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Správa o činnosti Združenia Slatinka za rok 2015 

Združenie Slatinka  
je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1993 ako reakcia občanov na znovuobnovenie projektu 
kontroverzného vodného diela Slatinka. Našim poslaním je ochrana životného prostredia a prírodných 
hodnôt, účasť na rozhodovaní o projektoch a dokumentoch s vplyvom na životné prostredie a 
environmentálna výchova a vzdelávanie, najmä detí a mladých ľudí. 

Združenie Slatina pôsobí predovšetkým v regióne Zvolena a okolia, časť našich aktivít má celoslovenský dosah. 
Našimi partnermi sú občania v regióne, kde pôsobíme, samosprávy a orgány štátnej správy, mimovládne 
organizácie aj akademické inštitúcie. Sme členom zoskupenia Ekofórum a miestnej Platformy MVO Zvolena, 
pôsobíme ako vysielajúca a prijímajúca organizácia v rámci programu Mládež v akcii.  

V roku 2015 pracovali v združení 4 zamestnanci na skrátený pracovný úväzok alebo dohodu, väčšina 
aktivít bola zabezpečovaná prostredníctvom dobrovoľníckej práce. V roku 2015 Združenie Slatinka pracovalo 
na týchto projektoch:  

 Zachráňme Slatinku!  

 Verejný záujem a záujem verejnosti 

 Environmentálna výchova a vzdelávanie / Meníme svoje mesto 

 Zvyšovanie účasti verejnosti na rozhodovaní / Ekoporadňa Zelená skrinka 

 Ochrana mokradí a vodných tokov (projekt Lanice) 

 

Združenie Slatinka 
Sládkovičova 2, P.O. BOX 67, 960 01 Zvolen, slatinka@changenet.sk, 045 5335 701
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ZACHRÁŇME SLATINKU! 
Cieľom dlhodobého projektu Zachráňme Slatinku! je záchrana a oživenie dedinky Slatinka a zároveň 
presadenie alternatív ku kontroverznej stavbe vodného diela (VD), ktoré je plánované medzi Zvolenom a 
Zvolenskou Slatinou takmer 60 rokov. Aktivity na tomto projekte tradične robíme v partnerstve so 
Spoločnosťou priateľov Slatinky, ktorá združuje pôvodných obyvateľov dedinky, ich potomkov a priateľov 
dedinky.  

V roku 2015 sme pokračovali v aktivitách ohľadom konania o umiestnení stavby VD Slatinka, ktoré 
začalo na základe žiadosti Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava ešte v roku 2012. Územné konanie stále 
beží, hoci investor napriek výzvam nedoložil viaceré chýbajúce podklady a stanoviská.  

V dedinke Slatinka sme od jari do zimy zorganizovali aktivity pre deti, mladých ľudí aj ich rodičov 
s cieľom informovať čo najširšiu skupinu verejnosti o hodnotách dedinky aj okolia. V spolupráci s občianskym 
združením INEX Slovakia sme v auguste 2015 pripravili už piaty ročník medzinárodného tábora dobrovoľníkov, 
počas ktorého mladí ľudia vykosili a vyčistili verejné priestranstvá v obci a pomohli pri oprave bývalej školy 
v Slatinke, ktorú má v prenájme Združenie Slatinka. V polovici septembra sa konalo tradičné stretnutie 
rodákov, ktoré bolo spojené s valným zhromaždením Spoločnosti priateľov Slatinky. Pokračovalo aj vydávanie 
občasníka o aktuálnom dianí v Slatinke, pričom v roku 2015 vyšli štyri čísla hlásnika.  

Priamo v dedinke sme aj tento rok urobili viaceré brigády na čistenie brehov rieky od naplaveného 
odpadu, starali sme sa o náučný chodník Údolím rieky Slatina a to aj s pomocou dobrovoľníkov z firiem či škôl.   

Informácie o dlhodobom projekte združenia na záchranu Slatinky sú na: 
http://www.slatinka.sk/projekty/zachranme-slatinku/ a o projekte na skúmanie verejného záujmu tu: 
http://www.slatinka.sk/projekty/verejny-zaujem/  

    

OCHRANA MOKRADÍ A VODNÝCH TOKOV / MESTSKÝ PARK LANICE 
Vo Zvolene sa z rôznych príčin zachovalo niekoľko zvyškov prírodných lokalít. V mestskom prostredí 

majú veľký význam nielen z hľadiska zachovania biodiverzity krajiny, ale aj z hľadiska priameho vplyvu na 
kvalitu života a životné prostredie obyvateľov mesta. Väčšina prírodných lokalít bola v r. 2004 aj vďaka našim 
pripomienkam a aktivity definovaných v územnom pláne mesta ako miesta s prioritnou funkciou ochrany 
prírody. Aj v roku 2015 sme pokračovali v starostlivosti o jazierko na Laniciach a jeho okolie, v ktorej nám 
pomáhali aj mladí ľudia – predovšetkým z gymnázia Ľ. Štúra. Na jar sa konal v parku Lanice Deň Zeme, na jeseň 
sme pripravili už tradičnú akciu Deň pre Lanice. Podobne ako po minulé roky, jej cieľom je v príjemnom duchu 
upozorniť na hodnoty tejto lokality, ukázať na príkladoch nenáročné spôsoby jej využívania, možnosti trávenia 
voľného času a podobne. 

Viac informácií o tomto projekte nájdete na: http://www.slatinka.sk/projekty/prirodne-lokality-v-meste/ 

http://www.slatinka.sk/projekty/zachranme-slatinku/
http://www.slatinka.sk/projekty/verejny-zaujem/
http://www.slatinka.sk/projekty/prirodne-lokality-v-meste/
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ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA A VZDELÁVANIE 
            Pravidelnú environmentálnu výchovu v mimoškolskom čase aj v rámci vyučovania sme robili v troch 
základných školách vo Zvolene. Okrem toho sme príležitostne resp. na požiadanie pripravovali aktivity aj pre 
ďalšie školy, vrátane stredných a vysokej školy. Vydali a distribuovali sme rôzne informačné materiály, 
usporiadali sme exkurzie a pozorovanie prírody, diskusie, pracovné stretnutia aj premietania.  

Z tradičných akcií sme pripravili Deň Zeme, pri príprave a zabezpečení ktorého poskytli pomoc mladí 
ľudia, dobrovoľníci z radov študentov fakulty ekológie, ale aj MVO pôsobiace vo Zvolene, na jeseň potom Deň 
bez áut a Deň pre Lanice. Už tradíciu si získava aj Zóna bez peňazí, na ktorej sa v poslednú novembrovú sobotu 
zúčastnilo niekoľko desiatok ľudí.  

Dôležitú časť aktivít v rámci environmentálnej výchovy tvoria dlhodobo aktivity zamerané na rozvoj 
zručností detí a mladých ľudí. Ich cieľom je naučiť túto cieľovú skupinu používať také zručnosti, ktoré im 
umožnia aktívne sa zúčastňovať rozhodovania o veciach, ktoré ich zaujímajú. Nemusí ísť pri tom iba o veci 
týkajúce sa životného prostredia. Súčasťou aktivít sú aj semináre a stretnutia pre dôležitých dospelých, najmä 
pedagógov ZŠ a mladých ľudí, ktorí budú v budúcnosti pôsobiť v školách. Už tradične sme boli hosťujúcou 
organizáciou pre mladých dobrovoľníkov z krajín Európskej únie – v priebehu roka 2015 sme hosťovali 
španielsku dobrovoľníčku Jenny a francúzsku dobrovoľníčku Roseanne.  

Informácie o tejto časti aktivít združenia sú dostupné tu: http://www.slatinka.sk/projekty/envirovychova-
participacia-mladych/  

 

ZVYŠOVANIE ÚČASTI VEREJNOSTI NA ROZHODOVANÍ / EKOPORADŇA ZELENÁ 

SKRINKA  

Bezplatná ekoporadňa poskytuje rady a informácie o životnom prostredí občanom regiónu Zvolena už osem 
rokov. Ekoporadňa bola k dispozícii telefonicky, e-mailom, poštou aj osobne, pravidelne sme aktualizovali aj 
informácie uvedené na www stránke, kde sme pridali aj ďalšie precedentné rozhodnutia o životnom prostredí.  

 Vo väčšine prípadov sme záujemcom o informácie z ekoporadne poskytovali kontakty, precedentné 
rozhodnutia, vzory podaní a podnetov. V prípade niektorých zložitejších prípadov, príp. keď nebolo možné 
podať podnet zo strany klienta (napr. z dôvodu ohrozenia zamestnania) sme podávali podnety my. 
Zorganizovali sme alebo sme pomohli pri organizovaní niekoľkých informačných stolíkov a petícií vo Zvolene, 
zúčastňujeme sa pripomienkovania materiálov a zákonov.  

Osobitnú časť aktivít v tejto oblasti predstavujú aktivity venované deťom a mladým ľuďom. 
Vychádzame pri tom zo skúsenosti, že najmladší obyvatelia miest a obcí, hoci budú v najväčšej miere znášať 
dôsledky dnešných rozhodnutí, majú iba málo možností tieto rozhodnutia ovplyvniť. Dôvodom sú 
predovšetkým chýbajúce nástroje na reálnu participáciu, ale aj malé skúsenosti a zručnosti u mladých ľudí 
resp. nedostatok pozitívnych skúseností, že aktivity mladých ľudí mali reálny výstup a niečo ovplyvnili. V praxi 
sa participácia detí a mladých ľudí realizuje prostredníctvom diskusií, vzdelávacích stretnutí, individuálnej 
a skupinovej práce, motivačných exkurzií a umožnenia praktických riešení konkrétnych problémov, ktoré 
mladých trápia. 

Aj v roku 2015 plnilo Združenie Slatinka úlohu informačného bodu pre dobrovoľníkov pre región Zvolen 
– Detva, informácie o tom nájdete tu: http://www.slatinka.sk/projekty/infobod-dobrovolnictvo/  

 

http://www.slatinka.sk/projekty/envirovychova-participacia-mladych/
http://www.slatinka.sk/projekty/envirovychova-participacia-mladych/
http://www.slatinka.sk/projekty/infobod-dobrovolnictvo/
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