklonení skôr k 

sterilite a tichu. Majú radi svoje sterilné anglické trávniky a 

čisté fasády bez hniezd belorítok. Na to doplácajú nielen ony, 

ale aj lastovičky a dážďovníky, dokonca aj vrabce. Príkladov 

pozitívneho spolunažívania medzi ľuďmi a vtáctvom je v Tren-

číne málo. Ide napríklad o sokola myšiara, hniezdi s obľubou 

na balkónoch, kde ich ľudia radi pozorujú a nechávajú im čas a 

priestor na úspešné vyvedenie mláďat. 

V regióne už dlhší čas organizujete ornitologické exkur-

zie či kurzy spoznávania vtáctva. Aké máte na ne ohlasy? 

„Je to síce len kvapka v mori, ale máme pomerne veľkú sku-

pinu environmentálne naladených ľudí, ktorí okrem životného 

prostredia a lásky k zvieratám prechovávajú pozitívne postoje 

aj ku vtáctvu. Nie je im to jedno.“ 

Vtáctvo sa snažíte mapovať, ale aj chrániť. Napríklad, 

na zastávky mestskej hromadnej dopravy lepíte nálepky, 

ktoré majú zamedziť zbytočnej smrti drobného vtáctva. 

„Dnes máme polepenú zhruba polovicu autobusových 

zastávok. Je pravda, že priehľadné sklá sú nebezpečnejšie ako 

tie zrkadliace sa. Najbližšie je v Trenčíne naplánovaná veľká 

brigáda. Nálepiek je veľa typov, najviac sa nám osvedčili polo-

transparentné krúžky, čím je polep hustejší, tým je bezpečnejší 

pre vtáky.“ 

Čo okrem zrkadliacich sa plôch zastávok predstavuje 

riziko pre vtáky? 
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„Napríklad protihlukové bariéry popri železničnej trati. I 

keď kritický mostný úsek nad riekou je už polepený, stále sú 

tam presklené bariéry 

až po stanicu, ale to 

plánujeme s kompe-

tentnými doriešiť. 

Máme tu ale aj bu-

dovy so sklenými 

plochami, na ktorých 

sa zabíjajú vtáky. Ko-

munikácia s majiteľ-

mi je ale zložitá. 

Zhruba do desať per-

cent firiem zareaguje kladne na naše výhrady a bez toho, aby 

sme to museli riešiť so Slovenskou inšpekciou životného 

prostredia alebo okresným úradom.  

www.sme.sk 20.02.2020 

Pomocná evidencia 073/01/2020 

 

Vandali zničili stromoradie na Inoveckej ulici 

 

V noci zo soboty 22. februára na nedeľu 23. februára po pol 

tretej niekto vytrhal 

desať mladých stro-

mov, ktoré rástli v stro-

moradí na Inoveckej 

ulici. Mesto ich vy-

sadilo len predne-

dávnom, koncom mi-

nulého roka. Teraz sa 

ich pokúsi zachrániť. 

Je úplne jedno, či šlo o jedného alebo viacerých páchateľov, 

či boli pod vplyvom omamných látok alebo boli triezvi, je to 

Protihluková stena na novom železničnom moste. 

Peter Kadák sa pokúša znovu vysadiť vylámané stromy. 

http://www.sme.sk/
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neospravedlniteľné. Finančná škoda bola vyčíslená na vyše 2 

tisíc eur. Ešte väčšia škoda bola napáchaná vo vzťahu človeka 

k svojmu mestu, k svojmu okoliu.  

„Je to vandalizmus, ktorý nepatrí do tohto mesta a myslím 

si, že ľudia, ktorí toto urobili si nezaslúžia, aby v tomto meste 

žili,“ povedal primátor Richard Rybníček. V pondelok 24. 

februára dopoludnia sa pracovníci Mestského hospodárstva 

a správy lesov (MHSL) pokúsili vážne poškodené japonské 

čerešne zachrániť.  

„Mali porušené korene, opäť sme ich vysadili a veríme, že 

prežijú. Ak nie, nahradíme ich novými,“ uviedol Peter Kadák 

z MHSL. 

www.trencin.sk 23.02.2020 

Pomocná evidencia 077/01/2020 

 

Jasene v trenčianskych mestských lesoch vymierajú 

 

Hynutie jaseňov je v posledných rokoch vážnym problémom 

v celej Európe a neobišlo ani trenčianske mestské lesy. Problém 

je v Soblahove, Mníchovej Lehote, ale aj na Brezine. Ďalšie 

napadnuté stromy musia byť odstránené. 

Ochorenie má na svedomí patogénna huba Čiašočka jase-

ňová. Je veľmi agresív-

na, spôsobuje odumieranie 

výhonkov, tvorbu nekróz 

kôry a rakovinových rán. Šíri 

sa veľmi rýchlo spórami 

roznášanými vetrom v júli 

a auguste. Oslabené stromy 

napádajú ďalší škodcovia – 

chrobák lykokaz jaseňový a huba podpňovka. Napadnuté jasene 

nemajú šancu na prežitie a aj vzhľadom na suché a teplé počasie 

v posledných rokoch hromadne umierajú. 

http://www.trencin.sk/
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„V tomto roku nám zatiaľ jasene popadali pod hradom, 

smerom na Štefánikovu vyhliadku a v poraste nad výsta-

viskom. Menšie poškodenie stromov evidujeme aj v iných 

častiach lesoparku. Všetky poškodené stromy, ak nám počasie 

dovolí, plánujeme odstrániť do konca marca 2020. Pôjde 

o stromy ohrozujúce návštevníkov lesoparku,“ povedal Ivan 

Jančička z Mestského hospodárstva a správy lesov (MHSL). 

Tento problém je ešte závažnejší v mestských lesoch v 

Soblahove a Mníchovej Lehote, kde je jaseň druhou najviac 

zastúpenou drevinou.  

„Suché alebo vyvrátené, mŕtve a polomŕtve jaseňové stromy 

sú tu častým obrazom. Pre minimalizáciu škôd a spomalenie 

šírenia nákazy pristupujeme v tomto roku k dôslednejšiemu 

odstraňovaniu napadnutých stromov a k snahe o zmiernenie 

tejto kalamity,“ povedal Ľuboš Balušík z MHSL. 

www.trencin.sk 26.02.2020 

Pomocná evidencia 081/01/2020 

 

Štyridsaťročný muž sprejom počmáral steny podchodu 

 

Ešte v decembri minulého roka dospelý, 40-ročný muž spre-

jom „počmáral“ steny v podchode na Hasičskej ulici. Polícia ho 

obvinila z poškodzovania cudzej veci. Hrozí mu väzenie. 

Pavol z okresu Nové Mesto nad Váhom podľa vlastných 

slov našiel sprej pohodený na zemi. Vraj bol pod vplyvom 

alkoholu a veľa si z toho skutku nepamätá. To ho však ne-

ospravedlňuje. O jeho treste rozhodne Okresný súd v Trenčíne. 

Ak mu preukážu vinu, hrozí mu trest odňatia slobody až na 1 

rok. 

www.trencin.sk 26.02.2020 

Pomocná evidencia 082/01/2020 

 

 

http://www.trencin.sk/
http://www.trencin.sk/
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K mladým stromom dali zavlažovacie vaky 

 

V utorok 14. apríla pracovníci Mestského hospodárstva 

a správy lesov (MHSL) dali k stromom na piatich uliciach 

v Trenčíne zavlažovacie vaky. Vaky ušetria čas, peniaze, vodu 

a pomôžu stromom k lepšiemu rastu. 

Len nedávno vysadené stromy na uliciach 28. októbra, 

Inovecká, Opatovská, Soblahovská a v priemyselnom parku by 

už vyschnúť ne-

mali. O efektív-

ny prísun vlahy 

sa im postará 

zavlažovací vak, 

ktorý stačí na-

plniť vodou pri-

bližne raz za 18 – 

20 dní.  

„Inak by sa 

mali tieto stromy 

polievať raz za dva týždne,“ hovorí Peter Kadák z MHSL. „Do 

jedného vaku sa vojde okolo 50 litrov vody, ktorá sa postupne 

z neho uvoľňuje 6 až 10 hodín.“ 

Približne 160 vakov pribudlo zväčša pri mladých sakurách, 

na Opatovskej ulici pri javoroch. Pomôžu stromom k rastu 

a zvýšia šancu na ich prijatie, zároveň ušetria vodu a ďalšie 

náklady spojené so zavlažovaním. Vaky pomôžu aj sakurám, 

ktoré pred časom poškodil vandal, no podarilo sa ich zachrániť. 

Dôkazom sú ich prvé tohtoročné kvety. 

www.trencin.sk 14.04.2020 

Pomocná evidencia 195/01/2020 

 

 

 

Zavlažovacie vaky pribudli aj k mladým stromom na Opatovskej ulici. 

http://www.trencin.sk/
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Prevzdušnili pôdu pri koreňoch Lipy slobody 

 

Lipa ako symbol slobody na Mierovom námestí rastie už 

vyše 51 rokov. V poslednom období má problémy, ktoré súvisia 

so zhutnenou pôdou 

v bezpro- strednom 

styku s jej koreňmi. 

Nevie sa dostatočne 

nadýchnuť a bez kys-

líka ani strom nedo-

káže žiť.  

To, že je ohroze-

ná, dokazoval i fakt, 

že mala v posledných 

rokoch čoraz menej listov. Teraz sa Lipe slobody v centre mesta 

uľavilo. Pôda pri jej koreňoch sa prevzdušnila a jej korene 

dostali výživu. 

Za celý zákrok spolu s výmenou trávnika okolo lipy mesto 

zaplatí 4 500 eur.  

„Robili sme na zlepšení stanovištných podmienok stromu s 

použitím technológie AIRSPADE. Ide o vzdušný, hyper-

sonický rýľ. Je to technológia, kde prúdenie vzduchu narúša 

štruktúru substrátu a odfukuje ho, bez poškodenia koreňov stro-

mov. Výmenu zeme sme robili metódou radiálneho mulčo-

vania. Existujúcu zeminu sme vymenili v lúčovitých segmen-

toch v smere od kmeňa. Následne sme v týchto lúčoch vymenili 

substrát za vzdušnejší a obohatený o živiny a absorbčné častice, 

ktoré majú vodozádržnú schopnosť. Vzdušnejší substrát obno-

vuje výmenu plynov, ktorá je životne dôležitá pre správne fun-

govanie koreňovej sústavy,“ povedal Michal Zelenák zo spo-

ločnosti PROarbor, ktorá práce realizovala. 

Mesto sa pokúšalo lipe pomôcť už v predchádzajúcom 

období. „Zabezpečili sme arboristický orez, v zálievkach dostá-
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vala výživu ku koreňom aj na listy. No prišiel čas na razantnejší, 

v podstate už nevyhnutný zákrok,“ uviedol Peter Kadák 

z Mestského hospodárstva a správy lesov.    

K Lipe slobody v októbri minulého roka umiestnilo mesto 

informačnú bronzovú dosku. Pod ňu uložil Emil Sedlačko, 

jeden z priamych aktérov hnutia odporu proti okupácii v roku 

1968, fotodokumentáciu, ktorá bude nasledujúcim generáciám 

pripomínať august 1968. Tento strom, okolo ktorého ľudia 

každý deň prechádzajú, tam totiž nerastie náhodou. Zasadili ju 

mladí aktivisti v októbri 1968 a boli pri tom aj herci Mikuláš 

Huba a Eva Kristinová. Pod jej koreň zakopali v uzavretom 

tubuse dokumenty o dobrých vzťahoch medzi Čechmi a Slo-

vákmi. 

„Atmosféra v Trenčíne bola pred tými 51 rokmi dosť napätá. 

Sadenie lipky bolo protestom proti augustovej okupácií. Urobili 

sme to tak, aby sme oklamali Sovietov. Ešte stále bolo stanné 

právo, vojaci so samopalmi hliadkovali z chodníkov,“ spomína 

Emil Sedlačko. „Povedali sme im, že sadíme strom Slobody a 

bratstva Čechov a Slovákov. Bolo to dva mesiace po okupácii 

a práve bolo výročie republiky, tak to rešpektovali. Pre nás bola 

lipa aj symbolom túžby po slobode,“ doplnil. 

www.trencin.sk 21.04.2020 

Pomocná evidencia 204/01/2020  

 

Deň Zeme si pripomenuli v trenčianskej Zátoke pokoja 

 

Zvýšiť povedomie mladých ľudí o životnom prostredí a roz-

víjať počas uzavretia škôl ich zručnosti je cieľom výzvy My 

všetci sme reportéri, ktorá je súčasťou projektu Mladí reportéri 

pre životné prostredie. 

Koordinátorka projektu pri príležitosti Dňa Zeme Klaudia 

Medalová v stredu 22. apríla informovala, že mladí ľudia môžu 

pracovať z domu: „Každý týždeň dostanú novú tému a našou 

http://www.trencin.sk/
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snahou je, aby publikovali krátky príspevok na sociálnu sieť. 

Tým pádom si rozvíjajú svoje zručnosti a vedomosti o životnom 

prostredí. Väčšinou sú to fotografie, aj keď vo výzve je, že 

môžu dávať aj videá.“ 

„Mladí chodia naprí-

klad zbierať odpadky do 

prírody, nakupujú bezo-

balovo, nakupujú u suse-

dov, sadia v záhradkách. 

Paleta drobných vecí, čo 

môžeme robiť pre zem, je 

veľmi široká. My sa sna-

žíme posunúť to ešte o krok ďalej, aby sme čo najviac rozšírili 

práve tú skupinu ľudí, ktorí majú úctu k Zemi. A aby nás bolo 

počuť,“ zdôraznila Klaudia Medalová. 

Doplnila, že počas Dňa Zeme sa v trenčianskej Zátoke poko-

ja zišli členovia skupiny Ľudia zo zátoky, ktorá sa dlhodobo 

snaží tento priestor skultúrniť. 

„V čase pandémie sem chodí veľa ľudí, z čoho máme radosť. 

Ale bohužiaľ, často je tu veľa odpadkov. Takže sem musíme 

pravidelne chodiť a vyzbierať ich. Dnes je Deň Zeme, preto by 

sme chceli všetkých poprosiť - starajme sa o ten kúsok zeme. A 

to, čo si prinesieme, si aj odnesme so sebou. A robme to miesto 

stále krajším pre všetkých,“ povedala. 

www.teraz.sk 22.04.2020 

Pomocná evidencia 206/01/2020 

 

O stratégii adaptability na klimatickú zmenu 

 

Klimatická zmena je globálny environmentálny problém. 

Mesto Trenčín si preto zabezpečilo „Stratégiu adaptability mes-

ta Trenčín na klimatickú zmenu“. Spracovala ho spoločnosti 

https://smeti.sme.sk/dok/i/recyklacia/bezobalove-obchody
https://smeti.sme.sk/dok/i/recyklacia/bezobalove-obchody
http://www.teraz.sk/
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Ekojet, s.r.o, Bratislava, ktorá vzišla z verejného obstarávania. 

Teraz ho môže verejnosť pripomienkovať. 

Na strategickom dokumente sa pracovalo už od roku 2018. 

Aktuálne je v procese oznámenia o strategickom dokumente, 

ktorý podlieha úkonom podľa zákona o vplyvoch na životné 

prostredie. Tento proces je v kompetencii Okresného úradu v 

Trenčíne. 

„Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu“ 

je zverejnená aj na webstránke mesta Trenčín, v sekcii Územné 

plánovanie. Po ukončení pripomienkovania a ostatných proces-

ných úkonoch zo strany  Okresného úradu v Trenčíne – Odboru 

starostlivosti o životné prostredie, mesto Trenčín premietne zá-

very tohto strategického dokumentu do pripravovanej aktua-

lizácie Územného plánu. 

Verejnosť môže „Stratégiu adaptability mesta Trenčín na 

klimatickú zmenu“ pripomienkovať. Na spracovanie stratégie 

schválilo Ministerstvo životného prostredia SR pre trenčiansku 

radnicu nenávratný finančný príspevok z Európskej únie vo 

výške takmer 105 tisíc eur. 

www.trencin.sk 09.06.2020 

Pomocná evidencia 270/01/2020 

 

Vandali úmyselne poškodzujú stromy v Trenčíne 

 

Na území mesta pribúda prípadov, keď neznámy páchateľ či 

páchatelia poškodili stromy. Naposledy sa tak stalo počas 

druhého júnového víkendu, keď na Nábrežnej ulici niekto úmy-

selne poškodil dve mladé lipy vysadené v roku 2018 pri prí-

ležitosti stého výročia vzniku Československa. 

Obyvatelia mesta volajú po väčšej kontrole stromov mestom 

a nájdení a potrestaní vinníkov. Trenčianska radnica za 

posledný rok eviduje hneď niekoľko útokov na stromy. Okrem 

dvoch mladých líp doposiaľ neznámy páchateľ vyrezal na 

https://trencin.sk/wp-content/uploads/2020/06/Strat%C3%A9gia-adaptability-mesta-Tren%C4%8D%C3%ADn-na-klimatick%C3%BA-zmenu-.pdf
https://trencin.sk/wp-content/uploads/2020/06/Strat%C3%A9gia-adaptability-mesta-Tren%C4%8D%C3%ADn-na-klimatick%C3%BA-zmenu-.pdf
http://www.trencin.sk/
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Zlatovskej ulici päť stromov s priemerom kmeňa od 21 do 52 

centimetrov. Podľa hovorkyne mesta Eriky Ságovej išlo o 

jednu jedľu bielu, dve tuje západné a dva cyprušteky 

lawsonové. Spoločenská hodnota takto vyrezaných alebo 

zoťatých stromov na Zlatovskej a Nábrežnej ulice je spolu viac 

ako 2500 eur. Ďalších 

vyše 300 eur stálo opä-

tovné vysadenie desia-

tich mladých čerešní na 

Inoveckej ulici, ktoré 

niekto vytrhal zo zeme 

koncom februára. 

„Stromy na Inovec-

kej ulici sme znovu za-

sadili, no polovica ko-

reňového systému každého stromu bola odstránená, čo môže 

mať vplyv na celkovú vitalitu stromov, teda že môžu uhynúť,“ 

priblížila Erika Ságová s tým, že pracovníci mesta použili rôzne 

rastové stimulátory, aby uhynutiu zabránili. 

„V minulom roku sme zaznamenali vandalizmus tohto druhu 

aj v lesoparku Brezina, kde neďaleko hotela doposiaľ neznámy 

páchateľ olúpal kôru z pňov stromov. Šlo o sedem javorov.,“ 

doplnila hovorkyňa. Posledný útok na lipy na Nábrežnej ulici 

ľudia na sociálnych sieťach tvrdo kritizovali. 

www.sme.sk 15.06.2020 

Pomocná evidencia 279/01/2020 

 

Po páchateľoch počmáraného podchodu pátra polícia 

 

V stredu 1. júla sa naskytol ľuďom prechádzajúcim pod-

chodom na Hasičskej ulici nemilý obraz. A nie jeden. Nápadité 

a veľmi pekné diela lokálnych umelcov a mladých ľudí, ktoré 

steny podchodu zdobili od mája 2018, niekto zohyzdil.  

http://www.sme.sk/
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Mnohým došli slová, len nechápavo pozerali, čo to má 

znamenať a prečo to niekto urobil. Ten niekto - pravdepodobne 

boli viacerí - nezostal len 

pri tom. Nezmyselnými 

čmáranicami poškodil 

i fasádu domu a sklá vý-

kladov predajní s obuvou 

a oblečením v centre mes-

ta. Majiteľ obchodov sa 

pokúsil sklá vyčistiť, no sú 

pravdepodobne poleptané 

neznámou zlúčeninou. Ak ich bude musieť vymeniť, pôjde o 

škodu vyčíslenú v stovkách eur.  

Mestská polícia v tejto veci poskytla kamerové záznamy 

svojim kolegom z Policajného zboru SR, ktorí si celú vec v 

plnej miere prevzali na šetrenie. Ide o trestný čin.  

www.trencin.sk 01.07.2020 

Pomocná evidencia 306/01/2020 

 

Dotácie v oblasti životného prostredia  

 

Na základe odporučenia Komisie životného prostredia, 

dopravy, investícií a územného plánovania rozhodol primátor 

mesta Richard Rybníček o podpore projektov spolu za 9676 

eur. 

Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územ-

ného plánovania prerokovala žiadosti o dotácie v oblasti život-

ného prostredia na svojom mimoriadnom zasadnutí vo štvrtok 

18. júna. 

Úspešné projekty: Objavujme a chráňme – OZ Silnejší slab-

ším – zber odpadu, vyčistenie okolia prameňov v Záblatí a Zla-

tovciach (840 eur), Včelárska nedeľa – ZO Slovenského zväzu 

včelárov Trenčín - vzdelávacie aktivity v oblasti životného 

http://www.trencin.sk/
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prostredia (2000 eur), Revitalizácia školského dvora – RZ pri 

MŠ, Kubranská (1906 eur), Malí pestovatelia – záhradníci – OZ 

rodičov pri MŠ Stromová – vybudovanie vyvýšených záhonov 

pri MŠ (603 eur), Čistá Brezina 2020 – OZ Zaži Trenčín – 

prenájom dvoch mobilných toaliet (791 eur), Okolie je našou 

súčasťou a my sme súčasťou okolia – OZ Alegro – skrášlenie 

areálu KS Kubrá (926 eur), Lesná učebňa – OZ Zaži Trenčín – 

lesná učebňa v lesoparku Brezina (2610 eur). 

www.trencin.sk 07.07.2020 

Pomocná evidencia 315/01/2020 

 

Na Trenčianskom hrade otvorili dobovú včelnicu 

 

Dobovú včelnicu, ktorá na hrade vznikla v rámci projektu 

„Keď včelárenie bolo remeslom blízkym k prírode“, vo štvrtok 

27. augusta oficiálne otvorili. Návštevníkov bude upozorňovať 

na význam včiel aj 

rovnováhu prírody. 

Myšlienku sied-

mich dobových úľov 

vymyslel a pod zá-

štitou ministra pôdo-

hospodárstva a roz-

voja vidieka SR Jána 

Mičovského a pred-

sedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Jaroslava Bašku zrealizoval Včelársky 

ekologický spolok Slovenska z Púchova.  

Špeciálne včelie príbytky sú umiestnené mimo dosahu 

návštevníkov hradu vedľa Jeremiášovej bašty, verejnosť sa k 

nim dostane len v ochrannom oblečení počas špeciálnych 

edukačných prehliadok. Tie včelári pripravia niekoľkokrát za 

mesiac. 

http://www.trencin.sk/
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2020/trenciansky-hrad-onedlho-privita-novych-najomnikov.html?page_id=731244
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„Včelnica bude slúžiť ako trvalo udržateľný ekologický 

projekt vzdelávania najmä detí a mládeže. Rôznymi aktivitami 

by sme radi zmenili pohľad verejnosti na to, že včela bola 

primárne stvorená k tomu, aby opeľovala, zachovávala biotopy, 

stabilitu ekosystémov a celej prírody a nie kvôli medu,“ vy-

svetlil Michal Bizoň, podpredseda Včelárskeho ekologického 

spolku Slovenska.  

„Tento projekt zapadá aj do Krajskej koncepcie enviromen-

tálneho vzdelávania, výchovy a osvety a teším sa, že sa do neho 

zapájajú aj iné subjekty a sponzori. Deťom a mládeži dnes treba 

vysvetliť, čo sú včely, ako sa dá o ne starať a verím, že hradná 

včelnica bude lákadlom nielen pre tých, ktorí sa zaujímajú 

o ochranu životného prostredia,“ povedal trenčiansky župan. 

Hradnú včelnicu momentálne obývajú štyri včelie rodiny, 

ďalšie pribudnú na jar budúceho roku.  

www.tsk.sk 27.08.2020 

Pomocná evidencia 371/01/2020 

 

Nový portál o kvalite ovzdušia mapuje aj Trenčín 

 

K zlepšovaniu kvality ovzdušia na Slovensku v najviac 

postihnutých oblastiach, ku ktorým patrí aj naše mesto, chce 

pomôcť európsky projekt LIFE IP. 

Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) 

bola v roku 2019 cesta č. 61 v Trenčíne zaťažená 32 705 vo-

zidlami denne, 21 až 28 tisíc vozidiel denne bola hustota na 

diaľnici D1, k tomu sa pridáva individuálna doprava v rámci 

mesta a v zimnom období aj lokálne kúreniská. To všetko sa 

prejavuje na kvalite ovzdušia, ktorú sleduje SHMÚ pomocou 

meracej stanice na Hasičskej ulici.  

„Najväčším problémom sú prachové častice PM10, 

čiastočky veľké približne 1/10 hrúbky ľudského vlasu,“ hovorí 

Jana Pavlíková zo Slovenskej agentúry životného prostredia. 

http://www.tsk.sk/
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„Spôsobujú astmu, choroby srdcovocievneho systému, ra-

kovinové ochorenia a predčasné úmrtia. Viažu na seba na-

príklad benzo(a)pyrén (BaP), ktorý vzniká pri nedokonalom 

spaľovaní, najmä pri vykurovaní domácností tuhým palivom 

a v doprave. Oxidy dusíka (NOx), ktorých hlavným zdrojom je 

doprava, spôsobujú dráždenie očí a dýchacích ciest, kašeľ, 

bolesti hlavy. Majú na svedomí zmeny v zložení krvi, alergické 

reakcie, poruchy imunitného systému.“  

Mimoriadne nebezpečné sú podľa Jany Pavlíkovej pre deti 

a ľudí s oslabeným zdravím. Vstupujú do reakcií, ktoré 

ovplyvňujú koncentrácie prízemného ozónu (O3). Trojatómový 

kyslík nás v horných vrstvách atmosféry chráni pred nebez-

pečným ultrafialovým žiarením. V najnižšej vrstve atmosféry je 

významnou znečisťujúcou látkou. Vzniká najmä počas ho-

rúcich letných dní v miestach s vysokou koncentráciou výfu-

kových plynov chemickou reakciou slnečného žiarenia, oxidov 

dusíka a prchavých organických zlúčenín. Je pomerne ag-

resívny, spôsobuje rozožieranie materiálov, budov aj živého 

tkaniva.  

Aktuálne informácie o kvalite ovzdušia spolu s odpo-

rúčaniami, akých aktivít sa vyvarovať, ak sú zvýšené kon-

centrácie znečisťujúcich látok, výstrahy pri vzniku smogových 

situácií, nájdu občania od septembra na novej webstránke 

www.populair.sk.  

Je to súčasť projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, 

ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Stránka 

ponúka aj články o príčinách znečistenia ovzdušia, vplyvoch 

znečisťujúcich látok na zdravie a opatreniach zameraných na 

zlepšenie kvality ovzdušia. V rámci projektu poskytujú od-

borné poradenstvo občanom manažéri kvality ovzdušia, v na-

šom kraji Petra Baďurová Renčová.  

Info 02.10.2020 

Pomocná evidencia 380/01/2020 

http://www.populair.sk/
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Trenčín získal príspevok na energetické služby 

 

Mesto Trenčín najnovšie uspelo so svojím projektom v rám-

ci operačného programu Kvalita životného prostredia. Projekt 

sa volá „Rozvoj energetických služieb – verejné osvetlenie v 

meste Trenčín“.  

Na jeho realizáciu získalo prostredníctvom Slovenskej ino-

vačnej a energetickej agentúry ako sprostredkovateľského or-

gánu Ministerstva životného prostredia SR nenávratný finančný 

príspevok takmer 65 tisíc eur. Ďalších vyše 3400 eur zaplatí 

mesto z vlastných zdrojov. Za tieto peniaze vypracuje energe-

tický audit verejného osvetlenia s návrhom opatrení energetic-

kej efektívnosti a pripraví projekt garantovanej energetickej 

služby pre verejné osvetlenie. 

www.trencin.sk 09.10.2020 

Pomocná evidencia 430/01/2020 
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