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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, Zelená koalícia a miestnej
Platformy MVO Zvolena, pozorovateľom v sieti Špirála. Pôsobíme ako vysielajúca a prijímajúca
organizácia v rámci programu ERASMUS+ a tiež ako informačné centrum pre dobrovoľníctvo pre
región Zvolen a okolie.
V roku 2016 pracovali v združení 2 zamestnanci na skrátený pracovný úväzok alebo dohodu,
väčšina aktivít bola zabezpečovaná prostredníctvom dobrovoľníckej práce domácich aj
zahraničných dobrovoľníkov.
Aktivity združenia v roku 2016 sa týkali štyroch dlhodobých projektov (okruhov činnosti):





Zachráňme Slatinku!
Prírodné lokality v meste / Mestský park Lanice
Environmentálna výchova a vzdelávanie
Zvyšovanie účasti verejnosti na rozhodovaní / Ekoporadňa Zelená skrinka

v rámci ktorých sme realizovali viacero menších podprojektov, podujatí a akcií podporených
partnermi a donormi, konkrétne:










projekt „Mestská sieť pre mladých“ podporený z Fondu Hodina deťom;
projekt „Myslíme globálne, konáme lokálne“ podporený Úniou miest Slovenska a ALDA v rámci
programu LADDER;
projekt „Verejný záujem a záujem verejnosti“ podporený z Fondu pre mimovládne organizácie
financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 (správcom fondu bola Nadácia otvorenej
spoločnosti – Open Society Foundation);
obnovenie knižnice v Slatinke vďaka podpore z Nadácie VÚB, špeciálnej cene Nadácie Orange za
komunitný rozvoj, darom súkromných donorov a asignácii 2 % dane;
hosťovanie 3 zahraničných dobrovoľníčok v rámci programu ERASMUS+ (Európska dobrovoľnícka
služba) a hosťovanie dobrovoľníckych work campov v spolupráci s organizáciou INEX Slovensko;
aktivity Informačného bodu o dobrovoľníctve v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici
(ich projekt finančne podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR);
kampaň „Za živé rieky a čistú vodu“ vrátane podkampaní o znečistení rieky Orava, rozhodovaní
o strategických dokumentoch, MVE atď. – podporená súkromnými darmi a darmi cez portál darujme.sk;
aktivity pre zlepšenie životného prostredia v dedine Slatinka a v meste Zvolen – sprístupnenie parku
Lanice rampou vďaka Nadačnému fondu dm drogerie markt v Nadácii Pontis, asignácii 2 % dane a v
spolupráci s CEEV Živica a Mestom Zvolen; čistenie parku Lanice v rámci akcie „Naše mesto“
financovanej Nadáciou Pontis; čistenie resp. úprava verejných priestorov v Slatinke a príprava
spoločného projektu na zlepšenie verejného priestoru v centre mesta Zvolen vďaka darom súkromných
donorov a asignácii 2 % dane.
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ZACHRÁŇME SLATINKU!
Cieľom prioritného a dlhodobého projektu je záchrana a oživenie dedinky Slatinka a zároveň
presadenie alternatív ku kontroverznej stavbe vodného diela, ktoré je plánované medzi Zvolenom a
Zvolenskou Slatinou už viac ako 50 rokov. Pri
týchto aktivitách spolupracujeme so Spoločnosťou
priateľov Slatinky, ktorá združuje pôvodných
obyvateľov dedinky, ich potomkov a priateľov
dedinky.
Pripomienkujeme dokumenty, ktoré sa
týkajú využitia údolia rieky Slatina medzi
Zvolenom a Zvolenskou Slatinou (územné plány,
strategické
dokumenty).
Autoritám,
ktoré
rozhodujú o území na miestnej, regionálnej,
národnej aj medzinárodnej úrovni, poskytujeme
informácie o prírodných, sociálnych a ďalších
hodnotách lokality, alternatívach k VD Slatinka a ďalších dôležitých skutočnostiach.
V roku 2016 sme pokračovali v aktivitách ohľadom konania o umiestnení stavby VD Slatinka, ktoré
začalo na základe žiadosti Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava ešte v roku 2012. Územné konanie
stále beží, hoci investor napriek výzvam nedoložil viaceré chýbajúce podklady a stanoviská. Zúčastnili sme
sa pripomienkovania tzv. Vodného plánu SR, v rámci ktorého sme presadzovali ochranu vodných útvarov
v údolí rieky Slatina. Pozorne sme sledovali rozhodovanie o verejných financiách (vrátane zdrojov z EÚ).
V rámci podprojektu „V
Verejný záujem a záujem verejnosti“ sme sa zaoberali analýzou rozhodovania
orgánov verejnej správy o verejnoprospešných stavbách, pričom ako modelovú kauzu sme použili práve
kauzu plánovaného vodného diela Slatinka, ktoré blokuje rozvoj údolia rieky Slatina. Výsledky analýzy aj
návrhy na hodnotenie projektov z hľadiska verejnoprospešnosti sme zhrnuli do brožúry Verejný záujem
(dostupná aj elektronicky na webe združenia), ktorú sme distribuovali
poslancom, úradníkom, členom MVO.
V spolupráci s občianskym združením INEX Slovakia sme na
prelome júla a augusta 2016 pripravili už šiesty ročník medzinárodného
tábora dobrovoľníkov, počas ktorého mladí ľudia vykosili a vyčistili
verejné priestranstvá v obci a pomohli pri oprave bývalej školy
v Slatinke, ktorú má v prenájme Združenie Slatinka. Na konci augusta sa
konalo tradičné stretnutie rodákov, ktoré bolo spojené s valným
zhromaždením Spoločnosti priateľov Slatinky. Pokračovalo aj vydávanie
občasníka HLÁSNIK o aktuálnom dianí v Slatinke, pričom v roku 2016
vyšli štyri čísla hlásnika.
V dedine Slatinka sme s pomocou študentov a pedagógov
fakulty ekológie vo Zvolene zmapovali staré odrody jabloní, časť
stromov dobrovoľníci orezali a z najcennejších odobrali vrúble. Časť
mladých stromčekov sme vysadili v chotári okolo Slatinky.
Po dlhšej dobe plánovania sme v bývalej škole v Slatinke obnovili
knižnicu, do ktorej darovali knihy miestni obyvatelia, naši sympatizanti aj
podporovatelia združenia. Knihy vytriedili dobrovoľníčky hosťujúce v združení v rámci programu
ERASMUS+ a dobrovoľníci v rámci letného work campu, priestor vymaľovali a police vyrobili mladí
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stredoškoláci zo Žiaru nad Hronom a detského domova v Tŕni. Otvorenie knižnice bolo spojené s autorským
čítaním spisovateľa Jána Beňa, rodáka zo Slatinky.
Priamo v dedinke a okolí sme aj v r. 2016 urobili viaceré dobrovoľnícke brigády na čistenie cintorína,
verejných priestorov a brehov rieky od odpadu a likvidáciu nelegálnych skládok odpadu, pričom za kovový
odpad sme získali financie, ktoré sme použili na prevádzku verejného osvetlenia v dedine. Kontajnery na
jarné a jesenné čistenie obce poskytla aj Obec Zvolenská Slatina, ďalšie kontajnery sme zabezpečili z 2%
dane. Starali sme sa o náučný chodník Údolím rieky
Slatina, ktorý sprevádza návštevníkov po cenných
miestach v údolí zachovalej rieky a to aj s pomocou
dobrovoľníkov z firiem či škôl. Osadili sme nové turistické
mapy v centre dediny.
V ďalšom období sa budeme ďalej zapájať do
rozhodovania o projektoch a dokumentoch s vplyvom na
budúce využívanie dediny Slatinka a jej okolia (od lokálnej
po
medzinárodnú
úroveň).
Chceme
pokračovať
starostlivosti o verejné priestory v dedinke, bývalú školu s
obnovenou knižnicou aj o náučný chodník (pripravujeme
jeho generálnu opravu vrátane príp. pretrasovania
niektorých úsekov). Uskutočniť by sme chceli už tradičné akcie ako stretnutie rodákov, letný work camp,
dobrovoľnícke brigády. Pokračovať bude aj vydávanie hlásnika, ako aj organizovanie aktivít pre deti
a mladých ľudí na spoznávanie prírody a rozvoj dobrovoľníctva.
Informácie o dlhodobom projekte združenia na záchranu Slatinky sú na:
http://www.slatinka.sk/projekty/projekt/5/zachrame-slatinku a osobitne o podprojekte o verejnom záujme
tu: http://www.slatinka.sk/projekty/projekt/3/verejny-zaujem-a-zaujem-verejnosti

PRÍRODNÉ LOKALITY V MESTE / MESTSKÝ PARK LANICE
Vo Zvolene sa zachovalo niekoľko zvyškov prírodných lokalít priamo v intenzívne zastavaných
lokalitách. V mestskom prostredí majú takéto miesta veľký význam nielen z hľadiska zachovania
biodiverzity krajiny, ale aj z hľadiska priameho vplyvu na kvalitu života a životné prostredie obyvateľov
mesta. Väčšina významných prírodných lokalít vo Zvolene je od r. 2004 v územnom pláne mesta
definovaná, aj vďaka našim pripomienkam, ako miesta s prioritnou funkciou ochrany prírody.
V roku 2016 sme pokračovali v starostlivosti o jazierko na Laniciach a jeho okolie. V čistení od
odpadu na jar nám pomáhali aj gymnazisti z gymnázia Ľ. Štúra, ale aj deti základných škôl v okolí, osobitne
deti z III. ZŠ, ktoré vyrobili a sčasti a osadili aj nové búdky pre vtáky. S väčším kosením a hrabaním plôch s
inváznymi bylinami v okolí jazierka každoročne pomáhajú dobrovoľníci z letného work campu združenia
INEX, ktorý má svoju základňu v Slatinke. V r. 2016 sme časť plôch stihli pokosiť až dvakrát, pretože v júni
nám pomohli v rámci akcie Nadácie Pontis „N
Naše mesto“
takmer tridsiati zamestnanci firmy Continental. Mladí
dobrovoľníci pomohli v lete aj pri výrobe sezónneho
posedenia s paliet.
Na konci roka sa podarilo úspešne ukončiť výstavbu
rampy z ul. Ľ. Štúra a to vďaka financiám z Nadačnému
fondu dm drogerie markt v Nadácii Pontis, Mesta Zvolen,
asignácii 2 % dane a vďaka spolupráci s CEEV Živica.
Rampa slúži pre rodičov s deťmi, ale aj starších
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návštevníkov parku, pre ktorých bolo ťažko chodiť dolu strmým násypom.
Pre deti a mladých ľudí sme organizovali vychádzky spojené s poznávaním prírody a jej obyvateľov,
ako aj niekoľko prednášok a premietaní o hodnotách prírodných lokalít. Na jeseň sme pre verejnosť
pripravili prechádzku v rámci Dňa pre Lanice. Čo sa týka ochrany iných lokalít, ako parku Lanice,
monitorujeme aktivity v okolí lokality Bariny, Dolné Lanice (pripravovaný projekt vlastníkov na komerčné
využitie) a Krpele (súčasť územia ohrozeného plánovaným vodným dielom Slatinka). Na Krpeliach sme na
jar zrátali populáciu kriticky ohrozenej korunkovky strakatej, pričom sme urobili tri vychádzky so
záujemcami o tento prírodný skvost. Na jar sa členovia združenia zapojili do pomoci pri migrácii
chránených druhov obojživelníkov v okolí Zvolena, ktoré koordinuje Štátna ochrana prírody – Správa CHKO
BR Poľana.
V roku 2017 plánujeme pokračovať v starostlivosti o najcennejšiu časť parku z prírodného hľadiska –
okolie jazierka oproti gymnáziu. Väčšie úpravy v okolí jazierka alebo v centrálnej časti parku budú závislé od
financií získaných v priebehu roka 2017.
Viac informácií nájdete na: http://www.slatinka.sk/projekty/projekt/4/prirodne-lokality-v-meste

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA A VZDELÁVANIE
Pravidelnú environmentálnu výchovu v mimoškolskom čase aj v rámci vyučovania sme realizovali na
dvoch základných školách vo Zvolene, okrem toho sme príležitostne resp. na požiadanie pripravovali
aktivity aj pre ďalšie školy, vrátane stredných a vysokej školy. Usporiadali sme exkurzie a pozorovania
prírody, diskusie, pracovné stretnutia aj premietania.
Z tradičných akcií sme pripravili (aj napriek daždivému počasiu) Deň Zeme, pri príprave a
zabezpečení ktorého poskytli pomoc dobrovoľníci z radov študentov fakulty ekológie, ale aj MVO
pôsobiace vo Zvolene. Ďalšie väčšie akcie boli Deň bez áut, informačné stolíky v rámci „Korzovania“ júnových víkendov vo Zvolene a Deň pre Lanice. Zúčastnili sme sa tiež rôznych diskusií, premietaní, splavu
rieky Hron a iných podujatí o potrebe ochrany vôd na Slovensku (súčasť kampane „Za živé rieky a čistú
vodu“). Už tradičnou akciou sa stáva Zóna bez peňazí, na ktorej sa v poslednú novembrovú nedeľu
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zúčastnilo v občianskej obývačke OKO na sídlisku Západ niekoľko desiatok ľudí. V r. 2016 bolo jej súčasťou
oslovovanie ľudí so žiadosťou o zapojenie sa do prieskumu o kvalite života v meste Zvolen.
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 r. 2016 sme úspešne
ukončili projekt „M
Mestská sieť pre mladých“, ktorého cieľom bolo
vyrobiť zoznam podujatí, organizácií a aktivít pre mladých ľudí.
V r. 2016 sme s podporou Únie miest Slovenska a ALDA
v rámci programu LADDER realizovali projekt „Myslíme globálne,
konáme lokálne“, ktorý bol zameraný na globálny cieľ udržateľné
mestá a komunity. V rámci aktivít sme v partnerstve s pracovníkmi
katedry sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici a Mestom Zvolen
spracovali prieskum potrieb a názorov Zvolenčanov na kvalitu
života v meste, do ktorého sa zapojilo viac ako 500 obyvateľov
mesta z rôznych skupín. S cieľom zvýšiť povedomie o globálnom
vzdelávaní, jeho nástrojoch a benefitoch pre samosprávy a
občiansku spoločnosť sme pripravili niekoľko seminárov a diskusií o
globálnom vzdelávaní (DEAR) pre poslancov, členov komisií, ale aj
úradníkov a predstaviteľov MVO. Výsledky prieskumu sme vydali vo
forme brožúry „Ako sa žije v meste Zvolen – stručná správa o kvalite života v meste Zvolen“.
Už tradične sme pôsobili ako prijímajúca organizácia v programe ERASMUS+ pre mladých
dobrovoľníkov – v priebehu roka 2016 sme hosťovali francúzsku dobrovoľníčku Roseanne, ktorú vystriedali
dve dobrovoľníčky z Ruska, Naďa a Anastasia. V roku 2017 plánujeme pokračovať aj v prijímaní
dobrovoľníkov, pripravený máme projekt s organizáciami z Portugalska a Talianska. Keďže aktivity v oblasti
environmentálnej výchovy a vzdelávania úzko nadväzujú na ostatné okruhy činnosti, budú v r. 2017
plánované v nadväznosti na iné aktivity napr. v oblasti ochrany prírodných lokalít, aktivít v Slatinke
(autorské čítania z kníh, premietanie a pod.), ako aj aktivít týkajúcich sa účasti verejnosti na rozhodovaní
o životnom prostredí (plánujeme aktualizáciu Poradcu aktívneho občana).
Informácie o tejto časti aktivít združenia sú dostupné tu:
http://www.slatinka.sk/projekty/projekt/2/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie resp. osobitne ku
programu ERASMUS+ tu: http://www.slatinka.sk/projekty/projekt/8/europska-dobrovolnicka-sluzba a ku
projektu „Myslíme globálne, konáme lokálne“ tu: http://www.slatinka.sk/projekty/projekt/6/myslimeglobalne-koname-lokalne

ZVYŠOVANIE ÚČASTI
ZELENÁ SKRINKA

VEREJNOSTI NA ROZHODOVANÍ

/ EKOPORADŇA

Bezplatná ekoporadňa poskytuje rady a informácie o životnom prostredí občanom regiónu Zvolena
už deväť rokov. Ekoporadňa bola v r. 2016 k dispozícii telefonicky, e-mailom, poštou aj osobne, pravidelne
sme aktualizovali aj informácie uvedené na www stránke. Vo väčšine prípadov sme záujemcom o informácie
z ekoporadne poskytovali kontakty, vzory podaní a podnetov, študentom sme poskytovali staršie
diplomové práce, mapy a materiály o prírodných lokalitách vo Zvolene. V prípade niektorých zložitejších
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prípadov, príp. keď nebolo možné podať podnet zo strany klienta (napr. z dôvodu ohrozenia zamestnania)
sme podávali podnety na porušenie legislatívy v oblasti ochrany prírody my. Zorganizovali sme alebo sme
pomohli pri organizovaní niekoľkých informačných stolíkov a petícií vo Zvolene, zúčastňujeme sa
pripomienkovania materiálov a zákonov, ako aj vybraných správnych konaní v regióne Zvolena a Banskej
Bystrice. Na požiadanie vstupujeme aj do správnych konaní inde na Slovensku, ide však o väčšie projekty
s vplyvom na životné prostredie, napr. ťažba ropy na východnom Slovensku, ťažba zlata pri Detve,
povoľovanie MVE, najmä na rieke Hron a pod.
Združenie Slatinka je jedným z najaktívnejších členov neformálnej iniciatívy „Z
Za živé rieky a čistú
vodu“, ktorá vznikla zo spojenia aktivít niekoľkých združení, expertov a aktívnych občanov. Po výzve takmer
150 odborníkov vznikla na začiatku roka 2016 petícia s požiadavkami na zmenu vodnej politiky Slovenska.
V rámci iniciatívy MVO, zástupcov samospráv, odborníkov a expertov sme zorganizovali viacero pracovných
stretnutí iniciatívy a zástupcov verejných orgánov,
pripravili sme tlačové stretnutia aj web stránku,
s pomocou Via Iuris sme pripravili niekoľko podaní,
osobne sme sa stretli s množstvom ľudí po celom
Slovensku a zmapovali množstvo lokálnych problémov
v oblasti nedostatočnej ochrany vôd. Spoločne s ďalšími
organizáciami a jednotlivcami sme pripomienkovali
strategické materiály aj návrhy zákonov. Z prostriedkov
sústredených na kampaň cez darujme.sk a zo
súkromných darov sme zabezpečili odber a analýzu vody
z rieky Orava, v ktorej sa našli znečisťujúce látky – vďaka
tomu sa otvorila kauza dlhodobého znečisťovania rieky
na národnej aj medzinárodnej úrovni (Ramsarský výbor). Združenie Slatinka tiež pôsobilo v r. 2016 de facto
ako koordinujúci subjekt celej iniciatívy.
Združenie Slatinka dlhodobo nielen robí aktivity na zvýšenie zapojenia verejnosti do rozhodovania
o životnom prostredí, ale aj aktivity, ktoré súvisia s priamym zlepšovaním životného prostredia v regióne.
Vychádzame pri tom z porania, že každom meste či dedine sú miesta, ktoré sú mimo pozornosti a roky
chátrajú. Niektoré sú menej viditeľné, na okraji sídla, mnohé sú však naopak často používané a
frekventované. Jednou cestou, ako dosiahnuť zlepšenie ich stavu je kritika, ale účinnejšie sú aj konkrétne
návrhy na riešenie či iniciovanie spoločného riešenia zainteresovaných. V r. 2016 sme začali pripravovať
väčší projekt úpravy vybraného verejného priestoru v centre mesta Zvolen. Po dohode so súkromným
darcom a Mestom Zvolen bol vybraný priestor za tzv. Starou radnicou, ktorý bude upravený zo združených
prostriedkov asignácie 2 % dane a darov súkromných darcov.
Aj v roku 2016 plnilo Združenie Slatinka úlohu informačného bodu pre dobrovoľníkov pre región
Zvolena. Ide o aktivitu koordinovanú Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici v rámci projektu finančne
podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. centrum dobrovoľníctva financuje časť
aktivít informačných bodov prostredníctvom dohôd s lokálnymi organizáciami. Pre oblasť Zvolena je to
Združenie Slatinka.
Informácie o informačnom centre sú tu: http://www.slatinka.sk/projekty/projekt/1/informacny-bod-odobrovolnictve, o aktivitách v prospech životného prostredia nájdete tu:
http://www.slatinka.sk/projekty/projekt/9/aktivity-pre-zlepsenie-zivotneho-prostredia a viac informácii
o kampani Za živé rieky a čistú vodu na samostatnom webe www.ziverieky.sk
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Ľudia v Združení Slatinka v r. 2016
Koordinátorka: Ing. Jana Pavlíková
Správna rada: Ing. Renata Žiačiková, Ing. Lesanka Blažencová, Ing. Alexander Vágner
Zamestnanci, pracovníci mimo pracovného pomeru: Martin Tóčik, Viera Minarovičová
Účtovníctvo a finančná agenda: Erika Dubcová
Dobrovoľníci: Roseanne Laniece, Anastasia Pobednova, Nadezdha Bobrovskaia, Martina B.
Paulíková, Jana Pavlíková, Kristína Benešová, Valter Repka, Renata Žiačiková, Alexander Vágner,
Lesanka Blažencová, Tomáš Derka, Kaja Paulíková, Ladislav Bíro, Michal Lormusz, Nikola Herchlová,
Ján Supuka, Sara Paulíková, Iveta Jonisová, Jana Koleničová, Ľubomír Gábor, Anna Bariaková,
Ružena Babicová, Samuel Žiačik, Miroslav Bariak, Miroslav Blaženec, Olaf Matthes, Simona
Vojenčiaková, Danka Domčeková, Martina Strmeňová, Iveta Schneiderová, Tomáš Miklík, študenti
Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG v Žiari nad Hronom, mladí dospelí z detského
domova Ratolesť Tŕnie, 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).
Ďakujeme spoločnosti SLONline s.r.o. za vytvorenie a grafickú úpravu webu www.slatinka.sk,
všetkým našim donorom, partnerom pri našich projektoch a aktivitách a osobitne individuálnym
podporovateľom (osobitne dlhodobým).
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Skrátená finančná správa
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