
Čo sa bude diať 

Dátum konania:  sobota, 2.10.2021 (prípadne 9.10.) 

Miesto konania: vo všetkých okresoch 

Zodpovedný: centrálny a komunikačný Hm + zodpovední v okresoch 

Cieľová skupina:  členovia a sympaMzanM KDH, spolupracujúce organizácie 

Ciele 

- budovať silu hnuMa, spoločenstva 
- komunikovať, ze KDH záleží na životnom prostredí 
- otvoriť na verejnosM environmenlálne témy 
- testovať spoluprácu s inými subjektami 

Náčrt projektu 

- V októbri 2021 pripravíme celoslovenskú akciu, do ktorej pozývame zapojiť 
sa členov a sympaMzantov zo všetkých okresov. 

- PodujaMe sa uskutoční pri príležitosM sviatku sv. FranMška z Assissi, patróna 
ochrancov životného prostredia (má sviatok 4. októbra) 

- Inšpirovaní listom pápeža FranMška “Laudato si” chceme aj my verejne dekla-
rovať, že nám záleží na životnom prostredí a robiť konkrétne činy aby príroda 
zostala ako Boží dar uchovaná aj pre ďaľšie generácie. 
 
HLAVNÁ AKTIVITA: SADENIE STROMOV - na pomoc životnému prostrediu, 
sadením stromčekov sa prihlasujeme k zodpovednosM za spravovanie našej 
krajiny. Ide síce iba o relaHvne malý príspevok, ale je to súčasne aj naša mod-
litba za záchranu Zeme. 
 
VIAC INFO: VIĎ PRÍLOHA 
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- Kde sadiť:  
- dbať na to, aby to sedelo do kontextu, do biotopu 

- treba mať súhlas vlastníkov pôdy, kde sa bude sadiť (štát, obce, súkromní 
vlastníci) 
 
dohodnúť s primátormi, starostami, zapojiť poslancov samospráv (najmä 
za KDH :) 

Sadenie stromčekov nemusí byť fixované na okresy - je možné sa spojiť pre väč-
šiu akciu alebo mať v jednom okrese aj viac akcií naraz (podľa možnosH).  

Odporúčame Mež overiť možnosť pripojiť sa ku už existujúcim akMvitám, napr. v 
BraMslave: hmps://10000stromov.sk 

Dôležitá vec bude aj nielen zasadiť stromy ale aj sa o ne starať.  
Premyslieť, či sa vieme k tomu zaviazať spolu s partnermi akcie. 

MožnosM KDE SADIŤ: 
- lesy (štátne/urbárne) 
- polia a vetrolamy (cirkevná pôda, pôda farmárov, členov KDH) 

- robiť remízky = lesíky, ktoré rozdeľujú veľké lány polí 
- mestá: cirkevné záhrady, parky 
- vysádzanie stromov aj pre včely pri monokulútrach (repka včely likviduje) 

- ponúknuť biskupským úradom / cirkevným organizáciám - na cirkevnej 
pôde, cirkevné role 

- 1. krok - dohodnúť miesto kde sadiť (s vlastníkmi pôdy, príp. autoritami) 
- 2. krok - aké druhy stromov sadiť - podľa miestnych podmienok, pre tých kto-

rí by potrebovali, budeme mať dohodnuté poradenstvo 

- Alterna8va ku sadeniu stromčekov = riešiť miestne environmen-
tálne záťaže 
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SPRIEVODNÉ AKTIVITY: 
- diskusie 
- opekačky, guľáš,.. 
- podujaMe pre rodiny s deťmi 
- stretnuMe s členmi predsedníctva 
- prednášky na tému Laudato si 

- prezentovanie poziHvnych príkladov 
- hudba, gorali v krojoch, omša a požehnanie 

MOŽNÍ PARTNERI 
- KDMS 
- Kresťanské združenia - dôležité pre budovanie vzťahov  

= Fórum kresťanských inšMtúcií a jeho členovia 
= eRko, DOMKA, ZKSM, Združenie mariánskej mládeže 

- Don Bosco green, saleziáni 
- skauM 
- Focolare - FranMškova ekonomika 

 
Odporúčame pozvať budúcich kandidátov do komunálnych a regionálnych 
volieb - zveriť im nejakú úlohu, napr. občerstvenie 

SPOLOČNÁ KOMUNIKAČnÁ a MARKETINGOVÁ LÍNIA 
- prihlásenie sa k Laudato si  
- KDH je zelené - nie extémisMcky - pre ľudí a zachovanie stvorenstva 
- chceme niečo zmeniť / dosiahnuť (poliMcké témy) 
- markeMngová línia (názov, vizuál, propagácia, letáky, noviny, microsite)  
-   celý október môžeme komunikovať eko témy, napr. znížiť plytvanie  
- príhovory ku enviro otázkam 
- prečo je dôležité sadiť stromčeky 
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- ORGANIZAČNÁ LÍNIA 
centrálny 8m: Marián Čaučík, RasMslav Mráz, Marek Domes, Stano 
Župa,niekto z KDMS 
 
Tímy v okresoch: vzniknú autonómne po dohode v okrese, okresní pred-
sedovia delegujú 1 človeka (príp. viac ľudí) ako zodpovednú osobu a kon-
takt pre centrálny Hm. 

 
IDENTIFIKÁCIA ZODPOVEDNÝCH OSÔB V OKRESOCH 
- oslovenie z ústredia mailom, newslemrom 
- kontakt na zodpovedné osoby poslať na adresu stano.zupa@kdh.sk 
- vytvoriť spoločný zdieľaný súbor, mailinglist, dohodnúť komunikáciu 

 
V OKRESOCH: 

- vytvoriť Hm pre akciu 
- vyMpovať lokality na sadenie,   
- dohodnúť plánovanie a deadliny 
- rozmyslieť ako budú zháňať stromčeky - či vedia cez lokálne kontakty alebo 

potrebujú pomoc z centrálnej úrovne 

VÝDAVKY A ROZPOČET 
Orientačný cieľ: vysadiť 100 stromčekov v okrese by malo znamenať výdavok do 
100 eur 

LINKY 
- sadimestromy.sk 

BraMslava  hmps://10000stromov.sk 
 
Milión stromov pre Slovensko 
hmps://www.facebook.com/groups/210154576868272/ 
hmps://www.zahrada.sk/magazine/10-dovodov-preco-si-zasadit-strom/ 

PRÍLOHA KU SADENIU STROMOV 
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1) PREČO SÚ STROMY DÔLEŽITÉ 

Stromy sú priatelia, ktorí zvyšujú kvalitu života ľudí aj ďalších organizmov 

• prispievajú ku kvalite ovzdušia: zachytávajú rôzne znečisťujúce látky a produkujú 
kyslík a fytoncídy – anMmikrobiálne prchavé organické látky,  

• udržiavajú priaznivú mikroklímu: transpirácia (prúdenie vody v rastline a jej vypa-
rovanie z povrchu listov, kvetov a stoniek) zvlhčuje a ochladzuje ovzdušie, čo 
oceníme najmä počas horúcich letných dní, 

• znižujú eróziu pôdy: svojimi koreňmi chránia pôdu a svojimi korunami zachytáva-
jú zrážky aj vietor a tým znižujú eróziu povrchovej pôdnej vrstvy, 

• zadržiavajú vodu v krajine: zachytávajú zrážky a znižujú rýchlosť odtoku, znižujú 
riziko záplav pri prívalových dažďoch a zvyšujú infiltráciu (vsakovanie) vody, 

• prispievajú k ochrane biodiverzity: stromy sú významným biotopom (priestorom 
a prostredím pre život) rôznych druhov organizmov (húb, rastlín a živočíchov), 

• pripievajú k architektúre a kráse krajiny: spoluvytvárajú priestor krajiny a zmier-
ňujú jeho narušenie stavbami, okrášľujú krajinný obraz,  

• sú dôležité pre psychohygienu človeka: zelenou farbou, hrou svetla a Meňa, šu-
mením lísMa, svojou krásou pôsobia blahodárne na nervovú sústavu človeka, 
harmonická krajina so stromami kulMvuje naše vnímanie krásy a vzťah k prírode. 

2) KDE SADIŤ STROMY 

 Dôležité je vybrať vhodné miesto na výsadbu 

➢ výsadba v mestách a obciach: cirkevné záhrady, parky, cintoríny, obnova  stromo-
radí, alejí a sídliskovej zelene a ich vzájomné prepojenie. Výsadbu treba dohodnúť 
s majiteľom, nájomcom alebo správcom pozemku.  

➢ výsadba v poľnohospodárskej krajine: výsadba na pôde cirkví, farmárov alebo 
družsMev: obnova poškodených božích múk, alejí, vetrolamov, krovinových pásov, 
remízok. Výsadbu treba dohodnúť s majiteľom, nájomcom, správcom pozemku. 
Pozor: výsadba nových alejí, vetrolamov a remízok (napr. v rámci budovania zele-
nej infraštruktúry krajiny) si vyžaduje odborné vyhotovenie projektu pozemkových 
úprav a jeho schválenie kompetentnými orgánmi, 
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➢ výsadba v lesoch: výsadba v štátnych a v urbárnych lesoch, ktorú treba vopred 
dohodnúť s príslušnými odbornými lesnými hospodármi. 

3) KDE STROMY NESADIŤ? 

➢ vyhnúť sa technickej infraštruktúre: výsadbe pod elektrickými vedeniami, ale Mež 
nad skrytou infraštruktúrou obcí (rozvody elektriny, plynu a vody, kanalizácia), 

➢ pamätať, že stromy budú rásť: v intraviláne stromy sadiť vo vzdialenosM aspoň 4 
m od budov (v prípade ihličnatej dreviny viac), stromy vysadené v minulosM v tex-
nej blízkosM budov dnes spôsobujú vážne problémy (Menenie, narúšanie základov 
koreňmi). 

➢ nenarušiť cenné biotopy: v prípade výsadby vo voľnej krajine rešpektovať cenné 
biotopy, ktoré by výsadba narušila – najmä mokrade a druhovo pestré lúky. 

4) AKÉ STROMY SADIŤ? 

Dôležité je vhodné drevinové zloženie, čo najprirodzenejšie k danému biotopu 

➢ prirodzené drevinové zloženie: uprednostniť pôvodné domáce listnaté dreviny 
pred cudzokrajnými a ihličnatými drevinami (najmä mimo urbánnej krajiny), 

➢ obnova ovocných drevín: vhodná je obnova alejí ovocných drevín, príp. aj výsad-
ba solitérnych ovocných stromov na vhodných miestach. Odporúčame využiť do-
máce krajové odrody, ktoré sú odolnejšie voči patogénom a škodcom, 

➢ vysádzať plnohodnotné stromy: uprednostniť výsadbu stromov, ktoré budú mať 
v dospelosM prirodzenú korunu, t.j. vylúčiť výsadbu okrasných globóznych foriem 
stromov (s malou guľovitou korunou), ktorých klimaMcký, hydrologický, proMeróz-
ny, biotopový, okrášľujúci aj psychohygienický efekt je minimálny. 
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5) AKO SADIŤ? 

Dôležitá je správna technológia výsadby 

➢ vykopanie výsadbových jám: jama by mala byť zhruba 2 x hlbšia a širšia ako je 
koreňová sústava stromu (Me sú dnes už zväčša dodávane s koreňovými balmi). 
V prípade výsadby v mestách a obciach treba dať pozor aby napr. skrytý stavebný 
odpad na sídliskách nebránil rozvoju koreňového systému stromu, 

➢ samotná výsadba stromu: odstránenie vonkajšieho obalu koreňového balu (ak je 
v ňom dodaný), natriasanie stromčeka a postupné prihadzovanie zeminy, jeho 
stabilizácia utlačením (nie však silným udupaním) pôdy a výdatná zálievka (tú 
treba v závislosM od podmienok a počasia opakovať aj najbližšie ďalšie dni), 

➢ ochrana stromu opornými kolmi: najmä v prípade výsadby v urbánnej alebo poľ-
nohospodárskej krajine je potrebné vysadený strom stabilizovať a chrániť pred vy-
vrátením vetrom 1 až 3 opornými kolmi, o ktoré sa vysadený strom priviaže. 
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