Správa o činnosti Združenia Slatinka v r. 2013

Správa o činnosti Združenia Slatinka za rok 2013

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 2013 pracovali v združení 1 - 2 zamestnanci na skrátený pracovný úväzok, väčšina aktivít bola
zabezpečovaná prostredníctvom dobrovoľníckej práce. V roku 2013 Združenie Slatinka pracovalo na
dlhodobých projektoch:





Zachráňme Slatinku!
Environmentálna výchova a vzdelávanie
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

www.slatinka.sk
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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.
Na začiatku roku 2013 oznámil stavebný úrad začatie
ďalšieho konania o umiestnení stavby VD Slatinka. Konanie začalo
na základe žiadosti Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava,
hoci k žiadosti neboli doložené viaceré podklady a stanoviská, niektoré zasa boli neaktuálne a teda návrh
nebol úplny. Napriek tomu sa uskutočnilo na konci januára 2013 ústne prerokovanie a do konania sa prihlásilo
cca 250 fyzických aj právnických osôb. O niekoľko týždňov stavebný úrad konanie prerušil a vyzval
Vodohospodársku výstavbu š.p. na doloženie niektorých podkladov. Na jeseň 2013 potom stavebný úrad
konanie zastavil, ale Vodohospodárska výstavba š.p. sa voči tomuto rozhodnutiu odvolala. Jedným
z chýbajúcich podkladov bolo rozhodnutie o povolení súhlasu na výrub cca 100 000 ks stromov a krov
rastúcich v údolí Slatiny medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou. Toto konanie začalo až na jeseň 2013, zatiaľ
nie je vo veci rozhodnuté.
Územné konanie sme vnímali ako účelový krok v súvislosti s finalizáciou dokumentov na čerpanie tzv.
eurofondov na r. 2014 – 2020. Príprava dokumentov na ministerstve životného prostredia smerovala
k vyčleneniu väčšiny financií z EÚ na veľké infraštruktúrne projekty, mnohé s výrazným negatívnym vplyvom
na životné prostredie a pripravované napriek odporu miestnych komunít. Zorganizovali sme výzvu (získala
spolu 5710 podporovateľov), zaslali sme do Bruselu informácie o sociálnych, ekonomických aj
environmentálnych vplyvoch VD Slatinka, pripomienkovali sme množstvo dokumentov, návrhov a stratégií. Na
konci jesene 2013 muselo ministerstvo oficiálne priznať, že výstavba VD Slatinka nie je v súlade s rozvojovými
dokumentmi EÚ a preto musí presmerovať financie namiesto priehrad do realizácie tzv. zelenej infraštruktúry.
Na jar 2013, paralelne s územným konaním a tlakom na financovanie priehrady Slatinka z fondov EÚ na
r. 2014 – 2020, sa rozbehli snahy na likvidáciu dediny Slatinka. Spolu 17 domov označila Vodohospodárska
výstavba š.p. za nebezpečné a ich nájomcovia dostali 15 dní na ich vypratanie. Až po mediálnom tlaku
a zasielaní listov sa v lete 2013 podarilo vyjednať možnosť pre nájomcov domy opraviť a dovtedy ich za
určených podmienok užívať. Všetky nájomné zmluvy však končia v decembri 2014 a očakávame obštrukcie
a tlak na to, aby už neboli obnovené resp. aby boli ľudia, ktorí sa o domy starajú, z dediny vyštvaní.
V dedinke Slatinka sme napriek všetkému od jari do zimy organizovali 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 2013 pripravili už tretí ročník medzinárodného tábora
dobrovoľníkov, počas ktorého mladí ľudia pripravili materiál a pomohli opraviť most, vykosili a vyčistili verejné
priestranstvá v obci a pomohli pri oprave bývalej školy v Slatinke, ktorú má v prenájme Združenie Slatinka (a
ktorá bola tiež označená za nebezpečnú). V polovici septembra sa konalo tradičné stretnutie rodákov, ktoré
bolo spojené s valným zhromaždením Spoločnosti priateľov Slatinky.
Pokračovalo vydávanie občasníka o aktuálnom dianí v Slatinke, pričom v roku 2013 vyšlo päť čísel
hlásnika. Vydali sme tiež druhé rozšírené vydanie brožúry Slová a príbehy zo Slatinky, spolu s unikátnou
mapou miestnych názvov chotára.
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OCHRANA MOKRADÍ A VODNÝCH TOKOV / MESTSKÝ PARK LANICE
Vo Zvolene sa z rôznych príčin zachovalo niekoľko zvyškov prírodných
lokalít. Moré majú v mestskom prostredí 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.
V roku 2013 sme v partnerstve s Mestom Zvolen v rámci projektu
Divočina v meste pracovali na príprave územného plánu zóny Horné Lanice.
Cieľom celého projektu, ktorý končí v roku 2014, je overenie možnosti
zabezpečenia ochrany prírodne hodnotných území v intenzívne zastavanom
mestskom prostredí prostredníctvom spoločného spracovania a implementácie
„miestneho zákonu“ (územného plánu zóny) na základe partnerstva občanov a
samosprávy. Spracované boli vstupné podkladové štúdie o doprave (z prostriedkov samosprávy) a úvodné
analýzy o území – tzv. Prieskumy a rozbory. Vďaka prostriedkom z Programu malých grantov UNDP sme
zorganizovali niekoľko stretnutí s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov v budúcom mestskom parku Lanice.
Uskutočnili sa tiež exkurzie, vychádzky a plánovacie stretnutia s deťmi, mladými ľuďmi aj širokou verejnosťou.
Urobili sme tiež praktické opatrenia na zlepšenie stavu prírodných spoločenstiev (kosenie, osadenie búdok pre
vtáky a netopiere, ošetrenie drevín rastúcich v aleji krížom cez park a pri elektrárenskom kanáli).
Aj v roku 2013 sme pokračovali v starostlivosti o jazierko na Laniciach a jeho okolie, v ktorej nám
pomáhali aj mladí ľudia – predovšetkým z Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene a gymnázia Ľ.
Štúra. V prevádzke sme udržiavali aj 5 informačných tabúľ o prírodných lokalitách Lanice, Dolné Lanice a údolí
Slatiny nad Zvolenom.
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. V r. 2013 sme okrem púšťania šarkanov či divadla
pripravili aj tradičné koláče, ale aj lukostreľbu, diskgolf a rôzne tvorivé dielne pre malých aj veľkých.
Dlhoročné snaženie a úspechy nášho združenia v súvislosti s presadzovaním realizácie parku Lanice
ocenila v roku 2013 Nadácia ORANGE udelením hlavnej ceny v kategórii komunitný rozvoj. Finančnú odmenu
vo výške 10 000 eur sme použili na opravu bývalej školy v Slatinke.
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ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA A VZDELÁVANIE
Pravidelnú environmentálnu výchovu v mimoškolskom
čase aj v rámci vyučovania sme robili v dvoch základných a jednej
materských 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.
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.
V druhej polovici roka sa rozbehla nové Škola aktívneho
občana pre aktívnych mladých ľudí so záujmom o svoje okolie
a ochranu životného prostredia. Obsahom „školy“ sú stretnutia
pre vybraných mladých ľudí o tom, ako sa zúčastniť rozhodovania
o životnom prostredí, ako získať informácie, pripraviť kampaň či
komunikovať s médiami. V ďalšej časti sa potom budú účastníci
učiť už konkrétne veci o účastníctve v konaní, Aarhuskom
dohovore či legislatíve.
Prvý krát sme sa zapojili do organizovania Zóny bez peňazí
a 30. novembra 2013 sme spolu s mladými dobrovoľníkmi
usporiadali príjemnú akciu s dobrým ohlasom. Okrem oblečenia,
zariadenia do bytu, hračiek a iných drobností, ktoré ľudia priniesli
na výmenu resp. podarovanie sme pripravili diskusie, workshop
o fotografovaní aj koncert. Pokračovali sme v partnerstve so
združením CEPTA v propagácii nemotorovej dopravy – naše
zdieľané bicykle sme postupne začali odovzdávať priamo
vysokoškolákom, ktorí ich využívajú najviac a majú chuť ich
opravovať a vylepšovať.
Už tradične sme boli hosťujúcou organizáciou pre mladých
dobrovoľníkov z krajín Európskej únie – v priebehu roka 2013
nám s aktivitami pomáhali Lukas a Simon z Nemecka a Thiébaut
a Timour z Francúzska.
www.slatinka.sk
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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.
Pokračujeme v zapájaní sa do správnych konaní, v ktorých môže byť dotknuté právo na priaznivé životné
prostredie – napr. angažujeme sa alebo poskytujeme rady a konzultácie pri účasti občanov a MVO pri
rozhodovaní o MVE na rieke Hron, výrube drevín na Litave, nelegálnom výrube drevín v Klokoči, znečistení
ovzdušia vo Zvolenskej kotline a podobne. Z rovnakého dôvodu sme pripomienkovali aj viacero
územnoplánovacích dokumentácií riešiacich využívanie plôch v meste Zvolen, príp. ďalších mestách a obciach
v okolí. 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.
V roku 2013 v partnerstve s Mestom Zvolen realizovali projekt Kukátko do budúcnosti. Jeho ambíciou
bolo zapojiť deti a mladých ľudí do tvorby strategického dokumentu na miestnej úrovni – tzv. Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na r. 2014 – 2020. Potreby a názory zistené anketou,
štruktúrovanými rozhovormi a spoločnou skupinovou prácou boli zahrnuté do výsledného dokumentu.
Výstupom projektu je aj súbor nápadov na konkrétne zlepšenie prostredia škôl aj mesta od mladých ľudí, ako
aj aktívne skupinky detí a mladých ľudí, s ktorými ďalej pracujeme na realizácii ich nápadov tak, aby získali
ďalšie dobré skúsenosti so svojej aktivity v prospech miestnej komunity.
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Stručný prehľad príjmov a výdavkov Združenia Slatinka – rok 2013
Príjmy

Výdavky

asignácia 2 % dane

904,52 €

mzdy, poistné a príspevky

8 340,57 €

grant z SGP UNDP (OSN) –
Divočina v meste

12 284,00

komunikačné náklady
(poštovné, telefón, internet)

1 750,00 €

dotácia Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR
(program ADAM2)

6 000,00 €

nájom (vrátane bytu pre
dobrovoľníkov EDS)

6 649,00 €

Európska dobrovoľnícka služba

15 562,00 €

vreckové a stravné pre
dobrovoľníkov EDS

4 690,00 €

strava a občerstvenie

2 606,35 €

cestovné

1 710,80 €

kopírovanie

1 490,25 €

kancelárske potreby
a spotrebný materiál

5 085,50 €

Mesto Zvolen (dotácia)
Nadácia Orange (cena nadácie
za komunitný rozvoj)
Nadácia Ekopolis (cena za
najlepší projekt v programe
Zelené oázy 2012)
Nadácia Intenda

600,00 €
10 000,00 €
1 000,00 €
300,00 €

Iuventa (Škola aktívneho
občana)

4 000,00 €

Nadácia pre deti Slovenska
(Hodina deťom 2012)

1 053,00 €

dary a iné
Príjmy spolu

www.slatinka.sk

518,64 €
52 222,16 €

ostatné (stavebné práce,
tlač brožúry, propagácia,
vedenie účtov, energie, iné
služby)

19 320,42 €

dar pre K.O.Z.A.

1 000,00 €

Výdavky spolu

53 642,89 €

