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Abstract: The increasing of ecological awareness of the rural residents through the 
realisation of TSES elements. In the years 2001–2005 the area of the village Sucha nad 
Parnou was the model territory for realisation of projects oriented to incorporation of 
target groups to environmental activities. The planting of the model elements 
(biocentre, biocorridor) of the Territorial system of ecological stability (TSES) on the 
base of landscape-ecological principles was one of the most significant aims of the 
projects. The planting was realised by the target groups (the interest groups, local 
government, teachers and the pupils of the elementary school) under the expert 
guaranty of the Institute of Landscape Ecology of Slovak Academy of Sciences. 
Simultaneously there were realized the educational activities and by way of it the 
residents were informed about the natural conditions, ecological problems and the 
signification of elements of TSES for their environment. The creation of TSES elements, 
together with environmentally oriented educational activities, has projected to the 
activation of residents, interest groups and self government to the further maintenance 
of existing greenery, but also in looking for and finding of possibilities of creation of 
another TSES elements. This is one of the crucial factors of the creation of functional 
networks of TSES and of the implementation of sustainable development in the praxis.  

 
Kľúčové slová: územný systém ekologickej stability, výsadba zelene, 
ekologické povedomie, vidiecke sídlo, poľnohospodárska krajina 
 
 
ÚVOD 

 
Kataster obce Suchá nad Parnou leží v úrodnej, intenzívne 

obhospodarovanej krajine Trnavskej pahorkatiny. Pestovanie jednoročných 
kultúr na extrémne veľkých blokoch ornej pôdy s minimálnym zastúpením 
nelesnej drevinovej vegetácie spôsobuje mnohé environmentálne problémy 
(vodná a veterná erózia, prašnosť, nepriaznivý vplyv na rozmnožovanie a 
migráciu živočíchov a pod.). Podľa podielu ekologicky kvalitných plôch v 
katastri má územie nízku ekologickú kvalitu územia (Miklós, Kočická, Kočický 
2002). 

V rokoch 2001–2005 sa v katastri spomínanej obce ako súčasť 
environmentálnych projektov realizovala výsadba prvkov územného systému 
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ekologickej stability (ÚSES) podľa krajinnoekologických princípov. Nosnou 
myšlienkou bolo iniciovať ekologické povedomie obyvateľstva cez výsadbu, 
udržiavanie vegetačných prvkov ako aj ďalšie činnosti (výstavba náučného 
chodníka, environmentálne edukačné aktivity) (Izakovičová 2005, Izakovičová, 
Štefunková 2001). 

 
 

METODIKA 
 
Modelové územie 

Plocha realizovanej výsadby urbánneho biocentra je umiestnená v 
intraviláne obce Suchá nad Parnou. Tvorí okolie kostola Sv. Martina a okolie 
pomníka SNP a priľahlý parkový areál základnej školy. Cez extenzívne sadové 
záhrady je plocha prepojená na miestny biokoridor Podhájsky potok, vodnú 
nádrž Suchá a lesný porast Súchovského hája. Je súčasťou navrhovaného 
nadregionálneho biocentra Súchovský háj. 

Plocha realizovaného biokoridoru je lokalizovaná na katastrálnej hranici 
obcí Suchá n. Parnou – Zvončín – Ružindol, na intenzívne využívanej 
veľkoblokovej ornej pôde. Tvorí prepojenie lokálnej siete biokoridorov, 
napájajúcich sa na regionálne biokoridory Ronava – Gidra – Trnávka, a na 
nadregionálny biokoridor Lindava – Suchovský háj – Šintava.  

Základné metodické kroky boli zamerané na:  
Vypracovanie odborných podkladov pre návrh prvkov ÚSES, ktoré 

pozostávalo z:  
• Analýzy prírodných podmienok územia. 
• Analýzy faktorov eliminujúcich optimálny rozvoj vegetačných prvkov. 
• Analýzy vlastníckych vzťahov a kultúrno-historických podmienok.  
• Analýzy druhového zloženia, sadovníckej hodnoty a zdravotného stavu 

existujúcich plôch drevín.  
• Návrhu výrubu inváznych, prestarnutých a nevhodných drevín. 
• Návrhu výsadby drevín v súlade s krajinno-ekologickými princípmi. 
• Vypracovania informačných panelov o vysadených drevinách.  
• Návrhu údržby vysadených plôch s ohľadom na plnenie ich funkcií. 

 
Zapojenie záujmových skupín a ostatného obyvateľstva do realizácie 

a následnej údržby prvkov ÚSES a zvyšovanie ich ekologického 
povedomia, ktoré bolo zamerané na: 
• Zapojenie významných záujmových skupín a samosprávy obce do riešenia 

projektov. 
• Dohodu s vlastníkmi a nájomcami pozemkov na realizácii a následnej údržbe 

prvkov ÚSES. 
• Využitie odborných, organizačných a pedagogických kapacít uvedených 

skupín v realizácii prvkov ÚSES. 
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• Vytvorenie monitorovacieho a informačného systému o obci, hlavne v oblasti 
krajinnoekologických a environmentálnych podmienok, ktorého súčasťou sú 
aj informácie o realizovaných prvkoch ÚSES.  

• Zapojenie záujmových skupín a samosprávy obce do tvorby aktivizujúcich 
edukačných programov pre obyvateľov obce a žiakov miestnej ZŠ. 

 
 

VÝSLEDKY  
 

SPRACOVANIE ODBORNÝCH PODKLADOV PRE NÁVRH PRVKOV ÚSES 
Analýza prírodných podmienok územia  

Modelové územie je situované na pleistocénnych sedimentoch, tvoriacich 
spraše a sprašové hliny s hnedozemnými hlinitými pôdami. Klíma územia je 
nížinná, suchá až mierne suchá a prevažne teplá. Potenciálnu vegetáciu územia 
možno zaradiť do jednotky dubovo-hrabových lesov karpatských s prechodom 
do dubových a cerových lesov (Izakovičová, Hrnčiarová, Moyzeová 2001).  
 
Analýza faktorov eliminujúcich optimálny rozvoj vegetačných prvkov 

Výsadba biocentra v intraviláne obce bola limitovaná z hľadiska funkcie 
lokality a priestorových možností pre výsadbu. Územie je centrálnou zónou 
obce, bolo potrebné rátať s obmedzeniami z hľadiska dopravy a vyššej 
koncentrácie obyvateľstva.  

 
Analýza vlastníckych vzťahov a kultúrno-historických podmienok 

Plocha biocentra (1,02 ha) v zastavanom území obce Suchá n. Parnou je 
vo vlastníctve obce a farnosti. Plocha biokoridoru (0,18 ha) bola spravovaná 
poľnohospodárskym podnikom Agropo s.r.o., ktoré zmluvne poskytlo tento 
pozemok pre výsadbu a údržbu biokoridoru poľovníckemu združeniu Zelený 
Háj v Suchej nad Parnou.  

Z hľadiska kultúrno-historickych a krajinárskych daností bolo potrebné 
citlivo zvažovať návrh výsadby v súlade s existenciou fragmentov pôvodného 
parku kaštieľa rodu Odescalchi na mieste školskej záhrady ako aj s 
dominantným pôsobením kostola Sv. Martina, ktorý je kultúrnou pamiatkou.  

 
Analýza druhového zloženia, sadovníckej hodnoty a zdravotného stavu 
existujúcich plôch drevín  

Plochu biokoridoru tvorí pás ornej pôdy bez drevinovej vegetácie, ktorý z 
oboch koncov naväzuje na líniové krovinové a stromové porasty, ktoré majú v 
svahových polohách charakter trnkových krovín, v údolných polohách 
prechádzajúcich do ekotonových porastov typu tvrdého lužného lesa. Z 
hľadiska možností realizácie optimálnej formy biokoridoru je šírka pásu 
obmedzujúcim faktorom. Pozemok s ideálnou šírkou pre biokoridor lesného 
charakteru (15–25 m) nebolo možné z viacerých príčin získať – treba 
pripomenúť, že pre vlastníkov pôdy je to pri dĺžke 600 m pozemok s rozlohou 
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1,5 ha. Šírka získaného pozemku je 3 m, biokoridor tejto šírky poskytuje 
možnosti úkrytu a potravy optimálne druhom lesných okrajov a krovín, zároveň 
aj prechodného úkrytu a migrácie druhom lesného prostredia. 

Plochu biocentra tvorili drevinové porasty v rôznom vekovom a 
druhovom zložení. Ich analýza bola zameraná na zistenie druhového zloženia, 
ich súčasného zdravotného stavu a sadovníckej hodnoty s ohľadom na 
perspektívu ďalšieho formovania dendrologickej štruktúry spĺňajúcej 
požadované estetické a biologicko-ekologické kritériá. V pôvodnom druhovom 
zložení plôch prevládali agáty (Robinia sp.), smrek pichľavý (Picea pungens) a 
duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii). Z pôvodných, stanovištne vhodných 
drevín, tvoriacich kostru pôvodnej štruktúry parkových úprav sme zaznamenali 
staršie jedince lipy malolistej (Tilia cordata), javora mliečneho (Acer 
platanoides), javora horského (Acer pseudoplatanus). K nim sa pridružujú 
introdukované, stanovištne vhodné dreviny – pagaštan konský (Aesculus 
hippocastanum), moruša biela (Morus alba), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), 
orech kráľovský (Juglans regia) a pod. Zaznamenali pomerne vysokú druhovú 
pestrosť drevín (cca 40 druhov), avšak hlavne v dôsledku nevhodných dosadieb 
spontánne sa šíriacich inváznych druhov ako sú agát biely (Robinia 
pseudoacacia), pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), resp. druhov klimaticky, 
resp. habituálne nevhodných, napr. smrek obyčajný (Picea abies), smrek 
pichľavý (Picea pungens), duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), tuja 
západná (Thuja occidentalis), tujovec východný (Platycladus orientalis).  

Podľa sadovníckeho hodnotenia dosahovala značná časť stromov 
sadovnícku hodnotu 2 a 1 (z hľadiska vývoja porastu neperspektívne), ako aj 
výrazná časť stromov bola ohodnotená stupňom 3 (perspektívne, z hľadiska 
určitého znaku menej významné). Len dva jedince lipy boli v stupni 4 (typické, 
perspektívne), čo poukazuje na naliehavosť obnovy stromovej etáže porastov. Z 
hľadiska epidemiologického výskytu škodcov bolo na štyroch jedincoch 
pagaštanu zistené celoplošné napadnutie ploskáčikom pagaštanovým. Pri 
hodnotení pôvodnosti, resp. habituálnej a stanovištnej vhodnosti pre dané 
podmienky sme vyhodnotili 5 druhov drevín ako nevhodných.  

 
Návrh výrubu inváznych, prestarnutých a nevhodných drevín 

Dreviny vysoko vyvetvené, viac než z dvoch tretín defoliované, 
preschnuté a tie, ktoré z dôvodu ich zlého zdravotného stavu vyvrátením 
ohrozujú život a zdravie človeka, či z dôvodu nevhodného umiestnenia narušujú 
stabilitu stavieb, sme navrhli na výrub v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 
295/1996 (24/2003) Z. z. o ochrane drevín.  
 
Návrh výsadby drevín v súlade s krajinnoekologickými princípmi a 
vypracovanie informačných panelov o vysadených drevinách.  

Odstránením nevhodných drevín sa vytvoril priestor pre dosadbu drevín 
vo vhodnejšom druhovom spektre, pričom dôraz bol kladený na ich pôvodnosť 
a schopnosť dlhodobého vývoja v daných klimatických a pôdnych 
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podmienkach. Pri návrhu dosadby drevín bolo cieľom optimalizovať druhovú 
štruktúru parkových výsadieb z hľadiska požadovaných krajinno-ekologických 
a kultúrno-estetických funkcií. V školskej záhrade bolo pre edukačné účely 
cieľom zároveň vytvoriť praktickú ukážku druhov pôvodných lesných 
spoločenstiev, ako aj kultúrnych drevín so stáročnou tradíciou využitia v 
regióne.  

Za špecifikum výsadby biocentra v sídle sme považovali zvýšené 
požiadavky na atraktivitu vysadených druhov drevín, ich odolnosť voči 
stresovým faktorom urbanizovaného prostredia, požiadavky na obmedzenú 
veľkosť rastu stromov a krov, umiestňovaných v blízkosti atraktívnych 
pohľadov na kostol, v blízkosti dopravných komunikácií a elektrického vedenia. 
Preto sme pre výsadbu navrhovali aj kultivary pôvodných druhov, resp. 
introdukované druhy listnáčov s prirodzeným habitusom. V navrhovanom 
sortimente je vysoký podiel kvitnúcich drevín a drevín s jedlými plodmi, čo 
zvyšuje atraktivitu priestoru pre určité skupiny vtákov a včely a vhodne dopĺňa 
priestor vidieckeho sídla.  

Za základ porastu biokoridoru, situovaného vo voľnej krajine sme navrhli 
druhy potenciálnej prirodzenej vegetácie, kostrové aj výplňové dreviny s rôznou 
rýchlosťou rastu a nárokmi na svetlo. Druhová štruktúra porastu je navrhnutá aj 
s ohľadom na vytváranie hniezdnych a potravných možností pre poľovnú zver a 
vtáctvo.  
 
Návrh údržby vysadených plôch s ohľadom na plnenie ich funkcií 

Keďže udržiavanie porastov budú mať na starosti laickí dobrovoľníci, 
žiaci, pracovníci samosprávy, dôležité bolo v konečnej fáze spracovania 
odborných podkladov vypracovanie podrobného návodu na údržbu porastov 
vrátane časového harmonogramu jednotlivých činností. U výsadieb v 
intraviláne sme sa zamerali najmä na odborný rez krov a stromov, kosenie 
trávnika, odburiňovanie výsadieb, prihnojovanie a zálievku najmä v prvých 
rokoch po výsadbe. Nechýbali ani informácie o možnostiach eliminácie 
epidemiologického výskytu ploskáčika pagaštanového. U výsadieb v 
extraviláne je významné odburiňovanie, mulčovanie, zálievka v obdobiach 
sucha a ochrana proti ohryzu zveri.  

 
ZAPOJENIE ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN A OSTATNÉHO OBYVATEĽSTVA DO 
REALIZÁCIE A NÁSLEDNEJ ÚDRŽBY PRVKOV ÚSES A ZVYŠOVANIE ICH 
EKOLOGICKÉHO POVEDOMIA  
Zapojenie významných záujmových skupín a samosprávy obce do riešenia 
projektov 

Výchova cez projekt predstavuje modernú formu environmentálnej 
výchovy úspešne aplikovanú vo viacerých krajinách západnej Európy. 
Podmienkou pre úspešnú realizáciu projektov bolo zapojenie cieľových skupín, 
ktoré významnou mierou ovplyvňujú život obce. Ťažisko výchovy cez projekt v 
environmentálnej oblasti spočíva v aktivizácii a zapojení rôznych cieľových 
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skupín do programu starostlivosti o životné prostredie formou participácie na 
spoločnom projekte. Predovšetkým bolo dôležité osloviť samosprávu obce, ako 
aj cirkevné, vzdelávacie a záujmové organizácie, ktoré zastupovali Farský úrad 
a Základná škola v Suchej nad Parnou a Poľovnícke združenie Zelený háj Suchá 
nad Parnou. Na viacerých pracovných meetingoch bola s uvedenými 
organizáciami konzultovaná koncepcia návrhu výsadieb a vysvetľované 
ekologické a environmentálne aspekty projektu tak, aby si ich zástupcovia 
cieľových skupín postupne osvojili. Svojou konkrétnou účasťou na výsadbe 
pozitívne ovplyvnili obyvateľov obce prijať krajinno-ekologický prístup ku 
výsadbe zelene v katastri obce, ako aj ochotu spolupodieľať sa na jej realizácii. 
 
Dohoda s vlastníkmi a nájomcami pozemkov o realizácii a následnej 
údržbe prvkov ÚSES 

Vlastníci pozemku pre výsadbu biocentra v intraviláne obce (samospráva 
a farský úrad) súhlasili s realizáciou projektu na dotknutom pozemku a zaviazali 
sa, že budú v ďalších rokoch túto výsadbu udržiavať podľa doporučení 
spracovateľa návrhu. V počiatočných fázach realizácie projektu samospráva 
nemala odborníka na pravidelnú starostlivosť o vysadené dreviny, údržbu 
zabezpečovala v rámci čistenia verejných priestranstiev nevyškolenými 
pracovníkmi. Výsledkom mnohých stretnutí so spracovateľom odborných 
podkladov pre výsadbu bolo vyškolenie pracovníčky miestneho úradu pre 
odborné ošetrovanie verejnej zelene v obci. Poľovnícke združenie „Zelený háj“ 
Suchá nad Parnou sa ako nájomcovia pozemku pre realizovaný biokoridor 
zaviazali, že budú pravidelne realizovať údržbu vysadených drevín, čo aj 
pravidelne vykonávali v súlade s odbornými inštrukciami a navrhnutým 
časovým harmonogramom.  
 
Využitie odborných, organizačných a pedagogických kapacít uvedených 
skupín pri realizácii prvkov ÚSES  

Základná škola v Suchej nad Parnou bola hlavnou vzdelávacou inštitúciou 
pre overenie účinnosti navrhovaných didaktických metód. Odborné zázemie 
projektu zabezpečoval Ústav krajinnej ekológie SAV a rakúska mimovládna 
organizácia Distelverein Deutch Wagram, ktoré majú bohaté skúsenosti s 
environmentálnou výchovou. Praktickú realizáciu projektov zabezpečoval 
Obecný úrad a Poľovné združenie zelený háj v Suchej nad Parnou, ktoré 
disponujú personálnym vybavením, ako i technikou potrebnou na realizáciu 
výsadieb.  
 
Vytvorenie monitorovacieho a informačného systému o obci, hlavne v 
oblasti krajinnoekologických a environmentálnych podmienok, ktorého 
súčasťou sú aj informácie o realizovaných prvkoch ÚSES  

Súčasťou environmentálnych edukačných aktivít projektov bolo 
vybudovanie Environmentálneho prírodného laboratória, ktoré. pozostáva z 
nasledovných troch základných častí – Ekocentra, Ekolaboratória a Náučného 
chodníka. 

 124 



1. Ekocentrum má charakter výchovno-vzdelávacieho a poradenského 
centra v environmentálnej oblasti. Jeho hlavnou náplňou je poskytovať 
verejnosti informácie a konzultácie v oblasti ochrany a tvorby životného 
prostredia a popisuje vlastnosti jednotlivých krajinotvorných zložiek katastra 
obce, formou kartografických výstupov – panelov. Je tu zároveň k dispozícii 
informačný systém a doteraz spracované štúdie a dokumentácie o území. 
Súčasťou Ekocentra je aj fotodokumentácia znázorňujúca krajinnoekologické 
dominanty územia, ako i negatívne faktory ohrozujúce životné prostredie obce. 
V rámci fotodokumentácie sú fotografie, ktoré boli realizované formou súťaže 
Suchovská ekofotografia. Súčasťou Ekocentra je aj prezentácia detských prác – 
kresby a ekoplagáty zachytávajúce vnímanie životného prostredia deťmi a 
mládežou. 

2. Ekolaboratórium má charakter náučnej plochy zameranej na 
demonštráciu a sledovanie vybraných prírodných javov a procesov. Umožňuje 
štúdium vegetácie vo vzťahu k stanovištným podmienkam územia, ako i 
monitoring kvality jednotlivých zložiek životného prostredia. Je situované v 
parku základnej školy, ktorý je súčasťou regionálneho biocentra Súchovský háj. 
Ekolaboratórium pozostáva z dvoch základných častí.  

Biotická časť má charakter botanickej záhrady a je prezentovaná 
súborom stanovištne vhodných drevín s ilustráciou ich hlavných 
charakteristických čŕt, ale i súborom introdukovaných druhov, ako príklad 
negatívneho zásahu človeka do prírodnej krajiny. Súčasťou je aj prezentácia 
vybraných druhov ornitofauny viazanej na biotopy záujmového územia. Žiaci sa 
tu môžu učiť spoznávať rastliny a živočíchy typické pre danú oblasť. Existujúca 
drevinová vegetácia ako aj dosadené dreviny reprezentujú zároveň základ pre 
perspektívnu úlohu parku ako súčasti územného systému ekologickej stability v 
katastri obce. 

Abiotická časť je tvorená súborom prístrojov na sledovanie a hodnotenie 
základných vlastností zložiek životného prostredia – klimatické ukazovatele, 
hydrologické, pôdne procesy a pod. Základom abiotickej časti je klimatická 
stanica so súborom prístrojov zameraných na sledovanie zákonitostí počasia a 
klímy v území. V špecializovanej učebni v interiéri školy je umiestnené 
laboratórium na analýzu vody a pôdne laboratórium na stanovenie obsahu 
dusičnanov, dusitanov, amoniaku a hodnôt pH v pôde, komposte, hnojovici a 
ostatných priemyselných hnojivách.  

Osobitnú súčasť Ekolaboratória predstavujú modely na ilustráciu 
prírodných javov a procesov, ktoré sú predovšetkým viazané na abiotické a 
biotické podmienky územia.  

Erózny model umožňuje indikovať eróziu pôdy podmienenú zrážkovou 
vodou. Model môže slúžiť na sledovanie reálneho účinku zrážok na modelovú 
plochu, ale aj na možnú simuláciu erózie pôdy.  

Ďalšou ukážkou je Modelovanie a monitoring rozkladu biomasy, ktorej 
cieľom je poukázať na proces premeny organickej hmoty z rastlinných zvyškov, 
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ktorý predstavuje počiatok cyklu živín v prírode. Model je založený na 
pozorovaní rozkladu stromovej biomasy počas vegetačnej sezóny.  

3. Náučný chodník predstavuje výchovno-vzdelávaciu trasu vedenú 
prírodne a kultúrne zaujímavými lokalitami obce s cieľom vizuálnou formou 
priblížiť verejnosti najvýznamnejšie krajinnoekologické prvky územia. 
Jednotlivé stanovištia prezentujú prírodné danosti územia (unikátnosť flóry a 
fauny vo vzťahu k ich prostrediu), kultúrno-historické danosti (formy osídlenia 
a socioekonomického rozvoja a pod.). Upozorňujú aj na negatívne zásahy a 
vplyvy človeka na krajinu a jej jednotlivé krajinotvorné zložky (napr. regulácia 
tokov, vplyvy veľkoplošného intenzívneho poľnohospodárstva, vplyvy 
rekreácie a pod.). Náučný chodník pozostáva z 11 základných zastávok, ktoré sú 
špecificky tematicky zamerané a sú lokalizované v intraviláne a extraviláne 
obce. Náučný chodník v obci Suchá nad Parnou, na rozdiel od väčšiny 
náučných chodníkov na Slovensku, nie je lokalizovaný v žiadnom chránenom 
území, ale je umiestnený priamo v poľnohospodársky intenzívne využívanej 
krajine. Jeho cieľom je priblížiť zaujímavosti kultúrnej poľnohospodárskej 
krajiny – najmä tvorbu funkčných ekologických sietí.  
 
Zapojenie záujmových skupín a samosprávy obce do tvorby aktivizujúcich 
edukačných programov pre obyvateľov obce a žiakov miestnej ZŠ 

Pre pedagogických pracovníkov, odborníkov a aktivistov z oblasti 
životného prostredia, ktorí realizovali Ekolaboratórium a tiež aplikovali nový 
systém environmentálnej výchovy a vzdelávania, bolo jednoznačnými prínosom 
obohatenie vyučovacieho procesu o nové formy výchovy a vzdelávania – 
vzdelávanie a výchova priamo v prírode, získanie medzinárodných skúseností, 
celkové obohatenie a skvalitnenie vyučovacieho procesu, ako i vytvorenie 
nových didaktických pomôcok. 

Predstavitelia samosprávy, záujmových organizácií, ktorí realizovali a 
následne budú udržiavať realizované prvky ÚSES získali cenné odborné 
skúsenosti s ekologicky zameranou tvorbou a údržbou vegetačných prvkov v 
intraviláne ako aj vo voľnej krajine. Aktivity počas realizácie jednotlivých 
zariadení environmentálnej výchovy priniesli vytvorenie partnerstiev v rámci 
odborných organizácií a organizácií pôsobiacich v oblasti výchovy a 
vzdelávania. Za prínos možno tiež považovať vytvorenie informačného systému 
o území, vypracovanie environmentálneho manažmentu územia čo skvalitní a 
zjednoduší rozhodovacie procesy samosprávy.  

Prínosom pre žiakov základnej a materskej školy je, okrem zatraktívnenia 
environmentálnej výchovy, aj príspevok k celkovému rozvoju osobnosti – 
zvýšenie environmentálneho vedomia, formovanie zručností, rozvoj tímovej 
spolupráce, rozvoj vnemových techník a pod. Formovanie environmentálneho 
vedomia začína takto už v detskom veku a teda je efektívnejšie. Pre deti sa 
vytvoril priestor a možnosti, aby sa o životnom prostredí nedozvedali len z 
učebníc, ale aby si mohli v praxi vyskúšať svoje teoretické vedomosti. Tým sa 
celá problematika životného prostredia môže dostať hlbšie.  
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Ostatní obyvatelia obce (nepriami účastníci) – boli zapojení do projektu 
neprestajným informovaním cez žiakov, miestne média, ba dokonca sa mnohí z 
nich aktívne zapojili do spolupráce. Viacerí z nich sa zapojili do súťaže o 
Suchovskú ekofotografiu a ekoplagát. Pre širokú verejnosť je náučný chodník a 
ekocentrum vhodnými nástrojmi pre poznávanie svojej krajiny ako celku – v 
historických, environmentálnych a socio-ekonomických súvislostiach. To sa v 
konečnom dôsledku prejaví na formovaní environmentálneho vedomia.   

 
 

DISKUSIA 
 

Za hlavné problémy, ktoré vyplynuli zo skúsenosti s praktickou 
realizáciou prvkov ÚSES, možno označiť legislatívne zabezpečenie 
kompenzácie za pozemky na realizáciu prvkov ÚSES, absenciu pestovania 
vhodného výsadbového materiálu prirodzených druhov a vyriešenie 
vlastníckych a užívateľských vzťahov k prvkom ÚSES. Realizácia aktivít 
zameraných na zvyšovanie ekologického vedomia výrazne zvýšila počiatočný 
malý záujem zainteresovaných skupín na dlhodobej údržbe vysadených 
vegetačných prvkov, ktorá sa uskutočňuje na vlastné náklady zhotoviteľov. Z 
hľadiska realizácie a údržby treba oceniť aj aktivity žiakov ZŠ, ktorí sa aktívne 
podieľali na tvorbe a následnej starostlivosti o biocentrum a týmito aktivitami sa 
zapojili do kampane Environmentálneho programu OSN (UNEP), I. etapa: 
„Lesy pre budúcnosť“. Ako jediní zástupcovia SR prezentovali projekt na 
Detskej Environmentálnej Konferencii vo Viktórii (Kanada). Obec Suchá nad 
Parnou bola ocenená cenou „Dedina roka“ v kategórii „Za starostlivosť o zeleň 
a životné prostredie – za netradičné formy ochrany a tvorby životného 
prostredia a environmentálnu výchovu mládeže“. Poľovnícke združenie „Zelený 
Háj“ v súčasnosti aktívne pokračuje v ďalších výsadbách podľa odborných 
podkladov ÚKE SAV, takže k pôvodným 600 m vysadenej vegetačnej línie v 
poľnohospodárskej krajine pribudol v súčasnosti ďalší kilometer. Aktívny 
prístup poľovníkov k ochrane životného prostredia nakoniec vyústil do 
zriadenia veternej studne (na mieste zaniknutého prameňa potoka), ktorá má 
zabezpečiť zavlažovanie vysadených drevín. Za riešenie projektu „Integrovaný 
manažment využívania prírodných zdrojov a tvorba modelových prvkov ÚSES“ 
boli všetci riešitelia odmenení cenou ministra životného prostredia SR. 
Spomenuté fakty sú potvrdením správnej koncepcie environmentálnych aktivít, 
ktoré sa v Suchej nad Parnou realizovali aj v súlade so závermi 4. národnej 
konferencie o výchove a vzdelávaní (Ružička 2005), ktoré napríklad odporúčajú 
vytvárať podmienky pre zážitkové formy environmentálnej výchovy priamo v 
prírode, ako aj využívať nové didaktické metódy a pomôcky, vrátane 
spracovania praktických manuálov. Zapojením komunity obce do tvorby 
ekologických sietí sa vytvorili priaznivé podmienky na ich dlhodobé 
udržiavanie. Obyvatelia obce, samospráva a žiaci boli zrozumiteľnou formou 
oboznámení s najnovšími krajinnoekologickými prístupmi k tvorbe vegetačných 
prvkov v krajine a ako ukázala prax, boli schopní tieto poznatky aplikovať pri 
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ďalších aktivitách súvisiacich s ekologizáciou krajinnej štruktúry. Taktiež 
vyššie uvedené ocenenia a aktivity účastníkov projektu poukazujú na ich 
schopnosť šíriť svoje novo získané postoje v rámci svojej komunity (žiaci, 
poľovníci, samospráva, kresťanská komunita) aj mimo svojej obce, či regiónu. 
Nazdávame sa, že aplikácia vedeckých poznatkov do praxe v podobe realizácie 
prvkov ÚSES cez odborné firmy by bez prepojenia na hlavné skupiny, 
zainteresované nielen v údržbe, ale aj vo využívaní týchto prvkov nevytvorila 
tak vhodné podmienky pre ich ďalší priaznivý vývoj.  

 
 

ZÁVER 
 
Ciele environmentálnych projektov boli splnené najmä vďaka neustálej 

komunikácii všetkých účastníkov projektov počas celého ich trvania, a to 
prostredníctvom mnohých pracovných stretnutí, spoločných prác v teréne a 
ochote prekonávať prekážky, ktoré môže tento typ spolupráce prinášať. 
Dúfame, že cez ekologické povedomie miestnej komunity sa nám podarilo 
položiť lepšie základy pre dlhodobé udržiavanie a obnovovanie ekologických 
sietí v krajine. Ako sa to bude dariť, to už ukáže budúcnosť. 
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Obr. 1: Realizovaný biokoridor v poľnohospodárskej krajine (k. ú. Suchá nad Parnou) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2: Obnovená časť urbánneho biocentra pri kostole v Suchej nad Parnou. V popredí 
panel náučného chodníka informujúci o krajinnoekologických princípoch 
výsadby 
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Obr. 3: Priestor Ekolaboratória v školskej záhrade po výsadbe drevín a inštalácii 
informačných tabúľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4: Účastníci projektu pri demonštrácii klimatickej stanice v areáli Ekolaboratória 
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