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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.
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NÁDEJ

Je to taká obyčajná ľudská vlastnosť. Ak prší, ľudia si myslia, že to bude trvať
večne. Ak vládnu horúčavy, začne sa hovoriť o globálnych klimatických zmenách.
V čase hospodárskych kríz ľudia podliehajú depresiám, neuvedomujúc si základ-
nú vlastnosť tohto sveta – nič netrvá večne.

Ale sú medzi nami ľudia, ktorí vždy, aj v časoch najväčších mrazov, vedia rozo-
znať v lúčoch slnovratového Slnka prichádzajúcu jar. Sú tu ľudia, ktorí sa smejú
z búrok a lejakov, pretože vedia, že... „počasie je také, aké si ho urobíš“. Sú medzi
nami jedinci, ktorí vidia na holorube nový, krásny les. Práve takáto schopnosť, vi-
dieť za oponou šedivých všedných dní dúhu na modrej oblohe, je základná ľudská
vlastnosť, ktorá nás odlišuje od zvierat. Paradoxne práve táto ľudská vlastnosť nie
je vlastná všetkým ľuďom.

Niekedy sú tieto motory životného optimizmu sami, sami, opustení v bahne
čierneho pesimizmu a depresií. A práve pre takýchto ľudí vznikla pred rokmi
Nadácia Zelená nádej. Nadácia, ktorej cieľom je dodávať silu ľuďom, ktorí vidia
ďalej, ako sú hlúpe televízne seriály, ľuďom, ktorých život a svet nekončí na ich
záhradke, ľuďom, ktorí myslia nielen na seba.

Nadácia Zelená nádej bola, je a bude na tomto svete pre ľudí, ktorí vedia, že
počasie je také, aké si ho urobíš a aj to tak robia a žijú. Nadácia Zelená nádej po-
máhala, pomáha a bude pomáhať ľuďom, ktorí myslia na okolitý svet, na zvieratá
a rastliny, ktoré nemajú svojich advokátov, svoju políciu, svojich ombudsmanov
Prírody.

Nadácia Zelená nádej je nádejou pre ľudí, ktorí sú nádejou pre našu ze-
lenú Prírodu.

Ing. Juraj Lukáč

predseda správnej rady

14. mája 2012



LESOOCHRANÁRSKY ČIN ROKA

Začiatkom roka 2011 sme vydali tlačovú správu s výsledkami 10. ročníka me-
dzinárodnej súťaže o Lesoochranársky čin 2008 – 2009 a odovzdali ceny – poľ-
skému aktivistovi Adamovi Bohdanovi hlavnú cenu 165 € a publikácie o lesoch a
chránených územiach novinárovi denníka SME Danielovi Vraždovi a Ing. Mi-
chalovi Wiezikovi, PhD. z Technickej univerzity vo Zvolene.

V tomto ročníku súťaže bola na prvých troch miestach veľmi silná konkurencia

a víťazstvo si zaslúžil každý z nich. Michal Wiezik to aj naďalej svojimi člán-

kami dokazuje. Na jeho zábere je plocha v Tatranskom národnom parku, kto-

rá bola po kalamite v roku 2004 spracovaná lesníkmi. „V exponovanom

prostredí lesnej holiny nemajú klimaxové typy smreka (aj v prípade že by sa

sem nejakým zázrakom dostali) šancu. Trpia fyziologickým stresom zo sucha a

tepla, ak aj dorastú do dospelého veku, tvoria labilné porasty.“



Na rozdiel od nespracovaného polomu v Tichej doline, kde „jarabina a mŕtve

drevo vytvárajú dostatočne hustú klenbu na prosperovanie klimaxových typov

smrekových semenáčikov. (...) Svojho času som v televíznej diskusii konštato-

val, že revitalizácia obrovského polomu v TANAP-e by sa mala diať spôso-

bom, akým sa prirodzene deje v Tichej a Kôprovej doline. Všade samá jarabina

a pod ňou smreky. Uvedomujem si, že je ťažké vypestovať dostatok jarabino-

vých sadeníc potrebných pre zalesnenie 12 000 ha polomov, ale ako vidieť, ja-

rabina prosperuje na nespracovaných plochách. Stačilo menej spracovávať a

jarabiny by bolo viac. Celkovo umelá obnova je do tohto územia nevyhovujú-

ca. Síce urýchli nástup niektorých drevín, ale ich porasty majú len malú šancu

presiahnuť trvaním rubnú dobu.“

Spolu s vyhlásením výsledkov sme vyhlásili nový ročník súťaže, v ktorom sme
čakali nominácie na lesoochranárske činy za rok 2010 alebo na dlhodobú činnosť.
Žiaľ, do uzávierky sme dostali len tri nominácie zo Slovenska, z Čiech a Poľska
žiadnu. Rozhodli sme sa preto víťaza nevyhlásiť. Nominácie sa nestratia, budú za-
hrnuté do posudzovania nominácií v roku 2012, kedy sa budú posudzovať leso-
ochranárske aktivity za roky 2010 – 2011.



LESOOCHRANÁRSKA ŠKOLA ROKA

Do 9. ročníka súťaže sa zapojilo do 50 škôl. Víťaznú školu sme vyberali z 19
základných a stredných škôl, ktoré nám popis svojich aktivít poslali. Ďalších tak-
mer tridsať škôl si vyžiadalo letáky, zapožičalo filmy či výstavu Po nás potopa, žia-
ci pomáhali na informačných stánkoch spolupracujúcej organizácie LZ VLK, no
zrejme v návale práce pred koncom školského roka nám nestihli o svojej činnosti
napísať.

Lesoochranárskou školou 2011 sa podľa rozhodnutia poroty nakoniec stala
Základná škola na Komenského ulici v Spišských Vlachoch.

Hodnotiaca porota, v zložení (zľava) Viliam Bartuš z Lesoochranárskeho zo-

skupenia VLK, pedagóg Mgr. Ondrej Baláž a Radoslav Potočný, člen správ-

nej rady Nadácie Zelená nádej, mala veľmi ťažké rozhodovanie, lebo takmer

polovica prihlásených škôl bola svojimi aktivitami na rovnakej úrovni a kon-

cert by si boli zaslúžili minimálne štyri školy.

Výchove k poznávaniu a ochrane prírody sa venujú celoročne, okolitú prírodu
poznávajú v rámci vzdelávacieho programu na hodinách regionálnej výchovy.
Spolupracujú s pracovníkmi Správy Národného parku Slovenský raj. Ich aktivity
boli pestré, dokázali skĺbiť teóriu s praxou. Z mnohých spomeniem prednášku



Príhovor primátora mesta Spišské Vlachy Ľubomíra Fifika počas odovzdania

hlavnej ceny a knižného daru víťaznej škole.

a poznávacie túry pod odborným vedením Milana Barloga z uvedeného národné-
ho parku, premietanie filmu Znovuzrodenie lesa, vypracovanie referátov žiakmi
na tému Les a voda, zdôrazňujúc význam lesov pre zadržiavanie vody v krajine
v súvislosti s povodňami v ich regióne. Využívajú vyučovanie v prírode, mapujú
orchidey, skúmajú a pozorujú stromy, mapujú a sledujú stav zelene v Spišských
Vlachoch, sú zapojení do projektu vyhľadávania výskytu rastlinných a živočíšnych
druhov zaradených do zoznamu NATURA 2000. Na škole funguje krúžok
„Potulky Spišom“, v rámci ktorého sa žiaci venujú poznávaniu lesa a prírody vo
svojom voľnom čase.

Táto škola vyhrala koncert speváčky Kristíny so sprievodnou kapelou, ktorý sa
uskutočnil 14. septembra 2011.



Koncert mal výbor-

nú atmosféru, zabá-

vali sa, spievali a

tancovali nielen žia-

ci, ale aj dospelí.

Kristína bola milá

a bezprostredná, po

koncerte zvládla aj

autogramiádu – za

asistencie „ochran-

ky“ pred nedočka-

vými fanúšikmi.

Po koncerte sa najaktívnejší žiaci školy dočkali spoločnej fotografie s Kristínou.

Ešteže má tú kyticu, lebo by sa medzi nimi úplne stratila.

Čestné uznanie a knižný dar získalo ďalších päť škôl. ZŠ s MŠ Tajovského
z Popradu a ZŠ M. R. Štefánika z Ivanky pri Dunaji, ktorí sa naďalej celoročne
venujú lesoochranársky zameraným aktivitám, ZŠ Mukačevská z Prešova, ktorá
zorganizovala na Deň Zeme deň otvorených dverí s heslom „Les do školy, škola
pre les“ s pestrými aktivitami, žiaci pomáhali na infostánku, zbierali podpisy pod
petíciu na záchranu Čergova. Študenti Spojenej školy – Strednej odbornej školy
technickej z Nižnej sa venovali pravidelnému monitorovaniu lesov a ZŠ Mierová
zo Svitu pomáhala pri obnove náučného chodníka v prírodnej rezervácii Baba.
Všetky školy, ktoré sa do súťaže zapojili, dostali ako darček filmový dokument
Zdena Vlacha V pralesoch Karpát.



ODBORNÁ A TECHNICKÁ POMOC DIPLOMANTOM
PRI ODBORNÝCH PRÁCACH

V roku 2011 sa Ing. Juraj Lukáč ako konzultant venoval riešeniu dvoch diplo-
mových prác, konkrétne hľadaniu tém v odbore šelmy pre dvoch diplomantov, a to
na Katedre zoológie UJPŠ v Prešove a na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej
univerzity v Brne.

ZELENÉ STREDISKO

Do knižnice nadácie nám v roku 2011 pribudli darom 3 ročníky tematických
odborných časopisov zo Slovenska, Čiech a Poľska a zakúpili sme český mesačník
Vesmír za 54,48 €.

Počet knižničných prírastkov sa zvýšil o šesť – zakúpili sme dva výtlačky zaují-
mavej publikácie Medvěd. Dějiny padlého krále. Francúzsky historik Michel Pas-
toureau sa v nej venuje rôznym aspektom boja cirkvi proti medveďovi v stredoveku,
ktorý bol považovaný za kráľa zvierat, a to zabíjaním medveďov, premenou rešpek-
tovanej šelmy na cirkusové zviera a presadzovaním leva. Ďalšie štyri sme dostali
darom, napríklad film Zdena Vlacha V pralesoch Karpát, ktorý budeme využívať
na zapožičiavanie školám.

STAROSTLIVOSŤ O MAJETOK

Aj v tomto roku dobrovoľníci priebežne monitorovali lesy v Strážovských vr-
choch, v častiach Škripov a Javorinka, ktoré sú vo vlastníctve nadácie.

Zatiaľ sa stále nepodarilo vymeniť tieto pozemky za lesy v blízkosti Súkromnej
prírodnej rezervácie Rysia, čím by sa mohla zväčšiť jej rozloha. Vzhľadom na
zmeny na riaditeľstve Lesov SR sme sa o to ani nepokúšali, počkáme, až sa po voľ-
bách zvolí nové ustálené vedenie a budeme v týchto snahách pokračovať.



POĎAKOVANIE ZA FINANČNÚ A NEFINANČNÚ
PODPORU

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v roku 2011 prispeli formou poukázania 2 %
z dane, spolu vo výške 318,81 € a tým, ktorí nám darovali publikácie a DVD do
knižnice nadácie.

Naše poďakovanie tiež patrí LZ VLK za knižné dary do súťaží, za pomoc
a podporu pri organizovaní súťaže o Lesoochranársku školu 2011, speváčke Kris-
tíne za odspievanie koncertu pre víťaznú školu bez nároku na honorár a riaditeľovi
školy na Komenského ulici v Spišských Vlachoch a primátorovi mesta Spišské
Vlachy za zabezpečenie ozvučenia koncertu a profesionálneho pódia, Ľubošovi
Leškovi za vedenie účtovníctva, Andrei Jakubčinovej za sadzbu materiálov, čle-
nom odbornej poroty súťaže o Lesoochranársku školu 2011 a dobrovoľníkom za
pomoc počas koncertu.

CIELE NA ROK 2012

V roku 2012 zorganizujeme spojený ročník medzinárodnej súťaže o Lesooch-
ranársky čin roka 2010 – 2011, vyhlásime 10. ročník celoslovenskej súťaže o Le-
soochranársku školu 2012 – 2013 a budeme poskytovať služby Knižnice Nadácie
Zelená nádej širokej verejnosti. Ak vzíde požiadavka zo strany vysokých škôl, bu-
deme podporovať odborné práce študentov.

Finančné prostriedky sa budeme snažiť zabezpečiť príspevkami 2 % z dane
a z darov fyzických a právnických osôb.



FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2011

Výnosy
Nezdaňovaná
činnosť v €

Zdaňovaná
činnosť v €

Príspevky z podielu zaplatenej dane 302 0

Prijaté granty 900 0

Ostatné 0 0

Spolu 1 202 0

Náklady
Nezdaňovaná
činnosť v €

Zdaňovaná
činnosť v €

Nákup materiálu 54 0

Služby 1 260 0

Dane a poplatky 113 0

Dary 165 0

Odpisy majetku 1 563 0

Ostatné 0 0

Spolu 3 156 0

Náklady na činnosť a správu
Programové
náklady v €

Náklady na
správu v €

Nákup materiálu 54 0

Služby 946 314

Dane a poplatky 0 113

Dary 165 0

Odpisy majetku 36 1527

Ostatné 0 0

Spolu 1 202 1 955



SÚVAHA K 31. 12. 2011

Aktíva Suma v €

Dlhodobý nehmotný majetok 3 054

Pozemky 34 741

Drobný dlhodobý majetok 1 118

Tovar 280

Pokladnica 41

Banka 122

Preddavok na daň 9

Náklady budúcich období 15

Oprávky k majetku -2 645

Aktíva celkom 36 735

Pasíva Suma v €

Pôžičky 9 538

Dodávatelia 5 841

Výdavky budúcich období 15

Výnosy budúcich období 310

Základné imanie 28 726

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia -5 739

Výsledok hospodárenia -1 955

Pasíva celkom 36 735
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