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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 neformálnej iniciatívy
„Za živé rieky a čistú vodu“, členom zoskupenia Ekofórum, siete Špirála a miestnej Platformy MVO
Zvolena. Pôsobíme ako vysielajúca a prijímajúca organizácia v rámci programu ERASMUS+ a tiež ako
informačné centrum pre dobrovoľníctvo pre región Zvolen a okolie. V roku 2019 v združení pracovalo
celkovo 5 zamestnancov na dohodu, väčšina aktivít bola zabezpečovaná prostredníctvom
dobrovoľníckej práce domácich aj zahraničných dobrovoľníkov.
Aktivity združenia v roku 2019 sa týkali štyroch dlhodobých projektov (okruhov činnosti):
 Zachráňme Slatinku!
 Prírodné lokality v meste (vrátane projektu Mestský park Lanice)
 Zvyšovanie účasti verejnosti, vrátane detí a mladých ľudí na rozhodovaní o životnom prostredí
(vrátane aktivít na podporu dobrovoľníctva)
 Environmentálna výchova a vzdelávanie
V apríli 2019 sa Združenie Slatinka presťahovalo do nových priestorov na ul. J. Kozačeka 11 (Dom
služieb) vo Zvolene. Z administratívnych príčin sme k zmene stanov pristúpili až ku koncu roku 2019.
Až po schválení zmeny sídla Valným zhromaždením bola podaná žiadosť o zmenu stanov na
Ministerstve vnútra SR, preto zatiaľ zostáva sídlo na A. Sládkoviča 2.

Združenie Slatinka
A. Sládkoviča 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 už viac ako 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 2019 sme pokračovali v monitoringu, analýze a pripomienkovaní rôznych strategických
dokumentov na regionálnej aj národnej úrovni a tiež návrhov zákonov, ktoré môžu mať vplyv na využívanie
údolia rieky Slatina aj ochranu vôd. Po začatí III. cyklu vodného plánovania sme pripomienkovali čiastkové
dokumenty, v spolupráci s organizáciou Via Iuris sme sa zúčastnili tvorby návrh zákona o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie. V procese aktualizácie
územného plánu Banskobystrického kraja sme
požiadali o vyradenie VD Slatinka zo zoznamu
verejnoprospešných stavieb. S cieľom presadiť
financie na zelené, nie sivé (technické) opatrenia sme
tiež pozorne sledovali proces programovania
európskych investičných a štrukturálnych fondov na
r. 2021 – 2027 v oblasti ochrany životného
prostredia, osobitne ochrany vôd.
Na stavebnom úrade vo Zvolenskej Slatine
stále beží konanie o umiestnení stavby VD Slatinka.
Začalo ešte v roku 2012 na základe žiadosti
Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava, a napriek zásahu verejnej ochrankyne práv nebolo zatiaľ stavebným
úradom ukončené, hoci investor napriek opakovaným výzvam, nedoložil viaceré chýbajúce podklady
a stanoviská. Priebežne sme monitorovali spis, aby sme vedeli o vývoji v tejto veci a vedeli pripraviť v predstihu
ďalšie kroky verejnosti.
V dedinke Slatinka sme od jari do zimy organizovali aktivity s cieľom
informovať čo najširšiu skupinu verejnosti o hodnotách dedinky aj okolia. O. i.
nás opäť navštívili študenti a študentky Sokratovho inštitútu, ale aj deti z III.
ZŠ vo Zvolene, ZŠ U Filipa v Banskej Bystrici, ZŠ vo Vígľaši, mladí ľudia zo
Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG v Žiari nad Hronom aj
z organizácie AIESEC v Banskej Bystrici. V spolupráci s občianskym združením
INEX Slovakia sme na prelome júla a augusta 2019 pripravili tradičnú
medzinárodnú aktivitu pre dobrovoľníkov, počas ktorej mladí ľudia vykosili a
vyčistili verejné priestranstvá v obci a pomohli pri oprave bývalej školy
v Slatinke, ktorú má v prenájme Združenie Slatinka. Na tejto budove sme v lete
2019 začali s opravou strechy – výmenou krytiny a opravou komínov.
Pokračovali sme tiež v úprave záhrady za školou, kde sme vysadili stromy,
osadili nové vzdelávacie prvky, lavičky, vytvorili nové záhony a pod. – to
všetko s cieľom postupne premeniť tento priestor na miesto pre vzdelávacie
aktivity detí a mladých ľudí, stretnutia dospelých, ale aj miesto vhodné pre
prežitie užitočných druhov organizmov.
Aj tento rok sme 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. Na náučnom chodníku sme
doplnili značenie, smerovníky aj mostíky nad zamokrené miesta a potoky.
V polovici septembra sa konalo tradičné stretnutie rodákov a priateľov Slatinky, ktoré bolo spojené s valným
zhromaždením Spoločnosti priateľov Slatinky. Tento krát bolo súčasťou stretnutia rodákov aj ochotnícke
divadelné predstavenie a spevácky zbor seniorov zo Slatinky a Zvolenskej Slatiny.
Informácie o dlhodobom projekte združenia na záchranu Slatinky sú na:
https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/5/zachrame-slatinku a o náučnom chodníku potom tu:
https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/12/naucny-chodnik-udolim-rieky-slatina
Správa o činnosti Združenia Slatinka za rok 2019

www.slatinka.sk

PRÍRODNÉ LOKALITY V MESTE (VRÁTANE PROJEKTU 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 2019 sme pokračovali v starostlivosti o jazierko na Laniciach a jeho okolie, v ktorej
nám pomáhali aj mladí ľudia – predovšetkým z gymnázia Ľ. Štúra. Zapojili sa však aj zamestnanci
miestnych firiem v rámci dobrovoľníckej akcie Naše mesto, a verejnosť v rámci septembrového Týždňa
dobrovoľníctva. Okrem čistenia odpadu, starostlivosti o informačné tabule a kosenia resp. hrabania
inváznych druhov bylín sme dosypali štrk na rampu vedúcu na lúku pri ul. Ľ. Štúra a vďaka daru
spoločnosti ARKON sme osadili aj nové lavičky. Dar Nadácie Ekopolis a značky Horalka – nový
vzdelávací panel sme osadili na skúšku v priestore pri prvkov na exteriérové cvičenie, aby sme takto
odskúšali, či v exponovanom priestore vydrží, a podľa toho budeme postupne osádzať možno aj ďalšie
podobné prvky. Pokosili sme aj aleju v centre parku.
Z tradičných akcií v parku sme najmä pre deti ZŠ pripravili Deň Zeme, neskôr v lete bol už druhý
krát aj festival Country záhrada, ktorú organizuje Mesto Zvolen a ktorá našla v parku Lanice úžasné (a
už zdá sa trvalé) miesto. Obnovili sme aj tradíciu pozorovaní prírody pre rodiny s deťmi – spoločne
s pozvanými odborníkmi sme pozorovali vtáky, vodné bezstavovce, hmyz, na jeseň sa po menšej
prestávke konal Deň pre Lanice. Cieľom týchto aktivít je upozorniť na prírodné hodnoty tejto lokality,
ukázať nenáročné spôsoby jej využívania, možnosti trávenia voľného času a podobne.
Viac informácií o tomto projekte nájdete na: https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/4/prirodnelokality-v-meste

ZVYŠOVANIE ÚČASTI VEREJNOSTI, VRÁTANE DETÍ A MLADÝCH ĽUDÍ NA
ROZHODOVANÍ O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ (VRÁTANE AKTIVÍT NA PODPORU
DOBROVOĽNÍCTVA)
Participáciu verejnosti na rozhodovaní o životnom prostredí podporujeme dlhodobo cez priamu
účasť Združenia Slatinka v konaniach, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie v okolí, cez
zlepšovanie vybraných častí urbanizovanej alebo prírodnej krajiny, ale aj cez vzdelávacie aktivity
a publikačnú činnosť v tejto oblasti. Snažíme sa aktívne získavať a potom zdieľať skúsenosti z toho,
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ako minimalizovať vplyv ľudskej činnosti na životné prostredie, ale aj z toho, ako zabrániť negatívne
pôsobiacim činnostiam a projektom. Zúčastňujeme sa konaní s dopadom na stav vôd (výstavba MVE,
regulácie, priehrady), ale aj na stav prírodných lokalít, ovzdušia a pod.
V roku 2019 sme začali nový projekt zameraný na ochranu vtákov v meste Zvolen – osobitne čo
sa týka úhynov v dôsledku nárazov do presklených plôch. Okrem diskusie s odborníkmi postupne
s deťmi z IX. ZŠ mapujeme autobusové zastávky vo
Zvolene s cieľom vytipovania tých, kde dochádza
k úhynom. Následne zastávky polepíme vhodnými
nálepkami, ktoré minimalizujú riziko nárazov do skla.
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 roku 2019 sme pokračovali
v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska v mapovaní potrieb detí a mladých ľudí – výstupy sme
následné využili pri spracovaní Strategického plánu práce s deťmi a mladými ľuďmi vo Zvolene na
roky 2020 – 2030. Tento strategický materiál pripravila pracovná skupina expertov, v ktorej sme mali
tiež zastúpenie a naša členka skupinu aj facilitovala.
Ako akreditovaná organizácia sme v rámci programu Erasmus+ pokračovali v aktivitách
zameraných na vysielanie a prijímanie mladých dobrovoľníkov, ktorí s cieľom zlepšenia či získania
zručností pomáhajú pri realizácii verejnoprospešných aktivít buď na Slovensku v Združení Slatinka,
alebo naopak v niektorej z partnerských organizácií v zahraničí. V roku 2019 takto u nás svoje
dobrovoľnícke projekty realizovali traja dobrovoľníci/čky – Pedro z Portugalska a Kaťa a Gleb z Ruska.
Naopak – do zahraničia sme vyslali na dlhodobý projekt Emu zo Zvolena (do Brna do organizácie
NESEHNUTÍ) a na krátkodobú výmenu pracovníkov s mládežou skupinu 4 ľudí do ruského Stavropoľu.
Viac tejto oblasti nájdete na https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/8/europsky-zbor-solidarity-adobrovolnicka-sluzba.
Aj v roku 2019 plnilo Združenie Slatinka úlohu informačného bodu pre dobrovoľníkov pre
región Zvolen – Detva v rámci spolupráce s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici: propagovali
sme dobrovoľnícke ponuky a s mladými ľuďmi sme hovorili o benefitoch dobrovoľníctva. Informácie
o tom nájdete tu: https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/1/informacny-bod-o-dobrovolnictve

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. Usporiadali sme alebo sme sa ako lektori
zúčastnili na exkurziách a pozorovaniach prírody, diskusiách, pracovných stretnutiach aj
premietaniach. Z tradičných akcií sme pripravili Deň Zeme, pri príprave a zabezpečení ktorého poskytli
pomoc dobrovoľníci z radov študentov fakulty ekológie, ale aj MVO pôsobiace vo Zvolene. Už tradíciu si
získava Zóna bez peňazí, na ktorej sa v poslednú novembrovú sobotu zúčastnilo niekoľko desiatok
ľudí, usporiadali sme aj jarnú verziu a to tak v priestoroch OKO na sídlisku Západ, ako aj v komunitnom
centre Romano Jilo na sídlisku Balkán. Informácie o tejto časti aktivít združenia sú dostupné tu:
https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/2/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie
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ĽUDIA V ZDRUŽENÍ SLATINKA
Koordinátorka: Martina Paulíková
Správna rada: Lesanka Blažencová, Alexander Vágner, Renata Žiačiková
Zamestnanci, pracovníci mimo pracovného pomeru: Martin Tóčik, Jana Pavlíková, Zuzana Matúšová,
Ivana Poláčková, Viera Minarovičová
Účtovníctvo a finančná agenda: Erika Dubcová
Dobrovoľníci a dobrovoľníčky: Gleb Vakarchuk, Jekaterina Chalova, Pedro Silva, Dagmar Sedliaková,
Matej Spodniak, Igor Sádecký, Ľuboš Reichel, Martina B. Paulíková, Andrea Strouhalová, Jana
Pavlíková, Valter Repka, Renata Žiačiková, Alexander Vágner, Lesanka Blažencová, Ľudovít Launer,
Kaja Paulíková, Sara Paulíková, Iveta Jonisová, Ľubomír Gábor, Anna Bariaková, Laura Prachárová,
Samuel Žiačik, Miroslav Bariak, Miroslav Blaženec, študenti Súkromnej pedagogickej a sociálnej
akadémie EBG v Žiari nad Hronom, účastníci work campov INEX, gymnazisti z gymnázia Ľ. Štúra vo
Zvolene, študenti FEE Technickej univerzity vo Zvolene a mnohí ďalší (ktorým sa ospravedlňujeme, že
ich neuvádzame menovito, lebo tento zoznam by mal veľa strán).

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým našim partnerom, ktorí nás podporujú pri projektoch a aktivitách na ochranu
životného prostredia. Osobitne ďakujeme dlhodobým a individuálnym podporovateľom,
mimovládnym organizáciám a ich sieťam za zdieľanie skúsenosti, vedomostí a podporu. Ďalej
ďakujeme Mestu Zvolen za spoluprácu na konkrétnych projektoch participácie detí a mladých ľudí,
spoločnosti SLONline s.r.o. za vytvorenie a grafickú úpravu webu www.slatinka.sk, tímu darcovského
portálu darujme.sk z Centra pre filantropiu, združeniu INEX Slovakia a AIESEC Banská Bystrica, ktoré
poskytli dobrovoľníkov na niektoré naše aktivity a firme ARKON zo Zvolena, ktorá nás podporuje pri
starostlivosti o park Lanice materiálne a službami. Radi by sme poďakovali aj darcom, ktorý nás
podporili darovaním 2 % dane – všetkým fyzickým aj právnickým osobám. Našimi partnermi pri
aktivitách s dobrovoľníkmi v r. 2019 boli Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Real Sensations
Association (Portugalsko), NESEHNUTÍ (ČR), Parcurile Viitorulii (Moldavsko), Bureau of Social and
Cultural Initiatives (Rusko) a INTERRA (Rusko).
Ďakujeme aj nadáciám a nadačným fondom, ktoré podporili našu verejnoprospešnú činnosť finančne,
konkrétne: Nadácia pre deti Slovenska; Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici; IUNVENTA –
Slovenský inštitút mládeže (národná agentúra programu ERASMUS+); Nadačný fond Continental
Automotive, Nadácia Pontis a Komunitná nadácia Zdravé mesto.
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