
Stromya MY
Pri príležitosti 20. výročia ankety Strom roka organizuje Nadácia
Ekopolis 21. 7. 2022 (štvrtok) podujatia zamerané na vysvetlenie
významu a funkcií ochrany stromov a zelených plôch v kultúrnej
krajine, mimo les.
Podujatia sa uskutočnia v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice
v Banskej Bystrici na Lazovnej ulici č. 9.

8,30  Registrácia

9,00 – 13,00  Konferencia pre odborníkov/čky, zástupcov
firemného sektora a verejnú správu

13,00 – 15,00  Prestávka na obed (vo vlastnej réžii účastníkov)

15,00 – 16,30  Panelová diskusia pre odbornú aj širokú verejnosť,
moderuje Jakub Filo

17,00   Slávnostná vernisáž výstavy fotografií stromov pri
príležitosti 20. výročia ankety Strom roka 

Program dňa 21. júla 2022 

https://goo.gl/maps/dvGJrgBX5Gwm54FZ6


Stromya MY
V rámci dvoch blokov odznejú prezentácie expertov z akademického aj mimovládneho
sektora, firiem i štátnej / verejnej správy o tom, že stromy a plochy zelene sú dôležité z

mnohých dôvodov. Jedným z nich je aj aktuálne ukladanie - sekvestrovanie uhlíka. Výsadba
stromov však nedokáže vyriešiť problém nadbytku skleníkových plynov v atmosfére bez

zásadnej a rýchlej dekarbonizácie v každom segmente spoločnosti a hospodárstva. 
Stromy a zeleň majú významný pozitívny vplyv na adaptáciu prostredia na negatívne dôsledky

zmeny klímy, biodiverzitu, zadržiavanie vody, ovplyvňovanie mikroklímy či štruktúru krajiny.

Odborná konferencia:
Stromy – prečo ich sadiť a čo z toho má spoločnosť 

Prvá časť (od 9,00 - 10,45)
• Andrej Šteiner, Karpatský rozvojový inštitút: Syntéza adaptácie a mitigácie –
klimatické plánovanie 
• Martin Kováč, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Uhlíková a vodná banka krajiny 
• Marek Mikolaj, EY: Uhlíková stopa v rámci firiem – ako na to? 
• Martin Tušer, UTOI ZO ČSOP: Mestské stromy ako uhlíkový offset  

10,45 – 11,00  Coffee break

Druhá časť (od 11,00 - 13,00)
• Martina Paulíková, Nadácia Ekopolis a Júlia Pittnerová, GLS: Sadíme budúcnosť –
program na návrat stromov do krajiny mimo les 
• Jaroslav Jankovič, Národné lesnícke centrum, Slovenská agrolesnícka asociácia:
Agrolesnícke systémy – príležitosť pre masívny návrat drevín do poľnohospodárskej
krajiny na Slovensku 
• Andrea Janíčková, občianska iniciatíva Pod stromami: Obnova krajinných štruktúr v
kultúrnej a poľnohospodárskej krajine a zachovanie biodiverzity
• Jaroslav Kolařík, Safe Trees: Povýsadbová starostlivosť o mimolesnú zeleň - výzva pre
21. storočie 
• Ivan Tučník, Plzeňský Prazdroj: Odolná poľnohospodárska krajina ako zdroj surovín
pre Prazdroj
• Slavomíra Vogelová, Veolia SK: Kvalitná starostlivosť o firemné areály 



Stromya MY

Moderovaná diskusia za účasti odborníkov/čok, ktorí pôsobia
v oblasti adaptácie krajiny na negatívne dôsledky zmeny klímy. Cieľom
diskusie bude pokúsiť sa vysvetliť, prečo na Slovensku investujeme čas 
a energiu na záchranu starých stromov v sídlach a kultúrnej krajine, ako

súvisí zmena klímy a stromy, aké výzvy pred nami stoja a čo sa zatiaľ
osvedčilo (a kde by sme mali pridať). 

Panelová diskusia:
Ľudia, stromy a zmena klímy

Peter Bročka, primátor mesta Trnava
Martina Paulíková, Nadácia Ekopolis
Zuzana Fialová, PDCS
Jarolav Kolařík (ČR) – arborista, Safe Trees, 
Jaroslav Jankovič, Slovenská agrolesnícka asociácia,
Národné lesnícke centrum

Začiatok o 15,00
Moderuje: Jakub Filo, Denník SME
Účastníci a účastníčky panelovej diskusie:

17,00 Slávnostná vernisáž výstavy fotografií stromov
pri príležitosti 20. výročia ankety Strom roka.


