
 

 Ondava pre život 
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného 

povodia rieky Ondavy 
Ján Cundra, starosta obce Nižná Polianka 

Roman Havlíček 



 
Realizácia 2014 - 2016 
 
505 individuálnych vodozádržných opatrení 

625 000 m3 vytvoreného zádržného objemu 
 
Celkové výdavky 1 681 738 €  
Hlavný zdroj financovania: fondy EHP + ŠR SR (85%) 
 
Výstupy: 
 Adaptačná stratégia 
 Realizácia navrhnutých opatrení 
 Katalóg opatrení 
 
Spôsob realizácie: 
 Zapojenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie  
 Vytvorenie partnerstva vo forme neziskovej organizácie Ondava pre život  
 
 





Miera zraniteľnosti na nepriaznivé dopady  
klimatickej zmeny územia 



Miera zraniteľnosti na nepriaznivé dopady  
klimatickej zmeny územia 



Podiel jednotlivých typov opatrení 



Realizácia jednoduchých adaptačných opatrení 



Realizácia jednoduchých adaptačných opatrení 



Realizácia jednoduchých adaptačných opatrení 



Katalóg opatrení - príklady konštrukčných riešení  





Práca v teréne v rámci projektu Ondava pre život 
štatistika 



Práca v teréne 



Práca v teréne 





 štát, obec, poľnohospodár, urbariát, iný subjekt: 

• Disponibilná pracovná sila  

• Priamo z územia, ktorá pozná miestne pomery 

• Zlepšenie vzťahu obyvateľov k okoliu, majetku obce 

• Zlepšenie ekonomickej situácie obce – zvýšenie 
kúpyschopnosti, zlepšenie bytovej infraštruktúry  

Riešenie nezamestnanosti pre najmenej 
rozvinuté okresy v SR, riešenie adaptácie 

územia na dopady klimatickej zmeny 

Efekty pre štát, samosprávu, zamestnávateľa 



• Realizácia monitoringu a údržba 

realizovaných adaptačných opatrení 

neziskovou organizáciou Ondava pre život 

• V súčasnosti proces rozšírenia činnosti 

formou sociálneho podniku s plánovaným 

počtom 15 pracovníkov v oblasti 

environmentálnych technológií  

 

Udržateľnosť 



Úprava pred priepustom: Obec Bodružal  Komb. gabiónová hrádza s drevom : Obec Dlhoňa   

Po roku od realizácie .... 



Drevená hrádzka: Obec Šemetkovce   Panelový brod: Obec Nižná Polianka  

Po roku od realizácie .... 



Drevená hrádza s lavičkou: Obec Kečkovce Komb. gabiónová hrádza s drevom : Obec Kečkovce 

Po roku od realizácie .... 



Gabiónová hrádza: Obec Dlhoňa Zádržný val: Obec Jurková Voľa 

Po roku od realizácie .... 



Vplyv opatrení 

12. máj 2017 prietrž mračien Nižná Polianka 



Vplyv opatrení 

12. máj 2017 prietrž mračien Nižná Polianka 



Ďakujem za pozornosť 


