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Boris URBANČÍK, moderátor:
"Ochrana Sadu Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke je nedostatočná. Tvrdí to Petržalský
okrášľovací spolok. Jeden z najstarších parkov v strednej Európe je historickou pamiatkou, no stromy
či kríky žiadnu ochranu nemajú. Petržalská samospráva s tým zatiaľ neráta."
M. KATUŠKA:
"Dvestoročné platany, javory, ale aj exotické ginkgo či metasekvoja čínska. Napriek historickej
ochrane parku je každý jeho strom chránený rovnako ako akákoľvek iná drevina v Bratislave. Iveta
PLŠEKOVÁ z Petržalského okrášľovacieho spolku."
I. PLŠEKOVÁ, telefonát:
"Z pohľadu životného prostredia nie je chránený vôbec. Má ochrannú hodnotu rovnakú ako
akákoľvek tráva a zeleň pri bytovkách."
M. KATUŠKA:
"Petržalský starosta zvýšenie ochrany parku nepovažuje za aktuálnu tému. Sad si vyžaduje
najprv prieskum drevín, pretože tie sú, podľa neho, vážne poškodené. Starosta Vladimír BAJAN."
V. BAJAN:
"Sa zvýšila spodná hladina a tie dreviny, ktoré boli naučené na sucho, začínajú odhnívať tie
stromy."
M. KATUŠKA:
"Parku zánik nehrozí, no množstvo stromov vykazuje znaky starnutia. Viaceré sú napadnuté
parazitmi. V parku preto musia stromy orezávať a niekedy aj vyrúbať, aby neohrozili ľudí. Ak by ho
vyhlásili za chránené územie, stromy by takto ošetriť nemohli. Jana JACEKOVÁ (správne JECKOVÁ)
z petržalského oddelenia životného prostredia."
J. JECKOVÁ:
"Je to verejný park. Akonáhle by bolo vyhlásené ako chránené územie, by bol vlastne veľký
problém."
M. KATUŠKA:
"Zisťovali sme, ako sú na tom parky v ostatných slovenských obciach. Podľa Michaely KUBÍKOVEJ
z neziskovej organizácie Národný Trust, je zvýšená ochrana v desiatkach z nich."
M. KUBÍKOVÁ, telefonát:
"Podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu, chránených zhruba tristo parkov, záhrad,
štyridsaťštyri sú chránené podľa zákona, teda o ochrane prírody a krajiny, čiže v podstate majú dvojitú
ochranu."
M. KATUŠKA:
"Je medzi nimi napríklad park pri kaštieli Betliar, ktorý je ako jediný aj v Zozname svetového
dedičstva UNESCO. Sad Janka Kráľa síce medzi ne nepatrí, no vzácne stromy sú v ňom chránené
jednotlivo."
M. KUBÍKOVÁ:
"Tieto stromy majú špeciálny štatút ochrany. Keby niekto chcel tieto stromy proste vyrúbať, musí
získať povolenie."
M. KATUŠKA:
"Ochrana by preto mala byť dostatočná. Michal KATUŠKA, RTVS."

