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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 2021 v združení pracovali 3 
zamestnanci na skrátený pracovný úväzok, väčšina aktivít bola zabezpečovaná prostredníctvom 
dobrovoľníckej práce domácich aj zahraničných dobrovoľníkov.  

Aktivity združenia v roku 2021 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 roku 2021 získalo Združenie Slatinka historicky prvé ocenenie ATLAS 2021 v kategórii „Biodiverzita 
a ochrana územia“ a to za aktivity pre ochranu údolia rieky Slatina. Finančný dar od Nadácie VÚB spojený 
s ocenením sme sa však rozhodli rozdeliť medzi všetkých štyroch finalistov ocenenia v danej kategórii – 
BROZ, o.z. Naše Zálesíčko a ZSOPK - základná organizácia Slovenský raj. 

Združenie Slatinka 
J. Kozačeka 11, P.O. BOX 67, 960 01 Zvolen 

zdruzenieslatinka@gmail.com, 045 5335 701 

https://www.slatinka.sk/aktuality/atlas-pre-slatinku/
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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 2021 bolo opätovne potvrdené programové vyhlásenie Vlády SR so záväzkom, že štát definitívne zruší projekt 
Vodného diela Slatinka. V roku 2021 pokračovalo pod vedením Ministerstva životného prostredia SR spracovanie koncepcie 
vodnej politiky, ktorá bude moderným a na ekosystémoch založeným strategickým dokumentom pre udržateľné využívanie vôd na Slovensku. 
Následne po schválení novej koncepcie vodnej politiky sa jej obsah preklopí do ostatných plánovacích dokumentov. Na stavebnom úrade vo 
Zvolenskej Slatine však aj v priebehu roka 2021 bežalo územné konanie o umiestnení stavby VD Slatinka. Začalo ešte v roku 2012 na základe žiadosti 
Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava, a napriek žiadostiam účastníkov zatiaľ stavebným úradom ukončené, ani žiadosť investor nezobral späť.  

Aj v roku sa uskutočnilo viacero brigád na čistenie brehov rieky od naplaveného odpadu, starali sme sa o náučný chodník Údolím rieky Slatina, doplnili 
sme posedenie s altánkom pod lokalitou Pyramída – jeho cieľom je vytvoriť bezpečnejší a lepší priestor na posedenie, ako je na skalách v chránenom 
území, kde je zakladanie ohňa nelegálne. V lete sa uskutočnil už tradičný INEX work camp a tiež skautský dobrovoľnícky tábor, urobili sme 
dobrovoľnícke víkendovky pre mladých ľudí z slovenských škôl aj pre zahraničných dobrovoľníkov v rámci Európskeho zboru solidarity, v údolí sme 
pripravili vychádzku pre verejnosť, aj pre účastníkov akcie Green Deal Camp. Starali sme sa o jablone vysadené popri ceste do Slatinky, a na jeseň 2021 
sme dosadili cca 15 nových stromčekov. V bývalej škole v Slatinke sme ukončili opravu komínov, kuchyňu sme vynovili od základov. Chystaná oprava 
mosta v Slatinke sa odložila na vhodnejší čas po vyriešení ochrany údolia rieky Slatina, stihli sme vyčistiť piliere mosta od naplaveného dreva. 

Financovanie aktivít bolo zabezpečené z ceny ATLAS, darov fyzických osôb, asignácie 2% dane a príspevkov cez portál darujme.sk, pri starostlivosti 
o prírodné lokality v údolí nás podporil Banskobystrický samosprávny kraj. Niektoré dobrovoľnícke aktivity financovali spolupracujúce organizácie, 
napr. INEX Slovensko. Viac informácií o aktivitách je na https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/5/zachrame-slatinku.  

   
  

https://www.minzp.sk/voda/koncepcne-dokumenty/koncepcia-vodnej-politiky-roky-2021-2030-vyhladom-do-roku-2050.html
https://www.minzp.sk/voda/koncepcne-dokumenty/koncepcia-vodnej-politiky-roky-2021-2030-vyhladom-do-roku-2050.html
https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/5/zachrame-slatinku
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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 vplyvu na kvalitu života a životné prostredie obyvateľov mesta.  

Aj v roku 2021 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. Dlhodobé 
ručné kosenie a odstraňovanie inváznych druhov bylín už prináša viditeľné úspechy v minimalizácii ich výskytu – a priestor sa 
stáva nielen ekologicky stabilnejší, ale aj bezpečnejší a prehľadnejší, pretože vysoké a nepreniknuteľné zárasty zlatobyle alebo 
krídlatky (pohánkovca) lemujúce frekventované pešie trasy neboli ani pekné, ani prehľadné. Čistenie od odpadu nám 
pravidelne pomáhali robiť mladí dobrovoľníci v rámci rozvojového programu DofE, v spolupráci s mladými ľuďmi z iniciatívy 
Očami prírody a Mestu Zvolen sa podarilo zorganizovať dve veľké čistenia – v lete sme zlikvidovali veľkú skládku pod mostom 
na Študentskej ulici, a na jeseň v rámci Svetového dňa čistenia sme vyčistili lokalitu Dolné Lanice pri Kauflande. Na jeseň 2021 

sme osadili na veľkej lúke pri ul. Ľ. Štúra zaujímavý edukčný prvok pre deti – potravinový labyrint. Pre verejnosť sme zorganizovali pozorovanie vtákov 
pri jazierku v parku Lanice a tiež Deň detí v prírodnom prostredí Laníc.  

V zime 2021 (na prelome s rokom 2022) došlo k postupnému „rozpadu“ spoločenstva lužného lesa pri jazierku na Laniciach. V tejto prírodnej časti 
parku sa postupné odumieranie drevín tzv. mäkkého luhu predpokladal, preto sme roky pred tým sadili druhy tzv. tvrdého luhu a chystali opatrenia.  

Pri zabezpečení a financovaní aktivít sme spolupracovali s Nadáciou Pontis, starostlivosť o prírodné lokality sme mohli realizovať aj vďaka dotácii 
Banskobystrického samosprávneho kraja. Viac informácií o tomto projekte je na: https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/4/prirodne-lokality-v-meste  

   

  

https://www.dofe.sk/program-dofe
https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/4/prirodne-lokality-v-meste
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EENNVVIIRROONNMMEENNTTÁÁLLNNAA  VVÝÝCCHHOOVVAA  AA  VVZZDDEELLÁÁVVAANNIIEE  
Aktivity environmentálnej výchovy v r- 2021 boli, podobne ako v predchádzajúcom období, napojené na projekty záchrany 
údolia Slatiny, ochrany prírodných lokalít v meste Zvolen a okolí, ako aj na ďalšie aktivity združenia (ochrana vôd v rámci 
iniciatívy Za živé rieky). Podobne ako v roku 2020, aj teraz boli verejné podujatia ovplyvnené obmedzeniami kvôli ochoreniu 
covid-19 – preto sme sa zamerali nielen na aktivity v prírode, ale aj na online aktivity.  

Na školách, s ktorými spolupracujeme dlhodobo a pravidelne, sme uskutočnili prezentácie, prednášky, diskusie a spoločné 
vychádzky do prírody s deťmi. V priebehu roka 2021 sme obnovili cyklus diskusií Zvolen NAHLAS - podarilo sa pripraviť, 
nahrať a na youtube postupne zverejniť záznamy z 5 diskusií o životnom prostredí, jeho problémov vo Zvolene a o tom, ako 
môže každý z nás pomôcť nielen pri riešení týchto problémov, ale aj pri ich predchádzaní. Tým doplnili zoznam 4 diskusií 
uskutočnených v roku 2020. Diskusie v rámci tejto série boli koncipované tak, že ich hosťami boli predovšetkým mladí ľudia. Vždy vystupovali v pozícii 
hosťa, a následnú diskusiu potom moderovali a boli v pozícii toho, kto sa pýtal. 

V lete 2021 začal nový projekt podporený v rámci Európskeho zboru solidarity – Ochrancovia riečnej krajiny. Bol špecificky zameraný na podporu a 
propagáciu environmentálnej udržateľnosti, s prepojením na rozvoj digitálnych zručností a digitálnu transformáciu. Jeho hlavnou oblasťou záujmu 
bola ochrana a udržateľný spôsob využívania vôd, tiež ochrana biodiverzity a ochrana adaptácia na zmenu klímy. Aktivity smerovali ku zlepšovaniu 
environmentálneho povedomia, ako aj povedomia o tom, prečo je dôležité udržateľné a zodpovedné správanie sa verejnosti – mladí ľudia mali 
možnosť sa zúčastniť niekoľkých vzdelávacích stretnutí, mapovania zaujímavých riek, exkurzií, ale aj brigád a diskusií. Výsledkom projektu sú napríklad 
blogy na stránke Za živé rieky, rozhovory so zaujímavý ľuďmi, ktorí chránia rieky a množstvo podkladov, vrátane videí.  

Viac informácií o aktivitách je na: https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/2/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie  

   

  

https://www.slatinka.sk/aktuality/zvolen-nahlas/
https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/19/ochrancovia-riecnej-krajiny
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.  

V rámci medzinárodnej iniciatívy DEAR sme úspešne ukončili projekt „Na ceste k uhlíkovo neutrálnemu Zvolenu“, ktorého obsahom boli aktivity najmä 
pre deti a mladých ľudí s cieľom naštartovať diskusiu o tom, prečo by sa malo mesto Zvolen prihlásiť k cieľu Európskej komisie dosiahnuť klimaticky 
neutrálnu Európu do roku 2050. Okrem diskusií sme zorganizovali informačné stretnutia, prieskum názorov a výstupy sme publikovali. 

Ako akreditovaná organizácia sme v rámci programu Európsky zbor solidarity (bývalý 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 priebehu roka 2021 skončila svoje hosťovanie v Združení Slatinka 
portugalská dobrovoľníčka Bárbara. Aj v roku 2021 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 

Na konci roka 2021 začala spolupráca zapojených 10 partnerov z 8 krajín EÚ na medzinárodnom projekte Európska klimatická iniciatíva, ktorého cieľom je 
monitorovanie rozhodovania o politikách súvisiacich s financovaním opatrení na mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy. 

     

  

https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/17/na-ceste-ku-klimaticky-neutralnemu-zvolenu
https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/8/europsky-zbor-solidarity-a-dobrovolnicka-sluzba
https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/1/informacny-bod-o-dobrovolnictve
https://www.slatinka.sk/projekty/projekt/20/europska-klimaticka-iniciativa
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ĽĽUUDDIIAA  VV  ZZDDRRUUŽŽEENNÍÍ  SSLLAATTIINNKKAA  
Koordinátorka: Martina Paulíková 
Správna rada: Lesanka Blažencová, Alexander Vágner, Renata Žiačiková 
Zamestnanci: od 1. 12. 2021 – Viera Minarovičová, Dana Mareková, Lucia Szabová 
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, Marcel Dubec, Mária Marušová, Andrej Boška, Silvia Pešková, Branislav Koreň, Anna 
Bariaková, 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 
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. 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. 2021 boli Centrum dobrovoľníctva v Banskej 
Bystrici.  

Ďakujeme aj všetkým subjektom, ktoré podporili našu verejnoprospešnú činnosť finančne, konkrétne: Banskobystrický samosprávny kraj, Centrum 
dobrovoľníctva v Banskej Bystrici; IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (národná agentúra programu ERASMUS+); Nadácia Pontis (projekt Naše 
mesto), Bratislavské regionálne ochranárske združenie (projekt CSO-la/2019/410-363 Game over? Do not let climate change end the game"), Centrum 
pre filantropiu – nadačný fond BAUMIT a Nadácia VÚB (ocenenie ATLAS).  

 

http://www.slatinka.sk/
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