
 

 
 
 
 
 
 

Zoznam projektov navrhnutých na podporu 
v jarnom kole prvej grantovej výzvy Sadíme budúcnosť 
 
 

Názov projektu  Žiadateľ  Mesto/ Okres  Opis  Podporené sumou  

Duby pre zdravšiu 
budúcnosť  Mesto Levice  Okres Levice  

Výsadba 50 dubov, ktoré budú tvoriť stromovú alej a budú základom 
revitalizácie sprievodnej vegetácie v poľnohospodárskej krajine s 

bezprostrednou nadväznosťou na kontaktnú zónu sídlo – krajina. Dreviny budú 
tvoriť vetrolam a plniť protieróznu funkciu s postupným stále vyšším 

zadržiavaním vody v krajine.  

3 000 €  

Vetrolamy Spišské 
Vlachy  

Základná škola, SNP 13, 
Spišské Vlachy  

Okres Spišská Nová 
Ves  

Cieľom je vytvorenie vetrolamu z 30 topoľov čiernych medzi Agrovýkrmom Spiš, 
ktorý sa stará o ošípané a mestom Spišské Vlachy. Zámerom je rozptýlenie 
zápachu z družstva, ktorý v meste výrazne znepríjemňuje bežné fungovanie 
obyvateľstva ako aj zvýšenie biodiverzity a vytvorenie prírodnej oddychovej 

zóny.  

3 200 €  

Brána do Vtáčieho raja  
Nadácia záchrany a 

obnovy Senianskeho 
kaštieľa  

Obec Senné/ Okres 
Michalovce  

Zámerom projektu je vysadiť nové stromoradie pozdĺž turistického chodníčka 
popri Čiernej vode z košikárskej vŕby a jarabiny vtáčej, dosadiť chýbajúce duby 
v existujúcom stromoradí, založiť orechový sad a dosadiť jedlý gaštan v sade, 
obnoviť a dosadiť pôvodné moruše a vŕby v areáli kaštieľa podľa schváleného 
projektového zámeru obnovy a tiež vysadiť nízku zeleň a vyčistiť od odpadu 

plochu za kostolom. Celkovo 42 stromov a 50 kríkov.  

3 000 €  

Návrat stromov  OZ Prales  
Obec Slopná/ 

Okres Považská 
Bystrica  

Výsadba 24 dlhovekých pôvodných domácich druhov listnatých stromov (dub 
letný, lipa malolistá) popri cyklotrase má za cieľ navrátiť tieto krajinné prvky, 

ktoré boli v minulosti úmyselne likvidované pri sceľovaní pozemkov. Zámerom je 
aj zvýšiť estetickú a ekologickú hodnotu územia, podporiť biodiverzitu.  

1 600 €  

Ovocný sad zabudnutých 
odrôd  

Združenie ochrancov 
genofondu ohrozených 

rastlín  
Rimavská Sobota  

Zámerom projektu je doplniť nazbierané historické odrody ovocných stromov 
ďalšími odrodami (138 ks) a vytvoriť tak unikátnu zbierku stromov z ovocných 

odrôd európskeho významu. Výsadbou, pestovaním a ďalším rozširovaním 
historických (krajových) odrôd chce združenie prispieť k popularizácii 

ovocinárskeho štýlu a tiež výskumu adaptabilnosti nových odrôd na miestne 
prírodné podmienky.  

2 900 €  

Ovocný sad v Trninách  Obec Badín  Okres BB  

Cieľom projektu je udržať vidiecky charakter obce vysadením domácich druhov 
ovocných drevín – 21 jabloní, nie len pre ich okrasnú, ale aj úžitkovú hodnotu, 

pre ľudí aj pre opeľovače. A v rámci následnej starostlivosti využiť ich potenciál v 
rámci každoročnej výučby vykonávanej odborníkom formou náučných rezov pre 

všetkých záujemcov, obzvlášť žiakov ZŠ a MŠ Badín, ktorí budú pomáhať aj pri 
výsadbe.  

600  €  

Stromy - pľúca zeme  Obec Bajany  Okres Michalovce  

Výsadba 80 listnatých drevín typických pre túto oblasť - lipa, javor a pod. po 
okraji asfaltovej poľnej cesty lemovanej poľnohospodárskou pôdou. Táto poľná 
cesta sa využíva na presun k miestnym cintorínom, tiež aj na trávenie voľného 
času. Stromy budú slúžiť nielen na skrášlenie prostredia, ale aj ako vetrolamy, 

na čiastočné zníženie hlučnosti z hlavnej cesty a zabránenie erózii pôdy.  

3 000 €  

Alej do viníc  OZ Dedičstvo  Pezinok  

Cieľom projektu je oživiť vstup z intravilánu do voľnej prírody (predpolie 
vinohradov) vysadením stromovej aleje na lúke, ktorá je k dispozícií pre širokú 
verejnosť. Bude tvorená 20 stromami (lipa malolistá, dub zimný, javor letný, 

javor mliečny a jarabina vtáčia) a okrem krajinotvorného prvku bude pre 
turistov i návštevníkov vinohradov ponúkať príjemný priestor pre zotrvanie či 

hranie sa detí na lúke.   

2 300 €  

SPOLU:  19 600 €  

 
V prípade otázok sa obráťte na programovú manažérku Patríciu Krausovú: krausova@ekopolis.sk alebo +421 905 972 582. 


