
 

 
 
 
 
 
 

Zoznam projektov navrhnutých na podporu 
v jarnom kole grantovej výzvy Sadíme budúcnosť 2023 
 
 

Číslo a názov 
projektu Žiadateľ Miesto realizácie Zámer projektu Podporené 

sumou 

Život okolo 
rybníka 

obec Nový 
Ruskov v 

spolupráci s o.z. 
Zelený Nový 

Ruskov 

extravilán obce 
Nový Ruskov, okres 

Trebišov, Košický 
kraj 

Cieľom projektu je zalesniť obecný pozemok na ktorom je plánovaná 
výsadba biokoridoru – líniová výsadba v extraviláne obce. Ten bude 

chrániť priľahlý rybník proti severovýchodnému vetru. V súčasnosti je 
parcela intenzívne poľnohospodársky obhospodarovaná. V katastri obce 

sa realizovalo viacero projektov, išlo taktiež o výsadbu vetrolamov 
a biokoridorov v extraviláne. Do projektu sa zapoja aj dobrovoľníci 

z rybárskeho a poľovníckeho zväzu i samotná obec Nový Ruskov. Celkovo 
sa v lokalite vysadí 15 dubov. 

700 eur 

Doplnenie 
genofondového 

sadu 
historických 

odôrd 

o.z. Z.O.G.O.R. 

Genofondový sad, 
Rimavská Sobota - 
Vyšná Pokoradz, 
okres Rimavská 

Sobota, 
Banskobystrický kraj 

Zámerom projektu je obohatiť genofondovú zbierku ohrozených rastlín o 
ďalšie historické odrody ovocných drevín. Výsadbou a starostlivosťou o 

stromy zabezpečia ich dostupnosť i pre ďalšie generácie. Občianske 
združenie ZOGOR, o. z. z Rimavskej Soboty už vyše 20 rokov mapuje staré 

ovocné stromy v okrese RS a susedných regiónoch. Tento rok majú 
dohodnuté pracovné cesty do Maďarska odkiaľ by radi doniesli nejaké 

zatúlané odrody. V genofondovom sade chcú vysadiť ďalšie stromčeky – 
jablone, hrušky, čerešne, slivky, ringloty, orechy, jarabinu a morušu.  

3300 eur 

Výsadba 
vetrolamu v 

Dlhej nad 
Váhom 

o.z. Aldea 
intravilán obce Dlhá 
nad Váhom, okres 

Šaľa, Nitriansky kraj 

Cieľom projektu je výsadba vetrolamu a vytvorenie biokoridoru na okraji 
obytnej zóny. Výsadbou dlhovekých pôvodných drevín, ako je dub letný, 
ktorý sa v tejto oblasti v minulosti hojne nachádzal, a zakomponovaním 

rozmanitých druhov pôvodných dlhovekých ovocných drevín, chcú 
vytvoriť priestor s čo najväčším potenciálom pre rôzne druhy živočíchov. 
Táto lokalita má slúžiť aj ako útočisko pre lesnú zver, ako trvalá zeleň na 

okraji obytnej zóny, ktorá v okolí absentuje z dôvodu intenzívneho 
hospodárskeho využívania okolitých polí.  

4000 eur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ovocný sad opäť 
na Bukovej hirke 

Rád svätého Bazila 
Veľkého 

Buková hirka, 
extravilán obce 
Bukovce, okres 

Stropkov, Prešovský 
kraj 

Cieľom projektu je obnoviť ovocný sad na Bukovej hirke a to jednak 
realizáciou omladzovacieho rezu existujúcich ovocných stromov a 

výsadbou nových ovocných stromov (jablone, hrušky, čerešne a slivky). 
Na lúke vedľa monastyrského chrámu chcú vysadiť nové ovocné stromy, 

ktoré sa stanú súčasťou ovocného sadu, ktorý bude voľne prístupný 
všetkým návštevníkom tohto miesta. Realizáciou vodozádržných opatrení 

v podobe vybudovania medzí dôjde k zlepšeniu environmentálnych 
podmienok v rámci daného územia. Uvedený ovocný sad bude slúžiť ako 
zdroj ovocia pre všetkých návštevníkov, ktorí zavítajú na Bukovú hirku, 
pričom ovocie, ktoré sa vyzberá počas roka, bude poskytnuté sociálne 

slabším rodinám. Zároveň bude slúžiť ako potrava pre včely, ktoré sú už v 
súčasnosti chované v blízkosti plánovanej výsadby ovocných stromov. 

2500 eur 

Stromy na pastve 

neformálna 
občianska 

iniciatíva, Ján 
Škorňa 

 miestna časť Sekcia, 
katastrálne územie 
Látky, Okres Detva, 
Banskobystrický kraj 

Miestna lokalita sa nazýva Sekcia a bola typická riedkym ale pravidelným 
lazníckym osídlením. Každý gazda mal na svojej pôde vždy toľko 

ovocných stromov, aby zabezpečil celú svoju spotrebu ovocia počas roka. 
Po násilnom vysídlení, ktoré sa začalo v päťdesiatych a skončilo v 

sedemdesiatych rokoch, sa postupne ovocné stromy z krajiny vytratili. 
Bez gazdov a ich starostlivosti ostali v súčasnosti len posledné staručké 

ovocné stromy. V aktuálnej fáze chcú vysadiť šesťdesiat ovocných 
stromov. Stromy chcú vysádzať na medziach, teda tak, ako to bolo 
zvykom v tejto lokalite, popri oplôtkoch v ktorých pasieme hovädzí 
dobytok. Ovocie z nich bude tak ako vždy v minulosti dostupné pre 

všetkých pocestných. Zároveň bude dôležitým zdrojom potravy pre vtáky 
a divú zver ale tiež zdrojom nektáru pre hmyz a včely, ktoré do krajiny 

tiež vrátili. Pestrosť ovocných druhov a odrôd zabezpečí dlhodobú 
dostupnosť úrody počas sezóny. 

2500 eur 

Ovocný sad na 
Rytierovom dvore 

o.z. Cyperskí 
rytieri - Asociácia 
adrenalínových 

športov 

Nový svet,  Horné 
Zahorany, okres 

Rimavská Sobota, 
Banskobystrický kraj 

Cieľom projektu je zriadiť ovocný sad zložený zo 100 ks ovocných 
stromov miestnych druhov jabloní, hrušiek, sliviek; ktorý bude slúžiť na 
výchovno-vzdelávacie účely a účely zážitkovej gastronómie. Sad bude 

umiestnený v poľnohospodárskej krajine v susedstve farmy a zvernice na 
zatiaľ prenajatých pozemkoch. Združenie vlastní susediacu parcelu s 

objektom pre rekreačné účely, ktorú spolu s prenajatými priestormi a 
farmou využívajú na zážitkové aktivity pre deti, mládež i dospelých. V 
danej lokalite združenie každý rok organizuje detské tábory a rôzne 
spoločenské podujatia práve so zameraním na agroturistiku, chov 

domácich zvierat, pestovanie ovocia, zeleniny a premieňaní vlastných 
produktov na zážitkovú gastronómiu. Prostredníctvom týchto aktivít sa 

snažia mladej generácii priblížiť život na vidieku, význam ochrany a 
kvality životného prostredia, efektívne využívanie zdrojov a 

prispôsobenie sa klimatickej zmene.  

2500 eur 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       V prípade otázok sa obráťte na programovú manažérku Martinu Hromadovú: hromadova@ekopolis.sk alebo +421 908 371 289 

 

Alej priateľstva obec Halič 

alej popri cyklotrase 
od vstupu do obce až 
po hranicu katastra, 
Halič, okres Lučenec, 
Banskobystrický kraj 

Zámerom projektu je výsadba ovocných stromov pozdĺž vybudovanej 
cyklotrasy, ktorá spája obec Halič s mestom Lučenec. Cyklochodník vedie 
pozdĺž cesty 1. triedy I/75 a je lemovaný poľnohospodársky využívanou 

pôdou - poliami, ktoré sú intenzívne obhospodarované. Je to prvý 
cyklochodník v okrese (má cca 2,5 km) a je celoročne intenzívne využívaný 

ľuďmi zo širokého okolia. V rámci projektu navrhujeme vysadiť stromy, 
ktoré oddelia cyklochodník od polí a budú slúžiť ľuďom, pôde, hmyzu, 

vtáctvu a planéte. Výsadbu plánujeme ozvláštniť možnosťou zapojenia sa 
dobrovoľníkov, ktorí si svoj strom budú môcť zasadiť a komukoľvek ho 

venovať. 

3500 eur 

Ovocný sad 
starých a 

krajových odrôd 
mesto Trstená 

sídlisko Západ, 
mesto Trstená, okres 

Tvrdošín, Žilinský 
kraj 

Cieľom založeného ovocného sadu na sídlisku Západ, je okrem podpory 
biodiverzity aj prispieť ku skvalitneniu životného prostredia obyvateľov, 
poskytnúť im rozšírenie možností ako tráviť voľný čas. Chcú sprístupniť 

možnosť mať vlastnú ovocnú úrodu pre obyvateľov, ktorí bývajú v bytových 
domoch. V tejto lokalite sa ukázalo, že miestni obyvatelia majú záujem o 

zveľaďovanie svojho okolia. Pre ovocný sad chcú využiť verejné zelené 
plochy s nízkou biodiverzitou, ktoré si vyžadujú časté úpravy, v podobe 
intenzívneho kosenia a pretvoriť ich na hodnotné a esteticky príťažlivé 
plochy. Výsadbu navrhujú tak, aby sa zabezpečili zdravé a perspektívne 

stromy s potenciálom dlhovekosti a bohatej úrody. Ovocný sad chcú 
prepojiť s projektom Life Tree Check pre aktívne zapojenie občanov, ktorí si 
vďaka aplikácii môžu vytvoriť vlastný herbár a za zalievanie stromov môžu 

získať odmenu. 

3500 eur 

Sadíme 
budúcnosť v 

Banisku Brezno 

Brezno pre 
občanov, n.o. 

Banisko, Brezno, 
okres Brezno, 

Banskobystrický kraj 

Zámerom projektu je zveľadenie rekreačno - oddychovej zóny Banisko 
výsadbou ovocných stromov. Pretože stromy sú jedným z kľúčových 

faktorov na ceste k udržateľnej budúcnosti, výsadbou chcú utužiť 
spolupatričnosť medzi ľuďmi a prírodou, zachovať biodiverzitu, ale zároveň 
aj urobiť krajinu odolnejšou voči dôsledkom klimatickej krízy. Dreviny budú 

vysadené v dvoch častiach v lokalite Banisko. Vďaka výsadbe bude 
vytvorené prostredie, ktoré môžu obyvatelia mesta všetkých vekových 

kategórií aj naďalej využívať vo svojom voľnom čase a aj naďalej sa venovať 
dobrovoľníctvu a aktívne sa stretávať. Priestor bude naďalej slúžiť na 

prechádzky, šport a oddych v krásnom, prírodnom prostredí. Zabezpečí sa 
taktiež edukatívna funkcia a vytvoria sa podmienky pre kŕmenie zvierat (v už 

zriadenej obore vysokej zveri) a ich pobyt v priestore sadu. 

2900 eur 


