Zoznam projektov navrhnutých na podporu
v jesennom kole grantovej výzvy Sadíme budúcnosť

Názov projektu

Seniu sa nelení, v
Seniu sa zelení

V Mlynskom
kline sadíme
Martinský les

Vysaďme si
zdravie

Žiadateľ

Domov dôchodcov a
domov sociálnych
služieb Senium

3sTROMI, o.z.

Základná škola,
Jilemnického 2, Žiar
nad Hronom

Podporené
sumou

Mesto/Okres

Opis

Banská Bystrica

Cieľom projektu je vytvorenie ovocného sadu v
zariadení pre seniorov a občanov so zdravotným
znevýhodnením, v ktorom by sa mohli tešiť nielen zo
šťavnatých a voňavých plodov, ale aj z miestneho
vtáctva a hmyzu. Zároveň by sme im splnili sen byť
ešte užitoční, v rámci starostlivosti o stromy a ich
plody v každom ročnom období. Cieľom projektu je
preto vyčistiť pozemok od buriny a skál a keďže je
dosť rozľahlý, je tu možnosť postupne vo výsadbe
pokračovať.

1 500 €

Senec

Neďaleko od Mlynského klinu, smerom na Svätý
Martin, sa nachádza krásny Martinský les, ktorý bol
zaradený do národného zoznamu miest európskeho
významu. Výsadbou tých istých pôvodných drevín
chce združenie do ich obytnej lokality rodinných
domov vniesť tieň a pokoj Martinského lesa potrebný
pre uponáhľaný spôsob života, pre komunitné
stretnutia a hry detí. Výsadbu stromov podporujú
takmer všetci obyvatelia Mlynského klinu a tešia sa na
spoločnú brigádu, keď si stromy svojpomocne
vysadia.

3 800 €

Žiar nad Hronom

Hlavným zámerom projektu je vybudovať spolu so
žiakmi ovocnú školskú bio záhradu. Žiaci sa budú
spolupodieľať na každom kroku jej realizácie. Každý
ročník bude mať na starosti svoju časť záhrady.
Aktivity v nej: celoročná starostlivosť v rámci
vyučovania (biológie, výtvarnej výchovy, prírodopisu
priamo v záhrade), celoročné monitorovanie zmien a
následné vyhotovenie ročníkovej práce o záhrade,
piknik v tráve medzi stromami, akcia Škola a rodina zber úrody, rovesnícke aktivity - pečenie ovocných
koláčov pre iné triedy, máj - ozdob si svoj strom,
spoločná výroba vtáčích búdok na svoje stromy,
spoločná výroba hmyzieho domčeku do stredu
záhrady, realizácia besied o prírode, ovocných
stromoch s odborníkmi atď.

1 600 €

Nové stromy na
Šípku v
Partizánskom

Ovocný sad
zabudnutých
odrôd

Bošáca sadí
svoju tradíciu

Plachtinský
hrádok-sádok:
Pri
Hradzianskom
chotári

Mesto Partizánske

Partizánske

Zámerom projektu je výsadba 17 ks okrasných a
ovocných stromov, ktoré budú tvoriť stromovú alej a
oddychovú zónu v mestskej časti Šípok. Táto alej
bude oddeľovať novovzniknuté parkovisko pri
novopostavených bytových domoch od zahrádok
miestnych obyvateľov. Dreviny budú pôsobiť ako
vetrolam a plniť protieróznu funkciu s postupným
zadržiavaním vody v krajine. Výsadba bude
realizovaná v spolupráci s deťmi a učiteľmi ZŠ a MŠ
Malinovského a obyvateľmi novopostavených
bytových domov.

Zámerom projektu je doplniť nazbierané historické
odrody ovocných stromov ďalšími odrodami a
vytvoriť tak unikátnu zbierku stromov z ovocných
odrôd európskeho významu. Výsadbou, pestovaním a
ďalším rozširovaním historických (krajových) odrôd
Združenie ochrancov
m. č. Vyšná
chce združenie prispieť k popularizácia ovocinárskeho
genofondu ohrozených
Pokoradz/
štýlu v dnešných časoch. Časť plochy chcú venovať
rastlín
Rimavská Sobota
výsadbe nových odrôd a výskumu ich adaptabilnosti
(prispôsobivosti) na tunajšie prírodné podmienky s
hodnotením možností ich ďalšieho pestovania na
produkčné účely. Cieľom je prispieť k rozvoju
moderného ovocinárstva v kraji.
Medzi Bošácou a Zabudišovou už v minulosti obec
vysadila ovocné stromy. Aktuálne ich tam je okolo
260. S manželkou sa dobrovoľnícky staráme o tento
sad už tri roky. Stromy síce boli vysadené, ale
nedostávalo sa im starostlivosti. Veľa stromov zničila
Bošáca/Nové
zver, pokradli ľudia, prerástli výhony z podpníka.
Statok pod lipou, o.z.
Mesto nad
Touto výzvou chceme dosiahnúť, aby sa dosadili
Váhom
voľné miesta, ktoré vznikli vyššie uvedenými
okolnosťami. Biele Karpaty sú ovocinársky kraj a
Bošáca je známa slivovicou. Plán je v sade vysadiť
hlavne vysokokmenné odrody sliviek vhodné do
týchto podmienok.
Cieľom je vytvoriť ovocný sad v blízkosti obce Dolné
Plachtince, kde budú zanechané krajové-staré odrody
ovocných drevín vyhovujúce našim klimatickým
podmienkam najmä pre budúce generácie, keďže sa
jedná o dlhoveké stromy. Zámerom je tiež mladšej
Neformálna občianska
generácii priblížiť kroky pri správnej výsadbe a
Dolné Plachtince/
iniciatíva (2 obyvateľky
následnú starostlivosť o tieto dreviny v ďalších
Veľký Krtíš
obce)
rokoch, čím ich motivovať k vysádzaniu stromov,
ovocných stromov, kríkov, a tým prinavracať
prirodzený ráz krajiny. Táto časť obce je pomerne
dosť navštevovaná, kde sa s obľubou starší i mladší
občania prechádzajú a čerpajú z krásnych výhľadov,
ktoré dané miesto ponúka.

2 800 €

3 000 €

4 000 €

2 200 €

Zeleň nás spája

Obec Liptovská
Štiavnica

Liptovská
Štiavnica/
Ružomberok

Naša cesta proti
klimatickej
zmene

Obec Žakovce

Obec Žakovce/
Kežmarok

Ovocná alej

Chute starých
odrôd

Lipovou alejou z
Modry na
Dubovú

Zelený Nový Ruskov,
o.z.

Cirkevná spojená škola,
Švermova 10, Snina

Mesto Modra

Naším cieľom je prepojiť dve dolnoliptovské obce Liptovskú Štiavnicu a Liptovské Sliače lipovou alejou.
Prvú časť aleje v obci L. Štiavnica sme vysadili v roku
2019. Okrem symbolického prepojenia oboch obcí
chceme výsadbou stromovej aleje zlepšiť život
obyvateľov Dolného Liptova, ktorý patrí medzi okresy
Slovenska s najhoršou kvalitou ovzdušia, zároveň
chceme skultúrniť poľnohospodársku krajinu v okolí
obce a podporiť komunitný život. Aleju chceme
vysadiť popri spevnenej poľnej ceste, ktorá v
súčasnosti zároveň slúži ako cyklotrasa spájajúca obe
obce.
Hlavným cieľom projektu je návrat stabilizačných
prvkov do krajiny vo forme stromovej vegetácie do
katastra Žakoviec. Vysadené stromy za areálom ZŠ v
pásme Žakovského potoka pomôžu znižovať dopady
klimatickej zmeny. Stromy napomôžu k udržaniu
mokradných biotopov a podporia druhy viazané na
tieto biotopy. Cieľom projektu je motivovať nielen
žiakov, ale aj dospelých k prírodovednému vzdelaniu.
Poznať listnaté stromy a ich vtáctvo nielen z učebníc a
internetu, naučiť sa, ako zasadiť listnatý strom, ako sa
správať počas pozorovania atď. Po zrealizovaní
projektu bude daná lokalita slúžiť pre žiakov, ale aj
všetkých obyvateľov obce.

3 600 €

2 500 €

Nový Ruskov/
Trebišov

Medzi 2 časťami obce Nový Ruskov (Malý a Veľký
Ruskov) vedie viac ako 3 km úsek spevnenej účelovej
komunikácie. Na tomto úseku združenie počas
uplynulých rokov vysadilo stromy ako čerešne, javory,
lipy. Vo výsadbe by chceli pokračovať a dosadiť
stromy tak, aby vytvorili súvislú alej so zmiešanými
ovocnými dlhovekými stromami.

3 600 €

Snina

Cieľom projektu je založiť ovocný sad na školskom
pozemku zložený zo starých odrôd stromov (jabloň,
hruška a iné) a menej rozšírených ovocných kríkov.
Lokalita bude slúžiť hlavne študentom a učiteľom
počas výučby, na trávenie voľného času (klub detí,
širšia verejnosť), ovocie využije školská jedáleň.

1 400 €

Modra/Pezinok

Zámerom projektu je výsadba zelenej aleje 14 kusov
lipy veľkolistej. V danej lokalite, pozdĺž obslužnej
vinohradníckej cesty, kde je výsadba plánovaná,
absentuje zelená infraštruktúra. Výsadbou lipového
stromoradia prispejeme k znižovaniu negatívnych
dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom budovania
prvkov zelenej infraštruktúry. Znížime prašnosť a
zvýšime množstvo zelene v danej lokalite. Lipové
stromoradie vytvorí krajšie a zelenšie prostredie
pozdĺž vinohradníckej cesty, v lete poskytne tieň,
pomôže zadržať dažďovú vodu a zabráni tak
prehrievaniu a vysychaniu krajiny v danej lokalite.
Výsadba je iniciovaná miestnou komunitou.

3 000 €

Výsadba Lipovej
Aleje na vstupe
do Lozorna

Neformálna občianska
iniciatíva 3 občanov
Lozorna s podporou
obce

Lozorno/Malacky

Čerešňová alej
popri ceste vo
vinohradoch

Vajnorský
vinohradnícky spolok

Bratislava mestská časť
Vajnory

Cykloalej II

Obec Veľký Biel

Veľký Biel/Senec

Orešanský jedlý
les - etapa 2

Komunitná záhrada
Mozartova

Dolné Orešany/
Trnava

Od krížu ku krížu

Ľalia - združenie detí a
rodičov

Píla/Žarnovica

Hlavným cieľom výsadby stromoradia je udržanie
ekologickej stability územia a podporenie izolačnej
(hluk z diaľnice) a krajinotvornej funkcie, zníženie
veternej erózie a podpora zadržania vlhkosti v pôde.
Plán je vysadiť alej 51-60 stromov (lipa malolistá),
ktorá prinesie úžitok aj pre včielky a lozornských
včelárov. Dĺžka stromoradia popri príjazdovej ceste
do Lozorna bude cca 500 m. Do sadenia budú
zapojené rodiny s deťmi a široká verejnosť s
možnosťou adopcie stromu.
Cieľom projektu je prinavrátenie pôvodných
ovocných stromov späť do vinohradov a skultúrnenie
miesta, ktoré slúži ako jedno z hlavných vstupov do
verejnosťou hojne navštevovaných, Vajnorských
vinohradov. Okrem iného aj týmto spôsobom plánuje
spolok vytvoriť priestor ponúkajúci možnosť pre
rekreáciu, oddych a edukáciu (o vinohradníctve a
ovocinárstve) pre širokú verejnosť, mladých aj
starších a školy.
Cieľom realizácie je výsadba drevín popri
novovybudovanej Podunajskej cyklotrase v úseku k.ú.
Veľký Biel, kde sa už v roku 2021 vysadilo 27 stromov
- lipy. Stromoradie esteticky aj technicky oddelí
cyklochodník od hlavnej frekventovanej cesty I/61.
Cieľom projektu je dosadiť 50 ovocných stromov
pôvodných starých odrôd na trávnatú časť areálu
Orešanského jedlého lesa, čím by sa dokončila
podstatná časť plánovanej výsadby v areáli. Areál sa
nachádza na juhozápadnom úpätí Malých Karpát za
zastavaným územím obce v tesnej blízkosti
vinohradov. Dosádzané budú dlhoveké suchovzdorné
ovocné stromy rôznych odrôd typické pre oblasť
vinohradov, ktoré budú zároveň lemovať areál od
poľnej cesty (mandle, moruše, hrušky). Doplnia sa aj
vinohradnícke broskyne a višne.
Cieľom projektu je vysadiť staré odrody ovocných
stromov, ktoré majú v tejto lokalite bohatú históriu.
Sadiť budú dobrovoľníci s deťmi z klubu (deti zo
sociálne znevýhodneného prostredia, ADHD a pod.) a
staršími súrodencami. Vybraná trasa vedie od kríža na
začiatku dediny ku krížu pri studničke. Spolu s deťmi v
klube si pripravíme sadovnícky plán - teda
rozmiestnenie jednotlivých druhov. Plán potom
skonzultujeme s OZ Jablonka, nakoľko dobrovoľníci zo
združenia s nami spolupracujú na aktivitách s
environmentálnou náplňou.

3 700 €

3 000 €

4 000 €

2 500 €

1 200 €

Výsadba aleje v
katastrálnom
území Vráble
lokalita "Veľké
priečky"

Občianske združenie
Ochrana prírody Žitava

Vráble/Nitra

Zámerom projektu je pokračovať vo výsadbe
pôvodných alejí a vetrolamov, ktoré boli v 70-tych a
80-tych rokoch minulého storočia likvidované. Tieto
aleje a vetrolamy budú následne slúžiť ako úkryt a
hniezdiská pre vtáky a inú zver, ale tiež ako lokalita na
umiestnenie včelstiev počas kvetu. V danej lokalite
plánuje združenie vysadiť listnaté a ovocné stromy.
Ovocné stromy budú slúžiť obyvateľom mesta na
občerstvenie, ale aj zvieratám - zajacom, srnkám,
vtákom a včelám ako zdroj potravy.

Cieľom realizácie projektu je obnova pôvodného sadu
v obci. Sad bol roky zanedbávaný, niektoré pôvodné
stromy vyhynuli alebo boli napadnuté škodcami.
Preto je potrebné tieto chýbajúce a choré stromy
nahradiť novou výsadbou, o čo sa snažíme už tretí
rok. V sade sú vysadené jablone a hrušky a my sme
Neformálna občianska
postupne dosadili aj čerešne, orechy, slivky a
Ovocný sad
iniciatíva (2 obyvatelia Gerlachov/Poprad
oskorušu. Sad je na verejne dostupnom mieste za
Gerlachov
obce)
dedinou. Ovocie zo sadu lisujeme a vyrábame z neho
džúsy. Službu lisovania ponúkame aj občanom z
okolia. Plánujeme osadiť informačnú tabuľu s
históriou sadu a aktuálnym vývojom. Plánovanou
výsadbou starých odrôd podporíme pôvodný ráz
krajiny so snahou o záchranu rozmanitosti
genetických zdrojov a kultúrno-krajinných hodnôt.
Cieľom projektu je pokračovať vo vysádzaní aleje
starých odrôd ovocných stromov v lazníckej krajine
pri Novej Bani. Vysadíme 20 nových starých odrôd a
následne sa postaráme o už vysadené stromy - cca
Obnova
Občianske združenie
Horné Hámre/
100 ks, ktoré treba nanovo zamulčovať, niektoré
čerešňovej aleje
Jablonka
Žarnovica
zaštepiť miestnymi odrodami. Cieľom je aj ďalej šíriť
na Majeri
ideu, ktorá oslovila mnohých nadšencov - o sadení
stromov v krajine, o starých odrodách, o význame
týchto aktivít a zapájaní detí, mladých ľudí a
dobrovoľníkov z komunity do tohto snaženia.
Cieľom projektu je zatienenie a skrášlenie okolia
miestneho futbalového ihriska, ktoré zároveň slúži
ako verejné priestranstvo pre kultúrne a športové
aktivity, zavetrenie a v neposlednom rade vytvorenie
lepších podmienok pre vtáctvo a včelstvo v obci
Vráťme lipu do Máme radi Rastislavice,
Rastislavice/
Rastislavice. Vysadením stromov pozdĺž hracej plochy
obce
o.z.
Nové Zámky
ihriska by sa vytvorilo prirodzené oddelenie ihriska od
ďalšej časti priestranstva, lipa by bola zdrojom
tienenia ihriska, ktoré je teraz na priamom slnku, čo
športovcom sťažuje podmienky v prípade vysokých
teplôt. Veríme, že lokalita prinavráti deti, celé rodiny,
ale i starších občanov na ihrisko.

2 200 €

1 400 €

1 800 €

2 500 €

SPOLU: 55 300 €

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

