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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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Slovo na záver

Tento úvodník bude môj posledný. Na budúci rok ho už bude písať niekto
iný. Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým, s ktorými som spolupracovala,
všetkým dobrovoľníkom, ktorí s aktivitami pomáhali. Ďakujem za každú korunu
i každé euro všetkým, ktorí činnosť nadácie podporili a v neposlednom rade ďa-
kujem správnej rade za dôveru. Verím, že plánovaný rozvoj nadácie s novou ví-
ziou, programovou náplňou, personálnym obsadením a entuziazmom ľudí má
obrovské predpoklady na veľký úspech.

Nadácii budem silno držať prsty.

Mária Hudáková

správkyňa nadácie

V máji 2013



Lesoochranársky čin roka

Súťaž o najlepší lesoochranársky čin v rokoch 2010 a 2011 na Slovensku,
v Čechách a v Poľsku sme vyhlásili v máji. Do uzávierky sme dostali 12 nomi-
nácií, z toho 7 z ČR, 4 zo Slovenska a jednu z Poľska. Výsledky neboli do
konca roka vyhlásené.

Lesoochranárska škola roka

V tomto 10. ročníku sme sa rozhodli pre otestovanie zmeny. Jej potreba vy-
plynula z toho, že počas dvoch mesiacov trvania súťaže sa niektorým školám vô-
bec nepodarilo dostať do terénu. Mnohokrát to bolo ovplyvnené nepriaznivým
počasím aj prázdninami počas sviatkov.

Súťaž sme teda vyhlásili v máji 2012 s tým, že školy majú svoj zoznam usku-
točnených aktivít poslať do konca apríla 2013. Ako každoročne, pripravili sme
list pedagógom a žiakom a k tomu pre inšpiráciu aj leták s návrhom niektorých
aktivít. Distribuovali sme to na vyše 4000 adries elektronicky a na 200
najaktívnejších škôl aj poštou.

Zmenou je tiež spolupráca nielen s Lesoochranárskym zoskupením VLK
(LZ VLK), ale aj s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica.

A tou poslednou a veríme, že aj zaujímavou zmenou, je hlavná cena. Po
spevákoch a skupinách známych mien, ako to bolo spomenuté v tohoročnom
liste (viď nasledujúca strana), sme zvolili teraz z iného súdka. Rozhodli sme sa
pre vynikajúceho dídžeja a predovšetkým hudobníka s vlastnou tvorbou, ktorý si
pripraví špeciálny dídžejský set len pre túto príležitosť. Víťazná škola tak kon-
com školského roka v júni 2013 zažije jedinečnú párty s drum and bassovým
hudobníkom B-complexom. Tvorí zaujímavú a kvalitnú hudbu a hoci u nás
jeho meno nie je veľmi známe, má za sebou úspešné vystúpenia po celom svete.
Vypredal koncerty na Novom Zélande, v Holandsku, Belgicku, Austrálii,
Anglicku i v Los Angeles a vinyly s jeho tvorbou vydali svetové vydavateľstvá
vo Veľkej Británii, Nemecku i USA.





Odborná a technická pomoc diplomantom pri
odborných prácach

V roku 2012 sme nepodporovali žiadnu diplomovú ani inú odbornú prácu.

Zelené stredisko

Knižnica Nadácie Zelená nádej poskytovala svoje služby aj v tomto roku.
Okrem výpožičiek kníh a časopisov sme priebežne poskytovali DVD s filmami
s ekologickou tematikou aj školám v rámci súťaže o najlepšiu lesoochranársku
školu.

Do knižného fondu pribudol ďalší ročník časopisu Vesmír, ktorý sme zakú-
pili za 53,90 €. Okrem toho sme darom získali celý ročník poľského časopisu
Dzikie Zycie a tri publikácie, medzi nimi aj populárnu publikáciu autorov Eri-
ka Baláža a Bruna D‘Amicis Posledná pevnosť o pätnásťročných skúsenostiach
zo sledovania medveďov vo voľnej prírode Tichej a Kôprovej doliny v Tatrách.

Starostlivosť o majetok

Počas stretnutia aktivistov LZ VLK v Súkromnej prírodnej rezervácii
(SPR) Rysia v Strážovských vrchoch v septembri 2012 sa okrem samotnej re-
zervácie skontrolovali aj pozemky vo vlastníctve nadácie, ktoré sa naďalej snaží-
me vymeniť za lesy v blízkosti SPR Rysia, o ktoré by sa rezervácia rozšírila.
V priebehu roka sa tieto pozemky monitorujú jednotlivcami.



Aktivisti VLK-a v Strá-

žovských vrchoch v sep-

tembri 2012.

O pravidelné monitorova-

nie pozemkov vo vlastníc-

tve nadácie sa stará

Miroslav Mišák.



Poďakovanie za finančnú
a nefinančnú podporu

Za všetku podporu úprimne ďakujeme.
Tým, ktorí nás podporili príspevkom z po-
dielu svojej zaplatenej dane v celkovej výške
419, 39 € i fyzickým osobám, ktoré nám
poslali svoje finančné príspevky vo výške
96,26 €. Naše poďakovanie patrí aktivis-
tom LZ VLK za pomoc pri organizovaní
súťaže o lesoochranársku školu i pravidelný
monitoring majetku nadácie a tiež jednotliv-
com, ktorí nám darovali publikácie do
knižnice i pomáhali s prácou v knižnici.

Ciele na rok 2013

Rok 2013 bude pre Nadáciu Zelená nádej rokom veľkých zmien. Začne sa
s jej dlho očakávaným rozvojom, za ktorým budú hlavne personálne a progra-
mové zmeny. Bude sa vychádzať predovšetkým z novej vízie a nových progra-
mov, ale snahou bude zachovať aj niektoré z pôvodných. Vyhodnotia sa obe
súťaže, o najlepší lesoochranársky čin i najlepšiu lesoochranársku školu a svoje
služby bude naďalej poskytovať Knižnica
Nadácie Zelená nádej.

Prvoradou snahou bude zabezpečiť fi-
nančné prostriedky na rozvoj nadácie pro-
stredníctvom grantových programov a na jej
konkrétne programy zas z príspevkov fyzic-
kých i právnických osôb. Naďalej sa bude
využívať aj štatút príspevkov z podielu
zaplatenej dane.



Výnosy
Nezdaňovaná

činnosť v €

Zdaňovaná
činnosť v €

Príspevky z podielu zaplatenej dane 419,39 0,00

Prijaté príspevky a dary 96,26 0,00

Ostatné 0,15 0,00

Spolu 515,80 0,00

Náklady
Nezdaňovaná
činnosť v €

Zdaňovaná
činnosť v €

Nákup materiálu 53,90 0,00

Služby 377,08 0,00

Dane a poplatky 130,97 0,00

Odpisy majetku 1 539,31 0,00

Ostatné 3,50 0,00

Spolu 2 104,76 0,00

Náklady na činnosť a správu
Programové
náklady v €

Náklady na
správu v €

Nákup materiálu 53,90 0,00

Služby 283,24 93,84

Dane a poplatky 82,25 48,72

Odpisy majetku 0,00 1 539,31

Ostatné 0,00 3,50

Spolu 419,39 1 685,37

Finančná správa za rok 2012



Súvaha k 31. 12. 2012

Aktíva Suma v €

Dlhodobý nehmotný majetok 3 053,85

Pozemky 34 741,05

Drobný dlhodobý majetok 1 130,73

Tovar 279,63

Pokladnica 1,68

Banka 161,90

Preddavok na daň 9,32

Náklady budúcich období 15,13

Oprávky k majetku -4 184,58

Aktíva celkom 35 208,71

Pasíva Suma v €

Pôžičky 9 738,02

Dodávatelia 5 844,10

Výdavky budúcich období 10,99

Výnosy budúcich období 172,28

Základné imanie 28 726,17

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia -7 693,89

Hospodársky výsledok -1 588,96

Pasíva celkom 35 208,71
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