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V povodí Ondávky štartuje projekt ozdravovania klím y vodou 

Tlačová správa, MVO Ľudia a voda, Košice, 21. marca 2013 

MVO Ľudia a voda v spolupráci so Združením obci Ondávka a finančnej podpory 
Európskej Únie z programu LIFE+ realizuje projekt “OZDRAVENIE KLÍMY VO 
VYSUŠENÝCH OBLASTIACH SLOVENSKA POMOCOU HYDRO-KLIMA TICKEJ 
OBNOVY“. Cieľom projektu je modelovo rozvinúť metodický a technologický takú 
revitalizáciu poškodených častí krajiny, ktorá prispeje k zmierneniu povodňových 
rizík, rizík zo sucha a klimatickej zmeny. Zároveň posilní biodiverzitu, zodpovednosť 
komunít za integrovanú ochranu vôd a vytvorí pracovné príležitostí s rozvojom 
lokálnej ekonomiky.  

Projekt nadväzuje na úspešne realizované projekty MVO Ľudia a voda počas svojej 
20 ročnej existencie (Modrá alternatíva, Vodný les Slovenskej sporiteľne, Program 
revitalizácie krajiny). Projekt v hodnote 1 431 535 €, je financovaný programom 
LIFE+ vo výške 690 267 € s koofinancovaním vo výške 741 288 €, ktoré zabezpečuje 
MVO Ľudia a voda so združením Ondávka, prostredníctvom zdrojov získaných od 
súkromných darcov, sponzorov i z príspevkov z 2 %-nej dane, ktoré MVO Ľudia 
a voda získa v nasledujúcich troch rokoch.  Aj z toho dôvodu MVO Ľudia a voda 
v spolupráci so samosprávami, Nadáciou pre podporu občianskych aktivít (NPOA) 
a Centrom pre rozvoj verejnej správy (CRVS) rozbieha kampaň na získavanie 
finančných prostriedkov pre vytváranie pracovných príležitostí na revitalizáciu krajiny. 
Projekt trvá 36 mesiacov. Rozvinutím projektu má MVO Ľudia a voda ambíciu 
ponúkať a rozvíjať projekty aj v iných regiónoch Slovenska. 

Momentálne sa dokončuje štúdia a realizačné projekty. Po schválení projektov 
obcami a zainteresovanými inštitúciami sa projekt začne realizovať v máji 2013. 
Realizáciou projektu sa vytvorí minimálne 88 pracovných miest pre dlhodobo 
nezamestnaných priamo v obciach, ktoré sa nachádzajú v povodí Ondávky. 
V prípade, ak by sa MVO Ľudia a voda v spolupráci so Združením Ondávka podarilo 
získať viac finančných zdrojov, ponúkne sa práca na revitalizácii krajiny a ďalším 
nezamestnaným.  

Po realizácii projektu sa bude robiť výskum vplyvu revitalizačných opatrení na 
hydroklímu v povodí a výsledky sa spracujú do metodických odporúčaní s ponukou 
iným obciam a regiónom ozdravovať si klímu. Očakáva sa, že projekt v povodí 
prispeje významnou mierou k jeho zatraktívneniu a pomôže obciam zastaviť 
nebezpečný demografický vývoj. Ten totiž zreteľne signalizuje vymieranie obcí, 
pretože postproduktívny vek výrazne prevláda nad predproduktívnom veku.  

MVO Ľudia a voda v Medzinárodnom roku pre vodnú spoluprácu, ktorý vyhlásilo 
Valné zhromaždenie OSN, plánuje organizovať medzinárodnú konferenciu „Voda – 
kľúč k ozdraveniu klímy “. Konferencia sa uskutoční v auguste, pri príležitostí 20 
výročia založenia organizácie.   
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