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Verejnoprospešný účel nadácie

Verejnoprospešným účelom nadácie je podpora ochrany životného prostre-

dia so zvláštnym zreteľom na záchranu a obnovu prirodzených lesov v duchu filo-

zofie hlbokej ekológie, podpora aktivít občanov, občianskych iniciatív a mimo-

vládnych organizácií v tejto oblasti, vzdelávanie a výchova prostredníctvom pora-

denských, publikačných, výchovno-osvetových, kultúrno-spoločenských a

konkrétnych manuálnych aktivít.

Hlavné programy

� Poskytovanie knižných darov obecným a mestským knižni-

ciam v podhorských oblastiach

� Lesoochranársky čin roka

� Finančná, odborná a technická pomoc študentom, diploman-

tom a doktorandom pri ich odborných prácach na témy súvi-

siace s poslaním nadácie

� Poskytovanie malých grantov na lesoochranárske aktivity

a uskutočňovanie vlastných projektov

� Zelené stredisko – knižnica, videotéka, predaj publikácií
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Správna rada
Ing. Juraj Lukáč – predseda

Mgr. Vladimír Pirošík – člen správnej rady

Radoslav Potočný – člen správnej rady

Správca nadácie
Ing. Mária Hudáková

Revízor
Ing. Arpád Lörincz

Zamestnanci
Ing. Mária Hudáková – programová koordinátorka

Jana Ivanková – programová asistentka

Dobrovoľníci
Ing. Erik Baláž – odborný lektor a konzultant

Ing. Juraj Lukáč – konzultant

Mgr. Jozef Fiala – odborný lektor

Ing. Dáša Lukáčová - odborná lektorka

Peter Bánovec - odborný lektor

Mgr. Janka Strnádová – sadzba
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ÚVOD
Súlad s prírodou a právo všetkých živých bytostí na život patria k základným

normám hlbokej ekológie. George Sessions a Arne Naess, ktorí zhrnuli základné

princípy hlbokej ekológie, v prvom princípe zdôrazňujú, že „ľudský i mimoľudský

život na Zemi a jeho zachovanie sú hodnotami sami osebe. Tieto hodnoty nezávi-

sia od miery užitočnosti mimoľudských druhov z hľadiska človeka.“

Žiaľ, žijeme vo svete, kde prevláda nadradenosť človeka nad inými bytosťami,

neuvedomujúc si, ako veľmi ich potrebujeme, ale nie v zmysle na tanier alebo ko-

žuch. Je najvyšší čas vrátiť sa k ponímaniu zvierat ako v čase našich predkov. A aj

o tom hovorí epilóg z nádhernej knihy O vlkoch a ľuďoch od Barryho H. Lopeza,

ktorá vyšla vo vydavateľstve ABIES.

O tom, ako sa chovajú vlci a o novej etológii
(epilóg)

Myslím si, že čím je 20.

storočie bližšie k svojmu zá-

veru, tým viac začíname vní-

mať zvieratá inak, ako sme

vnímali tie, ktoré nás spre-

vádzali v predchádzajúcich

troch stovkách rokov. Musí-

me na ne začať znovu hľa-

dieť tak, ako to robili naši

primitívni predkovia. Zvie-

ratá nie sú ani nedokonalé

imitácie ľudí, ani stroje, kto-

ré môžu byť úplne popísané

termínmi vnútorných sekré-

cií a nervových impulzov. Sú, rovnako ako my, geneticky rôznorodé a všetky druhy

i jedince sa môžu správať nepredvídateľným spôsobom. Sú ako my v tom zmysle,

že môžeme o nich obrazne rozprávať ako o bytostiach, ktorých niektoré pohyby,

formy, činnosti, či sociálne štruktúry, sa podobajú našim, ale ony samé nám doslo-

va nie sú podobnejšie, ako povedzme stromy. Parafrázujúc slová Henryho Besto-

na, pohybujú sa v inom svete také dokonalé, ako sme my v tom našom a všetci sme

v tomto okamihu zachytení uprostred siete evolúcie.
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Nemyslím si, že je možné vymenovať všetky druhy zvierat, ktoré človek potre-

buje, aby mohol žiť. Stále sa menia a sú pre rôznych ľudí rôzne. Tak isto si nemys-

lím, že bude možné, aby nám veda sama predstavila zviera v jeho úplnosti. Roz-

sah ľudského myslenia, váha a hĺbka metafor mysle, ktorá je schopná uvažovať,

akoby sa púšťala so svetom do bitky - to všetko stojí v ostrom kontraste k viere, že

existuje iba jedna realita, ktorá je ľudská, alebo, čo je ešte horšie, že iba jedna

kultúra spomedzi mnohých na zemi má monopol na pravdu.

Dať možnosť tajomstvu, to znamená povedať si: „Môže tu byť niečo viac, môžu

tu byť veci, ktorým nerozumieme.“ To nie je zamietanie poznania. Je to len získa-

nie širšieho pohľadu. Znamená to pripustiť si mimoriadnu slobodu: niekto iný sa

nemusí mýliť preto, aby vy ste mohli mať pravdu.

V biologických vedách západného sveta máme mimoriadne nástroje pre obja-

vovanie poznatkov o zvieratách spolu so systémom na ich klasifikáciu. Prostredníc-

tvom časopisov a knižníc máme aj systém na ich rozširovanie. Ale ak sa chceme

naučiť o zvieratách viac - ak chceme získať reálne poznatky, nie iba viac faktorov -

budeme musieť ísť do lesov. Budeme musieť venovať omnoho viac pozornosti zvie-

ratám vo voľnej prírode ako tým, ktoré sú v ohradách, čo však bude od nás vyžado-

vať mimoriadnu trpezlivosť. A budeme musieť nájsť spôsoby, ako uchrániť jedno-

duché a prekvapujúce udalosti v správaní zvierat, ktoré sa v súčasnosti vylučujú v

preosievacom procese zhromažďovania vedeckých údajov a akosi ich začleniť do

tohto celku. A musíme nájsť spôsob, ako, aj keď nie priamo uctievať, ale ani v

najmenšom neopovrhovať intuíciou vo vedeckom procese, ktorá je preň kľúčom,

ako to už povedali Kepler, Darwin a Einstein.

Anglický filozof Alfred North Whitehead, keď opisoval ľudský záujem o pod-

statu sveta povedal, že aj v jednoduchej diskusii o problémoch, v ktorej je čo i len

najmenší náznak dogmatickej určitosti, je akási exhibícia bláznovstva. Tolerancia k

tajomstvu oživuje predstavivosť a predstavivosť je tým, čo formuje svet.

Uznanie oddelených realít, pokojne užívaných inými organizmami, nielenže

nie je žiadnou hrozbou našej vlastnej realite, ale je koreňom najhlbšieho šťastia.

Od Rivera som sa naučil, že ja som ľudskou bytosťou a on bol vlkom a že sme boli

rozdielni. Cenil som si ho ako tvora a on nemusel byť tým, čo som si o ňom pred-

stavoval ja. Myslím si, že spolu s týmto oslobodením od dogmy sa stáva jasnejším

aj význam slov „oslava života“.
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ČINNOSŤ NADÁCIE V ROKU 2005

1. Knižné dary

V tomto roku sme

pokračovali v poskytova-

ní knižných darov v rám-

ci projektu Príroda ne-

pozná hranice, ktorý bol

podporený z prostried-

kov programu Phare

CBC. Oslovili sme ďal-

šie mestské a obecné

knižnice v žilinskom a

prešovskom kraji, ktoré

neboli doteraz podpore-

né a knižné dary sme im

posielali na základe ich

objednávok. V máji

2005 sme v spolupráci s Regionálnou knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove

zorganizovali prezentáciu programov nadácie pre obecné a mestské knižnice z pre-

šovského regiónu. Pracovníci knižníc si mohli priamo na tomto stretnutí vybrať

z ponúkaných publikácií a prevziať knižný dar osobne priamo na mieste.

Nakoľko v poslednom období dochádza k pridružovaniu obecných knižníc ku

školským knižniciam, rozhodli sme sa v tomto roku venovať knižné dary aj škol-

ským knižniciam. Tu sa tieto knihy oveľa rýchlejšie dostanú priamo k svojim

cieľovým skupinám. V roku 2005 sme takto podporili 158 knižníc a hodnota kniž-

ných darov bola 134 722 Sk. Z uvedeného celkového počtu knižníc bolo 35 mest-

ských, 85 obecných a 36 školských. Knižné dary sme poskytli aj dvom knižniciam

v Poľsku.

Z mestských knižníc sme podporili knižnice v mestách Bardejov, Bobrovec,

Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Giraltovce, Hanušovce, Kežmarok, Krásno nad Ky-

sucou, Kysucké Nové Mesto, Lipany, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš,

Medzilaborce, Námestovo, Podolínec, Poprad, Poprad Juh, Ružomberok, Sabi-

Jana Ivanková odovzdáva knižný dar pre školskú knižnicu pri ZŠ v

Demjate.
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nov, Snina, Spišská Belá, Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník,

Svit, Trstená, Turčianske Teplice, Turzovka, Tvrdošín, Veľký Šariš, Vranov nad

Topľou, Vrútky a Žilina.

Nové publikácie si majú možnosť požičať tiež čitatelia knižníc v obciach Belá

nad Cirochou, Bobrovček, Bystré, Čierne, Dlhé Klčovo, Drienov, Gánovce, Ger-

lachov, Hermanovce, Hladovka, Hniezdne, Hozelec, Hranovnica, Hrubov,

Hvozdnica, Chlebnice, Chminianska Nová Ves, Jablonové, Jarovnice, Kalameny,

Kapušany, Korňa, Košarovce, Kráľova Lehota, Kravany, Kružľov, Kysucký Lies-

kovec, Lemešany, Ličartovce, Lietava, Lietavská Závadka, Likavka, Lipovec,

Liptovský Ján, Lisková, Lokca, Ľubeľa, Ľubochňa, Ľubotín, Lysica, Medzibro-

die, Nesluša, Nová Bystrica, Nová Lesná, Okružná, Oravská Lesná, Osádka,

Oščadnica, Papín, Pečovská Nová Ves, Plaveč, Podbiel, Rabča, Rabčice, Rako-

vá, Rosina, Sačurov, Sečovská Polianka, Skalité, Sklabiňa, Sliače, Slovenská

Ves, Smrečany, Stakčín, Staškov, Štrba, Švábovce, Topoľovka, Trstené, Tur-

čianske Jaseno, Turčiansky Ďur, Ubľa, Vavrečka, Vavrišovo, Važec, Veľký

Slavkov, Veterná Poruba, Vikartovce, Víťaz, Vysoká nad Kysucou, Vyšný

Žipov, Závažná Poruba, Zubrohlava, Žiar a Župčany.

K novým ekologic-

kým publikáciám sa do-

stali učitelia a študenti

z nasledujúcich stred-

ných a základných škôl:

ZSŠP a ZŠ v Bardejo-

ve, ZŠ Bytča, ZŠ Čad-

ca, ZŠ Demjata, Gym-

názium a ZŠ v Dolnom

Kubíne, ZŠ Hertník,

SOU Humenné, ZŠ

Klin, SZŠ Košice,

ZSŠ a ZŠ v Krásne

nad Kysucou, ZŠ Kru-

šetnica, ZŠ Lipany, ZŠ

Liptovský Hrádok, ZŠ

Lomné, ZŠ Ľutina, SKŠ Nemšová, ZŠ na Jarnej, ZŠ na Letnej a ZŠ na Ta-

jovského ulici v Poprade, ZŠ Raslavice, ZŠ Remetské Hámre, SZŠ Revúca,

Gymnázium Sučany, ZŠ Turzovka, ZŠ Veľký Šariš, ZŠ Vranov nad Topľou,

ZŠ Zákopčie a v Žiline sú to školy ZŠ Žilina a ZŠ na ulici V. Javorku a zo

stredných škôl sú to DOŠ, SZŠ Žilina, ZSŠ Žilina – Bánová a ZSŠ Bytčica.

Žiaci ZŠ v Demjate pri výrobe recyklovaného papiera za asistencie

lektorky Ing. Dáši Lukáčovej.
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Z iných knižníc knižný dar získali knižnica nášho poľského partnera v projekte

Príroda nepozná hranice a Beskydská knižnica v Bielsko - Bialej.

Na základe prieskumu čitateľnosti darovaných publikácií sme zistili, že hlavne

v mestských knižniciach veľmi uvítali knižný dar s ekologickou tematikou, pretože

taký druh publikácií v knižniciach chýba, alebo ho majú v minimálnom množstve.

Požičiavané sú predovšetkým študujúcou mládežou, preto aj toto bol dôvod na

rozšírenie o novú cieľovú skupinu, školské knižnice.

2. Lesoochranársky čin roka

Začiatkom roka 2005 prebiehalo vyhodnotenie súťaže o najlepší lesoochranár-

sky čin, ktorý bol vykonaný v rokoch 2003 alebo 2004. Informácia o súťaži i sa-

motnom vyhodnotení bola však už uvedená v minuloročnej výročnej správe.

Súťaž o Lesoochranársky čin roka 2005 bola vyhlásená až začiatkom roka

2006 a o jej vyhodnotení bude informovať naša výročná správa za rok 2006.

3. Odborná a technická
pomoc diplomantom

Už druhý rok sme poskytovali po-

moc študentke odboru Biológia a geo-

grafia na Prírodovedeckej fakulte

UPJŠ v Košiciach Zuzane Grobaue-

rovej pri vypracovaní diplomovej práce

na tému Zmeny hydrologického reži-

mu koncových častí povodí v závislosti

od zmien hospodárskeho využívania

povodí. Táto práca sa zaoberá problé-

mom zmien v krajine a nesprávneho

využívania krajiny v povodí rieky Topľa v Prešovskom kraji, ktoré sú príčinou zvý-

šeného výskytu povodní v posledných rokoch. Závery diplomovej práce by mali

poukázať na najväčšie negatívne zásahy do povodia, ktoré spôsobujú zmeny v hyd-

rologickom režime krajiny a následné záplavy, čo má priamy dopad na život ľudí v

tejto oblasti. Túto diplomovú prácu, ktorá bude ukončená v roku 2006, odporučí-

me príslušným zodpovedným štátnym orgánom, miestnym samosprávam

a regionálnym mimovládnym organizáciám aktívnym v ochrane lesa a krajiny.

Diplomantka Zuzana Grobauerová pri mapovaní

povodia rieky Tople.
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4. Poskytovanie malých grantov na lesoochranárske aktivity
a uskutočňovanie vlastných projektov

V roku 2005 sme

spolu s naším poľským

partnerom, mimovládnou

organizáciou Stowarzys-

zenie „Olszówka“, po-

kračovali v uskutočňovaní

cezhraničného projektu

Príroda nepozná hrani-

ce. V tomto roku bola

jednou z hlavných aktivít

fotografická súťaž Prí-

rodné krásy Beskýd. Sú-

ťaž bola určená študen-

tom základných a stredných škôl v Žilinskom kraji. Cieľom súťaže bolo objavova-

nie a zachytávanie prírodných krás beskydskej krajiny mimo miest a obcí. Chceli

sme motivovať deti a mládež k vychádzkam a poznávaniu okolitých lesov a krajiny,

rozvíjať ich znalosti z pozorovania prírodných hodnôt vo svojom okolí a podporo-

vať myšlienky spoločnej ochrany prírody. Súťaž prebiehala paralelne aj na poľskej

strane hranice. Ocenené fotografie z oboch súťaží boli v máji 2005 prezentované

na spoločnej medzinárodnej výstave v poľskom meste Bielsko-Biala. Vďaka vyni-

kajúcej spolupráci so Žilinskou knižnicou bola potom výstava inštalovaná

v priestoroch knižnice,

kde ju mali možnosť

zhliadnuť návštevníci až

po dobu dvoch mesiacov,

a to v júni a v júli 2005.

Do súťaže prišlo 91

fotografií od 17 autorov

z 8 škôl. Hodnotiaca po-

rota zasadla v zložení

Dionýz Dugas - vydava-

teľ a fotograf, Fedor

Vico - výtvarník, Peter

Kalenský - fotograf, Jana

Strnádová - biologička a

Poľskí výhercovia fotosúťaže s Jacekom Zacharom na vernisáži

medzinárodnej fotovýstavy v Žilinskej knižnici.

Dvaja z poľských výhercov fotosúťaže pri svojich prácach.
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ochranárka, Ondrej Baláž - grafik a

amatérsky fotograf. Rozhodla o udelení

vecných cien v 3 kategóriách a tiež o vý-

hercovi hlavnej ceny súťaže, ktorú spon-

zoroval umelecký fotograf zo Žiliny.

V kategórii stredné školy prvú cenu a zá-

roveň aj hlavnú cenu získala Lenka Klu-

čárová a druhú Eva Ďurišová, obe

z Dievčenskej odbornej školy v Žiline.

Na treťom mieste sa umiestnila Simona

Vaščíková z Hotelovej školy v Žiline.

V kategórii 7. – 9. ročník základnej ško-

ly prvú cenu získal Adrián Grapa zo ZŠ

Krásno nad Kysucou, 2. cenu Prírodo-

vedný krúžok z tej istej školy a na treťom

mieste sa umiestnila Veronika Macáško-

vá zo ZŠ Zákopčie. V kategórii 4. – 6.

ročník základnej školy sme cenu udelili

„Dielni umelcov“ zo ZŠ Klin. Tri školy,

z ktorých prišlo najviac prác, získali

publikáciu environmentálnej výchovy a

lesnej pedagogiky a všetky zúčastnené

školy dostali pre sadu ekologických

publikácií pre svoje školské knižnice.

Jednou z ďalších činností projektu boli

vzdelávacie aktivity. Zorganizovali sme

11 prednášok pre vyše 400 poslucháčov,

prevažne z radov študentov, v Mestskej

knižnici v Námestove, Vihorlatskej kniž-

nici v Humennom, v Mestskej knižnici v

Stropkove, na základných školách v Lipa-

noch, Demjate, Raslaviciach, Košiciach a

na Bilingválnom gymnáziu v Sučanoch.

Naši odborní lektori, na ktorých prácu sú

vynikajúce ohlasy, sa venovali predovšet-

kým témam ochrany prirodzených lesov

a dravcov a náš lektor sa tiež zúčastnil

seminárov organizovaných našim poľským

partnerom.

Adrián Grapa preberá 1. cenu vo fotosúťaži v kat.

7.- 9. roč. ZŠ.

Študenti dobrovoľníci pri inštalovaní fotovýstavy.
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Pokračovanie rovnomenného projektu bolo podporené grantom z International

Visegrad Fund. Našimi partnermi v projekte bolo už spomínané Stowarzyszenie

„Olszówka“, WWF Maďarsko a ZO ČSOP Salamandr z ČR. V rámci neho

sme začiatkom septembra 2005 zorganizovali exkurziu pre 38 českých, poľských

a maďarských lesníkov do jedľovobukových lesov Slovenska. Počas nej sa predo-

všetkým zoznámili s prírode blízkym hospodárením Lesného závodu Smolnícka

Osada Lesnej správy Margecany v Hnileckej doline vo Volovských vrchoch. Zá-

sluhou skutočne zanietených lesníkov, predovšetkým pána Ladislava Alcnauera,

ktorý začal v týchto lesoch hospodáriť výberkovým spôsobom pred 15 rokmi, tu na

ploche 2000 hektárov

vzniká nádherný výberkový

les. Ťažba je zameraná len

na jednotlivé stromy, ktoré

sú buď ekonomicky najluk-

ratívnejšie alebo prekážajú

najkvalitnejším stromom

Ing. Erik Baláž lektoruje prednášku pre študentov stredných škôl v Mestskej knižnici

v Námestove.

Lesník Ladislav Alcnauer

predstavuje výberkové

hospodárenie v lesoch v Hnileckej

doline.
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v raste. Kvalitné stromy, ktoré majú stále veľ-

ké prírastky, nechávajú rásť do úctyhodných

rozmerov. Takéto lesy optimálne chránia bio-

logickú rozmanitosť a majú vysokú vodozádrž-

nú schopnosť. To všetko pri zlepšení ekono-

mických parametrov hospodárenia. Vďaka še-

trnému spôsobu ťažby sa les obnovuje priro-

dzene a náklady na jeho pestovanie výrazne

poklesli. Zvýšila sa aj celková produkcia dre-

va, v jednom poraste až na 14,7 m3 na hektár

za rok, pričom celoslovenský priemer je len 5

m3 dreva. Keď pred 15 rokmi lesný hospo-

dársky plán prikazoval vyťažiť holorubné pásy

v šírke 60 metrov, zvolil pán Alcnauer jemnej-

ší spôsob ťažby a predpísaný objem ťažby sa

mu podarilo naplniť aj bez veľkoplošných

výrubov. Les ostal lesom.

Ďalšie dva dni exkurzie lesníci pod vedením lektorov diskutovali v jedľobuči-

nách Čergova o ekologických väzbách v lese, o úlohe mŕtveho dreva či zložitosti

pôdnych procesov. Účastníci exkurzie sa zhodli, že model hospodárenia praktizo-

vaný v Hnileckej doline je lepší z ekonomického i z ekologického hľadiska. Mož-

nosti zmeny v prístupe k lesu nevidia v nových technológiách, ale hlavne v zmene

myslenia ľudí. Ako povedal pán Alcnauer, prírode blízke hospodárenie znamená

hospodárenie s citom a vzťahom k lesu.

Účastníci medzinárodnej exkurzie lesníkov v

lesných porastoch v Hnilickej doline.

Všetci účastníci medzinárodnej exkurzie spolu s lektormi v čergovských jedľobučinách na východnom

Slovensku.
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O dôležitosti prírode blízkeho hospodárenia tiež pojednáva brožúra Živý les.

Je výsledkom štúdie vzťahu medzi lesnými typmi a vtáčou diverzitou, ktorú v minu-

losti Nadácia Zelená nádej podporila. Štúdia jednoznačne poukazuje na zníženú

diverzitu monokultúrnych hospodárskych lesov a naopak. Brožúra zároveň obsahu-

je doporučenia pre udržateľné a prírode blízke hospodárenie v lesoch, za účelom

dosiahnutia ich zvýšenej biodiverzity. V rámci tohto projektu sme vydali reedíciu

slovenskej verzie brožúry a tiež jej preklad do poľského a maďarského jazyka. Bro-

žúra Živý les je distribuovaná v jednotlivých krajinách našimi partnermi projektu,

a to predovšetkým lesníkom a ochranárom.

V priebehu roka 2005 sme dostali jednu žiadosť o podporu pre účel založenia

spoločnosti, ktorá by sa zaoberala ponúkaním služieb v oblasti informácií. Nakoľko

takéto aktivity nadácia nepodporuje, doporučili sme žiadateľovi možnosti, kde by

sa mohol so svojou žiadosťou obrátiť.

5. Zelené stredisko

Najväčšou zmenou v roku 2005 je oficiálne zaregistrovanie nadačnej knižnice

na Ministerstve kultúry SR ako špeciálnej knižnice pod názvom Knižnica Nadácie

Zelená nádej. Špecializovaný odborný knižničný fond je predovšetkým zameraný

na publikácie s ekologickou tematikou, ktorý slúži diplomantom a doktorandom pri

vypracovávaní ich odborných prác, ktoré NZN podporuje v rámci jedného zo svo-

jich programov. Zároveň knižnica poskytuje priame výpožičky odborných publiká-

cií a poskytuje knižnično-informačné služby študentom, učiteľom, miestnym

občanom a širokej verejnosti z celého Slovenska.

2. cenu vo fotosúťaži v kat.

stredné školy získala Eva

Ďurišová za fotografiu

Otcova roľa.
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V tomto roku nám do knižničného fondu pribudlo úctyhodných 127 nových

publikácií. Z toho 60 veľmi kvalitných publikácií, hlavne noviniek z oblasti bioló-

gie a zoológie, v hodnote 29 349,- Sk sme zakúpili predovšetkým vďaka príspevku

z Ministerstva kultúry SR a grantu z programu Phare CBC. Z odborných kníh

sú to napríklad: Milana Gryndler a kol. - Mykorhizní symbióza, Jaroslav Flegr -

Evoluční biologie, Zdeněk Veselovský - Etologie, biologie chování zvířat,

Albert-László Barabási - V pavučine sítí, Konrad Lorenz – Takzvané zlo, John

D. Barrow – Konstanty přírody, Henry Hobhouse – Šest rostlin, které změnili

svět. Z atlasov nám do knižnice pribudli napríklad Atlas savců České a Slovenské

republiky autorov Jana Dungela, Jiřího Gaislera, Atlas ptáků České a Slovenské

republiky od Jana Dungela a Karla Hudeca, Atlas brouků od Vladimíra Pokor-

ného alebo Atlas hmyzu od Vladimíra Pokorného a Františka Šifnera.

Z encyklopédií sú to Encyklopédia poľovníctva od Jaroslava Červeného a tri

známe veľké encyklopédie Človek, Zem a Zviera.

Zvyšných 67 ks knižných prírastkov sme získali darom. Sú to napríklad publi-

kácie o chránených územiach ako Boubínsky prales, dar od Správy NP Šumava,

Šumava - NP rašelinišť, pralesů a kůrovce od Hnutí DUHA, Beskydy - Chráne-

ná území ČR Ostravsko od CHKO Beskydy a Desať mesiacov po víchrici v Tat-

rách, fakty a dokumenty, monografické štúdie NP, dar od Správy TANAPu.

Z cudzojazyčných kníh si veľmi ceníme publikáciu Neither God nor Devil. Ret-

hinking Qur Perception of Wolves, ktorú nám daroval Nick Allen z Kalifornie.

Poľskí účastníci exkurzie z Lesného závodu Ustroň Jaszowiec nám venovali knihu

Las wspólne dziedzictwo.

Z periodických publikácií nám do knižnice pribudol celý ročník časopisov Ves-

mír, Ochrana prírody Slovenska a Poľovníctvo a rybárstvo.

Knižnica Nadácie Zelená nádej v tomto roku tiež zakúpila knižnično - infor-

mačný systém pre malé a stredné knižnice, čo je profesionálny program na evido-

vanie knižničného fondu a výpo-

žičiek. Knižné publikácie boli

postupne ručne spracované a vlo-

žené do knižničného programu.

K 31. 12. 2005 sme mali zaevi-

dovaných 729 publikácií, ktoré

sú k dispozícii na požičanie

čitateľom z celého Slovenska.

3. cena v kat. stredné školy, Lúčne kvety

autorky Simony Vaščíkovej.
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POĎAKOVANIE
Srdečne ďakujeme všetkým jed-

notlivcom za sponzorské príspevky

v celkovej hodnote 76 077,- Sk.

Najväčšie príspevky sme dostali od

Ľuboša Leška z Chmeľovej, a to vo

výške 14 000,- Sk a od Mgr. Jozefa

Fialu z Vranova nad Topľou vo

výške 12 700,- Sk.

V roku 2005 nám darovali jed-

notlivci asignáciou 2% svojej zapla-

tenej dane 9 880,- Sk. Tieto finanč-

né prostriedky spolu so sumou

10 470,- Sk z roku 2004 boli použi-

té na nákup publikácií pre knižné

dary.

Vážime si pomoc všetkých, ktorí

nám nezištne pomáhali svojou dob-

rovoľníckou prácou. Prednášky lekto-

rovali Mgr. Jozef Fiala, Ing. Dáša

Lukáčová a Ing. Erik Baláž, ktorý

tiež poskytoval konzultácie občanom

v rámci Zeleného strediska, Ing. Juraj

Lukáč bol konzultantom diplomovej práce a Mgr. Janka Strnádová pomáhala pri

sadzbe materiálov. Za lektorovanie na seminároch nášho poľského partnera a za

všestrannú pomoc pri organizovaní fotografickej výstavy v Žilinskej knižnici ďaku-

jeme Petrovi Bánovcovi. Keď už spomíname výstavu, nesmieme zabudnúť vyjadriť

našu vďaku riaditeľke Žilinskej knižnice Mgr. Kataríne Šušoliakovej a jej celému

osadenstvu za poskytnutie priestorov a pomoc pri organizovaní vernisáže a pri in-

štalácii výstavy. Pri samotnom inštalovaní nám veľmi pomohli študenti zo Združe-

nej strednej školy Žilina-Bánová a na vernisáži študentky zo Združenej strednej

školy odievania a služieb. Za poskytnutie hlavnej ceny do fotosúťaže ďakujeme

umeleckému fotografovi Ivanovi Kelly Köhlerovi a za jednu z vecných cien firme

ZMK zo Žiliny. Publikácie environmentálnej výchovy nám pre školy do

fotosúťaže darovala Správa Národného parku Bavorský les z Nemecka.

Naša veľká vďaka patrí lesníkovi Ladislavovi Alcnauerovi za sprevádzanie po

lesoch, ktoré sú vzorovou ukážkou jeho 15-ročného úsilia hospodáriť tak, aby les

Mgr. Kataríne Šušoliakovej patrí naša veľká vďaka za

pomoc pri zorganizovaní fotovýstavy a vernisáže v

Žilinskej knižnici.
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ostal lesom. Tiež ďakujeme za príspevok o ekonomike hospodárenia jeho kolegovi

Ing. Františkovi Pisarčíkovi a vedeniu Odštepného závodu v Košiciach za umož-

nenie tejto exkurzie. Nábor a vybavovanie cesty českých a poľských lesníkov na

Slovensko mali úspešne v rukách Bc. Tomáš Myslikovjan a RNDr. Dana

Bartošová zo Správy CHKO Beskydy.

Pri zabezpečovaní prekladov

brožúry Živý les a jej distribúcii

nám pomáhali naši partneri, Jacek

Zachara zo Stowarzyszenia „Ol-

szówka“, Janusz Korbel z Poľska,

László Mathé z WWF Maďarsko

a ľudia zo ZO ČSOP Salamandr

a z CHKO Beskydy.

Naša srdečná vďaka patrí Ing.

Jozefovi Barcíkovi za sponzorské vy-

konanie auditu ročnej účtovnej zá-

vierky nadácie za rok 2005.

Z finančných prostriedkov

z grantov sme v roku 2005 mali od-

súhlasený príspevok 20 000,- Sk

z Ministerstva kultúry SR na dopl-

nenie knižničného fondu Knižnice

Nadácie Zelená nádej.

Bc. Tomáša

Myslikovjana z CHKO

Beskydy v ČR

sprevádza po

čergovských

jedľobučinách Mgr.

Janka Strnádová. Bol

to podnet pre následnú

medzinárodnú exkurziu

lesníkov.

Maďarskí lesníci a lektor Csaba Balász (tretí zľava) v

kalamitnej ploche na Čergove. László Mathé prvý zľava.
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Uchádzali sme sa tiež o grant z International Visegrad Fund na pokračovanie

medzinárodného projektu Príroda nepozná hranice. Získali sme grant vo výške

5000 EUR na organizovanie medzinárodnej exkurzie lesníkov do slovenských

jedľovobukových lesov a vydanie troch jazykových mutácií brožúry Živý les, z čoho

v tomto roku nám bolo preplatených 75 239,21 Sk.

Z grantov udelených v predchádzajúcich rokoch sme po ukončení projektu

podporeného z programu Phare CBC dostali poslednú splátku vo výške

137 648,32 Sk a tiež sme v roku 2005 využili služby v hodnote 20 000,- Sk po-

skytované 1. Slovenským neziskovým servisným centrom.

CIELE NA ROK 2006
V roku 2006 budeme pokračovať v organizovaní súťaže o Lesoochranársky čin

roka a fotografickej súťaže s následnou medzinárodnou výstavou. Plánujeme pre-

vziať súťaž o Lesoochranársku školu roka, ktorú doposiaľ organizovala naša part-

nerská organizácia Lesoochranárske zoskupenie VLK.

Budeme poskytovať služby Zeleného strediska a samozrejme bude dôležité za-

bezpečiť finančné prostriedky na chod jednotlivých programov.
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FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2005

VÝNOSY
Nezdaňovaná

činnosť
Sk

Zdaňovaná
činnosť

Sk

Predaj služieb 0 20 000

Úroky 0 163

Príspevky od iných organizácií 691 521 0

Príspevky od fyzických osôb 76 077 0

Príspevky z podielu zaplatenej dane 9 880 0

Celkom 777 478 20 163

NÁKLADY
Nezdaňovaná

činnosť
Sk

Zdaňovaná
činnosť

Sk

Spotreba materiálu 27 482 0

Cestovné 41 642 0

Služby 303 357 0

Mzdové náklady 243 607 20 000

Zákonné poistenie 89 205 0

Ostatné dane a poplatky 3 797 0

Dary 150 722 0

Ostatné 216 0

Celkom 860 108 20 000
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Náklady v členení na činnosť a správu nadácie

NÁKLADY
Programové

Sk
Na správu

Sk

Spotreba materiálu 25 704 1 778

Cestovné 41 356 286

Služby 238 211 65 146

Mzdové náklady 243 607 0

Zákonné poistenie 89 285 0

Ostatné 0 4 013

Dary 150 722 0

Celkom 788 885 71 223
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Súvaha k 31. 12. 2005

AKTÍVA Sk

Dlhodobý nehmotný majetok 92 000

Software 13 200

Pozemky 1 046 609

Drobný dlhodobý majetok 31 897

Tovar 16 821

Pokladnica 707

Banka 11 319

Pohľadávky 5 621

Náklady budúcich období 3 288

Aktíva celkom 1 221 462

PASÍVA Sk

Pôžičky 317 342

Dodávatelia 175 780

Zamestnanci 11 578

Zákonné poistenie 10 288

Výdavky budúcich období 433

Základné imanie 865 405

Nerozdelená strata - 76 897

Účet ziskov a strát - 82 467

Celkom 1 221 462
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