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VEREJNOPROSPEŠNÝ ÚČEL NADÁCIE

Verejnoprospešným účelom nadácie je podpora ochrany životného pro-

stredia so zvláštnym zreteľom na záchranu a obnovu prirodzených lesov

v duchu filozofie hlbokej ekológie, podpora aktivít občanov, občianskych

iniciatív a mimovládnych organizácií v tejto oblasti, vzdelávanie a výchova

prostredníctvom poradenských, publikačných, výchovno-osvetových,

kultúrno-spoločenských a konkrétnych manuálnych aktivít.

PROGRAMY V ROKU 2008

� LESOOCHRANÁRSKY ČIN ROKA

� LESOOCHRANÁRSKA ŠKOLA ROKA

� ODBORNÁ A TECHNICKÁ POMOC

DIPLOMANTOM PRI ODBORNÝCH PRÁCACH

�USKUTOČŇOVANIE VLASTNÝCH PROJEKTOV

– VÝSTAVA STROMY A ĽUDIA

� ZELENÉ STREDISKO



Správna rada

Juraj Lukáč – predseda

Vladimír Pirošík – člen správnej rady

Radoslav Potočný – člen správnej rady

Správca nadácie

Mária Hudáková

Revízor

Arpád Lörincz

Externí pracovníci

Mária Hudáková – programový koordinátor

Dobrovoľníci

Ľuboš Leško – vedenie účtovníctva

Janka Strnádová (Zajaková) – odborná lektorka

Erik Baláž – odborný lektor

Juraj Lukáč – odborný konzultant



SLOVÁ NA ÚVOD

Rok 2008 bol rokom súťaží a nádhernej výstavy Tree People (Stromy a ľu-

dia) fínskych fotografiek Sanni Seppo a Ritvy Kovalainen. Bol predovšetkým

rokom, ktorý nám dokázal, že aj finančne náročné projekty sa dajú uskutočniť

s minimom, vďaka pomoci a podpore úžasných a zanietených ľudí. Potrebovali

by sme veľa miesta, aby sme vymenovali všetkých, ktorí nám pri výstave Stromy

a ľudia pomohli. Patrí im naša úprimná vďaka.

Táto výstava nám priblížila tradície fínskych predkov, ktorých osudy boli

úzko späté so stromami a lesmi. Ľudia mali svoje osobné stromy, ktoré ich spre-

vádzali celým ich životom, rodiny zasa rodové stromy. Pamätné stromy pripo-

mínali vždy istú udalosť a obetné stromy stáli takmer na každom dvore. Nikdy

ich nevyrúbali, uctievali si ich. Tak ako uctievali posvätné háje, lesy, v ktorých

neulomili ani vetvičku, aby nerozhnevali lesných bohov. Les bol pre nich hrani-

cou, za ktorú nemohli len tak vstúpiť, museli vykonávať určité rituály.

Na túto hodnotu stromov a lesov, hodnotu kultúrnu, sa úplne zabúda. Vo

Fínsku niektoré tradície pretrvali do dnešných dní. Posvätné stromy sú nedo-

tknuteľné a Fíni sú ochotní pre ich záchranu urobiť všetko. I postaviť stavbu tak,

že strom bude jej súčasťou.

Tento rok nám však dokázal aj to, že stále sú medzi nami ľudia, ktorí si uve-

domujú potrebu úcty k lesom, úcty k stromom. Za všetko hovoria citáty

z kroniky výstavy:

„Ďalšia zo série výstav prepájajúcich duchovné linky s prírodou, s prvkami

ekologického odkazu pre súčasnoť aj budúcnosť. Vďaka.“

„Ohromil ma vzťah Fínov k stromom, takáto tradícia by sa mohla obnoviť

aj u nás.“

„Prezrela som si výstavu s dojatím a láskou. Zvlášť ma zasiahli slová starej

ženy, ktorá sa chodila modliť pod prastarý strom a nazývala ho svojím oltá-

rom. Kiežby každý z nás pestoval v sebe takú úctu k týmto krásnym

bytostiam.“

„Úžasné – bodaj by aj k nám na Slovensko bola úcta k prírode z Fínska

duchom lesa prenesená. Vďaka za príklad.“



Našťastie, tá úcta sa úplne nevytratila, stále je tu. Ukázali nám ju hneď vý-

hercovia súťaže o lesoochranársky čin roka. Jeden bojujúci za záchranu pralesov

a prirodzených lesov v Čechách, druhý bojujúci za záchranu najväčšieho nížin-

ného pralesa v poľskej Bialowiezi, ale aj drevorubači, ktorí dokázali v našich

slovenských lesoch rúbať tak, že si to pri prechádzke týmto lesom nevšimnete.

A ukázali nám ju aj žiaci a učitelia, ktorí sa zapojili do súťaže o najlepšiu

lesoochranársku školu.

Všetkým patrí naše úprimné poďakovanie.

Mária Hudáková

správkyňa nadácie



LESOOCHRANÁRSKY ČIN ROKA

V apríli 2008 sme opakovane vyhlásili ôsmy ročník súťaže, v ktorom sa hod-

notili lesoochranárske činy vykonané v rokoch 2006 a 2007, resp. dlhodobá

činnosť v prospech ochrany lesov a ich biodiverzity. Po pripomienkach maďar-

skej spolupracujúcej organizácie WWF Hungary, že je ťažké porovnávať lesy

v Maďarsku a ich problémy s lesmi na Slovensku, v Čechách a v Poľsku, tento

ročník bol vyhlásený už len v týchto troch štátoch.

Do súťaže prišlo 11 nominácií – päť z Českej republiky a po tri nominácie

z Poľska a zo Slovenska. Medzi nominovanými boli predovšetkým lesníci

a ochranári, ale aj novinár Adam Wajrak z Poľska a Martin Bursík, český

minister životného prostredia.

Všetkých osem členov medzinárodnej odbornej poroty sa veľmi jednoznačne

zhodlo na víťazoch. Jaromír Bláha, vedúci programu Lesy – Hnutí DUHA,

aktivista za záchranu a návrat prirodzených lesov v Čechách, získal prvú cenu

za celoživotné presadzovanie pralesov a prirodzených lesov v Českej republike.

Bol okrem iného nominovaný za dlhodobé úsilie o ochranu lesov Národného

parku Šumava a jeho pralesovitých častí, za pomoc pri ochrane Tichej a Kôp-

rovej doliny v TANAPe a za objav katastrofálneho plošného poškodenia lesov

v južných Čechách, ktoré spôsobili ťažbári „likvidujúci kalamitu“ po orkáne

Kyril a ktoré nakoniec vďaka Bláhovi skončilo udelením pokuty ťažobným

firmám.

Janusz Korbel, aktivista za záchranu Bialowiežského pralesa sa podelil

o prvé miesto za svoju celoživotnú prácu na ochrane prirodzených lesov a za ak-

tivity na záchranu posledného nížinného pralesa v Európe – Bialowiežského

pralesa v Poľsku. Celosvetová kampaň za jeho záchranu, ktorú viedol v roku

2006, vyústila do vytvorenia pracovnej skupiny prezidenta Poľskej republiky,

ktorej Janusz Korbel sa stal členom. Svojimi aktivitami sa pričinil o zväčšenie

chráneného územia Bialowiežského pralesa a bojuje za zväčšenie rozlohy

Bialowiežského národného parku.

Pracovnej ťažobnej skupine z Lesného obvodu Smolnícka Osada, Lesný

závod Margecany, zo štátneho podniku LESY SR, v zložení Július Plachetka,

Miroslav Beňo, František Plachetka a Albert Žiga prisúdila porota druhé

miesto, a to za dlhodobú realizáciu výberkového spôsobu – prírode blízkeho

spôsobu – hospodárenia, ktorého výsledky chodia pozerať exkurzie lesníkov zo

zahraničia. Táto skupina, ktorá v praxi realizovala myšlienku prírode blízkeho



hospodárenia lesníka Ladislava Alcnauera, je príkladom toho, že šetrné hospo-

dárenie v našich lesoch je možné – ak sa chce. Pán Alcnauer, ktorý bol ocenený

v predchádzajúcom ročníku súťaže, tú „svoju“ skupinu nominoval slovami:

„Nemalo by sa zabúdať na poctivú prácu „obyčajných drevorubačov“, ktorí

nepracovali len pre zárobok.“

LESOOCHRANÁRSKA ŠKOLA ROKA

V roku 2008 sa konal šiesty ročník celoslovenskej súťaže o najlepšiu leso-

ochranársku školu, na ktorom sme spolupracovali s Lesoochranárskym

zoskupením VLK (LZ VLK).

Prišlo nám 53 prihlášok, a to 40 zo základných a 13 zo stredných škôl.

Ďalších 11 škôl sa zapojilo len do jednej aktivity, a to svojím príspevkom k roz-

širovaniu Súkromnej rezervácie Vlčia v Čergove. Celkovo na záchranu priro-

dzených lesov symbolickou kúpou stromov prispelo 20 škôl – 15 základných

a 5 stredných – sumou 24 500 korún.

Výsledky súťaže boli oficiálne vyhlásené v roku 2009 a ceny boli odovzdané

na tlačovej besede v Prešove 23. februára 2009.



Škála aktivít bola široká. Stále prevládali aktivity na pôde školy počas vyu-

čovacieho procesu a v areáli školy, ako tvorba tematických násteniek, organizá-

cia výtvarných, literárnych a vedomostných súťaží, prednášky a besedy so

zástupcami štátnej ochrany prírody, mimovládnych organizácií a lesnými peda-

gógmi, ba aj celé konferencie, relácie v školskom rozhlase, sadenie stromčekov

v okolí školy. Ale vzrástol aj počet aktivít za bránami školy, ako poznávacie vy-

chádzky a zážitkové pobyty v prírode, vychádzky s odborným výkladom lesní-

kov, ochranárov, geológov. Pribudli školy, ktoré sa starajú o náučné chodníky

v lesoch v okolí svojej školy, zvýšil sa počet študentov, ktorí organizujú aktivity

pre mladších spolužiakov a ktorí pomáhajú informovať o problémoch lesov

a potrebe ich ochrany aj širokú verejnosť v obciach a mestách, na informačných

paneloch, príspevkami v tlači.

Porota zložená zo zástupcov Nadácie Zelená nádej, LZ VLK a štátneho

podniku LESY SR mala neľahkú úlohu, keďže úroveň prihlášok bola veľmi vy-

rovnaná. Na víťaznej škole sa však nakoniec jednohlasne zhodla a hlavnú cenu,

koncert populárnej hudobnej skupiny Desmod získala Základná škola na

Sibírskej ulici v Prešove.

Táto škola vypracovala prehľadnú prihlášku, kvalitnú textom aj fotografiami,

ktorou dokumentovali celoročné, predovšetkým však lesoochranárske aktivity.

Boli to aktivity na škole, ako prednášky, kvízy alebo projekty žiakov, ale aj kvíz

a lesné hry, ktoré pripravili starší žiaci pre druháčikov. Žiaci sa na niekoľko dní

Populárny Desmod zahral svoj benefičný koncert na nádvorí víťaznej školy

9. júna 2008.



stali aktívnymi dobrovoľníkmi a pomáhali na informačných stánkoch VLKa aj

lesníkov a k ochrane lesov vyzývali širokú verejnosť Prešova aj sami, počas ak-

cie, ktorú pripravilo mesto. Oslovili predstaviteľov mesta aj iné základné školy,

aby v rámci Európskej jari zakúpili strom, ktorý darujú niektorému štátu EÚ.

Porota ocenila knižnými darmi aj ďalšie školy, ktoré ju svojimi aktivitami za-

ujali. Opakovane to bola Špeciálna ZŠ v Revúcej. Jej učitelia sa obzvlášť sna-

žia vzbudiť lásku a záujem k prírode u mentálne postihnutých žiakov, ktorí ju

potom s o to väčšou radosťou odovzdávajú aj svojmu okoliu a Spojená škola na

Štefánikovej ulici v Bardejove, ktorej študenti odboru životné prostredie pripra-

vili pre deti z materských škôl program „Poď sa s nami hrať, les je náš kamarát“

a zorganizovali na škole súťaž „Les fotoobjektívom“. Študenti z ekologicko -

biologického krúžku na Gymnáziu vo Vrútkach upútali svojimi aktivitami pre

deti z materskej školy a pre žiakov základnej školy. Žiaci a učitelia zo ZŠ

s MŠ v Trenčianskej Turnej okrem iných aktivít pracovali na projekte vytvára-

nia náučného chodníka v okolitých lesoch, žiaci zo ZŠ Výčapy – Opatovce zas

dávali dôraz na informovanie verejnosti o problematike lesov nielen vo svojej

obci, ale sa zúčastnili aj na informačných stánkoch v Nitre a ôsmaci zo ZŠ

s MŠ v Tušickej Novej Vsi svojou dobrovoľníckou prácou prispeli k vyčisteniu

Úžasnú atmosféru koncertu zavŕšila nekonečná autogramiáda speváka

skupiny, Kulyho.



novovyhlásenej PR Bisce. Všetkým školám, ktoré sa do súťaže zapojili, sme

zaslali materiály od partnera súťaže, mimovládnej organizácie OZ Tatry.

Všetkým študentom a zanieteným pedagógom srdečne ďakujeme.

ODBORNÁ A TECHNICKÁ POMOC DIPLOMANTOM
PRI ODBORNÝCH PRÁCACH

V roku 2008 sme poskytovali odbornú a technickú pomoc Jánovi Ľuptáko-

vi, ktorý svoju diplomovú prácu Posúdenie vplyvu zmeny pokryvu územia (od-

lesnenie) na zrážkoodtokové vzťahy v povodí Hrona vypracoval na Vysokej

škole banskej – Technickej univerzity Ostrava. Ing. Juraj Lukáč navrhol tému,

poskytoval konzultácie aj časť údajov, ktoré sú v práci použité.

Pred koncertom bol zástupcom školy odovzdaný diplom Lesoochranárska

škola 2008 a ekologicky zamerané publikácie (zľava: Danka Oľhová, ktorá

žiakov viedla, Dagmar Dzuricová, zástupkyňa riaditeľa, Mária Hudáková

za nadáciu, Viliam Bartuš z LZ VLK).



Cieľom práce bolo posúdenie vplyvu ťažby na zrážkovo-odtokové vzťahy

v povodí Čierneho Hrona. V súčasnosti sa názory na vplyv ťažby drevnej hmoty

na zrážkovo-odtokové vzťahy rôznia, vďaka používaniu rôznych metodík repre-

zentácie povrchových zmien spôsobených ťažbou drevnej hmoty pre zrážkovo -

odtokové vzťahy. Autor preto použil viac scenárov modelujúcich významné ako

aj menej významné zmeny. Riešená problematika predstavuje široký komplex

vzťahov a vzájomne pôsobiacich faktorov, ktoré pri danej úrovni poznania

a technickej vyspelosti nie je možné popísať.

V závere svojej práce píše:

„Dôležitým faktorom je tiež skutočnosť, že každé povodie či les je iné, a že

v rôznych oblastiach pôsobia rôzne faktory, či už geologické, klimatické,

biologické, antropogénne a iné. Okrem týchto faktorov tiež nezanedbateľ-

ným spôsobom ovplyvňuje pozorovania časový faktor, nakoľko následky

vykonaných zásahov sa prejavujú v dlhých časových úsekoch. Ak chceme

uvedené systémy skúmať pomocou matematických modelov, vnášame tým

samozrejme do modelu chyby. (...)

Limitujúcim faktorom každého modelovania je presnosť vstupných údajov.

Údaje, ktoré boli použité v tejto práci boli kompromisom medzi dostup-

nosťou a presnosťou. (...)

Napriek uvedeným nedostatkom v kvalite dostupných údajov si myslím, že

získané údaje majú svoju vypovedaciu schopnosť. Viac by som sa pri hod-

notení prikláňal k výsledkom podľa metódy SCS CN, ktorá pri svojich vý-

počtoch viac zohľadňuje charakter povrchu. Preto si myslím, že ťažba

drevnej hmoty ako komplex vplyvov odlesnenia a súvisiacich činností môže

významne ovplyvňovať retenčnú a retardačnú schopnosť lesnatých povodí.

Miera vplyvu závisí od množstva faktorov, hlavne od geologických, pedolo-

gických, klimatických, biologických, či použitej metodiky ťažby, preto je jej

posudzovanie značne individuálne pre každé konkrétne povodie. Rozum-

né hospodárenie s využívaním voči lesu šetrných ťažobných technológií,

rešpektovaním miestnych daností a skladby lesa, môže vytvoriť taký druh

symbiózy, ktorá bude v zmysle trvaloudržateľného rozvoja poskytovať nie-

len dostatok drevnej hmoty, ale prostredníctvom zdravého lesa ako stabili-

zujúceho faktoru mikroklímy dokáže znižovať nebezpečenstvo erózie

a lokálnych povodní.“



USKUTOČŇOVANIE VLASTNÝCH PROJEKTOV –
VÝSTAVA STROMY A ĽUDIA

Unikátna výstava fínskych fotografiek Sanni Seppo a Ritvy Kovalainen

Tree People, mala pod názvami Stromy a ľudia, Ľudia stromov alebo Stromy

lidí svoje tri zastávky na Slovensku a dve v Čechách, a to:

Krajské múzeum v Prešove, 4. 3. 2008 – 28. 3. 2008

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, 3. 4.2008 – 1. 6. 2008

Dom umenia v Opave, 8. 7. 2008 – 10. 8. 2008

Kostol sv. Bartolomeja, Galéria 4 v Chebe, 15. 8. 2008 – 27. 9. 2008

Dom fotografie v Liptovskom Mikuláši, 4. 12. 2008 – 8. 3. 2009

Do konca roka si ju prezrelo okolo 6000 návštevníkov.

Práve lesy v Hnileckej doline pri Smolníckej Osade, ktoré už dvakrát po sebe

„bodovali“ v súťaži o lesoochranársky čin roka, sú príkladom takéhoto

rozumného a šetrného hospodárenia.



Zabezpečili sme pre-

klad textov výstavy do slo-

venčiny a češtiny

a pripravili a vydali kata-

lóg. O prevoz na Sloven-

sko aj tlač textov na

špeciálny papier sa

postarala fínska strana.

Každé výstavné mies-

to bolo niečím špecifické.

V Prešove sme výstavu

inštalovali pod vedením

Sanni Seppo. Vernisáž

spestrila Veronika Kicko-

vá svojimi etnofolkovými

pesničkami a nasledovalo

malé fínske občerstvenie.

Súčasťou bola aj zaujíma-

vá prednáška Sanni Sep-

po pre verejnosť Prešova

3. marca 2008. Predsta-

vila prácu na projekte

Stromy a ľudia, ktorá

bola nielen výletom za

fotografiami, ale aj dlhý-

mi hodinami strávenými

v archívoch. Sanni si po-

čas svojho pobytu našla

čas na návštevu

Súkromnej prírodnej

rezervácie Vlčia, kde

nadšená fotografovala nádherné jedľobučiny Čergova.

Banská Bystrica bola špecifická tým, že zamestnanci múzea zvládli urobiť

náročnú inštaláciu výstavy úplne sami a otvoril ju pán Marko Laine z Veľvysla-

nectva Fínskej republiky na Slovensku. Vernisáže, ktorú opäť spestrila Veroni-

ka Kicková, sa zúčastnil aj generálny riaditeľ štátnych lesov Jozef Minďáš

a hovorca Peter Gogola. Výstava tu zaznamenala najvyššiu návštevnosť, určite

aj vďaka tomu, že bola sprievodnou akciou práve sa konajúceho Envirofilmu.

V druhej časti prednášky v Prešove si 55

návštevníkov pozrelo citlivý dokument Sanni

a Ritvy Koniec dúhy – Kam zmizli lesy,

o výpovediach Fínov, ktorí pre rozširujúce sa

výruby stratili tie „svoje“ lesy s milými

cestičkami, ktoré boli súčasťou ich života od

detstva.



Do Opavy sa konečne podarilo prísť obom autorkám výstavy. A aby bližšie

spoznali aj lesy beskydského regiónu, podarilo sa nám pre nich zabezpečiť, vďa-

ka spolupráci s CHKO Beskydy a pod vedením profesionálneho sprievodcu,

návštevu pralesa Mionší, ktorý patrí k najznámejším rezerváciám v Moravskos-

liezskych Beskydách a svojou rozlohou k najväčším pralesom v Čechách.

Cheb nás privítal krásou gotického Kostola sv. Bartolomeja, ktorý bol dosta-

vaný začiatkom 15. storočia. Keďže pre fínskych aj našich predkov vstúpiť do

lesa, bolo ako vstúpiť do chrámu, tento priestor kostola, na pozadí s nádherný-

mi pôvodnými nástennými maľbami, výnimočnú atmosféru celej výstavy ešte

umocňoval. Inštalácia výstavy už ostala na nás a na pracovníkoch Galerie 4,

pod kurátorským okom Jana Pohribného.

V pozadí zľava: Jan Pohribný, český fotograf, Sanni Seppo a Ritva

Kovalainen na vernisáži v Dome umenia v Opave. Jan nám výrazne

pomohol s organizovaním výstavy v Čechách. Dominantnou cele výstavy bol

šiator, ktorý symbolizoval svätoháje starých Fínov. Jeho plátené steny tvorili

fotografie z uctievaného lesa v Estónsku.



Aj na Slovensko sa nakoniec podarilo zavítať obom autorkám spolu, a to na

inštalovanie a vernisáž ich výstavy pod názvom Ľudia stromov v Galérii Domu

fotografie v Liptovskom Mikuláši. Súčasťou perfektne pripravenej vernisáže

bola aj prezentácia Sanni a Ritvy o ich projektoch. A aby sme im priblížili aj

tento kút Slovenska, pozvali sme ich na vychádzku do rezervácie Suchá dolina

v Tatrách.

ZELENÉ STREDISKO

Kostol sv. Bartolomeja v Chebe v popoludňajších slnečných lúčoch. Tie ešte

výstave dodali zvláštne čaro. Nepostrádateľným pri inštalácii v Chebe, ale aj

v Prešove a Liptovskom Mikuláši bol Ľuboš Leško.

Zľava: Lucia Benická, riaditeľka Domu fotografie, Ritva Kovalainen, Sanni

Seppo a vpravo prvý tajomník Veľvyslanectva Fínskej republiky Aleksi

Vakkuri počas vernisáže v Liptovskom Mikuláši.



ZELENÉ STREDISKO

Priebežne sme poskytovali výpožičky odbornej literatúry širokej verejnosti.

Do nášho knižničného fondu pribudol celý ročník odborného mesačníka Vesmír

a mesačníka Lesník a darom sme získali publikáciu Pralesy v centre Európy

a od autora Vladimíra Kováča jeho zaujímavú knihu Pánom života je čas

o vzťahu medzi individuálnym vývinom – ontogenézou a vývojom živých foriem

– evolúciou.

Sanni a Ritva,

každá dostala do

daru strom v SPR

Vlčia. Sanni si hneď

ten svoj našla

a dodržiavajúc

fínsku tradíciu,

vyslovila želanie

a na jeho splnenie

uviazala na konár

strapec zo svojho

šálu. Ritve vybrala

tiež strom so sloňou

kožou – ako buky

volajú Fíni – stojaci

za ním.



STAROSTLIVOSŤ O MAJETOK

Zamýšľaná výmena 5,89 ha lesných pozemkov vo vlastníctve Nadácie Zele-

ná nádej za také pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré by boli v susedstve Súkrom-

nej prírodnej rezervácie Rysia, sa zatiaľ neuskutočnila. Naďalej však budeme

rokovať so štátnym podnikom LESY SR a navrhneme konkrétne možnosti vý-

meny. V roku 2008 užívateľ lesov LZ VLK zabezpečil nové vytýčenie troch

lesných pozemkov v lokalite Javorinka. Dôvodom bolo chybné vytýčenie niekto-

rých častí lesa, ktoré bolo v teréne urobené ešte za predošlého majiteľa lesov.

V roku 2009 dobrovoľníci preznačia podľa nového vytýčenia majetkové hranice

lesa. Lesy v lokalitách Škripov aj Javorinka boli monitorované dobrovoľníkmi,

ktorí počas roka nezistili žiadne nelegálne aktivity.

POĎAKOVANIE ZA FINANČNÚ A NEFINANČNÚ
PODPORU

Naša veľká a úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli podporiť naše jed-

notlivé programy finančne a tým, ktorí pomáhali svojou prácou bez nároku na

odmenu a venovali nám svoju energiu a čas.

Finančne nás v roku 2008 podporili:

Igor Rattaj z Bratislavy, Peter Mikloš z Bratislavy, Ľubica Puobišová

z Prešova, Pavol Petruňák zo Sniny, Sanni Seppo a Ritva Kovalainen

z Fínska, Eva Turková z Liptovského Mikuláša, Ľubomír Gramata z Hu-

menného, Dana Galandová zo Sniny, Ján Arbet zo Stropkova, Samo Jur-

dík z Bratislavy, p. Kocurko z Prešova, Dana Kapraľová z Humenného

a ďalší. Naša srdečná vďaka tiež patrí všetkým, ktorých mená nepoznáme

a prispeli nám formou 2% z dane.

Ďalej úprimne ďakujeme:

Nadácii Eokopolis za finančnú podporu a pomoc s výstavou v Banskej Bys-

trici; Veľvyslanectvu Fínskej republiky za preplatenie prekladu textov výsta-



vy; TNT Express Worldwide v ČR za prevoz výstavy z Opavy do Chebu;

Sanni Seppo a Ritve Kovalainen za to, čo robia, za zapožičanie výstavy

a za ich dôveru; Janovi Pohribnému za úžasnú všestrannú pomoc pri organi-

zovaní výstavy v ČR a Lucii Benickej za to isté v Liptovskom Mikuláši; Le-

soochranárskemu zoskupeniu VLK za spoluprácu a podporu pri

organizovaní výstav a súťaží; Veronike Kickovej za jej pesničky na vernisá-

žach; členom skupiny Desmod a ich manažérovi za benefičný koncert pre

školu; OZ Tatry za poskytnutie materiálov pre školy.

Za bezplatné poskytnutie výstavných priestorov, podporu vernisáží a pomoc

pri inštalácii ďakujeme vedeniu a pracovníkom Krajského múzea v Prešove,

Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Domu umenia v Opave, Ga-

lérie 4 v Chebe a Domu fotografie v Liptovskom Mikuláši a za bezplatné

poskytovanie služieb Ľubošovi Leškovi – vedenie účtovníctva, Jozefovi Bar-

cíkovi – vykonanie auditu, Janke Zajakovej za sadzbu materiálov a všetkým

členom odbornej poroty oboch súťaží, lektorom a konzultantom.

Ďakujeme všetkým tým, ktorých nestíhame vymenovať a ktorí pomáhali pri

organizovaní výstavy – pri inštaláciách, pri skladaní a nakladaní stokilových

debien, všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby Sanni a Ritva spoznávali aj naše

lesy a všetkým, ktorí pomohli s organizáciou súťaže o Lesoochranársku školu

roka a koncertu, predovšetkým Vilovi Bartušovi z LZ VLK a aktivistom,

ktorí pravidelne monitorujú lesy vo vlastníctve nadácie.

CIELE NA ROK 2009

V roku 2009 budeme pokračovať v organizovaní súťaží o Lesoochranársky

čin roka a Lesoochranársku školu roka. Nádhernú výstavu Stromy a ľudia by

sme chceli priblížiť aj návštevníkom iných výstavných inštitúcií na Slovensku

a ak sa podarí, tak sa vrátime aj do Čiech. V rámci Zeleného strediska budeme

naďalej poskytovať služby našej knižnice širokej verejnosti.

Finančné krytie našich programov chceme zabezpečiť príspevkami 2%

z dane a z darov fyzických osôb.



FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2008

Výnosy
Nezdaňovaná
činnosť v Sk

Zdaňovaná
činnosť v Sk

Služby 0 14 325

Príspevky od iných organizácií 8 200 0

Príspevky od fyzických osôb 91 024 0

Príspevky z podielu zaplatenej dane 8 735 0

Ostatné 12 0

Celkom 107 971 14 325

Náklady
Nezdaňovaná
činnosť v Sk

Zdaňovaná
činnosť v Sk

Cestovné 200 947

Služby 60 527 13 378

Dane a poplatky 3 659 0

Ostatné 291 0

Celkom 64 677 14 325

Náklady v členení na činnosť a správu
Programové
náklady v Sk

Náklady na
správu v Sk

Cestovné 1 147 0

Služby 71 902 2 003

Dane a poplatky 0 3 659

Ostatné 0 291

Celkom 73 049 5 953

Konverzný kurz: 1 Eur = 30,1260 Sk



SÚVAHA K 31. 12. 2008

Aktíva Sk

Dlhodobý nehmotný majetok 92 000

Pozemky 1 046 609

Drobný dlhodobý majetok 32 593

Tovar 6 034

Pokladnica 2 111

Banka 23 017

Pohľadávky 14 549

Náklady budúcich období 387

Oprávky k majetku - 32 593

Aktíva celkom 1 184 707

Pasíva Sk

Pôžičky 287 343

Dodávatelia 188 442

Výdavky budúcich období 433

Základné imanie 865 405

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia - 200 209

Výsledok hospodárenia 43 293

Pasíva celkom 1 184 707

Konverzný kurz: 1 Eur = 30,1260 Sk
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