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Verejnoprospešný účel nadácie

Verejnoprospešným účelom nadácie je podpora ochrany životného prostredia

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

poradenských, publikačných, výchovno-osvetových, kultúrno-spoločenských

a konkrétnych manuálnych aktivít.

Hlavné programy

� Poskytovanie knižných darov knižniciam v podhorských ob-

lastiach

� Lesoochranársky čin roka

� Lesoochranárska škola roka

� Finančná, odborná a technická podpora študentov, diplo-

mantov a doktorandov pri odborných prácach

� Uskutočňovanie vlastných projektov

� Zelené stredisko – knižnica, konzultácie a poradenstvo
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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

Externí pracovníci

Ing. Mária Hudáková – projektový koordinátor

Dobrovoľníci

Ľuboš Leško – vedenie účtovníctva

Mgr. Jana Strnádová – odborná lektorka
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ÚVOD

Nič sa nezmenilo.

Nič sa nezmenilo v lesoch Čergova od júna 1992, kedy na pozvanie Nadácie

Zelená nádej tam zavítal ekológ, biológ, lesník, odborník na udržateľné lesníctvo,

autor vyše 200 odborných článkov a publikácií Chris Maser. Prednášal na medzi-

národnej konferencii v Prešove, lektoroval prednášky pre verejnosť i študentov

a predovšetkým sa bol pozrieť na čergovské lesy, ktorých ochrana bola v začiatkoch

existencie nadácie jej kľúčovou aktivitou.

Venoval nám text Kdybych byl vrchním lesníkem na Čergově, ktorý predniesol

aj na spomínanej konferencii, ktorý je súčasťou jeho knihy Přeměněný les vydanom

vo vydavateľstve ABIES a ktorý, žiaľ, v časoch, kedy sa plánovaná ťažba na Čer-

gove zvýšila trojnásobne, nestratil ani trochu na svojej aktuálnosti, skôr naopak.

Tu je z neho krátky úryvok:

Závěrem

Mám pro vás varování. Jakmile začnou být ekologické principy ovlivňovány

ekonomickými zájmy, je snadné ztratit správné ekologické hledisko.

Kupříkladu mi jeden lesník řekl, že bylo zapotřebí zmýtit všechny lesy metodou

holé seče a nahradit je smrkovými monokulturami. Zeptal jsem se, proč to bylo

nutné. Neviděl jsem žádný důvod pro těžbu starých stromů holosečí a stejně tak

jsem nenacházel důvod pro sázení smrků v řadách. Bylo to prostě jen rozhodnutí

určitých lidí, kteří chtěli maximalizovat rychlé ekonomické zisky.

Lesník mi pak řekl, že holoseč byla nezbytná, protože svahy byly pro těžbu

koňmi příliš strmé. Tento výrok je obzvláště zajímavý, poněvadž koně se používaly

k lesní těžbě po desítky let před tím, než se staly dostupnými řetězové pily a ná-

kladní automobily. A tak jsem se znovu zeptal, proč nemohly být využity koně. Na

všech holinách, jež jsem tady viděl, by byla těžba koňmi snadná. Dříve jsem praco-

val na dobytkařské farmě vysoko ve Skalnatých horách ve Spojených státech. Jsou
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to hory, jež jsou velmi příkré. A tak vím, co dobrý kůň dokáže. Lidé, kteří si váží

svých koní a umí s nimi spolupracovat, dokáží úžasné věci.

Kdybych byl vedoucím lesníkem na Slovensku, mou první povinností by bolo

chránit půdu. Abych mohl půdě poskytnout co nejlepší ochranu, mou hlavní zása-

dou by bylo, že svahy příliš strmé pro těžbu koňmi jsou z důvodu potenciální eroze

příliš strmé pro jakoukoliv těžbu. Mou druhou povinností by bylo chránit kvalitu

vody, která zásobuje lidi dole ve městech. Mou třetí povinností by bylo chránit bio-

diverzitu lesa, abych v maximální možné míře zajistil existenci biologicky zdravého

a stabilního lesa pro budoucí generace. Mou čtvrtou povinností by bylo zabezpečit

trvalý přísun kvalitního dřeva na pily v takové míře, která je biologicky možná.

Mějme na paměti, že rozhodnutí, zdali v dané oblasti těžit či netěžit a jakým

způsobem těžit, je jenom rozhodnutí. Je to rozhodnutí, v němž proti sobě stojí krát-

kodobě zaměřená ekonomika a dlouhodobě zaměřená ekologie. Je to rozhodnutí,

kde proti sobě stojí generace dnešní a generace budoucí. Je to tudíž rozhodnutí

mravní, jako ostatně všechna rozhodnutí. A je to vaše rozhodnutí pro vaše děti

a pro vaše vnuky!

Chris Maser (vľavo) s ochranármi v jedľobučinách Čergova v júni 1992.
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ČINNOSŤ NADÁCIE V ROKU 2007

Poskytovanie knižných darov

Obecným a mestským knižniciam sme knižné dary pre nedostatok finančných

prostriedkov na tento program neposkytovali.

Knižné dary získali školy, ocenené v súťaži o Lesoochranársku školu 2007,

ktoré im priamo darovala naša spolupracujúca organizácia Lesoochranárske

zoskupenie VLK.

Lesoochranársky čin roka

Súťaž o lesoochranársky čin roka sme vyhlásili v marci 2007 a do konca apríla

sme v tomto ôsmom ročníku očakávali nominácie na lesoochranárske skutky zo

Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska, ktoré boli vykonané v roku 2006. Nakoľko

do uzávierky súťaže prišli len dve nominácie, rozhodli sme sa výsledky nevyhlásiť,

došlé nominácie presunúť do nasledujúceho roku, v ktorom ôsmy ročník súťaže vy-

hlásime opakovane, ale budeme očakávať nominácie na lesoochranárske činy

z rokov 2006 a 2007.

Lesoochranárska škola roka

V roku 2007 sa konal už piaty ročník celoslovenskej súťaže o najlepšiu lesooch-

ranársku školu a zároveň to bol druhý ročník, ktorého organizáciu nadácia prebra-

la od Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. Ten však ostal aj naďalej jej

spoluorganizátorom.

Do súťaže, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť poznateľnosť chránených a vzácnych

lesných území na Slovensku a zapojiť študentov do aktivít na ochranu lesov, sa cel-

kovo zapojilo 49 základných a 10 stredných škôl, z čoho svoje prihlášky s popi-

som aktivít nám poslalo 42 základných a 7 stredných škôl. Do zbierky na rozšíre-

nie Súkromnej prírodnej rezervácie Vlčia v Čergove na východnom Slovensku pri-
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spelo 26 škôl, z toho 21 základných škôl prispelo sumou 36 090 korún

a 5 stredných škôl sumou 9000,- Sk.

Porota, v ktorej bol Viliam Bartuš z LZ VLK, Mgr. Peter Gogola z LESY

SR, š. p. a Ing. Mária Hudáková z Nadácie Zelená nádej, mala ešte ťažšiu úlohu

ako vlani. U základných škôl sa zvýšil počet prihlášok s množstvom aktivít na po-

merne rovnakej úrovni, ktoré však v značnej miere boli súčasťou vyučovania. A tak

porota hľadala prihlášky, ktoré sa svojimi aktivitami odlišovali, v ktorých bola väč-

šia kreativita, kde školy pracovali v tejto oblasti celoročne a žiaci boli v oveľa väčšej

miere konfrontovaní s ochranou lesa a jeho problémami aj mimo školu.

Paletu recyklovaných zošitov si 26. júna 2007 prevzali žiaci a pedagógovia ví-

ťaznej ZŠ s MŠ v Helcmanovciach. Okrem toho, že sa venujú ochrane prírody

na rôznych predmetoch v rámci vyučovania a zúčastňujú sa kvízov a súťaží, pravi-

delne organizujú tematicky zamerané výlety, starajú sa o Lesnícky náučný chodník

v Smolníckej osade a upozorňujú na problémy na obecnej nástenke, v miestnom

rozhlase a distribúciou letákov. Podporovali ochranárske aktivity mimovládnych

organizácií. V akcii Tatry pre ľudí rozposlali 600 pohľadníc s apelom na ministra

životného prostredia vydaných OZ Tatry. Sami dokonca pripravili leták pre školy

v okolí. V spolupráci s Greenpeace získavali podpisy pod petíciu proti ťažbe urá-

nu a na podporu hromadnej pripomienky LZ VLK k návrhu Lesného zákona.

V tejto malej obci v rámci akcie Kúp si svoj strom vyzbierali 3000,- Sk.
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Aj u stredných škôl bol charakter aktivít veľmi podobný ako u základných škôl,

ale našli sa školy, ktoré boli v niečom odlišné.

Živé vystúpenie skupiny Hudba z Marsu si na pôde školy vypočuli študenti ví-

ťaznej Združenej strednej školy na Štefánikovej ulici v Bardejove 12. októbra

2007.

Z ich aktivít spomenieme výstavu zameranú na lesné ekosystémy, Deň Zeme si

pripomenuli informačnými tabuľami, reláciou v rozhlase, literárnymi a výtvarnými

súťažami, zapojili sa do súťaže Enviroprojekt 2007 a pomáhali miestnemu urbariá-

tu. V rámci akcie LZ VLK Chráňte lesy spolu s nami zbierali v uliciach Bardejo-

va podpisy pod petičnú listinu na záchranu Tichej a Kôprovej doliny. O svojich

aktivitách informujú aj širokú verejnosť prostredníctvom článkov v regionálnej tlači.

Ďalšie školy, ktoré niečím porotu upútali, získali knižný dar pre svoju školskú

knižnicu. Boli to ZŠ 1. – 4. roč. s MŠ v Čimhovej, ktorej žiaci tiež opúšťajú hra-

nice školy, rozdávajú letáky a vešajú plagáty v obci, organizujú prednášky aj pre

rodičov, ZŠ Valentína Beniaka s MŠ v Chynoranoch, kde sa venujú poznávaniu

a ochrane PR Chynoriansky luh, ZŠ na Letnej v Poprade, ktorá je každoročne

školou s veľkým množstvom výborných aktivít, Špeciálna ZŠ v Revúcej, ktorá pra-

cuje s deťmi s mentálnym postihnutím a Špeciálna ZŠ internátna pre nehovoria-

cich a ZŠ s MŠ pri Nemocnici n.o. v Topoľčanoch. Rozsahom svojich aktivít síce

nedokážu konkurovať, ale je zvlášť obdivuhodné, ako sa týmto handicapovaným
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deťom pedagógovia aj v tejto ochranárskej činnosti venujú. Zo stredných škôl

upútalo SOU drevárske v Turanoch, kde sa starajú o náučný chodník, ktorý sami

vytvorili a slúži na exkurzie pre základné školy.

Na finančné zabezpečenie tejto súťaže sme podali grantovú žiadosť do progra-

mu Nadácie Pontis, T-Mobile pomáha komunite a tiež sme sa uchádzali o spon-

zorstvo aj v Slovenskej sporiteľni. Žiaľ, naše žiadosti boli zamietnuté.

Na vlastné oči

Najaktívnejší študenti zo šty-

roch stredných škôl, ktoré porotu

v súťaži v roku 2006 upútali,

mali možnosť zúčastniť sa výletu

do NP Bavorský les v Nemecku.

Prečo práve tam? V období,

keď sa v našej krajine rozhodova-

lo, či aspoň malé územie TA-

NAPu bude ponechané na sa-

movývoj, keď nám samotní vlád-

ni predstavitelia dávali NP Ba-

vorský les za negatívny príklad

so zničenými kalamitnými úze-

miami, ktoré boli ponechané na

prírodu a keďže sme vedeli, že

opak je pravdou, rozhodli sme

sa poskytnúť týmto študentom

možnosť, aby sa na vlastné oči

presvedčili, na čej strane je

pravda.

Táto náučná exkurzia sa konala v dňoch 2. – 4. mája 2007 a zúčastnilo sa jej

spolu desať študentov a dvaja pedagógovia z týchto škôl: Gymnázium bilingválne

anglicko-slovenské M. Hodžu v Sučanoch, Združená stredná škola v Bardejo-

ve, Združená hotelová a obchodná škola v Liptovskom Mikuláši a Evanjelické

lýceum v Bratislave.
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Po Národnom parku Bavorský les účastníkov sprevádzal jeho riaditeľ Karl

Friedrich Sinner. Navštívili viaceré miesta, kde od troch do 24 rokov po vetrovej

alebo lykožrútovej kalamite boli porasty ponechané na samovývoj a príroda tam

postupne v tieni vyschnutých stromov a vývratov vytvárala nádherný pestrofarebný,

rôznorodý a stabilný les. V poraste, ktorý nechali „napospas“ prírode už vyše 20

rokov, popadané stromy nebolo vôbec vidieť. Národný park Bavorský les je príkla-

dom parku, kde má prednosť príroda. Ani v miestach náučného chodníka neod-

stránia padnutý strom, ale drevený mostík povedie ponad neho. A návštevníci

z celého sveta chodia do parku obdivovať práve túto vznikajúcu divočinu, ktorú

vytvára sama príroda.

O prístupe vedenia NP Bavorský les k tomuto parku za všetko hovorí nápis na

tabuli pri vstupe do rozsiahleho informačného centra, ktorého dominantou je tzv.

Dom divočiny. Ten nápis je okrem nemčiny aj v češtine:

„Divočinu nelze JIŽ NIKDY VÍCE v původním smyslu uchovat.

Je zatím také JEŠTĚ NEMOŽNÉ zažít ji ve formě znovuzrození.

V Národním parku vzniká divočina pro všechny.

Tento proces potřebuje čas. Měl by setrvat NAVĚKY.“
Daniel Kufner 2006
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Študenti z bardejovskej školy sa so svojimi úžasnými poznatkami z tejto exkur-

zie podelili aj so širokou verejnosťou prostredníctvom článku a fotografií v regionál-

nej tlači.

Na zabezpečenie finančného krytia tejto akcie sme podali grantovú žiadosť do

Nadácie Ekopolis, avšak bola zamietnutá. Nakoniec nám sponzorsky pomohlo

LZ VLK.

Podpora diplomantov a doktorandov pri odborných prácach

Keďže sme nedostali žiadosť o podporu odbornej práce na témy súvisiace s po-

slaním nadácie, v roku 2007 sme nepodporovali žiadneho diplomanta ani

doktoranda.
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Uskutočňovanie vlastných
projektov

V roku 2007 sme pokračovali v realizá-

cii projektu Súťaže a fotografie k poznaniu

a ochrane lesov. Projekt sme mali pôvodne

ukončiť do júla 2007, ale keďže sa nám

koncom roka 2006 nepodarilo získať grant

z Medzinárodného višegrádskeho fondu na

podporu zorganizovania výstavy fínskych

fotografiek Sanni Seppo a Ritvy Kovalai-

nen s pracovným názvom Stromoví ľudia,

požiadali sme Nadáciu Ekopolis o predĺže-

nie projektu o 12 mesiacov.

V priebehu roka sme zabezpečili vý-

stavné priestory v Šarišskom múzeu v Prešove a v Stredoslovenskom múzeu

v Banskej Bystrici a za pomoci českého fotografa Jana Pohribného tiež priestory

v Dome umenia v Opave a v Kostole sv. Bartoloměje, ktorý je súčasťou Galerie 4

v Chebe. Koncom roka sme pripravili potrebné podklady pre Sanni a Ritvu, ktoré

sa uchádzali o grant na prevoz výstavy do nášho regiónu vo fínskej nadácii Frame.

Keď prišla radostná správa, že grant získali, bolo rozhodnuté. Výstava bude na

Slovensku a v Čechách definitívne v roku 2008, a to aj napriek tomu, že sa nám

nepodarilo získať finančné prostriedky na jej samotnú organizáciu.
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Zelené stredisko

Do nášho knižničného fondu pribudli časopisy, a to celý ročník odborného me-

sačníka Vesmír a mesačníka BBC Wildlife Magazine.

Priebežne počas roka sme poskytovali výpožičky odbornej literatúry a konzultá-

cie a poradenstvo k problémom, s ktorými sa na nás obracali občania. Prevládali

problémy s výrubom mestskej zelene.

STAROSTLIVOSŤ O MAJETOK

Oproti roku 2006 nedošlo k žiadnej zmene, nakoľko sa zatiaľ nepodarila výme-

na 5,89 hektárov lesných pozemkov, ktoré vlastní Nadácia Zelená nádej, za po-

zemky v susedstve Súkromnej prírodnej rezervácie Rysia, o ktoré by sa potom

zväčšila rozloha tejto rezervácie.

Aktivisti LZ VLK, ktorí spolu s monitoringom SPR Rysia kontrolujú dodr-

žiavanie bezzásahového režimu aj v lesných porastoch patriacich nadácii, nezazna-

menali počas roka 2007 žiadne nelegálne aktivity.

POĎAKOVANIE

Za finančné príspevky vo výške 14 358,- Sk srdečne ďakujeme všetkým pri-

spievateľom, zvlášť Ing. Eve Turkovej z Liptovského Mikuláša, ktorá prispela

sumou 5000,- Sk.

Naše poďakovanie patrí aj všetkým bezmenným, ktorí Nadácii Zelená nádej

venovali svoje 2% z dane, spolu vo výške 3 868,- Sk. Tieto finančné prostriedky

boli použité v rámci knižničného programu na zakúpenie časopisu Vesmír a na

krytie časti nákladov spojených s exkurziou do NP Bavorský les.

Z grantu, ktorý sme získali od Nadácie Ekopolis v roku 2006, sme dostali

druhú splátku vo výške 30 066,- Sk a Lesoochranárske zoskupenie VLK podpo-

rilo odbornú exkurziu do NP Bavorský les účelovo-viazaným darom vo výške

50 000,- Sk. Firma Notes, a. s. nám venovala recyklované zošity v hodnote

7 504,10 Sk, ktoré sme odovzdali víťaznej základnej škole v súťaži

o Lesoochranársku školu 2007. Všetkým ďakujeme.
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Veľkou pomocou pri organizovaní exkurzie bola pomoc samotného vedenia

NP Bavorský les. Sme im veľmi vďační za poskytnutie bezplatného ubytovania

v ich výukovom stredisku a zvlášť riaditeľovi Karl Friedrich Sinnerovi za to, že pri

svojej obrovskej pracovnej vyťaženosti sa účastníkom exkurzie počas celého pobytu

v národnom parku osobne venoval.

Naše srdečné poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí nadácii pomohli svojou

prácou bez nároku na odmenu, venovali jej svoj čas a energiu. Predovšetkým Ľu-

bošovi Leškovi za vedenie účtovníctva, Ing. Jozefovi Barcíkovi za vykonanie auditu

ročnej účtovnej závierky nadácie za rok 2007, Mgr. Janke Strnádovej za pomoc

pri organizovaní exkurzie a sadzbu materiálov, Mgr. Petrovi Gogolovi ako členovi

poroty súťaže o Lesoochranársku školu a za jeho pomoc pri hľadaní výstavných

priestorov v Banskej Bystrici, všetkým VLKom, ktorí lektorovali prednášky pre

školy, Viliamovi Bartušovi za výraznú pomoc pri organizovaní tejto súťaže a sa-

motného koncertu pre víťaznú školu, aktivistom VLKa, ktorí celoročne monitorujú

lesy vo vlastníctve Nadácie Zelená nádej a v neposlednom rade Sanni Seppo

a Ritve Kovalainen, za ich úsilie na získanie grantu na dovoz výstavy na

Slovensko.

Za knižné dary pre školy ďakujeme Lesoochranárskemu zoskupeniu VLK

a za BBC Wildlife Magazine pre nadačnú knižnicu Francoisovi van Meleubeke-

mu z Belgicka.

V súvislosti s koncertom pre víťaznú strednú školu sme vďační členom hudob-

nej skupiny Hudba z Marsu, ktorí odohrali koncert bez nároku na honorár

a VLKu za financovanie dopravy kapely a ozvučenia koncertu.

CIELE NA ROK 2008

Aj v roku 2008 zorganizujeme pravidelné súťaže o Lesoochranársky čin roka

a Lesoochranársku školu roka, budeme sa venovať organizovaniu unikátnej výstavy

Ľudia a stromy v niekoľkých mestách na Slovensku a v Čechách a v rámci Zelené-

ho strediska budeme naďalej poskytovať služby širokej verejnosti.

Čo sa týka finančného zabezpečenia jednotlivých programov, aj v tomto roku

sa budeme uchádzať o 2% dane a zaregistrujeme sa ako prijímateľ a za účelom zís-

kania finančných prostriedkov na chod jednotlivých programov oslovíme fyzické

osoby a budeme sa uchádzať o prípadné grantové zdroje.
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FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2007

VÝNOSY
Nezdaňovaná
činnosť v Sk

Zdaňovaná
činnosť v Sk

Príspevky od iných organizácií 94 894 0

Príspevky od fyzických osôb 14 358 0

Príspevky z podielu zaplatenej dane 3 868 0

Úroky, kurzové zisky 0 18

Celkom 113 120 18

NÁKLADY
Nezdaňovaná
činnosť v Sk

Zdaňovaná
činnosť v Sk

Spotreba materiálu 1 320 0

Reprezentácia 865 0

Služby 97 444 0

Zákonné poistenie 846 0

Dary 7 504 0

Dane a poplatky 2 581 0

Ostatné 2 950 164

Celkom 113 510 164

Náklady v členení na činnosť a správu nadácie

NÁKLADY Programové v Sk Na správu v Sk

Spotreba materiálu 1 320 0

Reprezentácia 865 0

Služby 95 307 2 137

Zákonné poistenie 846 0

Dary 7 504 0

Dane a poplatky 0 2 581

Ostatné 1 653 1 461

Celkom 107 495 6 179
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Súvaha k 31. 12. 2007

AKTÍVA Sk

Dlhodobý nehmotný majetok 92 000

Softvér 13 200

Pozemky 1 046 609

Drobný dlhodobý majetok 32 593

Tovar 6 034

Pokladnica 4 789

Banka 633

Pohľadávky 8 329

Náklady budúcich období 357

Oprávky k majetku -45 793

Aktíva celkom 1 158 751

PASÍVA Sk

Pôžičky 317 343

Dodávatelia 175 780

Výdavky budúcich období 433

Základné imanie 865 405

Hospodársky výsledok v schvaľovaní - 40 310

Nerozdelená strata - 159 364

Účet ziskov a strát - 536

Pasíva celkom 1 158 751
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