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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+ / Európsky solidárny zbor a tiež ako informačné centrum pre 
dobrovoľníctvo pre región Zvolen a okolie. V roku 2020 v združení pracovalo celkovo 2 zamestnanci na dohodu, väčšina aktivít bola 
zabezpečovaná prostredníctvom dobrovoľníckej práce domácich aj zahraničných dobrovoľníkov.  

Aktivity združenia v roku 2020 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  

 

 

 

Združenie Slatinka 
J. Kozačeka 11, P.O. BOX 67, 960 01 Zvolen, slatinka@changenet.sk, 045 5335 701 
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ZZAACCHHRRÁÁŇŇMMEE  SSLLAATTIINNKKUU!! 
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.  

Na jar 2020 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 239 zo dňa 19. 4. 2020 a súvisiace uznesenie Národnej rady SR č. 
104 zo dňa 30. 4. 2020, ktorými bolo schválené programové vyhlásenie Vlády SR so záväzkom, že štát definitívne zruší 
projekt Vodného diela Slatinka. V nadväznosti na tieto uznesenia začalo Ministerstvo životného prostredia SR so spracovaním novej 
koncepcie vodnej politiky, ktorá by mala byť zeleným a moderným plánovacím dokumentom pre ochranu a využívanie vôd na Slovensku. 
Následne po schválení novej koncepcie vodnej politiky sa jej obsah preklopí do ostatných plánovacích dokumentov, vrátane územného 
plánu Banskobystrického kraja, obce Zvolenská Slatina a mesta Zvolen.  

Aj keď niektoré správne konania vo veci povoľovanie VD Slatinka po schválení programového vyhlásenia vlády SR boli zastavené, 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 žiadostiam účastníkov a zásahu verejnej ochrankyne práv nebolo zatiaľ stavebným 
úradom ukončené, ani žiadosť investor nezobral späť.  

V dedinke Slatinka sme, napriek obmedzeniam súvisiacim so šírením ochorenia covid-19, 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 niekoľkých ZŠ 
z regiónu, tiež mladí ľudia v rámci Green Deal Campu. V spolupráci s občianskym združením INEX 
Slovakia sme na prelome v auguste 2020 pripravili dobrovoľnícku akciu pre dobrovoľníkov, avšak 
tentoraz nie pre zahraničných, ale slovenských mladých ľudí. Tí pomohli pri starostlivosti o jablone 
vysadené popri ceste do dedinky, a pri drobných prácach v záhrade na bývalou školu, ktorú má 
Združenie Slatinka v prenájme. V roku 2020 sa nám vďaka podpore dobrovoľníkov tiež podarilo 
dokončiť opravu strechy – výmenou dažďových zvodov.  

Aj v roku sa uskutočnilo viacero brigád na čistenie brehov rieky od naplaveného odpadu, starali 
sme sa o náučný chodník Údolím rieky Slatina. Vzhľadom na obmedzenia pohybu osôb mimo okres sa 
náučný chodník stal vyhľadávaným miestom pre prechádzky, oddych, športovcov aj turistov. Udržiavali 
sme jeho priechodnosť, doplnili sme niekoľko lavičiek, mostíkov nad potoky a zamokrené miesta.  

Informácie o  aktivitách na záchranu Slatinky sú: 
https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/5/zachrame-slatinku a o náučnom chodníku: 
https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/12/naucny-chodnik-udolim-rieky-slatina  

https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/5/zachrame-slatinku
https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/12/naucny-chodnik-udolim-rieky-slatina
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PPRRÍÍRROODDNNÉÉ  LLOOKKAALLIITTYY  VV  MMEESSTTEE  ((VVRRÁÁTTAANNEE  PPRROOJJEEKKTTUU  MMEESSTTSSKKÝÝ  PPAARRKK  LLAANNIICCEE))  
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. Aj v roku 2020 sme pokračovali v starostlivosti o jazierko na Laniciach a jeho okolie, v ktorej 
nám pomáhali zamestnanci miestnych firiem v rámci dobrovoľníckej akcie Naše mesto a verejnosť v rámci viacerých 
dobrovoľníckych akcií. Okrem čistenia od odpadu, starostlivosti o informačné tabule a kosenia resp. hrabania inváznych 
druhov bylín sme na jeseň zasadili niekoľko vzrastlých javorov, aby nahradili dožívajúce topole v priestore pri outdoor 
prvkov na cvičenie. Z tradičných akcií v parku sa konal iba festival Country záhrada organizovaný Mestom Zvolen.  

Viac informácií o tomto projekte nájdete na: https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/4/prirodne-lokality-v-meste  

         

EENNVVIIRROONNMMEENNTTÁÁLLNNAA  VVÝÝCCHHOOVVAA  AA  VVZZDDEELLÁÁVVAANNIIEE  
 V roku 2020 sa Združenie Slatinka stalo regionálnym partnerom Nadácie Green Foundation pri realizácii programu Roots & Shoots. 
Ide o  slovenskú verziu globálneho vzdelávacieho programu v oblasti udržateľného rozvoja, ktorý bol založený prírodovedkyňou Jane 
Goodall a aktuálne je do neho zapojených viac ako 100 krajín po celom svete. Pre školy v regióne Banskobystrického kraja sme sa stali 
kontaktným bodom, ktorý bude pomáhať propagovať aktivity programu, a tiež prihláseným školám pri realizácii ich malých komunitných 
projektov.  

Pravidelná environmentálna výchova v r- 2020 bola nahradená online a individuálnymi aktivitami pre deti a mladých ľudí. Na konci 
školského roka a v lete sa podarilo zorganizovanie pár aktivít v prírode, v údolí rieky Slatina resp. vyučovanie a pozorovanie prírody v parku 
Lanice, ale obmedzenia kvôli covid-19 bohužiaľ znemožnili systematické vzdelávanie o prírode v prírode. 
https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/2/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie  

https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/4/prirodne-lokality-v-meste
https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/2/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie
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ZZVVYYŠŠOOVVAANNIIEE  ÚÚČČAASSTTII  VVEERREEJJNNOOSSTTII  NNAA  RROOZZHHOODDOOVVAANNÍÍ  OO  ŽŽIIVVOOTTNNOOMM  PPRROOSSTTRREEDDÍÍ  AA  PPOODDPPOORRAA  

DDOOBBRROOVVOOĽĽNNÍÍCCTTVVAA,,  VVRRÁÁTTAANNEE  DDEETTÍÍ  AA  MMLLAADDÝÝCCHH  ĽĽUUDDÍÍ    
 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, 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.  

Na jar 2020 skončil dlhodobejší projekt, v rámci ktorého sme spolupracovali s Nadáciou pre deti Slovenska a Mestom Zvolen 
na mapovaní potrieb detí a mladých ľudí. Výstupy boli použité pri spracovaní Strategického plánu práce s deťmi a mladými ľuďmi vo 
Zvolene na roky 2020 – 2030, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo vo Zvolene v júni 2020.  

V rámci medzinárodnej iniciatívy DEAR sme na jeseň 2020 rozbehli nový projekt „Na ceste 
k uhlíkovo neutrálnemu Zvolenu“. Za týmto zložitým názvom sa skrývajú aktivity najmä pre deti a 
mladých ľudí, ktorých cieľom je naštartovať diskusiu o tom, prečo by sa malo mesto Zvolen prihlásiť k 
cieľu Európskej komisie dosiahnuť klimaticky neutrálnu Európu do roku 2050. Znamená to, na úrovni 
mesta Zvolen, že sa odstráni toľko emisií CO2, koľko sa tu vyprodukuje. O tejto téme pripravujeme 
diskusie, dotazník, vyhlásime súťaž na logo „klimaticky neutrálny Zvolen“ a ak sa bude dať, tak 
usporiadame aj verejné informačné podujatia. 

Ako akreditovaná organizácia sme v rámci programu Európsky solidárny zbor / 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. Na jeseň 2020 prišla 
na Slovensko nové portugalská dobrovoľníčka Bárbara a svoj dobrovoľnícky projekt v Českej republike 
skončila Ema zo Zvolena (v organizácii NESEHNUTÍ). Viac tejto oblasti nájdete na 
https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/8/europsky-zbor-solidarity-a-dobrovolnicka-sluzba.  

Vďaka podpore s Národnou agentúrou pre mládež IUVENTA sme pomohli skupine mladých 
dobrovoľníkov pri administrácii projektu „Chránime rieky, chránime našu budúcnosť“, v rámci ktorého 
sa uskutočnilo viacero vzdelávacích a informačných aktivít o životnom prostredí, a aj putovanie riekou 
Hron od prameňa do Dunaja s podtitulom #odhatajmeHron.  

Aj v roku 2020 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 

https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/8/europsky-zbor-solidarity-a-dobrovolnicka-sluzba
https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/1/informacny-bod-o-dobrovolnictve
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ĽĽUUDDIIAA  VV  ZZDDRRUUŽŽEENNÍÍ  SSLLAATTIINNKKAA  
Koordinátorka: Martina Paulíková 
Správna rada: Lesanka Blažencová, Alexander Vágner, Renata Žiačiková 
Zamestnanci, pracovníci mimo pracovného pomeru: Martin Tóčik, Lesanka Blažencová 
Účtovníctvo a finančná agenda: Erika Dubcová 

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky: Dagmar Sedliaková, Bárbara Santos, Igor Sádecký, Matúš Kešiar, Ladislav Bíro, Viera Minarovičová, Matúš 
Boška, Nina Bortelová, Martina B. Paulíková, 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, účastníci work campov INEX, študenti FEE Technickej univerzity vo Zvolene a mnohí ďalší (ktorým sa ospravedlňujeme, 
že ich neuvádzame menovito, lebo tento zoznam by mal veľa strán). 

 

PPOOĎĎAAKKOOVVAANNIIEE    
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, 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 - 3 % dane – všetkým fyzickým aj právnickým osobám. 
Našimi partnermi pri aktivitách s dobrovoľníkmi v r. 2019 boli Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici.  

Ďakujeme aj všetkým subjektom, ktoré podporili našu verejnoprospešnú činnosť finančne, konkrétne: Mesto Zvolen; Centrum 
dobrovoľníctva v Banskej Bystrici; IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (národná agentúra programu ERASMUS+); Nadácia Pontis a 
Komunitná nadácia Zdravé mesto.  

 

http://www.slatinka.sk/
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