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Združenie Slatinka je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1993 ako 

reakcia občanov na snahy o znovuobnovenie projektu kontroverzného 

vodného diela Slatinka. Poslaním združenie je činnosť zameraná na ochranu 

životného prostredia a prírodných hodnôt (najmä v povodí rieky Slatina), 

účasť na rozhodovaní o projektoch a dokumentoch s vplyvom na životné 

prostredia a environmentálna výchova a vzdelávanie, najmä detí a mladých 

ľudí. 

Združenie Slatinka pôsobí predovšetkým v regióne Zvolena a okolia, časť jeho 

aktivít má celoštátny dosah. Osobitnú pozornosť venuje deťom a mladým 

ľuďom, pretože hoci sa dnešné rozhodnutia týkajú aj ich budúcnosti, v praxi 

táto skupina obyvateľov nemá veľa možností rozhodovanie ovplyvniť. 



Neďaleko od Zvolena sa nachádza 
dedina Slatinka. Pred viac ako 60 rokmi 
cez ňu nakreslili vtedajší štátni pláno-
vači priehradu, a kedysi životaschopná 
obec bola označená za zánikovú. 
Obyvatelia si nemohli modernizovať 
svoje domy ani stavať nové, postupne 
boli zrušená vlaková aj autobusová 
zastávka, obchod, doručovanie pošty, 
lekár aj škola. Tieto zásahy viedli 
k tomu, že mladí ľudia zo Slatinky odišli žiť do blízkych aj vzdialenejších miest 
a v dedine zostali iba starší ľudia. Tesne pred zmenou spoločenských a ekono-
mických podmienok v r. 1989 štát zobral ľuďom domy a väčšinu pozemkov. 
Priehradu štát nikdy nepostavil, a hoci dodnes myšlienka zaplavenia dediny 
Slatinka vodným dielom nebola zažehnaná, dedina od začiatku nového 
tisícročia postupne opäť ožíva. 
Škola v strede dediny bola kedysi drevená, murovaná bola postavená v roku 
1860. Na jej mieste bola v r. 1890 postavená súčasná budova, v ktorej sa učili 
deti 1. – 4. ročníka spoločnej v jednej triede. Posledným učiteľom bol Ján 
Gabaš, ktorý bol odsťahovaný spolu s manželkou zo Slatinky v r. 1999. Od r. 
2002 má bývalú školu v prenájme Združenie Slatinka, a postupne ju opravuje. 
V bývalej škole tak vznikol priestor pre stretnutia a komunitné akcie, malú 
knižnicu a záhrada je prispôsobená na učenie sa v prírode o prírode, hry aj 
oddych. Využívajú ju deti a mladí ľudia v rámci dobrovoľníckych akcií, stretnu-
tí pre rodiny a deti, ktoré chcú tráviť čas v prírode, ale aj v rámci neformálneho 
vzdelávania. 
V r. 2018 - 2019 vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z fondu Hodina 
deťom členovia a členky Združenia Slatinka spolu s deťmi a mladými ľuďmi 
naplánovali a čiastočne aj upravili záhradu za bývalou školou tak, aby vznikol 
bezpečný a inšpiratívny priestor. 
Pri plánovaní sme sa inšpirovali niekoľkými konceptmi:
Ÿ komunity priateľské deťom a mladým ľuďom – rešpektujúce ich práva;
Ÿ prírodné záhrady;
Ÿ záhrady, ktoré učia;
Ÿ terapeutické a inkluzívne záhrady
Ÿ komunitné záhrady.

Záhrada pre deti 
v Slatinke



Verejné priestory a miesta pre deti v komunitách priateľských deťom 
a mladým ľuďom

Komunity priateľské deťom a mladým 
ľuďom je program Nadácie pre deti 
Slovenska, v rámci ktorého odborníci 
systematicky pracujú s komunitami a 
samosprávami na tom, aby vo svojich 
koncepčných a priamych aktivitách s 
deťmi a mladými ľuďmi počúvali ich 
názory, snažili sa odkrývať nenaplnené 
potreby a tak realizovali kvalitnú a 

účinnú prevenciu a intervenciu v partnerstve nielen s deťmi a mladými ľuďmi, 
ale aj s ich rodičmi, všetkými organizáciami, inštitúciami a aktívnymi jed-
notlivcami.
Indikátory komunít rešpektujúcich práva detí a mladých ľudí sú rozdelené do 
niekoľkých oblastí, ktoré sa čiastočne navzájom prekrývajú, viac sa o nich 
dozviete v materiály Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí.
Pri plánovaní priestorov pre deti a mladých ľudí v Slatinke sme sa inšpirovali 
napríklad týmito: 
Ÿ zapojiť deti, mladých ľudí a rodičov do navrhovania a realizácie verejných 

priestranstiev
Ÿ zachovať zelené plochy a prírodné prvky
Ÿ vytvoriť komunitné záhrady, ktoré sú otvorené pre všetkých, deti a mladí 

ľudia v nich môžu pestovať zeleninu 
a ovocie

Ÿ doplniť prvky umožňujú deťom a 
mladým ľuďom skúmať a objavovať 
prírodu a skúšať rôzne zručnosti 
(ako napr. liezť po stromoch, stavať 
pevnosť, stavať priehradu na potoku 
a i.)

Ÿ umožniť deťom pri hre „bezpečne“ 
riskovať - skúšať veci, ktoré sú fyzicky náročné, ale je pri nich nízke riziko 
zranenia

Ÿ zachovať miesta na oddych v tieni (ochrana pred slnkom) 
Ÿ vytvoriť miesta, kde sa deti a mladí ľudia môžu stretávať, voľne naháňať a 

hrať iné neformálne hry, bez obmedzovania a sťažností od susedov
Ÿ doplniť prvky na hru aj s prírodnými materiálmi (piesok, stromy, voda a i.), 

vytvoriť možnosť hrať sa s vodou, umožniť  dospelým, aby sa tiež zapojili 
do hry

Ÿ priestor upraviť s ohľadom na bezpečnosť, dospelí môžu vidieť deti z 



rôznych miest v okolí
Ÿ v záhrade vytvoriť množstvo voľnočasových aktivít, ktoré deťom umožňu-

jú zúčastniť sa na hrách zameraných na spoluprácu, zabezpečiť rovnováhu 
medzi zábavou a rozvojom zručností, ako aj medzi súťažením a spoluprá-
cou.

Prírodné záhrady
Pri navrhovaní prírodnej záhrady sa 
využívajú prvky a postupy permakultú-
ry, využívajú sa domáce, zväčša pôvod-
né rastlinné druhy, stromy, kry či 
bylinky. Zároveň je potrebné rešpekto-
vať a využívať prírodné podmienky 
konkrétneho pozemku – sklon, nad-
morská výška, osvetlenie, orientácia k 
svetovým stranám, prítomnosť rôz-
nych prvkov atď. Prednosť tu majú ekologické šetrné postupy hospodárenia, 
bez používania chemických postrekov a podobne. 
Prírodná záhrada prispieva k zachovaniu či zvýšeniu rozmanitosti voľne 
žĳúcich druhov živočíchov a rastlín. Môže tiež ukazovať, ako možno aj v 
podmienkach malého pozemku zabezpečiť samozásobenie rodiny zdravými 
potravinami. Záhrada môže mať zároveň funkciu semennej banky, kde sa 
budú pestovať a rozširovať semená odrôd a menej známych odolných druhov 
zeleniny a ovocia.

Záhrady, ktoré učia
Priestory okolo školy a školské záhra-
dy sú prirodzene najbližším miestom, 
kde je možné učiť vonku v bezpečnom 
prostredí. Nemusia byť iba miestom, 
kde žiaci povinne trávia veľké prestáv-
ky, a učiteľky po nich kričia, aby ich 
„skrotili“.
Dobre naplánovaná a zámerne uprave-
ná školská záhrada poskytuje žiakom 
prepojenie medzi učebnou látkou a praktickými činnosťami „tam vonku – vo 
svete“. Vyučovaním v školskej záhrade, ktorá učí, je možné jednoducho 
prepojiť rôzne predmety a rozvíjať tak aj medzipredmetové vzťahy. Starostli-
vosťou o záhradu sa zasa posilňuje zodpovednosť, tímová spolupráca 
a aktivita žiakov a celej školskej komunity. Keď chceme vyučovať v záhrade, 
nemusíme ju celú zmeniť. Vyučovať môžeme aj v bežnej školskej záhrade, ak 
do nej pridáme niekoľko drobných učebných pomôcok – suché múriky, vyvý



šené záhony, kŕmidlá, pitítka a búdky pre vtáky, kompostovsko atď. 
Samozrejme, pôjde to lepšie, keď tomu záhradu prispôsobíme. Dôležitou 
fázou je spoločné plánovanie záhrady, do ktorej je potrebné zapojiť všetky 
skupiny užívateľov. 

Terapeutické a inkluzívne záhrady
Záhrady sú lákadlom pre všetky skupiny 
ľudí, vrátane tých, ktoré majú špecifické 
nároky na ich vybavenie. Môžu byť tak 
miestom pre oddych, ale aj podporným 
programom pri rehabilitácii, spoznáva-
ní nášho kultúrneho prostredia či 
jednoducho miestom, ktoré pomáha 

ľuďom, vrátane detí a mladých ľudí, cítiť sa lepšie - a to jak psychicky, tak 
fyzicky. Liečebné účinky záhrad sa prejavujú aj pri liečbe rôznych dlhodobých 
ochorení či zotavovaní sa po úrazoch. 
Pri navrhovaní záhrad by mali byť akceptované všetky princípy inklúzie – to 
znamená minimalizovať prvky, ktoré by z užívania priestoru vyčleňovali 
špecifické skupiny detí a dospelých. Časť záhrady by mala byť sprístupnená 
ľuďom na vozíkoch (alebo by sme mali mať možnosť zabezpečiť im pomoc), 
samozrejmosťou by mali byť orientačné prvky s farebným odlíšením pre ľudí 
so slabším zrakom či eliminácia rizika ohrozenia bezpečnosti vďaka tvarom a 
náležitým bezpečnostným prvkom. Osobitnou otázkou je prístup týchto 
skupín užívateľov na toalety či k pitnej vode, do altánkov a krytých priestorov.
 
Komunitné záhrady 

Komunitná záhrada je vyčlenená plocha 
zeme, na ktorej spoločne záhradníči 
skupina ľudí. Poskytuje čerstvé ovocie a 
zeleninu ako aj zmysluplné trávenie 
času, zlepšenie susedských vzťahov, 
pocit spolupatričnosti a prepojenie s 
prírodou. Vytvára priestor na kontakt s 
pôdou a  manuálnou prácou v záhrade a 
na medzigeneračnú výmenu.

Komunitné záhrady sú priam rajom pre rodiny s malými i väčšími deťmi, ktoré 
nemajú možnosť obrábať vlastnú záhradku či inde získať kontakt s pestova-
ním a pôdou. Deti sa tu môžu zoznámiť s náradím, drobnými opravami a 
zlepšiť si celkovú zručnosť. Aj keď komunitné záhrady majú najväčší význam v 
mestách, kde obyvatelia väčšinou nemajú možnosť záhradníčiť, dajú sa robiť 
aj v ich blízkosti, kam sa vedia ľudia ľahko dostať. 



Tento informačný materiál vznikol v rámci projektu „Záhrady pre deti v 

Slatinke“, ktorého realizácia bola podporená z Fondu Hodina deťom v 

Nadácii pre deti Slovenska. 
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Užitočné linky:

Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí:
www.codetipotrebuju.sk/wp-content/uploads/2018/01/samospravy-web-
1.pdf

Prírodné záhrady:
http://www.sosna.sk/sebesta-nos/pr-rodn-z-hrada; 
http://www.biospotrebitel.sk/clanok/2032-co-su-prirodne-zahrady.htm

Záhrady, ktoré učia:
https://zahradaktorauci.sk/ 

Terapeutické a inkluzívne záhrady:
http://www.terapieprirodou.cz/ 

Komunitné záhrady:
https://www.zivica.sk/sk/komunitne-zahrady/komunitne-zahrady 
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