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Abstrakt 

 Táto práca sa zaoberá riadením projektu “Obnova náučného chodníka Baba“ 

financovaného grantovým programom nadácie Ekopolis. 
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Abstract 

This diploma thesis deals with the managing grant funded project of “Renewal of 

the nature trail Baba“. 
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project management, nonprofit project, grant funded project 
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ÚVOD 
 

Myšlienka obnoviť náučný chodník (NCH) v Prírodnej Rezervácii Baba  (PR Baba) 

vznikla nezávisle vo viacerých hlavách a už v minulosti sa o to pokúšali iní. Svedčí to 

o tom, že myšlienka nie je bezduchá. O obnovu sa pokúšala pred niekoľkými rokmi 

skupina občanov pod vedením p. Nullasza, bohužial vtedy sa projekt nepodarilo uskutočniť 

kvôli nezískaniu finančných prostriedkov. Ja som niekedy v tom čase, ešte ako študent 

bakalárskeho odboru manažérska informatika na VUT v Brne, vytvoril stránky na internete, 

ktoré uchovali aspoň v elektronickej podobe texty informačných tabúľ. Tie v tom čase už 

boli prehlité a mizli pred našimi zrakmi.  

 

V tejto práci sa pokúsim získať finančné prostriedky na obnovu náučného chodníka, 

vytvorenie nového modernejšieho webu, učebných materiálov pre školy v rámci 

regionálnej náuky a spropagovanie fenoménu v okolí. Predpokladaná suma na uskutočnenie 

projektu je 5000 EUR, pričom prostriedky sa budem snažiť získať z grantových programov, 

s dofinancovaním požiadam o pomoc mesto Svit a sponzorov – firmy pôsobiace v regióne. 
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1 VYMEDZENIE PROBLÉMU A CIEĽ PRÁCE 
Problémom, ktorý sa v práci pokúsim vyriešiť, je úspešné získanie finančných 

prostriedkov na projekt “Obnova náučného chodníka Baba” z grantového programu a 

riadenie tohoto projektu.   

 

Strategickým cieľom práce je riadenie priebehu projektu obnovy NCH Baba 

financovaného grantovým programom a do konca júna 2010 úspešná realizácia. Dospejem 

k tomu: 

 

• získaním potrebných finančných prostriedkov z grantového programu na 

projekt obnovy náučného chodníka Baba 

• získaním zvyšných prostriedkov na dofinancovanie od mesta Svit, firiem 

pôsobiacich v regióne, prípadne iných organizácií 

• riadením celého projektu pre obnovu NCH a jeho úspešnou realizáciou 

• navrhnutím systémových krokov k udržaniu stavu NCH, ktorý bude 

vyhovovať vzdelávacím a voľnočasovým aktivitám 

 

Očakávané prínosy po úspešnom ukončení projektu v júni 2010: 

 

• zvýšenie záujmu občanov o poznávaciu turistiku, hlavne rodín s deťmi 

• zvýšenie povedomia širokej verejnosti o prírodnej rezervácii Baba a jej 

fenoménoch 

• vytvorenie podmienok pre vzdelávanie sa v prírode pre školy a možností 

atraktívnej voľnočasovej aktivity vzdelávacieho charakteru pre širokú 

verejnosť 

• usmernenie turistiky v regióne a doplnenie oblasti medzi Nízkymi a 

Vysokými Tatrami o náučnú trasu bez nutnosti vysokohorskej turistiky 
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

2.1 Charakteristika miesta realizácie projektu 

Absencia priestorov pre voľnočasové aktivity regiónu obyvateľov Popradu, Svitu sa 

prejavujú v nebývalom “hlade” po nových príležitostiach, ktorých je v ponuke málo resp. 

sú významne poddimenzované. (náučné trasy, cyklochodníky). Vstupná brána NCH stojí 

južne od mesta Svit – v jeho intraviláne, po pravej strane toku rieky Poprad. Nedaleko od 

tohto miesta stojí reštaurácia a opodiaľ Koliba Svit, ktorá už desaťročia plní úlohu miesta 

pre usporadúvanie kultúrnych akcií. Za pár posledných rokov vybudovaný cyklochodník 

Lopušná dolina – Svit – Poprad je preplnený. Cyklochodník vedie len pár metrov od 

vstupnej brány do NCH v PR Baba, teda ich vzájomná pozícia je veľmi výhodná, a NCH 

by dokonale rozširil možnosti tejto oblasti o zaújimavú trasu pre pešiu turistiku. 

2.2 PR Baba 

Prírodná rezervácia Baba bola vyhlásená 30.6.1988 o výmere 205,15 ha, vtedy ako 

štátna prírodná rezervícia (ŠPR Baba), na ochranu významnej botanickej lokality 

teplomilnej vegetácie predstavuje lesný komplex vo výške 750 až 995 m n.m. na podklade 

dolomitických vápencov.  

 

 
Obrázok 1 : Prierez podložím od Nízkych po Vysoké Tatry 
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Horská skupina Baby tvorí vegetačný most, ktorý spája Nízke Tatry nad údolím 

Váhu so Spišským rudohorím v povodí Hornádu a Hnilca. Striedanie klimatických období 

v dobe ľadovej a poľadovej ovplyvnilo vývoj rastlinstva PR. Južná časť rezervácie je veľmi 

teplá, kým severné úbočia sú chladné, čo vytvára podmienky pre výskyt teplominlých 

rastlín v blízkosti druhov chladnomilných. [10]  

2.3 NCH 

Náučný chodník, vybudovaný v roku 1988, pozostával z piatich informačných tabúľ 

s informačnými mapkami a textami, ktoré návštevníkov oboznámili o jednotlivých 

lokalitách, geologickej stavbe, chránených rastlinných druhoch vyskytujúcich san a území 

PR Baba ale i o zvieratách žijúcich v tejto oblasti. Náučný chodník je v nevyhovujúcom 

stave už niekoľko rokov. Posledné prostriedky boli do neho investované v roku 1998 na 

preznačenie turistickej trasy zelenou značkou. Tieto prostriedky pochádzali zo zdrojov 

Výboru kandidatúry na ZOH 2006. Z informačných tabúľ, drobných drevených stavieb, na 

trase náučného chodníka už zostala stáť len jedna, v poradí druhá zastávka. Niekdy tieto 

zastávky slúžili ako náučná trasa pre školy i širokú verejnosť a jedna z drobných stavieb na 

hrebeni Baby ako núdzový prístrešok pri zvrate počasia. Odstránenie nefunkčných 

drobných stavieb už prebehlo.  

 
 

Obrázok 2 : PR Baba - Mapa so zaznačeným NCH 
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Prírodná rezervácia Baba ponúka dve trasy náučného chodníka. Trasu A a B. 

Turistické trasy sú priechodné celoročne. Obe začínajú pri reštaurácii Štokava v južnej časti 

mesta Svit, na pravej strane po prude rieky Poprad, vedie vrcholom Malého Smolníka 

(953 m n.m.), Vyhliadkou a vrcholom Smolníka (982,4 m n.m.). Trasa A, na konci ktorej 

stojí informačný panel č.5 sa nachádza v Lopušnej doline – v rekreačnej časti mesta Svit. 

Tu stoji hotel, komplex lyžiarských stredísk, v zime bežkárske trate rybník a chatová oblasť 

Lopušná dolina s tenisovými kurtami, či priestorom pre usporadúvanie rodinných i 

firemných akcií. Trasa B je kratšou variantou ako spoznať toto územie a za informačnou 

tabuľou č.4 sa točí do ľava a vracia sa do mesta Svit. 

2.4 Informačné tabule 

Náučný chodník pozostával z piatich drobných drevených stavieb s infromačnými 

tabuľami v slovenskom jazyku a vstupnej brány. V poradí druhá zastávka NCH slúžila aj 

ako prístrešok v prípade prudkej zmeny počasia. Existujú fotografie všetkých drobných 

drevených stavieb, ich náčrty a zaznamenané rozmery. Zachovali sa aj texty všetkých 

informačných tabúľ.  

 

 
Obrázok 3 : Vstupná brána NCH 
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2.5 Všeobecné povedomie (analýza okolia) 

Náučný chodník sa tešila od roku 1988 veľkej popularite hlavne medzi obyvateľmi 

mesta Svit a okolitých obcí. Po dlhé roky bol NCH, pre tých ktorí si ho ešte pamatajú ako 

plnohodnotnú trasu náučného chodníka, symbolom aktívnej poznávacej pešej turistiky pre 

mesto Svit a jeho okolie 

2.5.1 Vzdelávanie 

Vytvorením trasy s informačnými tabuľami bol vytvorený pristor pre náučno-

vzdelávacie activity, školy v prírode, branné cvičenia. Chránené územie ponúkalo 

príloežitosti žiakom pripravovať sa na rôzne prírodovedecké, geologické či iné súťaže a 

olympiády. Učitelia navštevovali so žiakmi ZŠ a študentmi tunajších stredných škol NCH v 

rámci regionálnej náuky, žiaci využívali informácie náučných tabúľ a celú trasu NCH na 

vypracovavanie referátov. V súčasnosti školy nemôžu využívať potenciál náučnej trasy, 

kvôli neexistencii drobných drevených stavieb s informačnými tabuľami a 

nevyhovujúcemu označeniu turistickej značky.  

 

Po osobných stretnutiach s riaditeľkami základných škôl konštatujem, že pociťuju 

potrebu náučného chodníka a materiálov, ktoré by pomohli pri výučovaní prírodných vied v 

rámci regionálnej náuky. Vhodným doplnkom k náučnému chodníku by boli pre školy 

rozšírené texty naväzujúce na texty z informačných tabúľ. Jedná sa o texty z oblastí Fauny, 

Flóry i Geológie. 

2.5.2 Občania mesta Svit 

Medzi ľudí ktorí najviac navštevujú trasu bývalého náučného chodníka patria 

predovšetkým seniori a chovatelia psov. Pre výskyt vzácnych rastlín túto lokalitu 

navštevujú aj botanici a fotografi – obyvateľov mesta Svit a blízkeho okolia. Menej často 

stretneme na trase bežcov či prívržencov horskej cyklistiky. Veľmi zriedka tu stretneme 

celé rodiny s deťmi.  
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2.6 WEB 

Texty pôvodných informačných tabúľ a mapku NCH môžeme nájsť na internetovej 

stránke www.sprbaba.szm.sk. Autorom internetových stránok som ja. Internetové stránky 

som vytvoril z vlastnej iniciatívy v roku 2006, kedy som náhodou našiel odpísané texty 

z čias základnej školy spracované v referáte pre prírodopis – 7. ročník. Aj to je dôkaz, že 

NCH bol v minulosti okolitými školami využívaný. Na stránky som postupne pridával 

fotogalérie a tak vidno ako sa drobné drevené stavby rozpadávali.  

 

Stránky sú po piatich rokoch graficky nepríťažlivé a technologicky zastarané. 

Adresa stránok je neaktuálna, keďže štátne prírodné rezervácia boli v zákone upravené na 

prírodné rezervácie. Zároveň sú stránky na doméne tretieho stupňa, na bezplatnej doméne, 

čo však prináša so sebou vynútenú reklamu prevádzkovateľa subdomény. 

 

 
 

Obrázok 4 : Stránky sprbaba.szm.sk 

2.6.1 Prístupnosť 

Spomínaný web je zastaraný a nevyhovuje nárokom na prístupnosť. Len čiastočne 

vyhovuje štandardom prístupnosti, teda optimalizácii pre ľudí so zníženými zrakovými, či 

motorickými schopnosťami. V teste HiSoftware® Cynthia Says™ - Web Content 

http://www.sprbaba.szm.sk
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Accessibility Report, ktorý sleduje dodržiavanie štandardov pre bezbariérový web WCAG1, 

stránka zlyhala a zistili sa závažné systematické chyby ale i nedodržiavanie mnohých 

odporúčaných pravidiel. Analýzu SEO2 som previedol pomocou nástroja na stránkach seo-

servis.cz (on-line) a ďalšie informácie som zbieral pomocou aplikácie google-analytics.  

2.6.2 Analýza SEO 

Podľa testu seo-servis.cz, je web sprbaba.szm.sk optimalizovaný na 79 %. Chýbajú 

popisné údaje, informácie pre roboty, či sitemap. Nesprávne sú naplnené metadáta. Test 

v úvode upozornil na nesúlad so štandardom prístupnosti WCAG, ten sme spomínali 

v predošlej kapitole, poukázal na nedostatky v sémantike a štruktúru dokumentu. Po 

obsahovej časti z analýzy vyplývajú nesprávne používané nadpisy, málo textu a nepoužite 

iných odporúčaných praktík. 

 

 Z analýzy ďalej vyplýva, že stránky majú nízku popularitu a sú málo propagované 

na internete, len 7 stránok (iných domén) sa odkazuje na analyzovaná stránky. Uvediem 

niektoré: 

 

• www.kamsdetmi.info 

• www.wikipedia.org (/wiki/Svit_(mesto) 

• www.naucnechodniky.sk 

• www.turistik.sk 

• www.marcorestaurant.sk 

 

Analýza ukazuje, že medzi stránkami chýba napríklad aj odkaz zo stránok mesta 

Svit (www.svit.sk).  

                                                
1 WCAG - Web Content Accessibilit Guidelines – súbor odporúčaní pre prístupný obsah webu, primárne pre 
používateľov so zníženými schopnosťami 
2 SEO - Search Engine Optimalization – optimalizácia pre vyhľadávače 

http://www.kamsdetmi.info
http://www.wikipedia.org
http://www.naucnechodniky.sk
http://www.turistik.sk
http://www.marcorestaurant.sk
http://www.svit.sk)
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2.6.3 Google-analytics 

Z aplikácie google-analytics získavám mnoho užitočných informácií. Do systému 

google-analytics som stránky zapojil v septembri 2009. Za obdobie 210 dní stránku 

navštívilo 214 návštevníkov, z čoho asi 64% bolo nových návštev. Priemerný počet 

zobrazených podstránok na jednu návštevu bolo 3,44 stránky/návštevu, pričom priemerný 

čas strávený na stránke je 3 minúty a 24 sekúnd.  

Zdroje návštevnosti 

Pri prehľade zdrojov návštevnosti zisťujeme, že vyhľadávacie nástroje prinášajú asi 

18 % návštevníkov, sprostredkujúce stránky asi 60 % a priamo, zapísaním adresy do 

prehliadača zvyšok, asi 22 % návštevníkov.  

Prekrývanie mapy  

Návštevníci pochádzajú zo šiestich krajín Európy. Slováci tvoria 85 % 

návštevníkov. Ďalší návštevníci pochádzajú z krajín (v poradí počtu návštevnosti od 

najvyššej) Česká republika, Rumunsko, Francúzsko, Anglicko, Taliansko. Zahraniční 

návštevníci navštívili adresu 33 krát, z čoho asi 55% bolo nových návštev. Priemerný počet 

zobrazených podstránok na jednu návštevu bolo 2,12 stránky/návštevu, pričom priemerný 

čas strávený na stránke je 2 minúty a 4 sekundy. 

Prekrývanie mapy

84%

12%
4%

Slovensko
Česko
Iné

 
Graf 1 : Prekrývanie mapy - návštevníci 
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2.7 Možnosti získania finančného grantu 

Pokúsiť sa získať finančné prostriedky na projekt obnovy NCH Baba z grantového 

alebo iného programu som sa rozhodol v auguste 2009. Analýza možných zdrojov 

financovania začala hľadaním vhodnej výzvy. 

 

Projekt na obnovu NCH Baba už raz podávaný bol, konkrétne v programe Nadácie 

Ekopolis, Zelené chodníky 2008. Projekt vtedy neuspel a finančnú podporu nezískal. 

Dôvodom bola poloha NCH a podľa názoru komisie veľkosť drobných drevených stavieb 

s informačnými tabuľami. Program Zelené chodníky je určený na podporu projektov 

obnovy alebo tvorby NCH v horských pásmach Nízkych (NAPANT) a Vysokých 

(TANAP) Tatier. NCH v PR Baba zasahuje do NAPANTu len okrajovo. Na autora projektu 

z roku 2008 sa mi podarilo nakontaktovať práve vďaka programovému manažérovi 

Zelených chodníkov. Je ním pán Ladislav Nullasz, ktorý je zároveň zodpovedný za 

označenie turistickej značky na trase NCH.  

2.7.1 Nadácia Ekopolis 

Stránky Nadácie Ekopolis predstavujú radu programov na pomoc pri financovaní 

projektov aktívnych občanov, organizácií, škôl a miest. Spomedzi množstva projektov sú 

vhodné pre obnovu NCH dva. Pre oba, nižšie uvedené programy, Nadácia Ekopolis 

vyhlásila súťaž aj na rok 2010. Sú to tieto dva: 

 

• Zelené chodníky 2010 

• Zelené oázy 2010 

 

Program Zelené oázy doposiaľ nebol určený na obnovu náučných chodníkov. 

V popise programu stojí, že náučné chodníky sa musia nachádzať v intraviláne miest, čo 

presne sedí na NCH v Prírodnej rezervácii Baba. 
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Program Zelené chodníky je určený práve na obnovu a výstavbu nových náučných 

chodníkov v horskom pásme Nízkych a Vysokých Tatier. Túto podmienku spĺňa 

diskutovaný náučný chodník len jednou, západnou okrajovou, časťou.    

 

Navýhodou programu Zelené oázy bolo, že do súťaže sa nemôžu zapojiť 

neformálne skupiny občanov, ako tomu je v programe Živé chodníky. Po kontaktovaní 

programového manažera, však aj s touto formu uchádzačov súhlasili. 
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3 TEORETICKE VYCHODISKA 

3.1 Prírodná rezervácia Baba 

Prírodná rezervácia Baba bola vyhlásená 30.6.1988 o výmere 205,15 ha, vtedy ako 

štátna prírodná rezervícia (ŠPR Baba), na ochranu významnej botanickej lokality 

teplomilnej vegetácie predstavuje lesný komplex vo výške 750 až 995 m n.m. na podklade 

dolomitických vápencov. Horská skupina Baby tvorí vegetačný most, ktorý spája Nízke 

Tatry nad údolím Váhu so Spišským rudohorím v povodí Hornádu a Hnilca. Striedanie 

klimatických období v dobe ľadovej a poľadovej ovplyvnilo vývoj rastlinstva PR. Južná 

časť rezervácie je veľmi teplá, kým severné úbočia sú chladné, čo vytvára podmienky pre 

výskyt teplominlých rastlín v blízkosti druhov chladnomilných. 

3.1.1 Geologická stavba 

Geologickú stavbu ŠPR tvoria dolomity, ktoré sa usadili na bývalom morskom dne 

v období pred 200 mil. rokov. Územie má krasový charakter s vyvieračkami podzemných 

vôd. 

 

Územie ŠPR patrí k severnej časti predhoria Nízkotatranského masívu, od ktoráho 

je izolované hranovnickou priekopovou prepadlinou a zlomovou dolinou Č.Váhu.  

  Priestor Lopušnej doliny, ako prímestská rekreačná oblasť mesta Svit, je súčasťou 

záujmového priestoru B.Váh – Šuňavy v ochrannom pásme NAPANT-u. 

3.1.2 Fauna 

Prírodné podmienky PR vytvárajú predpoklad pre výskyt bežných druhov 

živočíšstva ako je vlk, líška, divá mačka, rys ostrovid, jazvec, kuna, diviak, srnčia a jelenia 

zver. Na území rezervácie bolo pozorovaných aj 61 chránených druhov, medzi ktoré patrí 

hýľ obyčajný, tesár čierny, ďateľ veľký, kuvíčok vrabčí, sokol myšiar, myšiak hôrny, orol 

krikľavý, krkavec čierny, sýkorka, drozd, bocian biely i čierny a ropucha. 
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3.1.3 Flóra 

Striedanie klimatických období (doba ľadová a poľadová) zasahovalo do vývoja 

rastlinstva a poznačilo dnešnú vegetáciu, takže v bezprostrednej blízkosti rastú teplomilné a 

chladnomilné horské rastliny.  

 

Horskú skupinu Baby pokrýva stepný borovicový les a na niektorých miestach je 

nahradený smrekovým a smrekovcovým lesom. Smrekový zárast spôsobil obohatenie o 

ďalšie druhy rastlín. Sú tu aj rastliny dané pôvodným dubovým a jedlobukovým lesom. Z 

chránených rastlín sa tu vyskytujú: klinček peristý, medvedica lekárska, poniklec 

slovenský, soldanelka horská, zvonček karpatský, horec jarný, ľalia zlatohlavá, orlíček 

obyčajný, prvosienka holá, šafran Heuffelov, žltohlav európsky, horec luskáčovitý, lykovec 

voňavý, plamienok alpínsky, prvosienka pomúčená, vemeník dvojlistý, dryádka 

osemlupienková, prilbica moldavská. 

Na pôvodný zmiešaný les poukazuje výskyt hrachora jarného, tôňky dvojlistej, 

konvalinky, liesky obyčajnej, kozieho listu červeného a mukyne. Po vysadení smreka 

zostali aj naďalej na území ŠPR jarabina vtáčia, javor horský, lipa, breza, jelša lepkavá a 

buk. [10] 

3.2 Možnosti financovania 

3.2.1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Portál Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, v sekcii Možnosti 

financovania projektov ponúka niekoľko programov pre financovanie projektov spojených 

so životným prostredím. Zameral som sa na Operačný program životné prostredie (OPZP). 

Harmonogram výziev ponúkal na výber dve prioritné osi na predkladanie žiadostí o 

nenávratný príspevok z fondov EU prostredníctvom OPZP pre rok 2010.  
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Sú to: 

 

• Ochrana pred povodňami 

• Odpadové hospodárstvo pre oblasti separovaného zberu alebo zhodnocovania 

odpadov 

 

Do žiadnej z tejto osi sa náš projekt nehodí, preto som zanalyzoval ešte sekcie 

portálu: 

 

• Projekty financované výlučne z domácich zdrojov 

• Projekty so zahraničnou pomocou 

 

Ani medzi týmito výzvami som nenašiel vhodnú príležitosť podať projekt. [11] 

3.2.2 Nadácia Ekopolis 

Na stránkach Nadácie Ekopolis môžeme nájsť mnoho informácií, jej víziou je 

vyspelá občianska spoločnosť, v ktorej si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť za jej 

vývoj a za stav životného prostredia. Spoločnosť, v ktorej majú občania záujem zapájať sa 

do správy vecí verejných, majú odvahu zaujať kritický postoj a záleží im na tom, aby 

rozvoj našej spoločnosti nebol na úkor budúcich generácií. 

Od svojho vzniku v roku 1991 nadácia podporila 2 385 projektov v celkovej 

sume 10,214 mil. Eur. V roku 2009 sme finančne aj nefinančne podporili 100 projektov 

sume 1,186 mil. Eur.  

Nadácia si ako prvá na Slovensku začala budovať svoj dlhodobý finančný majetok - 

základinu a vypracovala si politiku konfliktu záujmov. Nadácia Ekopolis chce pôsobiť ako 

stabilný a transprentný zdroj finančnej podpory pre aktívnych občanov a byť tiež 

spoľahlivým partnerom obcí, súkromného sektora, štátu a zahraničných darcov.  
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Firemní partneri pre rok 2010 

• PrieStory - ČSOB finančná skupina 

• Živé chodníky – TOYOTA 

• Ľudia pre stromy a Anketa Strom roka  

• Zelené oázy – Slovnaft 

• Úsmev pre strom - SHP Harmanec 

• Výsadba stromov v obciach a mestách na Slovensku - METRO 

Medzinárodná spolupráca Nadácie Ekopolis  

Nadácia Ekopolis je členom medzinárodného konzorcia Environmental Partnership 

for Sustainable Development, spájajúcom nadácie v Bulharsku, Českej republike, 

Maďarsku, Poľsku a Rumunsku. 

Nadácia je členom European Greenways Association, ktorá sa venuje budovaniu,  

podpore a propagácii trás pre nemotorovú dopravu v Európe. CEE Trust 

(www.ceetrust.org) a C.S.Mott Foundation (http://www.mott.org/) sú našimi dlhoročnými 

podporovateľmi.  

Blokovým grantom podporujeme projekty environmentálnych mimovládnych 

organizácií (EMVO) na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni s cieľom prispieť k 

udržateľnému životu a posilneniu občianskej spoločnosti na Slovensku. Je financovaný z 

finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 

mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. [12] 

http://www.ceetrust.org)
http://www.mott.org/)
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3.3 Grantové programy 

3.3.1 Živé chodníky 2010 

Cieľ 

Cieľom grantového programu je podpora citlivej obnovy v chránených územiach 

Slovenska  a zveľadenie rekreačných a poznávacích funkcií slovenskej  prírody. Finančná 

podpora sa sústreďuje na obnovovanie a vylepšovanie turistických značených chodníkov, 

náučných trás a verejných priestranstiev, využívaných turistami. 

Cieľové územia 

Územia národných parkov, národných prírodných rezervácií a prírodných 

rezervácií na Slovensku 

Hlavné podporované aktivity 

• budovanie/oprava trás turistických značených trás, resp. verejných priestranstiev, 

súvisiacich s turistickým využívaním (technické a terénne úpravy, spevnenie 

povrchu, drobné stavby, vybavenie potrebnou infraštruktúrou a pod.); 

• obnova značenia trás (s rešpektovaním relevantných noriem a predpisov); 

• stála informačná tabuľa o trase/priestranstve, s krátkym opisom, údajmi, mapkou, 

podporovateľmi a i., umiestnená na začiatku trasy alebo na inom vhodnom mieste, 

ktorým turisti a návštevníci prechádzajú; 

• slávnostné otvorenie obnovenej/upravenej trasy alebo priestranstva. 

Kto sa môže uchádzať o podporu 

Neziskové mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, organizácie 

poskytujúce verejnoprospešné služby, združenia právnických osôb a pod.) a neformálne 

skupiny občanov. Príjemca musí preukázať dlhodobú činnosť v regióne daného parku alebo 

rezervácie. [12] 
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3.3.2 Zelené oázy 2010 

Cieľ programu 

Vytvoriť, obnoviť alebo oživiť ekologicky hodnotné plochy a trasy v spolupráci 

neziskových organizácií, miestnych samospráv a  škôl, predškolských zariadení či centier 

voľného času. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia, 

ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti.  

Cieľové územia 

Jasne vymedzené zelené územia a trasy v intravilánoch alebo v bezprostrednom 

okolí miest a obcí (verejné parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, 

mokrade a biokoridory, trasy  pre nemotorovú dopravu, environmentálne zamerané náučné 

chodníky a pod.). Ako novinka pribudli medzi cieľové územia v tomto ročníku programu aj 

presne vymedzené turisticky príťažlivé lokality v chránených alebo inak krajinársky 

hodnotných územiach.  

Podporované aktivity 

• výsadba novej zelene a revitalizácia pôvodnej zelene (dreviny, trvalé trávnaté 

porasty, kvety) 

• čistenie a upratovanie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane 

revitalizácie brehových porastov 

• starostlivosť o ekoplochy, záhrady a sady pri školách  

• úprava terénu zveľaďovaných lokalít a trás 

• projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v 

prírode  

• vytváranie a obnova prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných 

priestranstvách a vyhliadkových miestach environmentálnym spôsobom ako 

napríklad stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, informačné panely a 

umelecké prvky, prostredníctvom ktorých je možné interpretovať prírodné a 
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kultúrne hodnoty územia, rôzne zariadenia slúžiace na oddych, nádoby na 

separovaný odpad (tam, kde tento zber dobre funguje)  

• sprístupnenie, úprava a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v 

chránených alebo inak krajinársky hodnotných územiach a miest, ktoré ponúkajú 

pekný výhľad na krajinné scenérie, sú typické pre danú oblasť, najlepšie 

reprezentujú danú oblasť  

• starostlivosť o lokality zaujímavé z prírodného, kultúrneho alebo historického 

hľadiska 

Kto sa môže uchádzať o podporu 

• registrované mimovládne neziskové organizácie 

• základné a stredné školy a učilištia 

• centrá voľného času a komunitné centrá 

• mestá a obce - len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov 

Podmienky pridelenia grantu  

Žiadatelia a ich projekty musia spĺňať všetky nasledovné podmienky:  

• územie, ktoré je predmetom projektu musí byť po ukončení projektu úplne 

dokončené  

• musí ísť o ucelené, jasne vymedzené územie v intraviláne mesta/obce alebo v jej 

bezprostrednej blízkosti  

• územie musí byť vo verejnom vlastníctve a širokej verejnosti prístupné bez 

obmedzení  

• pri realizácii projektov je nutné používať ekologicky akceptovateľné postupy, 

nástroje a materiály  

• do projektu musí byť zapojená verejnosť a prevažná časť prác musí byť vykonaná 

formou dobrovoľnej práce  
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• žiadateľ musí jasne preukázať vklad vlastných zdrojov (min. 20% z celkového 

rozpočtu alebo materiálna podpora v tejto hodnote), vyšší vlastný vklad je výhodou, 

za doplnkový zdroj sa nepovažuje dobrovoľná práca  

• premyslená a efektívna následná dlhodobá starostlivosť o výstupy projektov  

• pokiaľ v projekte rátate s výsadbou stromov a kríkov, pri výbere druhov na výsadbu 

odporúčame uprednostniť rastlinné druhy, ktoré sú pre váš región typické a 

tradičné. Výber druhov ako aj termín ich výsadby odporúčame konzultovať vopred 

s odborníkmi, napríklad s pracovníkmi štatnej ochrany prírody vo vašom regióne a 

pod..  

• projekty sa nemôžu realizovať priamo pri ČS a na zelených plochách k nim 

patriacich. [12]  

3.4 Zelené oázy: Podávanie prihlášok 

3.4.1 I.kolo 

Žiadosť, ktorú budú žiadatelia predkladať do prvého kola , musí obsahovať 

správane vyplnený formulár žiadosti. Je potrebné dbať na štruktúru žiadosti a v rámci nej 

čo janpresnejšie a najvýstižnejšie predstaviť projekt na ktorého podporu budú prostriedky 

určené. 

Dokumenty ktoré budú predkladané komisii: 

   formulár 1 Žiadosť          1x 

3.4.2 II. kolo 

Po vyhodnotení predbežných žiadostí (hodnotenie spoločne vykonáva  Nadácia 

Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s.) boli na dopracovanie žiadosti o grant a projektu 

do komplexnej podoby vyzvaní len žiadatelia, ktorí v 1. kole získali najvyššie ohodnotenie.    
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Komplexná žiadosť, ktorú budú žiadatelia predkladať do druhého kola , musí 

obsahovať: 

   formulár 1 Žiadosť          6x 
formulár 2 Rozpočet projektu     6x 
podrobný opis projektu – textová časť  6x 
fotografie alebo nákresy   6x 

 prílohy      1x 

 

Vyššie uvedené radenie dokumentov je potrebné dodržať, a s výnimkou príloh 

posielať 6 ks  identických kompletných žiadostí. Prílohy stačí 1x. 

Podrobný popis projektu obsahuje: (Textová časť) 

• opis cieľového stavu a zoznam konkrétnych aktivít, ktorými ho chcete dosiahnuť 

• opis verejnoprospešnej funkcie predmetného priestoru (ako slúži/bude slúžiť 

verejnosti)  

• veľkosť vybranej plochy (m2) a prehľadný situačný náčrt alebo fotografiu plochy 

• druhové zloženie a počet plánovaných rastlín na vysadenie aj s odôvodnením 

• opis, zdôvodnenie a počet prvkov zasadených do priestoru (ak je možné, nákres 

alebo foto) 

• spôsob a personálne alebo inštitucionálne zabezpečenie následnej údržby  

• spôsob prezentácie projektu a aktivít v komunite  

• počet ľudí, ktorí sa zúčastnia na aktivitách projektu (mimovládne organizácie, 

obyvatelia, žiaci, učitelia, rodičia, atď.) 

• podrobný rozpočet podľa jednotlivých položiek a jednotkovej ceny 

Prílohy úplnej žiadosti: 

• Vyhlásenie miestnej samosprávy o podpore projektu a spolupráci, v prípade čistenia 

plôch vyhlásenie o zabezpečení likvidácie vzniknutého odpadu  

• Vyhlásenie školy o účasti na projekte s opisom konkrétnych aktivít 
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• Vyhlásenie vlastníka priestranstva o súhlase so zámerom 

 

Úplné žiadosti o grant - projekty  je potrebné poslať v 6 zoradených kópiách, 

s výnimkou príloh, tie stačí jedenkrát. 

Dôležité termíny programu Zelené oázy 2010 

• Uzávierka prijímania predbežných žiadostí o grant (v 1. kole) v rámci programu  

„Zelené oázy“ je 30. november 2009 o 16:00 hod.,  

• Vyhodnotenie predbežných žiadostí (v 1. kole), oznámenie žiadateľom a zaslanie 

výzvy na predloženie komplexných žiadostí je 20. január 2010 

• Uzávierka prijímania komplexných žiadostí (v druhom kole) je 

20. február 2010 o 16,00 hod.  

• Vyhlásenie víťazných projektov a začiatok realizácie podporených projektov je 

10. marca 2010 

3.5 Neformálna skupina občanov 

O granty v programoch nadácie Ekopolis môžu žiadať aj neformálne skupiny 

občanov. K definovaniu takejto skupiny je potrebné zodpovedať na následujúce otázky. Od 

členov skupiny sa pritom obyčajne očakáva, že sú vo svojom okolí autoritami 

a uznávanými ľuďmi. 

a) Zoznam členov neformálnej skupiny. 

b) Ako vznikla Vaša skupina? 

c) Opíšte Vašu motiváciu pre projekt (Prečo práve Vy? Čo Vás vedie k záujmu 

o projekt?) 

d) Má niekto z členov skupiny skúsenosti s podobnými aktivitami a projektami? 

e) Využil už niekto z členov skupiny podporu od Nadácie Ekopolis? Kedy? Aký 

projekt? [12] 
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4 NÁVRH RIEŠENIA 
Návrhom riešenia budem riešiť potreby, ktoré sa zistili v analýze. Z analýzy 

vyplynuli viaceré ciele, ktoré jasne zadefinujem a navrhnem ďalšie riešenie. V návrhu sa 

budem zaoberať navrhnutím projektu, získaním finančných prostriedkov na jeho realizáciu, 

samotnou realizáciou a navrhnem následné kroky na udržanie dosiahnutého stavu.  

4.1 Stanovenie taktických cieľov projektu 

Z analýzy cieľových skupín pre ktoré je obnova NCH Baba určená vyplýva, že ide o 

všetky vekové kategórie – od žiakov škôl, cez rodiny s deťmi, využívanie trasy na športové 

účely, až po seniorov. Preto ciele projektu sú navrhnuté tak, aby mali dosah a zaujali všetky 

tieto skupiny a priniesli im oproti pôvodnému NCH pridanú hodnotu. 

 

Taktické ciele ktoré sa v rámci projektu budem snažiť dosiahnuť sú: 

 

• Oživenie schátraného NCH a jednoznačné označenie trasovania v teréne za účasti 

odborného garanta ŠOP SR SPRÁVA TANAPu 

• Vytvorenie nového viacjazyčného webu s rozšíreným obsahom a virtuálnym 

náučným chodníkom, vrátane SEO a prístupnosti webu 

• Tvorba kvalitných materíálov pre výučbu pre ZŠ a ich aktívne používanie 

v spolupráci s miestnymi školami a odborníkmi  

• Podporiť v okolí chránenej oblasti geocashing a tak hravou formou obohatiť 

milovníkov prírody a hi-tech hračiek o zaujímavosti z oblasti NCH - vytvoriť dopyt 

po čase strávenom v prírode 

• Marketingová činnosť, prezentácie a publikovanie článkov v regionálnej tlači a 

odborných periodikách 

 

Pri návrhu týchto cieľov bol braný ohľad hlavne na to, aby vznikol priestor na 

oddych, ale aby mal náučno-vzdelávací character. Snažil som sa zaujal už od najmladšieho 
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veku, vytvoriť priestor pre rodinnú turistiku, ale zároveň nezabudnúť na seniorov a ľudí so 

zníženými schopnosťami, na ktorých sa v dnešnej dobe často zabúda.  

 

Následújúca tabuľka ponúka krátky prehľad vzťahov medzi taktickými cieľmi 

riešenia projektu a jednotlivými cieľovými skupinami. 

 

Cieľová skupina občanov Cieľ zameraný na podporu tejto skupiny 

Študenti - vytvorenie priestoru pre vzdelávanie sa v prírode 

- príprava študijných materiálov a učebných pomôcok, 

redizajn vzhľadu a zvýšenie záujmu mladých ľudí o 

regionálnu turistiku a ochranu prírody 

- na stránkach prbaba.sk vytvorenie sekcie pre školy 

Rodiny s deťmi - vytvorenie zaujímavej náučnej trasy pre rodinné 

výlety bez nutnosti návštevy vysokohorskej oblasti 

- vytvorenie sekcie pre rodičov so zameraním na 

detskú turistiku, motiváciu rodín turistike a ochranu zdravia 

a princípy správania sa v ochranných pásmach 

Seniori - vytvorenie kvalitne vyznačenej trasy NCH 

- vytvorením webu prbaba.sk s ohľadom na 

návštevníkov so znížčnými percepčnými a motorickými 

schopnosťami 

Handikepovaní - vytvorenie webu prbaba.sk s ohľadom na 

návštevníkov so znížčnými percepčnými a motorickými 

schopnosťami  

- vytvorenie webu prbaba.sk v zmysle štandardov 

WCAG a zásad prístupného webu 

Cudzinci - vytvorenie viacjazyčného webu prbaba.sk s textami 

v anglickom a ruskom jazyku 
 

Tabuľka 1 : Cielové skupiny občanov 
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4.2 Alternatívy financovania projektu 

Pri analyze zdrojov financovania som našiel dva vhodné grantové programy, ktoré 

sú zamerané na podporu obdobných projektov. Oba vyhlásila nadácia Ekopolis. Sú nimi: 

 

• Zelené oázy 2010 

• Živé chodníky 2010 

 

V nasledujúcej tabuľke uvediem výhody, či nevýhody výplývajúce z porovnania 

grantových programov.  

 

Sledovaný parameter Zelené oázy Živé chodníky 

Podpora NCH Áno J Áno J 

NCH v intraviláne mesta Áno J Nie L 

NCH vo VHP Nie L Áno J 

Podpora škôl Čiastočne J Nie L 

Uchádzač NS občanov Áno (po dohovore) J Áno J 

Uzávierka 1.kolo 30.Nov 2009 J 29. Jan 2010 L 

 

Tabuľka 2 : Porovnanie grantových programov Živé chodníky a Zelené oázy 

 

K porovnávacej tabuľke (Tabuľka 2) treba dopolniť, že PR Baba sa nachádza vo 

vysokohorskom prostredí len okrajovou časťou. Jej začiatok je položený na okraji mesta, 

neďaleko kultúrneho centra Koliba a koniec v rekreačno-oddychovej zone Lopušná dolina, 

čo viac vyhovuje požiadavkam na získanie grantu z programu Zelené oázy. Druhým 

faktorom, ktorý zásadne ovplyvnil výber grantového programu do ktorého bude žiadosť 

zaslaná, je ten, že program Zelené oázy, narozdiel od programu Živé chodníky, uvažuje aj o 

podpore a spolupráci so školami. Našej predstave viac vyhovuje aj termín uzávierky prvého 

kola od toho odvíjajúce sa ďalšie termíny. 
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V roku 2008 bola žiadosť o obnovu NCH Baba podaná v programe Živé chodníky 

neúspešne. Podávateľom bola neformálna skupina občanov pod vedením 

p. Ladislava Nullasza. Vtedy podávaný projekt sa zaoberal len obnovou drobných 

drevených stavieb.  

 

Po zohľadnení všetkých informácií pre výber grantového programu na získanie 

prostriedkov na navrhovaný projekt bol za výhodnejšiu variantu vybraný grantový program 

Zelené oázy 2010. 

4.3 Harmonogram 

Časový plán projektu je závislý od výberu grantového programu na ktorého výzvu 

budem reagovať. Je to program Zelené oázy a jeho prvým termínom je uzávierka podávania 

prihlášok do prvého kola. Táto uzávierka je 30. novembra 2009. Do tohoto termínu musím 

sformovať tím a ujasniť si s ním rozsah cieľov, ktoré sa budeme snažiť projektom 

dosiahnuť.  

 

Termín Kroky – činnosti 

1. august 2009 Dokončenie analýzy a výber grantového programu 

31. september 2009 Vytvorenie tímu, ujasnenie cieľov, rolí a harmonogramu 

10. november 2009 Získanie prísľubov na dofinancovanie 

15. november 2009 Finálna podoba prihlášky do I. kola 

30. november 2009 Uzávierka podávania prihlášok do I. kola (Zelené oázy 2010) 

20. január 2010 Vyhlásenie výsledkov I. kola 

1. február 2010 Získanie potrebných vyjadrení a navrhnutý jednotný vizuálny štýl 

pre projekt (corporate design) 

10. február 2010 Finálna podoba prihlášky do II. kola (napísanie projektovej časti) 

15. február 2010 Finálna podoba rozpočtu (na základe predbežných cien) 

20. február 2010 Uzávierka podávania prihlášok do II. kola  

15. marec 2010  Vyhlásenie výsledkov II. kola 
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30. apríl 2010 Podpísanie zmlúv s donormi a pripísanie prostriedkov na účet, 

navrhnutá štruktúra a dizajn webu prbaba.sk, vybraný dodávateľ 

(cca mesiac na realizáciu dodávateľom) 

31. máj 2010 Spustenie nového webu prbaba.sk a spustenie reklamnej kampane 

25. jún 2010 Slávnostné otvorenie NCH Baba za účasti zástupcov partnerov 

(osádzanie drobných drevených stavieb počas týždňa pred 

otvorením) 

15. august 2010 Finálna podoba rozžírených textov – príprava na tlač 

10. September 2010 Odovzdanie brožúr s rozšírenými textami školám 
 

Tabuľka 3: Harmonogram projektu 

4.4 Tím 

Žiadateľom projektu je neformálna skupina občanov. Názov skupina však 

nevystihuje toto zoskupenie ľudí dokonale, pretože ide o tím ľudí, ktorých vzájomná 

spolupráca je nevyhnutným predpokladom na úspešne dokončenie projektu. Činnosť členov 

tímu bude dobrovoľnícka, no v prípade úspešnosti projektu sa budem snažiť vytvoriť 

prostriedky na drobné vyrovnania. Členovia tímu sú zároveň členovia NS občanov Baba. 

4.4.1 Etapa formovanie tímu 

Manažér 

V roli manažéra budem vystupovať ja. Som študentom diaľkového štúdia na VUT v 

Brne a pracujem vo firme CORAgeo, s.r.o. ako analytik IS. Mám jasnú predstavu o cieľoch 

projektu a skúsenosti na vedenie tímu z predošlého pôsobenia. Pri výbere ľudí do tímu som 

zohľadňoval ciele, ktoré som si dal za úlohu dosiahnuť realizáciou projektu. Mojou 

zásandou úlohou bude zostaviť kvalitný tím, dokázať ho viesť a motivovať.  
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Mojou druhou rolou v tíme bude, v prípade získania potrebných finančných 

prostriedkov, manažér informačných technológií, tzv. CIO3. Mojou úlohou bude zabezpečiť 

návrh web stránok diskutovaných v cieľoch projektu, výber nosných technológií, 

dodávateľa systému a dohľad nad kvalitnou implementáciou. V budúcnosti budem stránky 

spravovať a aktualizovať. 

Odborný garant – ochrana prírody 

Za ďalšieho člena tímu som si vybral p. Ladislava Nullasza, ktorý pôsobí dlhé roky 

v regióne v oblasti ochrany prírody a má na starosti značkovanie turistickej trasy náučného 

chodníka v PR Baba. Tento člen tímu je v kontakte s odbornými organizáciami a pomôže 

mi pri komunikácii s Tatranským Národným Parkom, pod ktorého správou je náučný 

chodník. Nápomocný bude určite aj project spred dvoch dokov, v ktorom p. Nullasz 

technicky zdokumentoval teraz už neexistujúce drobné drevené stavby. Člen tímu do 

projektu vloží “know-how” a zároveň mi pomôže pri technickej realizácii drobných 

drevených stavieb. Pán Nullasz pracuje ako vedúci pracovník vo Výskumnom ústave 

chemických vlákien (VÚCHV) vo Svite.  

 

Po krátkom stretnutí a prezentovaní mojej predstavy o projekte a jeho roli p. 

Nullasz so spoluprácou súhlasil a svoju rolu prijal s nadšením. 

Člen tímu – rozšírenie odborných textov 

Pre tvorbu rozšírených textov bude tím potrebovať člena tímu, ktorý vyberie 

odborníkov – autorov odborných textov a zaručí, že textový výstup bude vytvárať jednotný 

celok. Na túto pozíciu som si vybral Janu Machalovú, študentku Mendelovej zemědělskej a 

lesníckej univerzity v Brne. Odborne je spôsobilá posúdiť charakter textov a v regióne má 

prehľad o odborníkoch vhodných za autorov textov.  

 

                                                
3 CIO - chief information officer – pozícia obvykle najskúsenejšieho člena organizácie zodpovedného za 
informačné technológie podporujúce informačné ciele spoločnosti 
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Člen tímu svoju rolu prijal s rešpektom a hneď pri prvom stretnutí hneď navrhol 

niekoľko tém na vypracovanie. 

Pri mojom prvotnom prieskume som kontaktoval pani doktorku RNDr Máriu 

Bizubovú z Prírodovedeckej fakulty UNIBA4 v Bratislave, ktorá sa podujala aktualizovať 

existujúce texty náučných tabúľ, ktoré boli zverejnené na doterajších stránkach 

sprbaba.szm.sk. Tieto texty už v čase zostavovania tímu boli dokončené a poskytol som ich 

Jane, ako aj kontakt na pani doktorku Bizubovú. 

Grafik 

Projekt musí graficky upútať už na prvý pohľad. Mladá grafička Violeta Dolghi 

moldávskej národnosti sa v Podtatranskom regióne prezentovala niekoľkými kvalitnými 

prácami týkajúcimi sa jednotného dizajnu pre firmy, vrátane návrhu grafiky pre webové 

stránky. Poslanie grafika bude zabezpečiť aby sa projekt odlíšil od ostatných projektov vo 

svojej kategórii počnúc žiadosťou, cez web stránky, informačné tabule až po prezentáciu 

NCH Baba pre občanov a turistov.  

 

Slečna Dolghi úlohu prijala ako výzvu. Predstavu o “Zelenom Slovensku” zdieľa s 

ostatnými členmi tímu.  

 

Všetci členovia tímu, ktorých som vytipoval a oslovil prejavili záujem o spoluprácu 

a každý z nich priniesol už pri prvom stretnutí do tímu niečo zo svojej osobnosti. Pri 

motivovaní tímu nebudem mať k dispozícii jeden z najúčinnejších motivujúcich nástrojov 

ľudí – materiálnu odmenu. Základným pilierom celého projektu bude udržanie motivácie 

všetkých členov, predpokladám hlavne mojím prístupom a činmi.  

4.4.2 Etapa kryštalizácia a normovania tímu 

V tíme všetci pochopili aká je ich rola a keďže role v tíme sú úplne odlišné, nie je tu 

u veľký priestor na súperenie ani na veľké nezhody. Jasne sa dohodla forma spolupráce, 

                                                
4 UNIBA - Univerzity Komenského v Bratislave 
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zadefinovali sa úlohy a určil sa spôsob komunikácie a spoločné úlohy. Každý z členov tímu 

je stotožnený so svojou úlohou a pochopil svoju účasť na dosiahnutí stanovených cieľov. 

Každý v tíme má svoje povinnosti a práca na tomto projekte nie je niekedy prvoradá, avšak 

všetci sme sa zaviazali dodržiavať stanovené termíny. Stanovené termíny sledujú termíny 

stanovené programom Zelené oázy. V tíme všetci k sebe pristupujú s rešpektom a každy si 

váži prácu toho druhého. V tíme je priestor na kritiku, ktorá však vždy musí byť 

konštruktívna.  

 

V týchto fázach závisí úspešnosť projektu hlavne na manažérovi a čiastočne na 

práci grafika. Pokiaľ nebudú získané finančné prostriedky, príspevky ostatných členov sú 

len koncepčného charakteru vo forme častí kapitol pre textovú časť, ktorá bude súčasťou 

prihlášky. Očakávam, že zásadné problemy môžu nastať až pri realizácii projektu, kedy 

nedisciplinovanosť členov môže ovplyvniť následujúce činnosti kolegov. 

4.4.3 Etapa výkonu 

Etapa výkonu tímu bude sprevádzať celú realizačnú časť projektu, aj keď správanie 

členov tímu pri výkone mám možnosť sledovať už pri príprave prihlášky. Výkon tímu 

zhodnotím ešte v závere práce, zatiaľ môžem konštatovať, že členovia sa javia dostatočne 

samostatní, podávajúci výkon v ktorom je cítiť nadšenie, chuť pracovať a profesionalitu. 

4.5 Prihláška do I. kola grantového programu Zelené oázy 

Pre prihlásenie projektu do súťaže je potrebné do 30. novembra 2009 doručiť 

vyplnenú prihlášku na adresu Nadácie Ekopolis s označením “Zelené oázy 2010”. Prihláška 

má pevne stanovenú formu a rozsah. Nevyplnená prihláška do I. kola je na konci tejto 

diplomovej práce ako príloha č.1. Vyhodnotenie postupujúcich projektov do druhého kola 

bude zverejnené 20.januára 2010. 

4.5.1 Obsah prihlášky 

Popri názvu projektu, informácií o žiadateľovi a opisu miesta realizácie je hlavným 

obsahom prihlášky je stručne opísaný zámer projektu, na ktorom sme sa ako tím zhodli. 
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Stručný popis som navrhol a po odsúhlasení celým tímom bola prihláška vyplnená. Popis 

zahŕňal hlavnú myšlienku, prínos pre školy a turistiku, stručný popis podporného webu a 

textov, ktoré majú slúžiť svojim obsahom ako prevencia pred zničením NCH.  

4.5.2 Cena projektu a požadovaná suma z grantového programu 

Formulár obsahuje aj polia na vyplnenie celkovej sumy, ktorú potrebujeme na 

uskutočnenie projektu ako aj sumu, ktorú žiadame od nadácie a termíny. Na odhad celkovej 

sumy na projekt sme spravili krátky prieskum trhu, práve tu bolo výhodou, že sme už mali 

od p. Nullasza skice drobných drevených stavieb s kótami. Na základe prieskumu sme 

odhadli sumu potrebnú na realizáciu projektu na asi 5000 EUR. Z toho minimálne 1200 

EUR sme si dali záväzok získať od donorov. Pri tejto sume počítali s určitou rezervou, no 

vypracovanie presnejšieho rozpočtu bude realizované až v prípade úspešnosti a postupu do 

druhého kola suťaže. Krok získavania prísľubov od potencionálnych donorov je rozpísaný 

v nasledujúcej kapitole. Po získaní prísľubov som prihlášku do stanoveného termínu 

odoslal.  

4.6 Získanie prísľubov od potencionálnych donorov 

Pre úspešnosť projektu je potrebné obstarať minimálne 20 % finančných 

prostriedkov potrebných na realizáciu projeku z iných zdrojov ako zdrojov grantového 

programu. Aby som vedel, či vôbec viem zabezpečiť potrebné prostriedky z iných zdrojov, 

musel som získať prísľuby od potencionálnych donorov. K získaniu prostriedkov na 

dofinancovanie som sa rozhodol osloviť organizácie aktívne v podpore podobných 

projektov v okolí, mesto Svit a väčšie firmy pôsobiace v okolí.  

 

Z firiem pôsobiacich v okolí som si vytipoval hráčov, o ktorých som sa domnieval, 

že je pre nich zaujímavé projekt formou reklamy podporiť. Projekt na druhej strane bude 

musieť poskytnúť miesto pre logo firmy a informáciu, že tento projekt podporili aj tieto 

firmy, organizácie a mesto Svit. 
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• CHEMOSVIT, a.s.  - firma pôsobiaca v meste od jeho vzniku, spoločnosť 

založila na podpobné účely Nadáciu Chemosvit, ktorá slúži na podporu 

zamestnancov v krízových situáciách ale aj na pomoc združeniam občanov v 

regióne 

• ALTO Slovakia, s.r.o. - firma so sídlom vo Svite, líder na domácom 

trhu informačných systémov pre hotelierstvo a reštaurácie, firma závislá na 

turistickom ruchu, aktívna v podpore kultúrno-športových podujatí v okolí Svitu 

• CORAgeo, s.r.o.   - firma so sídlom v Poprade, líder na domácom trhu 

s geografických informačných systémov pre priemysel a mestá 

• Mesto Svit   - na území mesta Svit NCH začína a končí v jeho 

rekreačnej zóne Lopušná dolina, preto predpokladám, že je v záujme mesta, aby 

tento náučno-vzdelávací chodník plnil svoju úlohu a existoval v stave 

umožňujúcom reprezentovať mesto Svit 

 

Predbežne všetky uvedené organizácie prisľúbili podporu projektu. Väčšinou šlo 

o ústny dohovor. Kancelárii primátora mesta Svit som poslal písomnú žiadosť o vyjadrenie 

k pripravovanému projektu a v závere som požiadal o finančnú, prípadne materiálnu 

podporu. Primátor mesta predniesol moju žiadosť na zasadnutí komisie pre šport a kultúru 

a dostal som písomnú odpoveď - kladnú. Túto žiadosť som podával písomne, pretože 

v prípade postúpenia do druhého kola súťaže je potrebné aj vyjadrenie mesta k realizácii 

projektu. 

4.7 Partneri 

Náučný chodník má hlavne náučno-vzdelávací charakter, preto považujem za 

vhodné do projektu istou mierou zapojiť aj okolité školy. Jedná sa hlavne o materské školy 

a školy základné. 

4.7.1 Školy 

O potrebe študijných materiálov v rámci regionálnej výchovy som vedel ešte 

z mojich školských čias. Mojou úlohou však teraz je predstaviť im projekt, požiadať 
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o usmernenie pri tvorbe rosšírených textov a predstaviť im člena tímu ktorý má zabezpečiť 

tvorbu týchto textov. V rámci propagácie NCH Baba som školy požiadal o vytvorenie 

tématických násteniek a účasť na otvorení NCH Baba na konci júna. Presný deň bude 

závisieť aj od časového plánu škôl na konci školského roka.  

 

Oslovil som dve základné školy vo Svite (ZŠ Komenského a ZŠ Mierová) a jednu 

materskú školu vo Svite, ako obec, na ktorej pozemku chodník povedie, som oslovil 

a požiadal o spoluprácu základnú školu v Spišskej Teplici a keďže obec Batizovce bola 

v minulosti úzko spätá s mestom Svit, oslovil som aj materskú školu v Batizovciach.  

 

Od jednotlivých škôl som získal vyjadrenia o potrebe realizácie projektu obnovy 

NCH Baba a jeho podporných aktivít. 

4.7.2 TANAP 

 O pomoc pri realizácii som požiadal aj gestora ochrany prírody a krajiny v 

dotknutej lokalite Správa TANAPu na konci žiadosti o vyjadrenie k pripravovanému 

projektu a jeho realizácii. Správa TANAPu prisľúbila v možnej miere personálnu a 

materiálnu pomoc pri revitalizácii NCH.  

4.8 Jednotný vizuálny štýl 

Pri prvom sedení tímu sme sa dohodli, že grafik vypracuje jednotný vizuálny štýl 

projektu. Štýl musí vychádzať z charakteru projektu, musí byť previazaný s jeho 

minulosťou ale musí zaujať a prinášať niečo nové.  

 

Grafička, členka tímu, navrhla vo viacerých variantách redizajn loga, ktoré bolo 

doposiaľ použité na stránkach sprbaba.szm.sk. Spoločne sme sa rozhodli pre jedno logo, 

ktoré bolo následne použité pre tvorbu ďalších produktov ako vizitiek alebo hlavičkových 

papierov, na ktorých budú všetky oficiálne dokumenty ohľadom projektu „Obnova NCH 

Baba“. Súčasťou návrhu je aj návrh nových web stránok o ktorom budem písať v kapitole 
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pojednávajúcom o návrhu nových stránok. Jednotný vizuálny štýl bude použitý aj na návrh 

informačných tabúľ, brožúr pre školy, a v prípade potreby na iné výstupy projektu. 

 
Obrázok 5:  Jednotný vizuálny štýl projektu 

 

4.9  Prihláška do II. kola grantového programu Zelené oázy 

Zverejnenie postupujúcich projektov do II.kola sa uskutočnilo 20. januára 2010 

prostredníctvom vystavenia zoznamu úspešných projektov. Projekt diskutovaný v tejto 

práci mal pridelené poradové číslo 717. Spomedzi 316 projektov z I. kola do kola II. 

postúpilo 109 projektov. 

 

Medzi zverejnením výsledkov I. kola a uzávierkou posielania prihlášok do II. kola 

programu plynie presne 30 dní. Počas tohto obdobia vypracujem finálnu textovú časť 

projektu a rozpočet. 
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Súčasťou prihlášky sú aj prílohy, ktoré obsahujú fotografie pôvodných drobných 

drevených stavieb a návrhy nových drevených stavieb – obnovených, technické výkresy 

s okótovanými objektami. K prílohám patria aj vyjadrenia partnerov, základných škôl, 

vlastníka pozemkov na ktorých sa trasa realizuje, mesta Svit ako aj gestora ochrany prírody 

a krajiny v dotknutej lokalite, Správa TANAPu. 

4.9.1 Textová časť 

 V tejto podkapitole priblížim obsah textovej časti, budem sa venovať myšlienkam 

ktoré som v textovej časti zdôraznil, štruktúre textovej časti a rozsah.  

 

 Celú textovú časť som písal s prihliadnutím na charakter projektu. Projekt je 

financovaný grantovým programom, ktorého partnerom a darcom 62.000 EUR určených na 

prerozdelenie na projekty je firma Slovnaft, a.s.. Cieľom takéhoto kroku je jednoznačne 

komunikácia smerom ku stakeholderom (ekologisti, široká verejnosť). Celý projekt preto 

musí už od začiatku vyzerať pútavo a niečim sa odlíšiť od iných hlavne z pohľadu 

marketingu, v jeho úzkom slova zmysle. 

 

 Textová časť prihlášky je napísaná na hlavičkovom papieri v súlade s navrhnutým 

jednotným vizuálnym štýlom, od sl.Dolghi (členky tímu), a má za úlohu upútať. Na úvode 

motto:  

„Prírodu objavovať, prežívať, chápať!“ 

 

má prezrádiť, že sa nejedná len o obnovu NCH ale aj iné kroky k jej objaveniu, 

zatraktívneniu a udržaniu tohto stavu na dlhé obdobie. Ďalšie informácie som musel 

štrukturovať tak, aby boli prehľadné. Texty musia mať odbornú uroveň a z pohľadu 

ekológov, ochranárov, odborníkov na environmentalistiku určitú vypovednú hodnotu, 

s úpravou týchto textov mi pomohol p.Nullasz a sl.Machalová (obaja členovia tímu). Názvy 

a samotné texty kapitol majú zdôrazňovať naše dlhodobé zámery, a teda komisiu upevnili 

v tom, že investícia do práve nášho projektu prinesie aj im dlhotrvanúcu reklamu a ľuďom 

regiónu príležitosť pre oddych a vzdelanie.  
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 Informácie ktoré som chcel komisii odovzdať pomocou textovej časti prihlášky som 

rozdelil do následujúcich častí (kapitol): 

 

• Úvod  

• Analýza súčasného stavu 

• Problém rešený projektom 

• Lokalizácia projektu 

• Ciele projktu 

• Cieľové skupiny 

• S.W.O.T. 

• Iné poslania 

• Účasť na projekte 

o  Partneri 

• Realizácia 

o  Termíny 

o  Výstupy 

o  Podpora projektu – donori 

o  Rozpočet projektu 

• Záverečné slovo 

 

Rozsah textovej časti je 13 strán pri štýle aký používam na písanie tejto diplomovej 

práce (riadkovania, odseky, nadpisy, okraje, atď.). Obsah kapitol je vyplýva z ich názvu. 

Inými slovami je zmysel textovej časti vyjadrený v práci ktorú držíte v ruke. 

 

V záverečnom slove je priblíženie celej neformálnej skupiny občanov, spoločné 

záujmy, spoločné ciele a pôsobenie v regióne. Spomenuté sú tu aj vyjadrenia TANAPu, 

vlastníka pozemku, mesta Svit, okolitých mestských a základných škôl. Podstatnou 
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informáciou vyžadovanou nadáciou Ekopolis je dovetok, že nikto z členov skupiny 

nevyužil v minulosti podporu Nadácie Ekopolis ani Slovnaft. 

4.9.2 Ropočet 

Keďže celý projekt nie je financovaný grantovým programom, a financie získané z 

programu sa vzťahujú len na presne vymedzené turisticky príťažlivé lokality v chránených 

alebo inak krajinársky hodnotných územiach, bolo potrebné získať donorov na 

dofinancovanie projektu. Celkový rozpočet projektu je odhadnutý vopred na 5300 EUR. 

Suma o ktorú bolo požiadané z grantového programu je 3800 EUR. Ostatné prostriedky 

sme získali od firiem pôsobiacich v okolí a od mesta Svit. Rozpočet samotný nie je 

súčasťou semestrálnej práce pretože je tajný. Z tohoto dôvodu  uvádzam následujúce 

informácie. 

ZDROJE:                                               

 

POLOŽKY: 

Vlastný vklad alebo 

iné zdroje 

(koľko čoho / suma) 

Požadované z programu 

Zelené oázy   

(koľko čoho / suma) 

Drobné drevené stavby 

(stavby 3050 EUR), informačné panely 

(návrh, výroba) 530 EUR), doprava a 

osadenie stavieb 

3600 EUR 
300 EUR  

zdroj: Alto Slovakia, s.r.o 

Náradie a nástroje 

doprava (benzín), náradie, farba na 

označenie trasy, iná réžia 

120 EUR 0 EUR 

Návrh a tlač propagačných materiálov 

(leták 1500ks, brožúra 500ks pre ZŠ) 
0 EUR 

500 EUR  

zdroj: Chemosvit, a.s. 

Nákup domény prbaba.sk a 

webhosting, Design a tvorba 

redakčného systému 

0 EUR 
400 EUR  

zdroj: mesto Svit 

Iné náklady: 

(bežné výdavky, akt otvárania trasy) 
80 EUR 

300 EUR 

zdroj: CORAgeo, s.r.o 

CELKOM 3800 EUR 1500 EUR 
 

Tabuľka 4: Rozpočet 
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Podstatné informácie pre tvorbu rozpočtu sú pre mňa hlavne hľadiská štruktúry 

hlavných cieľov projektu a ich jednotlivé podiely na rozpočte, a druhým podstatným 

hľadiskom je pre mňa štruktúra príjmov projektu.  

Štruktúra príjmov rozpočtu 

Údaje z analýzy štruktúry príjmov ma pri tvorbe rozpočtu obmedzujú vzhľadom na 

rozdelenie financií pre ciele projektu. Pri nevhodnom rozvrhnutí prostriedkov získaných z 

grantového programu na jednotlivé ciele je možné, že financie nám nebudú pridelené a 

projekt sa tak stane neúspešným. Prostriedky získané grantovým programom môžem 

použiť prevažne na cieľ číslo jedna – na obnovu drobných drevených stavieb a 

informačných tabúľ, pretože z propozícií programu vyplýva, že finančné prostriedky môžu 

byť použité na presne vymedzené turisticky príťažlivé lokality v chránených alebo inak 

krajinársky hodnotných územiach. Zdroje získané od donorov použijem na ostatné ciele, a 

teda výstavbu webových stránok a rozšírených textov a prípravu brožúr pre školy. 

Štruktúra príjmov rozpočtu

71%

9%8%6%6%

Zelené Oázy
Chemosvit, a.s.
mesto Svit
Alto SLOVAKIA, s.r.o
CORAgeo, s.r.o

 
Graf 2: Štruktúra príjmov rozpočtu projektu 
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Štruktúra nákladov na ciele projektu 

Vychadzajúc z predošlého textu, je štruktúra nákladov na obnovu NCH Baba 

prakticky neobmedzený, avšak cieľe ktoré výrazne napomáhajú funkčnosti a aj príťažlivosti 

celého projektu sú obmedzené čiastkou rozpočtu získanou donormi.  

 

Ďalšia tvorba rozpočtu nesmie nijak ohroziť kvalitu návrhu a realizácie 

internetových stránok a rozšírených odborných textov pre školy. Ceny o ktoré sa opieram 

pri tvorbe rozpočtu vychádzajú z analýzu trhu a zahrňujú v sebe aj dojednané zľavy, ktoré 

možno tiež pripísať hlavne charakteru neziskového projektu. Do projektu je vložená aj 

veľká časť dobrovoľníckej práce, ktorá v rozpočte nie je zohľadnená.  

Náklady ciele projektu

67%

15%

9%9%

NCH
Web
Materiály pre školy
Iné

 
Graf 3 Štruktúra nákladov cieľov projektu 

4.10 Vyhlásenie víťazov II. kola 

Vyhlásenie víťazov II. kola grantového programu Zelené oázy 2010 bol 

naplánované na 10. marca 2010. Všetci podávatelia projektov sme však boli oboznámení, 

kvôli nekompletnej zostave komisie, s posunom vyhlásenia výsledkov na 15. marca 2010.  

 

15. marca 2010 bolo vyhlásených 21 úspešných projektov prostredníctvom stránok 

ekopolis.sk a zoznamu úspešných projektov spolu s podielom, ktorý komisia odsúhlasila a 
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ktorý projekty obdržia od Nadácie Ekopolis. Náš projekt bol úspešný a komisiou mu bolo 

odsúhlasených 100 % požadovaných finančných prostriedkov, 3800 EUR. O tejto 

skutočnosti boli informovaní všetci zapojení a partneri projektu. 

4.10.1 Média 

Tlačová správa od Nadácie Ekopolis bola zaslaná do regionálnych printových 

médií. Ako manažér projektu som bol kontaktovaný šéfredaktorkou Podtatranckých novín a 

Svitovských novín. V oboch následne vyšiel článok o získaní grantu pre projekt obnovy 

NCH Baba v regióne Poprad – Svit. So šéfredaktorkami oboch redakcií som sa dohodol, že 

tak o priebehu projektu, ako aj o dátume otvorenia chodníka ich budem informovať. Po 

otvorení chodníka bude v novinách uverejnená rozsiahlejšia reportáž s rozhovorom. 

4.11 Dohoda o poskytnutí grantu 

Na základe výsledkov II. kola súťaže o získanie prostriedkov z grantového 

programu Zelené oázy, mi na podpis poštou prišla dohoda o poskytnutí grantu č.ZO-10- 17. 

Týmto číslom je potrebné zároveň označovať akúkoľvek ďalšiu komunikáciu medzi mnou 

a programovým manažérom programu Zelené oázy.  

 

Predmetom dohody je poskytnutie prostriedkov požiadaných žiadosťou zo dňa 30. 

novembra 2009 (žiadosť I.kola grantového programu) a schválenou na základe rozhodnutia 

Správnej rady Nadácie Ekopolis zo dňa 15. marca 2010. Grant je účelovo viazaný na 

realizáciu projektu “Obnova náučného chodnka Baba”. 

4.11.1 Poukázanie platieb 

Prvú platbu vo výške 2800,- EUR poukáže poskytovateľ, Nadácia Ekopolis, 

príjemcovi, NS Baba ihneď po tom, čo doručíme poskytovateľovi dva podpísané exempláre 

dohody. Podpisom sa zároveň zaväzujeme rešpektovať podmienky a termíny stanovené v 

dohode. Priebežnú programovú a finančnú správu o stave projektu je potrebné 

programovému manažérovi nadácie doručiť do 31. júla 2010. 
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Zmluvy som, ako štatutárny zástupca, podpísal a poslal 9.apríla 2010 doporučene na 

adresu Nadácie Ekopolis. Peniaze boli na účet pripísané 16. apríla 2010. 

 

Druhá platba vo výške 1000,- EUR bude realizovaná po tom, čo doručíme 

poskytovateľovi priebežnú správu, vrátane priebežného vyúčtovania minimálne 70 % 

finančných prostriedkov zaslaných v prvej platbe. Táto platba je viazaná odsúhlasením 

priebežnej správy poskytovateľom. Záverečnú programovú a finančnú správu je potrebné 

doručiť do 30. septembra 2010. 

 

Vo fáze písania tejto kapitoly ešte nebolo vyčerpaných 70 % (1960,- EUR) z 

finančných prostriedkov zaslaných v prvej platbe, takže ani druhá platba ešte nebola 

riešená.  

4.12 Zmluvy s donormi 

Po získaní sedemdesiatichšiestich percent z prostriedkov potrebných na realizáciu 

projektu je potrebné zmluvne zabezpečiť zbytok prostriedkov od donorov. Zmluvy musia 

byť viditeľne označené nápisom “Zelené oázy 2010” a budú súčasťou programovej a 

finančnej správy pre Nadáciu Ekopolis. 

4.12.1 Firmy ALTO slovakia a CORAgeo 

Vzťah s firmami bol postavená na “Zmluve o reklamnej spolupráci”. Predmetom 

tejto zmluvy je prezentácia podnikateľskej činnsoti objednávateľa (firmy ALTO slovakia a 

CORAgeo) a jeho obchodného mena a značky v súvislosti s obnovou náučného chodníka 

Baba vo Svite a to následovne: 

 

• Prezentácia obchodného mena a značky objenávateľa na otváracom podujatí 

v súvislosti s realizáciou obnovy náučného chodníka Baba vo Svite 

• Uvedenie obchodného mena a značky objednávateľa v bulletinoch a na 

propagačných pateriáloch spojených s otvorením náučného chodníka Baba 
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Zmluvné strany sa zmluvou dohodli, že objednávateľ (CORAgeo) uhradí 

poskytovateľovi (NS občanov Baba) zmluvnú cenu 300,- EUR vrátane DPH. 

4.12.2 Nadácia Chemosvit 

Nadácia Chemosvit mi telefonicky oznámila, že jej Správna rada súhlasí s podporou 

projektu realizovaného NS Baba. Pri osobnom stretnutí so správcom nadácie, pani Jarmilou 

Štegenovou, mi bola predložená na podpis nimi pripravená “Darovacia zmluva”. 

Predmetom darovacej zmluvy je spolufinancovanie projektu “Obnova náučného chodníka 

Baba” príspevkom vo výške 500,- EUR. Darca si zmluvou vyhradzuje právo kontroly účelu 

použitia daru. 

4.12.3 Mesto Svit 

Mesto Svit v momente uzatvárania tejto diplomovej práce ešte nepripravilo zmluvu 

a ospravedlnilo sa z dôvodu neprítomnosti právnika. Vzťah medzi mestom Svit a NS 

občanov “Baba” bude právne definovaný pravdepodobne Zmluvou o združení. 

4.13 Realizácia 

Do realizačnej časti sa zapoja všetci členovia tímu. Do momentu pokiaľ sme nemali 

finančné prostriedky na financovanie naších cieľov, som väčšinu práce vykonával ja, 

členovia tímu mi slúžili ako poradcovia a zároveň ako oponenti – spoločnými salami sme 

získali všetky potrebné finančné prostriedky na realizáciu. V tejto fáze, vo fáze realizácie, 

je našou úlohou zrealizovať stanovené ciele projektu. V následujúcich kapitolách priblížim 

priebeh realizácie jednotlivých cieľov. 

4.13.1 Drobné drevené stavby 

Za technickú stránku zhotovenia drobných drevených stavieb s informačnými 

tabuľami a ich osadenie je zodpovedný p.Nullasz. Jedná sa o 6 drobných drevených 

stavieb, z čoho päť je drobných stavieb služiacich ako informačné tabule a jedna stavba 

bude vstupnou bránou do NCH Baba. Pri štýle stavieb na návrh postačovali fotografie z 

archívu p.Nullasza a mňa. Nové stavby budú rekonštrukciou pôvodných stavieb. Pri 
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realizácii bude úzko spolupracovať so sl.Dolghi, ktorá spracuje grafickú úpravu tabúľ s 

ohľadom na jednotný vizuálny štýl.  

 
Obrázok 6: Elektronické spracovanie stavby č.2 

 

Dodávatelia sú firmy z mesta Svit, od ktorých sme vo fáze prípravy prihlášky do 

II. kola grantového programu a prípravy rozpočtu získali predbežné kalkulácie na 

navrhnuté zastávky náučného chodníka. Pri výbere dodávateľov bolo jedným z parametrov 

aj meno firmy v regióne a predošlé skúsenosti s firmami. Zakázky boli rozdelené medzi 

tieto firmy: 

 

• Drobné drevené stavby  - LEGATO – STAVEBNINY SVIT, s.r.o. 

o Výroba drobných drevených stavieb podľa predlohy, 

o Chemické opracovanie – morenie stavieb kvôli trvácnosti 

o Osadenie drevených stavieb pozdĺž NCH Baba 
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• Informačné tabule  - SYDES PRINT , s.r.o. 

o Výroba plnofarebných exteriérových informačných tabúľ - 5 ks 

rozmer 90 cm x 80 cm a 2 ks 160 cm x 80 cm 

 

Na informačných tabuliach bude v spodnej časti zobrazené poďakovanie Nadácii 

Ekopolis a firme Slovnaft, ako aj poďakovanie ostatným donorom (graficky spravované 

formou umiestnenia log firiem donorov).  

 

Termín osádzania drobných drevených stavieb je týždeň pred otvorením chodníka, 

teda okolo 20. júna. V rozpočte sme vytvorili rezervu pri návrhu aj malú rezervu, ktorú v 

prípade, že cena za materiál a výrobu budú v skutočnosti nižšie využijeme na výrobu 

lavičiek a ich umiestnenie pozdĺž náučného chodníka. 

TANAP 

Počas fázy získavania grantu bol požiadaný gestora ochrany prírody a krajiny v 

dotknutej lokalite, Správa TANAPu, o pomoc pri realizácii projektu. Po rokovaní vo fáze 

realizácie bola Správa TANAPu požiadaná v rámci pomoci pri realizácii projektu o dodanie 

piatich nových drevených stĺikov s tabuľou označujúcou hranice PR Baba. S formou 

pomoci Správa TANAPu súhlasila.  

4.13.2 Web www.prbaba.sk 

Za návrh a realizáciu budem v roli CIO zodpovedný ja. Náplňou mojej práce bude 

navrhnúť požiadavky na redakčný system a dohľad nad jeho implementáciou a 

optimalizáciou. Firma Ekobit consulting, s.r.o. bola vybraná na základe môjho porieskumu 

a skúseností z našej doterajšej spolupráce. V prieskume som sledoval hlavne celkové 

vyhotovenie, chybovosť kódu referencovaných stránok a SEO optimalizáciu.  

 

Víťazom môjho prieskumu sa stala firma, v ktorej zhodou okolností pôsobí 

sl. Dolghi ako externý grafik. Táto skutočnosť je pre realizáciu tohoto projektu výhodou, a 

očakávam bezproblémový návrh stránok z pohľadu dizajnu. Vedenie firmy sa zároveň 

http://www.prbaba.sk
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postavilo k spolupráci veľmi pozitívne a ponúklo ešte vo fáze prípravy projektu prísľub na 

50 % zľavu na vytvorenie a implementáciu redakčného systému.  

 

 
 

Obrázok 7: Návrh dizajnu pre web www.prbaba.sk 

V tejto podkapitole navrhnem požiadavky na redakčný a jeho dátovú štruktúru. 

Grafický návrh stránok zabezpečí sl.Dolghi v súlade s navrhnutým jednotným vizuálnym 

štýlom. 

 

 

http://www.prbaba.sk
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Požiadavky na web stránky 

Pri návrhu internetových stránok pre tento projekt vychádzam z analýzy. Základom 

sú pre mňa pôvodné stránky sprbaba.szm.sk, ktoré som tvoril v minulosti. Navrhované 

stránky by bolo, v rozsahu o ktorom uvažujem, veľmi náročné na správu ak by boli 

statické, zároveň by sme statickými stránkami nevedeli pokryť všetky požiadavky návrhu, 

ktorý popíšem v následujúcej podkapitole. Môj návrh na základné požiadavky pre redakčný 

system:  

 

• Dynamický redakčný systém na platforme ASP.NET alebo PHP s použitím 

databázy (MS SQL, MySQL)  

• Viaceré úrovne používateľov (správa použivateľských práv) 

• Využívanie modulov: 

a. základný modul (vkladanie textov, obrázkov, flash animácií) 

b. fotogaléria 

c. kniha návštev / fórum (zabezpečená proti zneužitiu robotmi) 

d. anketa / testový formulár 

• SEO optimalizácia 

a. Prepojenie a nastavenie na google analytics 

b. Možnosť využívať nástroje SEO (napr. meniť nadpisy, titulky, 

popisky, metadáta, url prepisovanie “rewriting”) 

• Prístupnosť stránok 

a. Kód musí sledovať štandardy WCAG pre prístupnosť stránok 

b. Systém musí umožňovať úpravu kaskádových štýlov pre dosiahnutie 

optimalizácie pre ľudí so zníženými zrakovými a motorickými 

schopnosťami 

 

 



 

 55  

Štruktúra web stránok 

Vďaka vyšpecifikovaným cieľovým skupinám ľudí, ktoré chceme pomocou stránok 

presvedčiť o návšteve náučného chodníka Baba, nebude prezentácia na internete ponúkať 

len informácie o náučnom chodníku. 

 

 
 

Obrázok 8: Dátová štruktúra stránok www.prbaba.sk 

 

Stránky obsahujú informácie o prírodnej rezervácii Baba, o náučnom chodníku 

ktorý kopíruje jej južnú stranu, jeho virtuálnu prehliadku spracovanú technológiou FLASH, 

ale aj sekciu pre rodinnú turistiku – pre rodiny, a sekciu pre výučbu regionálnej náuky pre 

školy. Pre lepšiu komunikáciu a získanie spätnej väzby od návštevníkov stránky dopĺňa 

http://www.prbaba.sk
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kniha návštev, kde môže verejnosť nechať svoj odkaz, opísať pocit z návštevy chodníka ale 

aj upozorniť na nedostatky a návrhy na zlepšenie. 

Sekcia PR BABA 

Po vstupe na stránky prbaba.sk sa návštevník ocitá v sekcii nesúcej informácie o 

prírodnej rezervácii. Na domovskej stránke sa vždy zobrazujú aktuálne informácie a v časti 

hneď pod hlavným menu FLASH animácia smerujúca na náhodne vybrané fotogalérie. 

Sekcia v menu druhej úrovne ponúka základné informácie o lokalite prírodnej rezervácie, 

jej históriu a legislatívu ohľadom prírodných rezervácií a stupňov ochrany. 

Sekcia NCH BABA 

Po otvorení sekcie “NCH Baba”, druhá položka v hlavnom menu je návštevník 

oboznámený o existenciou náučného chodníka v PR Baba. Na jednotlivých stránkach má 

možnosť si prečítať texty ktoré sú na informačných tabuliach jednotlivých zastávok 

náučného chodníka doplnené o fotografie drobných drevených stavieb. Technológiou 

FLASH bude spracovný e-tour, virtuálna prehliadka náučným chodníkom.  

Sekcia PRE RODINY 

V sekcii pre rodiny sú texty zamerané na motiváciu k rodinnej turistike, bezpečnosť 

pri turistike s deťmi, odporúčania a rady odborníkov, odporúčaný obsah lekárničky alebo 

informácie o čoraz viac sa obľúbenej aktivite, geocaching. Aj tieto texty je možné v 

budúcnosti rozširovať a tak aktívne komunikovať s návštevníkmi či potencionálnymi 

návštevníkmi náučného chodníka. Tieto texty by zároveň mali slúžiť aj ako prevencia proti 

vandalizmu a mali by napomôcť dlhodobému udržaniu záujmu o turistickú atrakciu.  
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Sekcia PRE ŠKOLY 

V časti pre školy budú sprístupnené rozšírené texty ohľadom fauny, flóry, 

archeologických výskumov na území PR Baba či geologickej stavby podložia. Do 

budúcnosti je možné vďaka redakčnému systému tieto texty dopĺňať. 

4.13.3 Rozšírené texty 

 Členom týmu, ktorého úlohou bolo zabezpečenie odborných textov v rámci 

regionálnej náuky pre základné školy, je sl. Jana Machalová. Výber autorov textov Jana 

konzultovala s celým týmom. Ich oslovenie a zorganizovanie prvého stretnutia som 

zabezpečil ja. Jana určila tému, dohodla formu, štruktúru a obsah textov. Termín, do 

ktorého autori texty odovzdajú, bol stanovený na 10. augusta 2010. Všetci oslovení autori s 

vytvorením textov súhlasili a akceptovali navrhnutý termín. Vznikne nám ešte mesačná 

rezerva, priestor na konečnú úpravu a grafické spracovanie brožúr.  

 

Rozšírené texty vytvoria títo odborníci: 

 

• Archeológia - PhDr. Marián Soják, PhD. - samostatný vedecký pracovník 

Archeologického ústavu SAV v Nitre, pracovisko Spišská Nová Ves. Špecializuje 

sa na region spiš a je autorom niekoľkých regionálnych publikácií. V lokalite PR 

Baba viedol viacero výskumov. 

• Fauna  - RNDr. Danica Božová  - učiteľka na ZŠ Mieru vo Svite, 

biologička, pravidelná prispievateľka do odborných časopisov, autorka niekoľkých 

regionálnych publikácií a učebných pomôcok. Dlhodobo skúma flóru v okolí mesta 

Svit.  

• Flóra  - Ing. Vladimír Boža   - amatérsky fotograf, zameriava sa a 

fotografuje hlavne faunu a flóru v okolí mesta Svit. Texty pripravuje v spolupráci s 

manželkou, pani doktorkou, RNDr. Danicou Božovou. 
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• Geológia - RNDr. Mária Bizubová - pracovník Katedry fyzickej geografie 

na Univerzite Komenského v Bratislave, autorka viacerých publikácií. Je garantom 

projektu naucnechodniky.sk.  

 

Rozsah textov bol dohodnutý ku každej téme na cca 2-3 normostrany. Autori boli 

požiadaní, aby k textom vhodne doplnili fotografie.  

4.14 Finančná správa 

Dňa, kedy bola táto diplomová práca odovzdaná na tlač ešte nebolo vyplatených 70 

% z prvej platby od Nadácie Ekopolis. Drobné drevené stavby a informačné tabule, ako aj 

redakčný systém ešte neboli dodané dodávateľmi a neboli vyplatené žiadne finančné 

prostriedky z rozpočtu.  

4.15 Návrhy na udržanie dosiahnutého stavu 

Hlavnou myšlienkou pre udržanie dosiahnutého stavu obnovy náučného chodníka je 

spolupráca so školami a komunikácia s obyvateľmi mesta Svit. Na takúto činnsoť budú v 

budúcnosti potrebné ďalšie finančné prostriedky. Súčasťou môjho návrhu je aj návrh na 

získanie týchto prostriedkov.  

4.15.1 Združenie občanov 

Navrhujem vytvoriť združenie občanov, ktoré bude mať za úlohu udržiavať NCH 

Baba v stave čo najvhodnejšom pre využívanie občanmi, aktualizovať stránky prbaba.sk a 

vytvárať ďalšie možnosti pre využívanie NCH Baba.  

 

Navrhujem ciele a činnosti občianského združenia takto: 

 

1. Cieľom združenia je obnova a udržiavanie NCH v PR Baba. Pomocou NCH ako 

nástroja propagovať pešiu turistiku hlavne medzi deťmi základných škôl 

a stredných škôl v okolí a ich rodinami. Pomocou dostupných komunikačných 



 

 59  

kanálov zvýšiť povedomie o ochrane prírody, o pravidlách ohľadom pohybu 

v prírode a vplyve ”zdravej“ prírody na nás, ľudí. 

2. Združenie napĺňa nasledovné ciele svojej činnosti: 

• Propaguje potrebu obnovy NCH Baba, hľadá zdroje pre obnovenie a udržanie 

vyhovujúceho stavu NCH pre potreby návštevníkov a hlavne dobrovoľnou 

činnosťou napomáha k udržaniu čo najlepšieho stavu. 

• Upozorňuje podnikateľskú a širokú verejnosť v okolí na regióne problémy a 

nutnosť podporovať podobné projekty. 

• V spolupráci s odborníkmi vytvára a spravuje viacjazyčné webové stránky. 

Tým vytvára možnosti čerpania informácií pre školy a vzdelávacie inštitúcie v 

okolí (oblasti geografia, biológia, environmentálna, etická náuka, výuka 

v cudzích jazykoch), ale aj zahraničných turistov zaujímajúcich sa o túto oblasť. 

• Organizuje sezónne pochody, organizované čistenie NCH a rôzne akcie 

v spolupráci so školami, či inými organizáciami, čím sa aktívne podieľa na 

rozvoji a budovania vzťahu človeka k prírode.  

• Ponuka vzdelávania sa miestnych škôl v nenáročnom, no po viacerých stránkach 

výnimočnom prírodnom prostredí 

• Spolupracuje s organizáciami, odborníkmi z oblasti prírodných vied, školami a  

usporadúva prednášky, semináre, návštevy škôl s cieľom oboznamovať 

a poučovať hlavne deti a mládež o prírode v okolí, jej potrebe a ochrane. 

Pomáha pri príprave na súťaže, napr. Hypericum. 

• Vydáva neperiodickú tlač, propagačné letáky a informačné materiály. 

• V neposlednom rade je cieľom združenia podporiť v okolí chránenej oblasti 

geocaching a tak hravou formou obohatiť milovníkov prírody a hi-tech hračiek 

o zaujímavostiach z oblasti NCH.  

4.15.2 Získavanie finančných prostriedkov pre fungovanie o.z. 

Pre existenciu občianského združenia a pre vykonávanie jeho aktivít budú potrebné 

prostriedky. Združenie môže tieto prostriedky získať viacerými spôsobmi. Keďže o.z. je 
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neziskového charakteru, jeho možnosti sú čiastočne obmedzené. Tu sú niektoré z možností 

získania prostriedkov: 

 

• Finančná podpora mesta  - mesto Svit zvikne pravidelne (raz ročne) podporovať 

finančne z mestského rozpočtu občianské združenia 

• 2 % z dane   - občianské združenia po splnení určitých podmienok 

môžu získať 2 % z daní od fyzických a právnických osôb 

• Získanie grantov  - združenie môže požiadať o finančnú podporu 

grantové programy, ako je tento od Nadácie Ekopolis 

• Dary    - združenie pri svojich aktivitách môže ponúknuť 

reklamnú spoluprácu firmám a tak získať finančné prostriedky (príkladom je 

dofinancovanie projektu diskutovaného v tejto diplomovej práci) 

• Iné    - členovia združenia môžu prednášať, publikovať v 

odborných časopisoch, čím môžu získať finančné prostriedky 
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5 ZÁVER 
Tento návrh riadenia projektu financovaného grantovým programom pomôže 

záujemcom o realizáciu podobného projektu. V práci som definoval problémy, ciele, 

analyzoval situáciu a na základe týchto údajov navrhol riešenie. Riešenie pozostáva 

z výberu grantového programu z ktorého som získal finančné prostriedky, samotné získanie 

finančných prostriedkov, priblížil priebeh I. a II. kola súťaže grantového programu. 

Zaoberal som sa aj dofinancovaním projektu z iných ako grantových zdrojov. V práci som 

načrtol aj samotnú realizáciu projektu, prácu tímu a na konci som navrhol kroky pre 

udržanie dosiahnutého stavu. Hlavnou myšlienkou udržania tohto stavu je vznik 

občianského združenia. V poslednej kapitole návrhovej časti som naačrtol aj možnosti 

získania ďalších finančných prostriedkov pre činnosť o.z.. 

 

Projekt sa rodil niekedy v lete roku 2009. Počas realizácie som sa stretol s mnohými 

zaujímavými ľuďmi, odborníkmi z oblasti prírodných vied, projekt som odprezentoval 

a o finančnú podporu som požiadal zastupiteľstvo mesta Svit a vedenia najväčších firiem 

pôsobiacich v regióne. Jednou z najobávanejších úloh tohto projektu pre mňa bolo 

zvládnutie vedenie celého tímu. Všetci členovia tímu si však uvedomovali svoje povinnosti 

a k svojim úloham pristupovali všetci zodpovedne. Po takmer ročnej spolupráci sme sa 

zhodli na ďalšej spolupráci v navrhovanom občiacnskom združení “Baba“. 

 

Celý projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti 

Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy. Projekt dofinancovali Nadácia Chemosvit, 

mesto Svit a firmy ALTO Slovakia a CORAgeo. 
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7 ZOZNAM SKRATIEK 
CIO chief information officer – pozícia obvykle najskúsenejšieho člena 

organizácie zodpovedného za informačné technológie podporujúce 

informačné ciele spoločnosti  

 NAPANT Národný park Nízke Tatry 

 NCH Náučný chodník 

NS občanov Neformálna skupina občanov 

o.z.  Občianské združenie 

PR  Prírodná rezervácia  

SEO  Search Engine Optimalization – optimalizácia pre vyhľadávače 

ŠPR  Štátna prírodná rezervácia 

TANAP Tatranský národný park 

WCAG Web Content Accessibilit Guidelines – súbor odporúčaní pre 

prístupný obsah webu, primárne pre používateľov so zníženými 

schopnosťami, ale aj pre prístroje s obmedzenými zobrazovacími 

jednotkami či pre mobilné telephony 
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8 ZOZNAM PRÍLOH 
Príloha č.1  - Prihláška do grantového programu Zelené oázy 2010 (I.kolo) 

Príloha č.2  - Prihláška do grantového programu Zelené oázy 2010 (II.kolo) 

Príloha č.3  - Zoznam podporených projektov, Zelené oázy 2010 
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9 PRÍLOHY 
 





Zhrnutie projektu: Uve te o je hlavnou myšlienkou, o by ste chceli v rámci projektu zrealizova .
Opíšte, ím je dané miesto zaujímavé, jedine né, a komu by malo slúži . Pre o by mal by  projekt 
podporený a aký je jeho prínos. 

Rozsah: max. 250 slov 

Informácie o žiadate ovi:
stru ne predstavte vašu organizáciu a tím, ktorý sa bude podie a  na projekte.  Uve te dôvod, pre 
ktorý ste sa rozhodli zapoji  do riešenia vášho projektu,  o bolo pre vás motiváciou a impulzom.  

Rozsah: max. 100 slov 

Predpokladaný rozpo et
Uve te celkovú výšku rozpo tu a stru ný opis o akávaných nákladov. 

Prílohy: fotografie alebo nákres miesta, kde chcete projekt realizova , prípadne zakreslenie 
cie ového stavu 



Príloha č. 2           

  

 
 

Formulár 1          ZELENÉ OÁZY 2010          Uzávierka: 20. február 2010 
 

 

ŽIADOSŤ O UDELENIE GRANTU 
 
Názov Vášho projektu: 
 
 
Meno a priezvisko fyzickej osoby a názov organizácie - predkladateľa projektu – 
žiadateľa o grant: 
 
Ulica / číslo domu: 
 
Obec / PSČ:   
 
Tel.:        E-mail:  
 
Presná poloha miesta (adresa alebo opis),         Počet obyvateľov: 
kde budete projekt realizovať:       
 
 
 
Okres:        Kraj:    
        
 
Suma, ktorú žiadate od nás:                                Celková suma, ktorú potrebujete                               
                                                                    na uskutočnenie projektu: 
        
Stručne opíšte zámer projektu na tomto mieste, podrobne v textovej časti: 
(toto je bezpodmienečne potrebné vyplniť) 
 
 
 
 
 
 
 
Začiatok projektu:     Predpokladané ukončenie projektu: 
      
 
Názov peňažného ústavu/pobočka:             Číslo účtu/kód banky:  
         
 
Odkiaľ/ako ste sa dozvedeli o programe Zelené oázy? Prosím, uveďte čo najpresnejšie 
označenie (napr. konkrétnu internetovú adresu, konkrétne noviny, reláciu, čo 
najpresnejšie označenie iného zdroja): 



                                                                                                                                                                                            

Programový manažér:  Milan Hronec, Nadácia EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01  Banská Bystrica, hronec@ekopolis.sk, 048/414 54 78, 0905 266 043 

 

Grantový program Zelené oázy 2010 
Zoznam podporených projektov, 4. kolo programu 

                                                               

Počet žiadostí v prvom kole:     316 
Počet žiadostí v druhom kole:    109 
Celková žiadaná suma:      512 179 €           
Celková rozdelená suma:     56 000 €     
Počet podporených projektov:     21 
          

 

 
Číslo 

projektu  Žiadate ľ Obec Názov projektu Kraj Požadovaná 
suma 

Schválená 
suma Poznámky 

208 Obec Dobrohošť Dobrohošť 
Zazeleňovanie verejných 
priestorov - II. etapa 

TT € 5 000,00 € 2 500,00 Komplexná výsadba zelene po 
rekonštrukcii chodníkov v obci 

213 
Obec Vojka nad 
Dunajom 

Vojka nad 
Dunajom 

Drienok na spomienku TT € 1 831,25 € 1 800,00 
Výsadba malého obecného parku pri 
pomníku padlým, na výsadbu použitý  

tradičný krík - drieň obyčajný  

217 Öry Péter 
Štvrtok na 
Ostrove Vidiek - miesto, kde chcem bývať TT € 8 000,00 € 2 000,00 Výsadba izolačnej zelene v blízkosti 

rušnej cestnej komunikácie  

218 Lenka Kvaltínová Gbely Sýkorka - priateľ našich parkov TT € 4 892,00 € 3 900,00 

V parku pri miestnej základnej škole 
chcú vysadením vhodných drevín 

a inštalovaním vtáčích búdok zlepšiť 
potravné a hniezdne možnosti pre 

spevavce, súčasťou projektu 
environmentálna výchova detí  ZŠ  

219 František Szitási Lehnice 
Jaseňová alej - revitalizácia 
zelene pozdĺž obytnej zóny obce 
Lehnice 

TT € 7 084,00 € 3 500,00 Výsadbe jaseňovej aleje v obytnej 
zóne obce  

330 Patus Alexander Komárno 
Obnova mestského parku LIDICE 
v Komárne NR € 3 200,00 € 2 000,00 

 Rekonštrukcia parku venovaného 
pamiatke obetiam lidickej tragédie, 

výsadba novej zelene  
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Číslo 
projektu  Žiadate ľ Obec Názov projektu Kraj Požadovaná 

suma 
Schválená 

suma Poznámky 

332 
Zuzana Frtúsová, 
Andrea Bellušová Levice 

Turisticko - náučný chodník v 
Horšianskej doline NR € 1 245,00 € 1 250,00 

Turistické vybavenie náučného 
chodníka v prírodnej rezervácii – 

značenie, tabule, lavičky  

406 Marian Kollár Chvojnica Chvojnický prameň TN € 700,00 € 700,00 
Vyčistenie okolia a úprava prameňa 
potoka Chvojnica, likvidácia čiernej 

skládky odpadu 

502 Roman Bohovic Žilina  
Interaktívna náučná trasa 
SPOZNAJ SEBA,SPOZNAJ LES ZA € 4 120,00 € 3 000,00 

 Vybudovanie interaktívneho 
náučného a relaxačného chodníka 
v blízkosti dvoch veľkých žilinských 

sídlisk 

511 Eva Stanková Rajec 
Lipová aleja v Rajeckých 
Tepliciach 

ZA € 2 400,00 € 2 400,00 
 Obnova a omladenie storočnej 
lipovej aleje v centre kúpeľného 

mestečka  

625 Jana Pavlíková Zvolen Zastavenia v Slatinke BB € 2 160,00 € 2 100,00 

 Obnova pôvodnej tradície z čias 
Márie Terézie – výsadba ovocných 

drevín popri vidieckych cestách  

631 Eva Bystrianska Hriňová Vtáčí areál BB € 2 950,00 € 2 900,00 

Výsadba drevín vhodných pre 
potravu a hniezdenie drobných 

spevavcov, úprava školského areálu 
  

634 Ján Rákosi Lenartovce 
Oživenie verejných priestranstiev 
obce Lenartovce BB € 1 000,00 € 1 000,00 

Výsadba zelene v okolí 
novovybudovaných sociálnych bytov 

– svojpomocne sami nájomníci  

650 Peter Farárik Krupina 
Revitalizácia lokality Turecké 
studne BB € 1 600,00 € 1 600,00 

Revitalizácia historickej lokality 
v blízkosti centra mesta – jej 

turistické sprístupnenie  

703 Štefan Adamčík Prešov Oživené strechy PO € 2 443,00 € 2 700,00 

Inovatívny projekt na oživenie 
plochej strechy zeleňou na 

najväčšom prešovskom sídlisku 

709 Daniel Lorinc Kladzany 

Úprava okolia a zlepšenie 
dostupnosti krypty rodiny 
Vladárovej PO € 5 800,00 € 3 400,00 

Oprava, úprava okolia a turistické 
sprístupnenie miestnej kultúrnej 

pamiatky, ktorá je súčasťou náučnej 
trasy  
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Číslo 
projektu  Žiadate ľ Obec Názov projektu Kraj Požadovaná 

suma 
Schválená 

suma Poznámky 

717 Michal Machala Svit Oživenie NCH Baba PO € 3 800,00 € 3 800,00 

Rekonštrukcia a turistické 
sprístupnenie náučného chodníka zo 

Svitu do Lopušnej doliny 

732 Štefánia Lenzová Veľký Šariš Ekológia od prameňa PO € 6 838,00 € 4 700,00 

Inventarizácia a rekonštrukcia 
minerálnych prameňov a studničiek v 

mikroregióne Šariša  

733 Pavol Kaňuch Juskova Voľa 
Oddychovo - náučný chodník 
Bučí Laz PO € 2 551,00 € 2 550,00 

Prepojenie náučného chodníka 
medzi Juskovou Voľou 

a Zámutovom  

818 Matej Repel 
Beša 

Voda pre dunu KE € 2 200,00 € 2 200,00 
Obnova historickej vahadlovej 

studne a priľahlého ovocného sadu 
na jedinečnej pieskovej dune   

851 Rastislav Šelepský 
Trstené pri 
Hornáde 

Starý Hornád - budúca zelená 
oáza KE € 8 000,00 € 6 000,00 

Záchrana cca 6 ha územia s faunou 
a flórou  typickou pre meandre 

lužného lesa, jeho prepojenie na 
hlavný tok a vyčistenie od 

komunálneho odpadu  
SPOLU           € 56 000,00   
 
 
 
Náhradné projekty: 
 
Číslo 

projektu  Žiadate ľ Obec Názov projektu Kraj Požadovaná 
suma 

Schválená 
suma Poznámky 

520 Miroslav Saniga 
Liptovské 
Revúce 

Ekozáhradka pri ZŠ s MŠ 
Liptovské Revúce 

ZA € 6 840,00 € 0,00  

530 Rudo Pado 
Liptovsky 
Mikuláš 

Zelena oáza pri vode ZA € 5 000,00 € 0,00  
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