
VÝROČNÁ SPRÁVA

2006





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 mimovlád-

nych organizácií v tejto oblasti, vzdelávanie a výchova prostredníctvom poraden-

ských, 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

� Lesoochranárska škola roka

� Finančná, odborná a technická pomoc študentom, diploman-

tom a doktorandom pri ich odborných prácach na témy súvi-

siace s poslaním nadácie

� Uskutočňovanie vlastných projektov a poskytovanie malých

grantov na lesoochranárske aktivity

� 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

Jana Ivanková – programová asistentka (do 22. 10. 2006)

Externí pracovníci

Ing. Mária Hudáková – projektový koordinátor

Dobrovoľníci

Ľuboš Leško – vedenie účtovníctva

Mgr. Jana Strnádová – odborná lektorka

Ing. Erik Baláž – odborný lektor

Martin Valentovič – odborný lektor
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ÚVOD

Pri písaní tejto výročnej správy som mala dosť zmiešané pocity. Aby som bola

konkrétna, mám na mysli kapitolu o Lesoochranárskom čine roka. Tento ročník

súťaže bol totiž veľmi silný a vyhrali ho skutočné osobnosti, ľudia, odborníci vo svo-

jom odbore, ktorí pre ochranu lesov urobili mimoriadne veľa. Svojou prácou búrali

dlhodobé mýty a zabehané konvencie, ktoré neberú do úvahy žiadne nové vedecké

poznatky.

Dvaja z ocenených boli nie náhodou práve zo Správy Tatranského národného

parku. Vďaka ich snaženiu a obetavej práci pri presadzovaní kontroverzne vníma-

nej myšlienky prirodzeného vývoja, na časti tohto nášho najstaršieho národného

parku mali vzniknúť dostatočne veľké skutočne chránené územia bez ťažby a poľov-

níctva. Ochranárska komunita sa mohla tešiť, že to bude konečne park zodpoveda-

júci medzinárodným kritériám národných parkov, že konečne uznáme, že príroda

je silnejšia ako človek a budeme s úctou a pokorou sledovať, čo na týchto územiach

bez ďalšieho zásahu človeka vytvorí. Privítali to aj všetci tí, pre ktorých je ešte stále

tento národný park oázou ticha a pokoja a tešili sa z toho, že aj ďalšie generácie

budú nám vďačné za skúsenosť, keď budú môcť na vlastné oči sledovať, ako sa pri-

rodzenou cestou rodí nový les. Veterná smršť v roku 2004 dala Tatrám novú prí-

ležitosť, tak, ako už aj v minulosti. Predtým táto šanca ostala nevyužitá, teraz tu

bola ďalšia. Prelomové rozhodnutia riaditeľa Správy TANAPu ponechať časti

územia na prirodzený vývoj, napriek tzv. kalamitám rôzneho druhu, ocenila aj

medzinárodná porota, ktorá udelila riaditeľovi Správy TANAPu prvé miesto

v súťaži a ďalšiemu odbornému pracovníkovi Správy TANAPu, lesníkovi, tretie

miesto.

Posunuli sme sa o rok ďalej a zároveň o obrovský krok vzad. Z ocenených od-

borníkov sa pomaly stali diletanti, riaditeľ už nie je riaditeľom, návrhy novej zoná-

cie národného parku boli zmietnuté zo stola jedným šmahom a myšlienka pone-

chania aspoň už len doslova zopár percent vzácnych častí našich Tatier na prírodu

je považovaná priam za zločin. Počúvajúc nezmyselné hrozby, že nám lykožrút zo-

žerie celé Slovensko, aby sme sa už triasli, že nám zožerie ešte aj izbové smreky

v našich obývačkách.

Nie som lesník, ale zatiaľ mám zdravý rozum a otvorenú myseľ. Stačilo mi pre-

čítať si o praktických výsledkoch nezasahovania do prirodzeného vývoja v častiach

národných parkov, ktoré boli postihnuté veternou smršťou, aby som sa presvedčila,

že to nie je utópia. Ale keď už hrozby zožratia celého Slovenska lykožrútom vychá-

dzali z úst našich najvyšších vládnych predstaviteľov, keď som sa od nich dozveda-
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la, že Národný park Bavorský les v Nemecku má len obrovské hnedé lesy a my

predsa chceme Tatry zelené, využila som možnosť presvedčiť sa o zožratých

bavorských lesoch na vlastné oči.

Nestalo sa. Videla som územia, ktoré boli ponechané po veternej alebo lyko-

žrútovej tzv. kalamite na samovývoj. Tieto územia boli rôzne staré, od 3 do 24 ro-

kov. To, čo som tam videla, predčilo všetky moje očakávania. Neskutočná paleta

farieb, kde jednoznačne prevládali všetky odtiene zelenej. V tieni toho hnedého

lesa totiž vyrastal nádherný, hustý, neskutočne rôznorodý, prirodzený les. Les, aký

ľudská ruka nikdy nevytvorí. Chodila som s údivom, úctou a pokorou.

Ako je možné, že toto nechcú vidieť aj naši vládni predstavitelia, zástupcovia

štátnej ochrany prírody a tatranskí lesníci? Prečo nás strašia neexistujúcou hroz-

bou? Ako si to vôbec môžu dovoliť? A čo je vlastne za tým všetkým?

Jedno mi je však po návšteve Národného parku Bavorský les úplne jasné. V

Tatrách nejde o les.

Ing. Mária Hudáková
správkyňa nadácie
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„Hnedý“ les v Národnom parku Bavorský les ponechaný 24 rokov na prirodzený vývoj.



ČINNOSŤ NADÁCIE V ROKU 2006

Knižné dary

V roku 2006 sme knižné dary obecným a mestským knižniciam v podhorských

oblastiach neposkytovali.

Knižný dar ekologických publikácií v hodnote 508,- Sk sme však venovali Rá-

diu Regina, a to na ceny pre poslucháčov zapojených do rôznych kvízov.

Lesoochranársky čin roka

Tento, v poradí už siedmy ročník bol najsilnejším v celej histórii konania súťa-

že. Do súťaže prišlo 12 nominácií na lesoochranárske skutky jednotlivcov, ktoré

boli vykonané v roku 2005, alebo na dlhodobú činnosť, ktorej pozitívny dopad na

les je stále zreteľný. Päť nominácií bolo zo Slovenska a po dve nominácie prišli z

Čiech, Poľska a Maďarska. Medzi nominovanými boli lesníci, pracovníci štátnej

ochrany prírody, vedeckí pracovníci, zástupcovia mimovládnych organizácií, ale aj

novinár.
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Charizmatickí výhercovia súťaže o Lesoochranársky čin roka 2005,

zľava Ing. Karol Kaliský, Ing. Tomáš Vančura a Ladislav Alcnauer.



O umiestnení rozhodovala deväťčlenná medzinárodná porota, ktorá mala pri

svojom rozhodovaní neľahkú úlohu. Nakoniec, po štyroch predchádzajúcich roční-

koch, kedy medzi ocenenými boli vždy Česi alebo Poliaci, vyšli z tejto konkurencie

víťazne práve traja Slováci.

Prvé miesto získal Ing. Tomáš Vančura, riaditeľ Správy TANAPu, za prelo-

mové rozhodnutia v histórii ochrany prírody na Slovensku v súvislosti s tvorbou zo-

nácie TANAPu a spracovaním vetrovej kalamity z roku 2004. Ich dôsledkom je

vznik rozsiahlych území národného parku ponechaných na prirodzený vývoj aj na-

priek kalamitám rôzneho druhu, teda území so skutočnou ochranou bez ťažby a

poľovníctva.

Na druhom mieste sa umiestnil Ladislav Alcnauer, lesník, Lesný obvod Smol-

nícka Osada, Lesnej správy Margecany (LESY SR, š.p.), za radikálnu zmenu v

spôsobe hospodárenia na 2000 hektároch lesov v Hnileckej doline. Zavedením

a dlhodobým presadzovaním prírode blízkeho hospodárenia sa mu podarilo skĺbiť

ekonomické požiadavky na les so zachovaním jeho biologickej rozmanitosti a

vodozádržnej schopnosti.

Hospodárske lesy, nad ktorými drží svoju ochrannú otcovskú ruku vyzerajú tak,

ako ani mnohé štátne prírodné rezervácie. Ani známka po holoruboch a na pribli-

žovacích linkách rastie krásne zmladenie. Keby neboli označené, tak ich nik ne-

zbadá. Je veľmi potešujúci fakt, že už aj predstavitelia vrcholového manažmentu

štátnych lesov si všimli tieto ukážkové výsledky práce pána Alcnauera a organizujú

do týchto lesov exkurzie pre svojich lesných hospodárov.

Tretie miesto obsadil Ing. Karol Kaliský, odborný pracovník Správy TANA-

Pu, za dlhodobé presadzovanie novej koncepcie ochrany prírody TANAPu, kon-

troverzne vnímanej myšlienky prirodzeného vývoja, ktoré si vyžiadalo množstvo

diskusií nielen s lesníkmi a orgánmi štátnej správy, ale aj s pracovníkmi parku.

Ceny, a to finančné odmeny vo výške 8000, 5000 a 3000 korún, boli víťazom

súťaže odovzdané na tlačovej konferencii dňa 18. 7. 2006 na Slovenskom syndiká-

te novinárov v Prešove. Ceny im odovzdali zástupcovia poroty - Mgr. Peter Gogo-

la, hovorca štátneho podniku Lesy SR a Jacek Zachara z poľskej orgzanizácie

Stowarzyszenie „Olszówka“ a správkyňa nadácie. Súčasťou ocenenia boli aj kniž-

né dary, ktorých sponzorom bolo LZ VLK. O tom, že tento ročník bol skutočne

veľmi silný, svedčil aj záujem médií na tlačovej konferencii.
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Lesoochranárska škola roka

Záštitu nad štvrtým ročníkom tejto súťaže pre stredné a základné školy na Slo-

vensku, ktorú doposiaľ organizovalo Lesoochranárske zoskupenie VLK, prevzala

Nadácia Zelená nádej a štátny podnik LESY SR. LZ VLK naďalej ostáva spo-

luorganizátorom tejto súťaže. V čase od 1. apríla do 19. mája 2006 sa školy mali

možnosť zapojiť do činností spojených s poznávaním a ochranou lesov. Cieľom tej-

to akcie je rôznymi formami upozorniť na cenné lesy (chránené i nechránené)

v okolí škôl, na rozdiely medzi prirodzenými a umelými lesmi, na súvislosti medzi

nadmerným vyrubovaním lesov a následkami a na možnosti pomoci lesom.
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Žiaci ZŠ v Turzovke počas odovzdávania cien víťaznej základnej

škole a Študenti Gymnázia v Sučanoch počas príhovorov

organizátorov a zástupcu mesta Sučany.



Dostali sme 41 prihlášok, z čoho bolo 6 zo stredných a 37 zo základných škôl.

Boli veľmi rôznorodé, kým niektoré obsahovali len výpočet činnosti alebo len vý-

tvarné práce, v iných boli aj fotografie z aktivít a ukážky prác žiakov. Školy organi-

zovali rôzne terénne akcie, exkurzie s lesníkmi a pracovníkmi štátnej ochrany príro-

dy a akcie v spolupráci s mimovládnymi organizáciami.

Do akcie Kúp si svoj strom Lesoochranárskeho zoskupenia VLK sa v rámci

súťaže zapojilo 13 základných a 7 stredných škôl, ktoré prispeli k zvýšeniu vyzbie-

raných príspevkov na záchranu prirodzených lesov sumou 27 600,- Sk.

Porota, ktorá pozostávala zo zástupcov nadácie, štátneho podniku LESY SR

a LZ VLK, mala neľahkú úlohu, keďže kvalitných prihlášok so zaujímavými akti-

vitami bolo viac. Nakoniec rozhodlo kritérium čo najväčšej zapojenosti a samostat-

nosti študentov, kreativita a hlavne záujem žiakov o veci verejné a ich

ovplyvňovanie.

Víťazom v kategórii základných škôl sa stala ZŠ v Turzovke. Porotu zaujala

predovšetkým monitorovacia činnosť v lesoch. Žiaci v rámci témy Kalamita a naše

lesy počas celého roka sledovali a robili fotodokumentáciu prirodzeného odlesne-

nia zavineného prírodnými živlami. Na vychádzkach si všímajú zmeny v ekosysté-

me v dôsledku odlesňovania, sledujú čierne skládky v lesoch, vypaľovanie trávy

a tieto problémy sú na ich podnet vysielané v Turzovskej televízii. Fotodokumentá-

ciu zachytávajúcu tieto negatívne prejavy dávajú k dispozícii aj na Mestský úrad.

Podporili zbierku Kúp si svoj strom a robili rôzne projekty v rámci informatiky,

prírodopisu a výtvarnej výchovy. Starajú sa o zelený areál školy, robia zber papiera

a plastov a celoročne triedia na škole odpad do estetických žiakmi pomaľovaných

košov. Školu zdobia nástenky s prácami žiakov Príroda okolo nás a na tému Stro-

my. Odmenou za ich snahu im bola tona recyklovaných zošitov, ekologické publi-

kácie a hry, ktorú im odovzdali zástupcovia organizátorov dňa 28. júna 2006

v areáli ich školy.

Víťazom v kategórii stredných škôl sa stalo Gymnázium bilingválne anglicko –

slovenské Milana Hodžu v Sučanoch. Porotu jednoznačne najviac zaujala samo-

statnosť študentov, a to tak pri ich konkrétnych aktivitách, ako aj pri podaní pri-

hlášky. Majú zavedený separovaný zber do farebných škatúľ a dokonca žlté vedier-

ka na bio-odpad, ktoré končia denne na školskom komposte. Sami robia celoročnú

osvetu v oblasti ekológie a environmentalistiky pre žiakov a učiteľov formou pred-

nášok, exkurzií a násteniek. V apríli a máji 2006 pomáhali na infostánku LZ

VLK pre verejnosť v Prievidzi, zorganizovali vlastný infostánok a zbierku na zá-

chranu prirodzených lesov v Martine a exkurziu s ornitológom a botanikom po
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okolí Sučian. Na škole pripravili nástenku s lesoochranárskou tematikou, video-

projekciu filmu Divoké Karpaty a zorganizovali zbierku Kúp si svoj strom. Odme-

nou za ich celoročnú prácu im bol živý koncert skupiny SKA2TONICS dňa 28.

júna v Kultúrnom dome v Sučanoch.

Knižným darom boli odmenené aj ZŠ na Východnej ulici v Trenčíne, ZŠ na

ulici Čsl. Armády v Prešove a niektorí jednotlivci, ktorí zaujali svojimi výtvarnými

prácami. Všetky zúčastnené školy získali rôzne publikácie a letáky a základné ško-

ly aj spoločenskú hru Výlet do Lesníckeho skanzenu, ktoré sponzorovali LESY

SR, š. p. a LZ VLK.

Keďže nás svojimi aktivitami zaujali viaceré ZŠ, vybrali sme tie najlepšie,

z ktorých sa po troch žiakoch s pedagógom zúčastnilo 3-dňového výletu do lesov

v okolí Čierneho Balogu. K víťazovi sa pridali ZŠ na Letnej v Poprade, ZŠ

v Ratkovej, ZŠ v Helcmanovciach a ZŠ 1.– 4. r. s MŠ v Čimhovej, ktorá prekva-

pila svojou ochranárskou osvetou zameranou aj na rodičov žiakov. Ubytovanie

a stravu mali zaistenú v chate Sviniarka patriacej štátnemu podniku LESY SR

a celým pobytom ich sprevádzal jeho hovorca Mgr. Peter Gogola. Každý deň mali

zabezpečený iný program. Prvý deň ich čarovným svetom rastlín previedol lektor

Martin Valentovič, druhý deň ich čakal celodenný výlet do lesníckeho skanzenu

v sprievode lesných pedagógov a tretí deň im o vlkoch, ktorých sa netreba báť, po-

rozprávala lektorka Mgr. Jana Strnádová.
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Svetom rastlín sprevádzal žiakov a pedagógov na vychádzke v okolí

Čierneho Balogu Martin Valentovič.



Najaktívnejší študenti zo strednej školy spolu so svojím pedagógom navštívia

NP Bavorský les v Nemecku v roku 2007. Okrem už spomínaného víťaza sú to:

Evanjelické lýceum z Bratislavy, Združená stredná škola poľnohospodárska v Bar-

dejove a Združená hotelová a obchodná škola v Liptovskom Mikuláši.

Odborná a technická pomoc pri odborných prácach

V tomto roku nadácia nepodporovala žiadneho diplomanta ani doktoranda.

Uskutočňovanie vlastných projektov a poskytovanie malých
grantov na lesoochranárske aktivity

V roku 2006 sme realizovali projekt Súťaže a fotografie k poznaniu a ochrane

lesov, ktorý bol podporený Nadáciou Ekopolis a austrálskou organizáciou Rainfo-

rest Information Center. Okrem našej programovej aktivity, a to súťaže o Lesooch-

ranársky čin roka, sme v rámci tohto projektu začali organizovať súťaž o Lesooch-

ranársku školu roka a pripravovať organizovanie výstavy Stromoví ľudia, fínskych

fotografiek Sanni Seppo a Ritvy Kovalainen na Slovensku, s jej putovaním ďalej

do Čiech a Poľska.
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Súčasťou tohto projektu bolo aj zorganizovanie 2. ročníka fotografickej súťaže

Príroda nepozná hranice. Súťaže prebiehali paralelne na poľskej a slovenskej stra-

ne hranice a boli určená študentom základných a stredných škôl. Mladí fotografi

zo Žilinského kraja tak mohli objavovať a zachytávať prírodné krásy voľnej prírody

vo svojom regióne.

O ceny sa uchádzalo 88 fotografií od 23 autorov. Rozhodovala 4-členná poro-

ta, ktorej členom bol aj známy výtvarník a karikaturista Fedor Vico. Vzhľadom na

vyrovnanú úroveň v niektorých kategóriách porota rozhodla o udelení viacerých

cien.

V kategórii stredné školy bolo udelených 5 cien. Prvé miesto obsadila Lenka

Krasulová a Marta Ježíková, druhé, Mária Stasinková a tretie miesto patrí Petrovi

Veselkovi a Michalovi Mešťaníkovi. Prví štyria sú z Gymnázia v Turzovke a Meš-

ťaník je z Gymnázia P. O. Hviezdoslava z Dolného Kubína.

Jedine v kategórii 7. – 9. roč. ZŠ boli udelené tri ceny, a to Erikovi Bielčikovi

za 1. miesto a Dominike Marcovej za druhé miesto, obaja zo ZŠ v Turzovke.

Tretie miesto získal Peter Koza zo ZŠ Oščadnica.
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Mária Stasinková z Gymnázia v Turzovke si prebrala 2. cenu za

fotografiu Cesta z rúk správkyne nadácie Ing. Márie Hudákovej a

zástupcu poľského partnera Jaceka Zacharu.



V kategórii 4. – 6. roč. ZŠ porota rozhodla o 4 cenách. Prvé dve miesta ostali

tiež na ZŠ v Turzovke, prvú cenu získal Vladko Nekoranec a druhú Klára Fin-

drová. Tretia cena putovala Lenke Stromkovej zo ZŠ na ul. Čsl. armády v

Liptovskom Mikuláši.

Čo sa týka miest, tak jednoznačne to v tomto ročníku súťaže vyhrala Turzovka.

Akoby sa tam roztrhlo vrece s mladými fotografmi.

S našim poľským partnerom sme tiež spolupracovali na vydaní poľsko-sloven-

ského farebného bulletinu k výstave, ktorý obsahuje poľské i slovenské ocenené fo-

tografie. Bol k dispozícii návštevníkom medzinárodnej poľsko-slovenskej výstavy,

ktorej slovenská časť obsahovala okrem ocenených 12 fotografií aj ďalších 33 prác.

Na jej vernisáži v knižnici v Bielsko-Bialej sa dňa 13. 9. 2006 zúčastnila aj Jana

Ivanková za nadáciu.

Výstavu sme potom presunuli do Žilinskej knižnice, kde dňa 3. 10. 2006 si

vecné ceny v hodnote 5 586,- Sk prevzali slovenskí výhercovia súťaže. Okrem jed-

notlivcov, ceny získali aj Gymnázium, ZŠ a Centrum voľného času v Turzovke,

odkiaľ bol najväčší počet účastníkov súťaže. Po dve umelecké fotografie pre výher-
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Lenka Krasulová: Šedivý a holohlavý, 1. cena v kat. stredné školy.



cov prvých cien darovali do súťaže umelecký fotograf Ivan Kelly Köhler zo Žiliny

a vydavateľ a fotograf Dionýz Dugas z Prešova. Na vernisáži sa zúčastnil aj Jacek

Zachara zo Stowarzyszenia „Olszówka“ aj so skupinkou ocenených výhercov

súťaže v Poľsku. Výstava bola v knižnici do 4. 11. 2006.

Keďže záujem o výstavu prejavila aj Kysucká knižnica v Čadci, neplánovane

putovala v spolupráci s Kysuckým osvetovým strediskom v Čadci do Kysuckej

knižnice. Tu si ju mohli návštevníci pozrieť od 13. 11. do 24. 11. 2006.

Zároveň sme v spolupráci s Kysuckým osvetovým strediskom zorganizovali dňa

6. 11. 2006 dve prednášky lektora Ing. Erika Baláža o lesoch a medveďoch pre

žiakov zo ZŠ v Čiernom pri Čadci.

So Stowarzyszeniem „Olszówka“ sme v rámci ich projektu spolupracovali na

vydaní ďalšej poľsko-slovenskej, veľmi peknej a reprezentatívnej publikácie Przyro-

da Euroregionu Beskidy/Príroda Euroregiónu Beskydy. Je o prírodnom dedičstve

Západných Beskýd, ale zamýšľa sa aj nad pretrvávajúcimi hrozbami, ktoré ich ni-

čia.

V priebehu roka 2006 sme nedostali žiadnu grantovú žiadosť.
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Vladko Nekoranec: Ticho v zime, 1. cena v kat. 4. - 6. roč. ZŠ.



Zelené stredisko

Počas roka 2006 sme oslovili čita-

teľov, ktorí mali dlhodobo požičané

publikácie z našej nadačnej knižnice

a požiadali ich o vrátenie. Predovšet-

kým vďaka týmto vráteným publiká-

ciám sa nám tak ku koncu roka 2006

zvýšil knižničný fond zo 729 na 787

publikácií.

Do knižnice nám pribudol ďalší

ročník vynikajúceho českého časopisu

Vesmír, celý ročník britského časopisu

BBC Wildlife Magazine a mesačníka

Lesník, ktorý vydávajú slovenské štát-

ne lesy. Zakúpili sme tiež knihu Lesy

Slovenska, ktorú vydalo Lesnícke ná-

rodné centrum. Darom sme získali niekoľko brožúr v poľštine od Stowarzyszenia

„Olszówka“. David Storch nám daroval publikáciu Úvod do současné ekologie,

ktorú napísal spolu so Stanislavom Mihulkom a Ľudovít Šurina, lesný pedagóg

a polesný vo výslužbe zasa svoju knihu Aby večne šumeli lesy.
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Dominika Marcová: Odraz vo vode, 2. cena v kat. 7. - 9. roč. ZŠ.

Michal Mešťaník: Pohľad zdola,

3. cena v kat. stredné školy.



STAROSTLIVOSŤ
O MAJETOK

Na lesných pozemkoch vo vlast-

níctve nadácie v Strážovských vrchoch

sa v roku 2006 nevykonávala žiadna

ťažba ani iné činnosti. Je to v súlade

s lesným hospodárskym plánom na

decénium 2005 – 2014, kde na zá-

klade nášho návrhu je vo všetkých les-

ných porastoch o celkovej rozlohe

5,89 ha predpis „bez zásahu“. O po-

zemky sa stará ako užívateľ LZ

VLK, ktorého členovia územie

monitorujú a dozerajú na

bezzásahovosť.

Podniku LESY SR, š. p. sme

pripomenuli našu žiadosť o výmenu

lesných pozemkov v lokalitách Škripov a Javorinka za iné, ktoré by sa nachádzali

v blízkosti Súkromnej prírodnej rezervácie Rysia. Cieľom tejto výmeny je, aby toto

chránené územie mohlo byť rozšírené o rozlohu pozemkov vo vlastníctve nadácie.

V októbri sme dostali odpoveď, že zámena pozemkov je podľa metodického poky-

nu MP SR zo dňa 5. 5. 2005 možná formou vzájomného odpredaja.

V súčasnosti je však tento proces pozastavený a neuskutočňuje sa.

POĎAKOVANIE

V prvom rade sa chceme poďakovať všetkým jednotlivcom za ich finančné prí-

spevky v celkovej výške 46 109,- Sk. Najviac nám prispeli Róbert Vico z Prešova,

a to sumou 22 219,- Sk a Mgr. Pavol Richtárik z Bratislavy sumou 16 000,- Sk.

Z asignácie 2% dane sme získali 10 120,- Sk, ktoré boli použité v rámci kniž-

ničného programu. Všetkým patrí naša veľká vďaka.

Musíme sa však srdečne poďakovať aj všetkým tým, ktorí prispeli vecnými dar-

mi, svojou dobrovoľníckou prácou a svojím časom. V prvom rade naše poďakova-

nie smeruje k Ľubošovi Leškovi za dobrovoľnícke vedenie účtovníctva nadácie.
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SPR Rysia.



Ďakujeme tiež všetkým členom troch odborných porôt, ktoré posudzovali súťaže o

Lesoochranársky čin roka, Lesoochranársku školu roku a fotosúťaž bez nároku na

finančnú odmenu.

Lesoochranárskemu zoskupeniu VLK ďakujeme za knižné dary pre súťažia-

cich v prvých dvoch súťažiach a štátnemu podniku LESY SR za nákup tony re-

cyklovaných zošitov a ich dovoz, za knižné dary a hry pre zúčastnené školy, za po-

skytnutie ubytovania a zabezpečenie stravy pre účastníkov exkurzie v Čiernom Ba-

logu. Najväčšiu zásluhu na tejto pomoci má určite hovorca štátnych lesov, Mgr.

Peter Gogola. Za lektorovanie prednášok ďakujeme Ing. Erikovi Balážovi, Mgr.

Janke Strnádovej, Martinovi Valentovičovi a lesným pedagógom za sprevádzanie

účastníkov exkurzie v lesníckom skanzene. Vážime si dobrovoľnícku prácu členov

LZ VLK, ktorí monitorujú lesy vo vlastníctve nadácie, aby režim bezzásahovosti

nebol nejakou nelegálnou aktivitou narušený.

Žilinskej knižnici a jej pracovníkom patrí naša úprimná vďaka za poskytnutie

priestorov a pomoc pri organizovaní vernisáže a samotnej výstavy. Za poskytnutie

priestorov ďakujeme tiež Kysuckej knižnici v Čadci a hlavne Mgr. Tomášovi Mi-

kolajovi z Kysuckého osvetového strediska v Čadci, ktorý má hlavnú zásluhu na

tom, že sa fotografická výstava uskutočnila aj tu. Prevoz výstavy zabezpečil náš

poľský partner a tiež nám chlapci pomohli pri jej inštalácii v Žiline. Veľmi si váži-

me vecné ceny, ktoré do súťaže darovali umelecký fotograf Ivan Kelly Köhler a

fotograf a vydavateľ Dionýz Dugas.

Za knižné dary pre nadačnú knižnicu ďakujeme Davidovi Storchovi a Ľudoví-

tovi Šurinovi a Francoisovi van Meleubekemu za celý ročník BBC Widlife Maga-

zine.

Naša srdečná vďaka patrí Ing. Jozefovi Barcíkovi za vykonanie auditu ročnej

účtovnej závierky nadácie za rok 2006 bez nároku na finančnú odmenu.

V roku 2006 sa nám podarilo získať grant vo výške 130 700,- Sk z Nadácie

Ekopolis na podporu nášho projektu Súťaže a fotografie k poznaniu a ochrane le-

sov. Na účet sme dostali prvú splátku vo výške 87 400,- Sk. Tento projekt podpo-

rila tiež austrálska organizácia Rainforest Information Center sumou 87 687,- Sk.

Z projektov, ktoré boli ukončené v predchádzajúcom roku, nám Medzinárodný

Višegrádsky fond preplatil poslednú faktúru vo výške 113 316,- Sk za vydanie

brožúry Živý les v slovenskom, maďarskom a poľskom jazyku a Nadácia Ekopolis

nám poslala poslednú splátku grantu vo výške 9 000,- Sk na ukončený projekt

Podpora riešenia problémov ochrany lesov v podhorských obciach severného Slo-

venska. Všetkým sponzorom veľmi pekne ďakujeme.
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CIELE NA ROK 2007

V roku 2007 budeme hlavne pokračovať v organizovaní súťaží o Lesoochra-

nársky čin roka a Lesoochranársku školu roka, v rámci ktorej zorganizujeme tiež

exkurziu do Národného parku Bavorský les. Zvážime aj pokračovanie fotografic-

kej súťaže a výstavy, ktorá by sa však konala už len na našom území, keďže náš

poľský partner ďalej v organizovaní tejto súťaže v Bielsko-Bialej už nepokračuje.

Budeme sa venovať organizovaniu nádhernej výstavy fínskych fotografiek s názvom

Tree People (Stromoví ľudia).

Naďalej chceme rozširovať knižný fond nadačnej knižnice a poskytovať služby

Zeleného strediska a budeme hľadať možnosti získania finančných prostriedkov na

naše jednotlivé programy.
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FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2006

VÝNOSY
Nezdaňovaná

činnosť Sk

Zdaňovaná
činnosť Sk

Príspevky od iných organizácií 296 203 0

Príspevky od fyzických osôb 46 109 0

Príspevky z podielu zaplatenej dane 10 120 0

Úroky 0 69

Kurzové zisky 0 3 471

Spolu 352 432 3 540
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NÁKLADY
Nezdaňovaná

činnosť Sk

Zdaňovaná
činnosť Sk

Spotreba materiálu 123 986 0

Cestovné 5 174 0

Služby 92 572 0

Mzdové náklady 67 507 0

Zákonné poistenie 23 803 0

Dane a poplatky 5 291 0

Dary 32 069 0

Odpisy majetku 45 793 0

Ostatné náklady 87 0

Spolu 396 282 0

Náklady v členení na činnosť a správu

NÁKLADY Programové Sk Na správu Sk

Spotreba materiálu 122 530 1 456

Cestovné 5 065 109

Služby 81 411 11 161

Mzdové náklady 56 925 10 582

Zákonné poistenie 14 064 9 739

Dane a poplatky 0 5 291

Dary 32 069 0

Odpisy majetku 32 593 13 200

Ostatné náklady 0 87

Spolu 344 657 51 625
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Súvaha k 31. 12. 2006

AKTÍVA Sk

Dlhodobý nehmotný majetok 92 000

Pozemky 1 046 609

Tovar 6 034

Pokladnica 2 569

Banka 10 040

Pohľadávky 464

Poskytnuté preddavky 1 320

Preddavok na daň 7 865

Príjmy budúcich období 5 034

Spolu 1 171 935

PASÍVA Sk

Pôžičky 314 343

Dodávatelia 177 100

Zákonné poistenie 5

Výdavky budúcich období 7 433

Výnosy budúcich období 7 323

Základné imanie 865 405

Hospodársky výsledok v schvaľovaní -82 467

Nerozdelená strata - 76 897

Účet ziskov a strát -40 310

Spolu 1 171 935
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