
Ľudská civilizácia čelí globálnej environmentálnej kríze. Zmena klímy v dôsledku zvyšujú-
cej sa koncentrácie skleníkových plynov je akcelerovaná nevhodným využívaním krajiny  
a úbytkom biodiverzity. Sme svedkami stále extrémnejších prejavov počasia, najmä silnej-
ších vĺn horúčav a sucha, ktoré sú striedané intenzívnymi dažďami a povodňami, vidíme 
miznutie pôvodných a nástup inváznych druhov rastlín a živočíchov, degradáciu krajiny, 
ktorú v minulosti využívali naši predkovia. Spolu s ďalšími globálnymi problémami to zna-
mená riziko ohrozenia prosperity nás aj našich budúcich generácií. 

Reagujme, kým je čas
Riešením je znižovanie používania fosílnych palív vo všetkých oblastiach hospodárstva, zni-
žovanie celkovej spotreby energie, surovín aj chemikálií. Preferované musí byť udržateľné 
poľnohospodárstvo a lesníctvo, inovácie v priemyselnej výrobe, ekologizácia dopravy. To 
všetko musí byť sprevádzané realizáciou efektívnych adaptačných opatrení. Nimi zvýšime 
odolnosť krajiny a spoločenstiev zvládať negatívne dopady globálnej environmentálnej 
krízy, ktoré pociťujeme už dnes aj na Slovensku. 

Nová iniciatíva „Sadíme budúcnosť“  
pre adaptáciu krajiny 
S cieľom podpory adaptácie na zmenu klímy a zachovania biodiverzity prináša Nadácia 
Ekopolis na Slovensko iniciatívu Sadíme budúcnosť. Jej cieľom je návrat stromov - funkčnej 
zelene do sídel a otvorenej krajiny, kde zelená infraštruktúra chýba alebo je narušená. 

Strom je v iniciatíve Sadíme budúcnosť symbolom spolupatričnosti medzi ľuďmi a prírodou. 
Výsadba stromov je konkrétnym a užitočným opatrením, ako urobiť krajinu odolnejšou voči 
dôsledkom klimatickej a biodiverzitnej krízy. Stromy pohlcujú uhlík z atmosféry a ukladajú ho 
do pôdy, zadržiavajú vodu a ochladzujú miestnu mikroklímu, poskytujú tieň a domov živočí-
chom, spestrujú a skrášľujú prostredie. Sú preto jedným z kľúčových prostriedkov na ceste 
k udržateľnej budúcnosti. 

Akú Sadíme budúcnosť
Sadiť budeme také dreviny, ktoré najviac vyhovujú konkrétnemu miestu a požadovaným 
funkciám, ktoré majú stromy plniť. Preferované budú domáce druhy. Okrem solitérov  
a alejí, ktoré poskytnú úkryt pre vtáctvo a hmyz, znížia hlučnosť a prašnosť miest a poskytujú 
tieň pozdĺž ciest, chceme sadiť aj ovocné sady, ktoré potešia svojimi plodmi, či zelené oázy 
na sídliskách, ktoré zadržujú vodu, ochladzujú vzduch a skrášľujú priestranstvá. V poľnohos-
podárskej krajine zasa doplníme remízky a vetrolamy, ktoré budú brániť vetru a vysychaniu 
krajiny, spomalia pôdnu eróziu, zadržia vodu a poskytnú útočisko pre rozmanité živočíchy.

Sadíme stromy tam, 
kde je to potrebné.

sadíme
budúcnosť
hlavou srdcom rukami



S kým Sadíme budúcnosť
Na to aby sa potrebné celospoločenské zmeny udiali, musia sa stať každodennou súčasťou 
rozmýšľania a správania bežných ľudí. Nestačí, aby o týchto témach ľudia vedeli, je tiež 
veľmi dôležité, aby mali možnosť sa zmysluplne a aktívne do ich riešenia zapojiť. Dôleži-
tou súčasťou iniciatívy je preto zapojenie miestnych komunít do plánovania, výsadby aj 
starostlivosti o stromy. 
Vytvoríme priestor pre aktívnu účasť občanov, škôl, občianskych združení a iných organizácií, 
samospráv aj firiem, ktoré v rámci svojej spoločenskej zodpovednosti dbajú na udržateľnosť 
a zmierňovanie dopadov ich činnosti na životné prostredie. Našimi partnermi budú aj in-
štitúcie verejnej správy s kompetenciami v oblasti životného prostredia, ktorých úlohou je 
vytvárať podporné prostredie pre implementáciu adaptačných a mitigačných opatrení voči 
zmene klímy s praktickým dopadom na komunity a krajinu. V neposlednom rade otvárame 
priestor na spoluprácu pre odborníčky a odborníkov zo súkromného sektora, štátnych, 
akademických a výskumných organizácií, ako aj mimovládnych organizácií, ktorí môžu byť 
nápomocní pri tvorbe odporúčaní, metodík aj pri výskume efektívnych spôsobov pomoci 
krajine.

Ako sa zapojiť do Sadíme budúcnosť? 
Ambíciou Nadácie Ekopolis je vytvoriť priestor pre komunikáciu a prepájanie všetkých, 
ktorí majú záujem podporiť výsadby stromov. Iniciatíva zabezpečí prepojenie tých, ktorí 
majú zdroje na výsadbu s miestnymi komunitami odborníkov aj samospráv. Súčasťou bude 
aj odborná podpora pri plánovaní, výsadbe a starostlivosti o dreviny, prezentácia príkladov 
dobrej praxe a zvyšovanie povedomia o význame drevín v krajine. Konkrétne sa do iniciatívy 
možno zapojiť najmä ako: 

• finanční partneri iniciatívy: partneri, ktorí poskytnú financie na fungovanie  
platformy a programu ako takého

• finanční partneri výsadieb: partneri konkrétnych komunitných projektov výsadieb
• realizátori výsadieb: napr. samosprávy, správa povodí, iné významnejšie iniciatívy,  

majitelia pozemkov, mimovládne organizácie apod. 
• odborní partneri: odborné inštitúcie a univerzity, arboristi,  

krajinní architekti a mnohí ďalší experti
• ambasádori/ky: osobnosti, ktoré sú ochotné osobne podporiť myšlienku programu 
• mediálni partneri

Kto sme
Nadácia Ekopolis od roku 1991 podporuje miestne komunity na celom Slovensku. Realizu-
je grantové programy zamerané na aktívne občianstvo a environmentálnu udržateľnosť. 
Podporuje a spája ľudí, samosprávy i organizácie aktívne v témach udržateľného rozvoja, 
ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a pri budovaní občianskej spoločnosti. Je čle-
nom medzinárodného konzorcia Environmental Partnership Association.

Kým budú na Slovensku miesta, kde 
je potrebné sadiť stromy, budeme tu. 
A potrebujeme k tomu Vašu podporu.
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