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VEC: Zaujatie stanoviska v Senici na Robotníckej ulici k vybudovaniu 

parkoviska ´´Gazdinka,, v neprimeranej blízkosti významného stromu Moruša 

biela 

Na základe informácií v rámci kolaudácie už tak neprimerane blízkej stavby na 

Robotníckej ulici bolo vydané povolenie č. OVŽPaD/JO/2015/590 na výstavbu 

parkovacích miest z dôvodu kolaudácie budovy. Už stavba budovy bola 

realizovaná s ignoráciou životného prostredia vzácneho  stromu (vek, veľkosť, 

umiestnenie). V rámci praxe na Slovensku neprekvapujúce postupy stav. firiem 

a stav. úradov sa dá ľahko odpozorovať nedostatok znalosti, morálky, etiky 

a potreby zháňať aktuálne informácie ohľadom stromov, zelene a správania sa 

k ním. Strom ako taký nieje prekážka -nepriateľ, ide o najpodstatnejšiu zložku 

v eko-systéme na Zemi.  Neprirovnávajme sa k horším, priblížme sa k lepším- 

Rakúsko, Nemecko. V týchto krajinách úrady, verejnosť, developery a samotné 

stav. firmy plné inžinierov rešpektujú svoje okolie. Pri stavbách dopredu 

projektujú tak aby živ. prostrediu vyhoveli, nie naopak. Strom je na prvom 

mieste a až potom stavby. Za postup takýmto spôsobom (stavby bez dodržania 

pravidiel, najprv stavba potom park.miesta - akoby to vopred nevedeli...pritom 

majú titul tí ľudia ) obdržia pokuty a náhradné výsadby v takých výškach pokút 

aby sa nič podobné neopakovalo. U nás nie, kto vysvetlí že je uprednostnený 

betón pred životom? Parkovisko je hodnota? Nie je náhradné miesto? Len to 

najmenej vhodné?  Veď ten strom má cez 100 rokov, kde je zdravá logika? 

Predmetná Moruša biela (Morus alba) predstavuje odkaz, odkaz ľudí čo si 

uvedomovali hodnotu stromov v našom živ. prostredí. Robia len dobro- tlmia 

hluk, poskytujú tieň, radosť, inšpiráciu, zachytávajú smog, produkujú plody, 

spevňujú svahy, zlepšujú hospodárenie so spodnou vodou... .Áno človek sa  

ohradí- ,,veď rúbať ju nejdeme´´ -tento alibistický postoj zase vychádza 

z nevedomostí daného odvetvia. Pri takto rozrastenom strome je minimálny 

odstup výkopov od kmeňa 5-násobok priemeru kmeňa. Minimálny odstup. Už 

stavba budovy je blízko Moruši a teraz ju idete ešte viac ,,mučiť´´. Ide 

o porušenie zákonu na ochranu životného prostredia, nakoľko koreňové profily 

presahujú projekt. Ak sa zoberie z kostrových koreňov, takýto zákrok napomôže 

k úbytku vitality a stability stromu- výsledok je naštartovanie skonu stromu. 

Moruša tu bola už pred nami a môže tu ešte dlho po nás byť. Zastávajme si 



stromy v mestách, ukazujme nevedomým  prospešnosť a funkcie zelene. Bez 

nej sa stanú mestá a celý svet neobývateľný pre človeka. Oni nás nepotrebujú - 

my ich potrebujeme úplne.  

Dané povolenie ide opačnou cestou.  

 

Ďakujem a prajem Vám zvýšiť dôraz na zmysel aspektov na tejto Zemi. 

 

V Bratislave dňa 18.08.2015                             s pozdravom arborista Jakub Kováč 


