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K A M E N N É  S R D C E 
ODSTRAŇOVANIE GUDRÓNOV Z KAMEŇOLOMU V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI

NÁZOV PRÁCE

I ZHRNUTIE

 
Až do roku 2014 na Slovensku 
neexistovalo systematické 
odstraňovanie ekologických záťaží, 
ktoré tu ostali po ťažkom priemysle  
z čias komunizmu.

Prvým projektom Ministerstva 
životného prostredia s pomocou 
štrukturálnych fondov EÚ bolo 
odstránenie toxickej skládky 
gudrónov, ktorá 50 rokov ležala 
v bývalom kameňolome v susedstve 
obytnej zóny v Devínskej  
Novej Vsi. 

Nebezpečný odpad nebolo 
možné odviesť inak, ako cez 
husto obývané sídlisko. Pre nášho 
klienta, spoločnosť .A.S.A., bolo 
mimoriadne dôležité,  
aby sanačné práce prebehli  
v pokojnej atmosfére. 

Projekt sa stal benchmarkom pre 
ostatné projekty tohto typu. 

I VÝZVA A CIEĽ

Hoci by sa mohlo zdať, že obyvateľstvo 
nadšene privíta takúto aktivitu,  
na Slovensku to nie je vždy tak.  
Ľudia si na záťaže zvykli a boja sa,  
že pri ich odstraňovaní dôjde  
ku katastrofe, ktorá ich ohrozí. 

Ľudia si na záťaže zvykli a boja sa, že pri 
ich odstraňovaní dôjde ku katastrofe, 
ktorá ich ohrozí. Do týchto procesov 
navyše vstúpili ambície lokálnych 
politikov, šíriacich medzi ľuďmi 
katastrofické scenáre. Obrovským 
handicapom kameňolomu bolo 
bezprostredné susedstvo s obytnou 
zónou. Z Kamenného srdca viedla 
iba jedna použiteľná cesta odvozu 
toxického odpadu – priamo cez husto 
obývané sídlisko. Úlohou agentúry 
bolo pripraviť stratégiu komunikácie 
tak, aby sme informačne uspokojili 
dotknuté obyvateľstvo a presne, 
časovo premyslene, poskytli médiám 
dostatok relevantných informácií 
a zabezpečili tak pokoj pre 
náročnú prácu tímu odborníkov. 
Museli sme sa vyhnúť možným 
hrozbám katastrofických scenárov 
a neutralizovať potenciál rôznych 
„expertov“. Cieľom bolo získať  
dva kľúčové benefity: trpezlivosť  
a dôveru obyvateľov.

I STRATÉGIA A PLÁN
 

Opreli sme sa o dva piliere:

- .A.S.A. má v Európe dobré 
renomé experta v odpadovom 
hospodárstve.

- Ideme robiť správnu vec, ktorá 
zásadne zlepší kvalitu života 
obyvateľov.

Našou veľkou výhodou bola 
dôvera, ktorú nám klient preukázal. 
Presadili sme tak koncept otvorenej 
komunikácie počas celého projektu.

Rizikom otvorenej komunikácie 
bola hrozba dezinterpretácie 
odborných faktov v časoch voľného 
šírenia informácií v online. Zároveň 
klient nemohol pustiť do verejného 
priestoru fakty, súvisiace s jeho 
unikátnym know-how.

I ZVOLENÉ NÁSTROJE: 

Unikátna vizuálna identita,  
microsite, informačné letáky 
obyvateľom, tlačové správy  
a konferencie, hotline  
na hovorkyňu.  
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I REALIZÁCIA 

DEC 2014
- Do schránok obyvateľov sme distribuovali informačný bulletin, kde je jasne a detailne popísané  

čo sa bude najbližší rok diať.

- Zážitková tlačová konferencia priamo v kameňolome s účasťou ministra životného prostredia,  
starostu DNV a sanačných odborníkov. Novinári si v gumákoch prezreli skládku gudrónov. 

JAN 2015
- Aktivisti pustili nepravdivú informáciu o odvoze nebezpečného odpadu v odkrytých nákladných autách. 

Vydaným stanoviskom sme odvrátili mediálnu paniku. 
- Tému sa bez úspechu pokúsil vytiahnuť aj miestny komunálny politik. 
- Jediný reálny problém spôsobila STV odvysielaním nekorektnej reportáže. Po diskusii s vedením 

televízie aj reportérkou už dané médium (ani žiadne iné) v šírení poplašnej správy nepokračovalo.

FEB 2015
- Brífing v kameňolome pred odvozom nebezpečných gudrónov. Novinárom sme ukázali špeciálne 

bezpečnostné nákladné autá a detailne popísali proces naloženia a transportu nebezpečnej látky.

MAR – JÚN 2015
- Pravidelný informačný upgrade miestnemu obyvateľstvu o stave vyťaženosti.
- Redaktorka Slovenského rozhlasu tlmočila obavy aktivistov o bezpečnosť pri spaľovaní  

zneškodneného a spracovaného odpadu. V príspevku nakoniec naše odborné argumenty 
prevážili neopodstatnené obavy.

AUG 2015
- Posledné gudróny vyvezené z kameňolomu. Zahájená revitalizácia poškodeného územia.
- V nasledujúcom období sme sa venovali kontinuálnemu informačnému servisu a odpovedali  

na otázky médií, obyvateľov, komunálnych politikov a aktivistov. 

DEC 2015
- Ukončenie revitalizácie a tlačová konferencia v kameňolome. Minister životného prostredia,  

starosta a odborníci ukázali novinárom, že nebezpečné a zdraviu škodlivé gudróny sú po 50 rokoch 
z Kamenného srdca definitívne preč.

- Susedia kameňolomu dostali do schránok list s poďakovaním za trpezlivosť a poukážku  
do autoumývarne.

I VÝSLEDKY

Firewall, ktorý sme vystavali medzi verejnosťou a odborníkmi, bol počas celého projektu nepriestrelný.  
Vďaka nastaveným pravidlám ani jeden z pracovníkov sanačnej firmy neurobil žiadnu komunikačnú chybu.  
V lokalite sme trávili veľa času a spoznali sme mnohých obyvateľov osobne.  
Takto vybudovaná dôvera mala veľkú hodnotu pri krízových situáciách. 

Dôveru sme získali aj v médiách. Vždy sme odpovedali včas a odpovede sme podložili odbornými,  
ale jednoducho spracovanými argumentmi. Mnohé pasáže, ktoré sme naformulovali, preberali médiá v plnom znení. 
Usporiadali sme dve tlačové konferencie a jeden brífing s dobrou účasťou a zastúpením celoplošných médií.  
Všetky záverečné výstupy boli pozitívne. 

Odťažbu gudrónov uvádzajú ako príklad starostovia mestských častí či miest, ktorí riešia podobné ekologické hrozby.
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