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Mgr. Hubert Danihel
Riaditeľ

Nezisková organizácia Enviropark Pomoravie ( EP ) si v roku 2012 pripomenula 5. výročie
svojej existencie. Za týchto pár rokov sa podarilo dostať meno tohto mikroregiónu do povedomia
väčšiny obyvateľov nielen členských obcí na ktorých územiach EP pôsobí, ale aj širokého okolia. Riadi sa
heslom "Enem pro nás a pro naše dzeci", z čoho vyplýva, že v najväčšej miere jej záleží na obyvateľoch
tohto mikroregiónu. Aktivitami a spektrom činností sa snaží riešiť a zabezpečovať projekty ktoré sú
určené pre širokú verejnosť, pre obyvateľov každého veku. EP sa zaoberá nielen environmentálnymi , ale
aj sociálno-spoločenskými a kultúrnymi záležitosťami, pričom sa snaží čerpať poznatky z histórie
jednotlivých obcí, zvykmi a spoločensko - morálnymi hodnotami.
Snaží sa hľadať spoločnú reč a nachádzať spoločné riešenia ôsmych obcí a tým zvyšovať ich atraktivitu a
konkurencieschopnosť. Členom EP nie je ľahostajná prítomnosť ani budúcnosť "nás a našich detí". Preto
sa snažia v čo najväčšej miere využívať získavané prostriedky a zdroje . Vďaka partnerovi NAFTA a.s. a
Nadácii SPP sa darí tieto spoločné riešenia realizovať a tak rozvíjať hlavné ciele tohto mikroregiónu.
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P R OF I L
NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
Vznik EP
Nezisková organizácia Enviropark Pomoravie je právnická osoba, ktorá vznikla vo februári 2007 a na
základe východísk Grantovej schémy na podporu ochrany životného prostredia a prírody v slovenskorakúskom pohraničí – „Trvalo udržateľný rozvoj pre obce v povodí hraničnej rieky Morava“. Stratégia
sa opiera o dokumenty na európskej úrovni, na úrovni SR i VÚC na princípe subsidiarity. Poslaním EP je
tvorba a realizácia mikroregionálneho rozvoja.
Predstavitelia obcí Gajary, Veľké Leváre, Malé Leváre, Kostolište, Jakubov, Studienka a Závod sa rozhodli
združiť a realizovať projekty v rámci spoločne prijatej akceptovateľnej a prospešnej stratégie trvalo
udržateľného rozvoja, ktorá je podporovaná okrem iného aj z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.
Koncom roka 2008 združenie pribralo medzi seba obec Láb. Inštitucionálne činnosť ZDRUŽENIA OBCÍ
ENVIROPARK POMORAVIE zabezpečuje nezisková organizácia Enviropark Pomoravie.
Stratégia trvalo udržateľného rozvoja Pomoravia (S-TUR)
Súc si vedomí svojej historickej zodpovednosti a aj na základe horeuvedeného, sa v roku 2005
predstavitelia územia obcí v povodí hraničnej rieky Morava (Gajary, Veľké Leváre, Malé Leváre,
Kostolište, Jakubov, Studienka, Závod) rozhodli pripraviť a spoločne realizovať akceptovateľnú
a prospešnú Stratégiu trvalo udržateľného rozvoja (ďalej aj S-TUR) pre obce v povodí hraničnej rieky
Morava ako spoločnú dlhodobú filozofiu rozvoja územia a jeho koncepčné smerovanie. Na základe
doterajších výsledkov je možné S-TUR charakterizovať ako cielený, dlhodobý (priebežný), komplexný a
synergický proces, realizovaný na základe spoločne prijatých priorít, cieľov a spôsobov ich dosiahnutia
opísaných v spoločne akceptovanom dokumente. S-TUR ovplyvňuje všetky oblasti života (duchovná,
sociálna, ekonomická, environmentálna a inštitucionálna), odohráva sa na úrovni obcí a smeruje
prostredníctvom uplatňovania praktických nástrojov a inštitúcií k takému fungovaniu spoločenstva
(miestnej a regionálnej komunity), ktoré kvalitne uspokojuje materiálne, duchovné a sociálne potreby a
záujmy ľudí, pričom rešpektuje hodnoty prírody a neprekračuje únosnú kapacitu krajiny a jej zdrojov.
Stratégia ako strategický dokument. Formálne má S-TUR formu strategického dokumentu, ktorý
v dlhodobom časovom horizonte (min. do roku 2027) opisuje štruktúru priorít, cieľov a spôsobov na ich
dosiahnutie. Dokument rešpektuje potenciál územia, koncepčné dokumenty vyššieho rádu, väzbu na
podstatné programovacie procesy, dokumenty na vyšších úrovniach a vymedzuje pozíciu, ktorú chce
územie z dlhodobého hľadiska dosiahnuť. Dokument stanovuje dlhodobé priority a obsahuje prvky
strategického plánu (vízia, SWOT).
Stratégia ako proces. Spracovanie dokumentu je prvým krokom dlhodobého (priebežného) procesu,
ktorý pravdepodobne zaberie celú prvú polovicu 21. storočia. Z hľadiska požiadavky integrácie rôznych
politík ako aj z hľadiska využitia metodiky projektového riadenia je proces rozdelený na konkrétne úseky
(fázy), ktoré časove kopírujú etapy programovacích období EÚ. Pre jednotlivé fázy bude uplatňovaná
metodika projektového riadenia (projektový cyklus) a budú formulované konkrétne realizačné stratégie
(v dohodnutej štruktúre). Do procesu S-TUR sa tak zaviedol súlad so štandardným (v Európskej únii)
spôsobom programovania rozvoja pomocou programovacích období a sprievodných dokumentov
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(stratégia rozvoja, program rozvoja, strategický plán). Prvá fáza stratégie „S-TUR“ je naplánovaná na
obdobie rokov 2007-2013.
Poslanie EP
Poslaním EP je aktivizácia ekonomického a sociálneho rozvoja v rámci daného mikroregiónu na základe
analýz potrieb mikroregiónu, následného spracovania projektov a ich realizácií. EP sa podieľa na
získavaní prostriedkov na rozvoj ľudských zdrojov, priemyslu a služieb, základnej infraštruktúry,
poľnohospodárstva a vidieka. EP pôsobí ako poradenské a vzdelávacie centrum na prípravu rozvojových
programov.
Nezisková organizácia v zmysle ust. § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z. a v znení zák. č. 35/002 Z.z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby bude poskytovať všeobecne
prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych
hodnôt:
a.) služby v oblasti organizovania školení a seminárov so zameraním na tvorbu a ochranu
životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva,
b.) služby v oblasti organizačnej prípravy projektov, konzultácií súvisiace s prípravou
projektov na získanie prostriedkov z rôznych fondov,
c.) organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav, konferencií, stretnutí
a športových podujatí so zameraním na deti a mládež.
Hlavná činnosť Enviropark Pomoravie n.o. je zameraná na tvorbu a realizáciu rozvojových projektov obcí,
ktoré prispejú k realizácii a plneniu cieľov stanovených v strategických dokumentoch na regionálnej,
cezhraničnej a miestnej úrovni. Územie, ktoré činnosť organizácie Enviropark Pomoravie pokrýva, má
rozlohu 270 km², zaberá cca 28% rozlohy okresu Malacky a žije v ňom cca 16 500 obyvateľov.
Enviropark Pomoravie n.o. má ambíciu pôsobiť ako inštitúcia koordinujúca aktivity mikroregiónu najmä
v oblasti obnovy a rozvoja vidieka, tvorby a ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja.
V Bratislavskom samosprávnom kraji tak môže napríklad úspešne suplovať aktivity, ktoré sa realizujú
v oblasti programu Leader v ostatných krajoch Slovenska, zatiaľ čo Bratislavský kraj je z tejto pomoci
prakticky vylúčený.
Vízia
„Pro nás a pro naše dzeci“
My, obyvatelia obcí Gajary, Veľké Leváre, Malé Leváre, Kostolište, Jakubov, Studienka, Závod (miestnej a
regionálnej komunity) dosiahneme spoluprácou vo fungujúcom partnerstve kvalitné uspokojovanie
materiálnych, duchovných a sociálnych potrieb a záujmov nás, našich detí, sociálno-ekonomických
partnerov a návštevníkov pri rešpektovaní hodnôt prírody a v súlade s únosnou kapacitou krajiny a jej
zdrojov.
Územná koncepcia
•270 km2, cca 16 500 obyvateľov, cca 28 % rozlohy okresu Malacky
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•Enviromentálne cenné územia so zvýšeným stupňom ochrany (Chránená krajinná oblasť Záhorie,
NATURA 2000) a 2 lokality Ramsarskej konvencie (mimoriadne cenné mokraďové lokality Niva Moravy
a Alúvium Rudavy). Zároveň je v katastrálnych územiach obcí rozvinutá poľnohospodárska produkcia,
uskladňovanie a ťažba zemného plynu a ropy. Mikroregión ponúka rekreačné oblasti s vysokou
návštevnosťou (napr. rekreačná oblasť Rudava). Územie je aj celoročným rekreačným zázemím pre
hlavné mesto Bratislavu
•Okrem súčasného environmentálneho zaťaženia územia možno v relatívne blízkej budúcnosti očakávať
tlak na ďalšiu výstavbu a investičné aktivity súvisiace s priemyselným rozvojom BSK v okolí Malaciek.
Predpokladá sa zlepšenie dostupnosti územia z Rakúska po vybudovaní dopravnej infraštruktúry
(dokončenie diaľničného prepojenia SR a Rakúska) a vybudovaním pevných mostov (Gajary, Záhorská
Ves) ako aj vstupe SR do Schengenského priestoru.
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA:

Predseda
Správnej rady

SPRÁVNA
RADA

RIADITEĽ

PROJEKTOVÝ
MANAŽÉR
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REVÍZOR

SPRÁVNA RADA:

Správna rada má päť členov, z toho troch zástupcov zakladateľov. Členom správnej rady môže byť iba
fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej
rady nemôže byť revízor a riaditeľ.

Predseda

Ing. Peter Tydlitát, starosta obce Gajary

Člen

Ing. Martin Bartošovič, generálny riaditeľ Nafta a.s.

Člen

Ing. Boris Soukup, starosta obce Studienka

Člen

Mgr. Peter Gajdár, starosta obce Jakubov

Člen

Norbert Šatan, zástupca podnikateľského sektora
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SPRÁVA O ČINNOSTI
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AKTIVITY A PRIORITY:
Koordinácia rozvoja mikroregiónu vo väzbe na S-TUR
Programovanie rozvoja mikroregiónu. V rámci riadenia projektového cyklu S-TUR medzi štandardné
činnosti v prípravnej fáze S-TUR patrí aj zavedenie systému programovania projektov na
mikroregionálnej úrovni (možno aj na obecnej) – identifikácia zámerov, písanie návrhov projektov,
vyjednávanie s riadiacimi orgánmi, riadenie procesu kontraktácie, implementácia, riadenie projektu,
finančné riadenie projektu, monitoring, evidencia projektovej činnosti.
Výsledkom činnosti je zavedenie systému pre programovacie obdobie 2007-2013 pre potreby
mikroregiónu (možno aj obcí), naprogramovanie 12 projektov v oblasti infraštruktúry a spolupráca so
starostami pri stanovovaní spoločných akčných plánov na jednotlivé programovacie roky a obdobia.
Do oblasti programovanie rozvoja spadajú činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou rozvoja
jednotlivých obcí v zmysle základného programovacieho dokumentu obce – Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja. Obce mikroregiónu majú v rámci prípravy S-TUR spracované audity, SWOT analýzu
a navrhnuté regionálne priority (súlad s prioritami S-TUR). Pre spracovanie PHSR je nevyhnutné
v pripomienkovaní v komunite a v práci s verejnosťou dopracovať syntetickú časť, kde je možné využiť
navrhovaný zásobník projektov pre S-TUR. V rámci S-TUR boli navrhnuté pre mikroregión spoločné
priority vychádzajúce z priorít S-TUR, ktoré si môžu obce osvojiť.
Výsledkom činnosti je spracovanie a schválenie VZN Programov hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obcí Gajary, Kostolište, Jakubov, Malé Leváre, Veľké Leváre, Studienka, Závod.
Aktivity počas roka 2012:
 Účasť na veľtrhu cestovného ruchu v Bratislave /Slovakiatour/
 Konzultácie a poradenská činnosť pre tvorbu projektov a žiadostí
 Spracovanie žiadostí o dotáciu pre obce /viď popis nižšie/
 Vyúčtovanie dotácií za obce
 Príprava podkladových materiálov pre zámery, projektovú dokumentáciu
 Aktívna účasť na projektoch /viď popis v nižšieuvedených projektoch/
 Prezentácie na workshopoch a stretnutiach s partnermi
 Rokovanie a spolupráca so strategickými partnermi :
- NAFTA a.s. /p. Ing. Martin Hollý, p. Ing. Martin Bartošovič/
- SPP distribúcia /p. Ing. Bohumil Kratochvíl/
- Bratislavský samosprávny kraj
 Informatizácia obcí o všetkých dostupných možnostiach /výzvach/ financovania plánovaných
projektov
 Registrácia do zoznamu oprávnených prijímateľov 2 %
 Spracovanie žiadostí o platbu v rámci projektu Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých,
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013
 Spracovanie podkladov pre žiadosti o NFP
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Enviropark Pomoravie n.o. sa podieľal na získaní finančných prostriedkov pre svoje obce spracovaním
žiadostí pre Nadáciu SPP a Nafty a.s. . Cieľom celkovej podpory bola realizácia verejnoprospešných
projektov, ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov Stratégie trvalo udržateľného rozvoja mikroregiónu
Pomoravie, k zlepšovaniu podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu, k revitalizácii a oživeniu
vidieckeho priestoru, k zlepšovaniu kvality bývania a k rozvoju služieb, rekreácie a cestovného ruchu na
území obcí Kostolište, Gajary, Jakubov, Veľké Leváre, Malé Leváre, Studienka, Závod, Láb.
Priority Enviroparku Pomoravie :
1.1. Zlepšiť vzhľad obcí a kvalitu životného
prostredia mikroregiónu a obcí
1. Zlepšenie kvality života občanov a budovanie
spoločného ducha regiónu

1.2. Podporovať miestnu identitu obcí
a zlepšiť propagáciu mikroregiónu
1.3. Zlepšiť prácu s mládežou a zapojiť ju do
verejného života
2.1. Podporovať poľnohospodárske aktivity
a finalizáciu produktov v poľnohospodárstve

2. Spoločné a efektívne využívanie miestnych zdrojov
a zlepšenie podmienok pre integrovaný rozvoj vidieka

2.2. Podporovať aktivity rozvoja cestovného
ruchu v mikroregióne
2.3. Zaviesť a využívať spoločný výkon
manažmentu a marketingu v oblasti rozvoja
2.4. Vytvárať nové pracovné príležitosti
v obecných službách a miestnej výrobe

3. Dobudovanie technickej vybavenosti územia
a infraštruktúry pre rozvoj
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3.1. Zlepšiť komunikačný prístup do
mikroregiónu a stav miestnych komunikácií

PROJEKTY:
Projekty priamo realizované Enviroparkom Pomoravie n.o. v r. 2012:
Názov projektu: Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých
Program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013
Projekt „Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých“ /v skratke IB_KE/ v rámci výzvy Programu
Európskej teritoriálnej spolupráce pre r. 2007-2013 bol schválený v novembri 2008. Cieľom projektu je
cez lektorov deťom vštepiť a osvojiť si základy cudzieho jazyka prostredníctvom hravej formy (spevom,
tancom, rôznymi hrami, rozprávaním sa o zvykoch, kultúre, športe, jedle,...).
Výučba nemeckého jazyka v materských školách prebieha už od februára 2009 a u detí sa teší veľkej
obľube. Dve lektorky nám zastrešujú výučbu v siedmych obciach a to: Kostolište, Jakubov, Gajary, Malé
Leváre, Veľké Leváre, Závod, Studienka. Tématicky nadväzujú na jednotlivé témy samotných materských
škôl. Projekt je postavený na princípe cezhraničnej spolupráce a preto sa tu ponúka možnosť hospitácií
a výmena skúseností pedagógov našich materských škôl v materských školách v Dolnom Rakúsku,
exkurzie pedagógov a predstaviteľov samospráv, nadväzovanie partnerstiev v prihraničných obciach
Rakúska.
Projekt „Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých „v materských školách Enviroparku Pomoravie n.o.
pokračovalo v súlade s harmonogramom a schváleným rozpočtom.
V rokoch 2011 – 12 nám aktívne fungovali partnerstvá medzi materskými školami v Rakúsku a na
Slovensku, t.j.Jakubov – Mannersdorf AT a Veľké Leváre – Drosing. Partnerstvo prebiehalo na báze
elektronickej prostredníctvom e-mailov, skypu, osobnými návštevami a telefonickými rozhovormi.
Dňa 25.1.2012 sa konalo iniciačné stretnutie v rámci Programi cezhraničnej spolupráce Slovensko –
Rakúsko 2007-2013 v budove úradu Trnavského samosprávneho kraja, kde predmetom stretnutia bola
informácia o výsledkoch a skúsenostiach z projektu IB-KE, aktivity, ciele, prínos a význam projektu
v pohraničných regiónoch, príprava nového projektu IB-KSP.
2.3.2012 sa na Úrade Trnavského samosprávneho kraja konalo iniciačné stretnutie k projektovému
zámeru IB-KSP organizovaného projektom RECOM SK-AT. Predmetom stretnutia bolo predstavenie už
existujúceho projektu IB-KE a prínos /nadstavba/ nového projektu IB-KSP /Interkulturálne vzdelávanie
detí, žiakov a pedagógov/. Nový projekt má nadviazať na úspešnú výučbu jazyka a vytvorené vzťahy
a spoluprácu medzi mestami, obcami a materskými školami v Rakúsku a na Slovensku.
8.3.2012 sa konal na úrade Bratislavského samosprávneho kraja konzultačný deň ohľadom
pripravovaného projektu IB-KSP /pokračovanie a „nadstavba“ projektu IB-KE/.
15.5.2012 sa uskutočnilo vo Veľkých Levároch stretnutie materských škôl Veľké Leváre SVK – KG Drösing
AT. I napriek jazykovej bariére, deti nemali žiaden problém v komunikácii v cudzom jazyku, nakoľko si
prostredníctvom hier, básničiek a pesničiek našli spoločnú „reč“ a dobre sa spolu zabavili. Deti zo
slovenskej MŠ mali možnosť sa prostredníctvom tejto slávnosti odprezentovať nemeckými básničkami,
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pesničkami a scénkami, ktoré ich za celý čas fungovania projektu naučila naša lektorka nemeckého
jazyka.
Pracovné stretnutie celého projektového tímu sa uskutočnilo 20.6.2012 v hoteli Barbakana v Trnave.
Program spoločného stretnutia celého projektového tímu pozostával z informácií týkajúcich sa priebehu
projektu ako partnerstiev medzi jednotlivými materskými školami na Slovensku i v Rakúsku, vyhodnotilo
sa plnenie jednotlivých modulov, aktivita a zapájanie sa lektoriek nemeckého jazyka do samotného
procesu v materských školách, riešili sa problémy týkajúce sa žiadostí o platbu, pripravovali sa spoločné
výstupy v plánovanej nadstavbe projektu na nasledujúce obdobie. Jeden z bodov stretnutia sa týkal aj
informácii o výsledkoch hodnotenia podaného projektu IB-KSP, jeho schválenie.
Projektový tím v zložení projektový manažér, finančný manažér a účtovník sa pravidelne stretávali a
spoločne riadili všetky aktivity súvisiace s projektom. Zúčastnenie sa na spoločných stretnutiach celého
projektového manažmentu.
Materským školám bol v rámci materiálneho vybavenia nakúpený materiál, s ktorým lektorky
nemeckého jazyka pravidelne pracujú a ktorý zlepší úroveň samotnej výučby. Do každej Materskej školy
boli zakúpené interaktívne tabule spolu s programom, viacjazyčné interaktívne DVD, kancelársky papier,
notebooky. Pre projektový manažment bol zakúpený nový notebook, hrebeňový viazač, multifunkčné
zariadenie a policové skrine ako úložný priestor.
Názov projektu: Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov
Program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013
Enviropark Pomoravie n.o. bol v rokoch 2009 – 2012 zapojený do cezhraničného projektu
„Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých“ – výučba nemeckého jazyka v materských školách.
Projekt sa skončil v júny 2012. Na základe veľkého záujmu zo strany detí a rodičov sme v rámci
výzvy Programu Európskej teritoriálnej spolupráce pre r. 2007-2013 spolu s partnertmi projektu
pripravili podklady pre jeho opätovné podanie, ale už s inovatívnymi prvkami. Aby projekt mal
opodstatnenie a posunul sa na vyššiu úroveň, bolo nevyhnutné do projektu zapojiť aj Základné školy
v našom mikroregióne. Na základných školách si deti môžu zopakovať to, čo sa už naučili v predškolských
zariadeniach počas trvania predošlého projektu. Prostredníctvom učebného materiálu a skúseného
pedagogického prístupu lektoriek nemeckého jazyka majú žiaci možnosť zveľadiť svoje doposiaľ
nadobudnuté poznatky z cudzieho jazyka a naučiť sa množstvo nového.
Žiadosť o finančný príspevok na tento projekt bola podaná koncom marca 2012 a schválená v lete
2012. Už od septembra 2012 prebieha výučba nemeckého jazyka v materských a základných školách
a bude trvať až do júla 2014.
Vedúcim partnerom tohto projektu na slovenskej strane je mesto Senica ako Lead partner PP1
a mikroregión v podobe Enviroparku Pomoravie n.o. vystupuje ako partner PP2, ktorý v rámci
mikroregiónu zastupuje obce: Gajary, Kostolište, Jakubov, Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod, Studienka a
Láb. Enviropark Pomoravie n.o. ako partner PP2, sa podieľa na projekte definovanom v §2, ktorí sú
prijímateľmi finančnej pomoci a prispievajú k realizácii projektu. Našimi partnermi sú materské a
základné školy, konečnými prijímateľmi sú orgány miestnych samospráv, pod ktoré MŠ spadajú.
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Cieľom nie je klasické vyučovanie cudzieho jazyka, tak ako ho poznáme zo škôl, ale
prostredníctvom hravej formy (spevom, tancom, rôznymi hrami, rozprávaním sa o zvykoch, kultúre,
športe, jedle,...) sa lektori snažia deťom vštepiť a osvojiť si základy cudzieho jazyka.
K dispozícii sú 3 lektorky nemeckého jazyka, ktoré sme vyberali na základe stanovených kritérií.
Podmienkou bola absolvovaná štátna jazyková skúška alebo pedagogické minimum so zameraním na
nemecký jazyk.
Samotný projekt je postavený na princípe cezhraničnej spolupráce a preto sa tu ponúka možnosť
hospitácií a výmena skúseností pedagógov našich materských a základných škôl v materských
a základných školách v Dolnom Rakúsku, exkurzie pedagógov a predstaviteľov samospráv, nadväzovanie
partnerstiev v prihraničných obciach Rakúska.
V neposlednom rade sa pedagógom, praktikantom v materských školách a lektorkám naskytá možnosť
ďalšieho vzdelávania prostredníctvom seminárov, školení a workshopov.
Materské a základné školy ako i rodičov samotná výučba nestojí nič. Projekt je financovaný z EFRR,
z národného spolufinancovania a zo spolufinancovania obcí.
Z rozpočtu projektu plánujeme zakúpiť pre základné školy materiálno-technické vybavenie, ktoré je
nevyhnutnou súčasťou výučby nemeckého jazyka.
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Projekty, na ktorých participoval Enviropark Pomoravie n.o. v r. 2012 :
Enviropark Pomoravie n.o. sa podieľal na získaní finančných prostriedkov pre svoje obce spracovaním
žiadostí pre Nadáciu SPP a Nafty a.s.. Cieľom celkovej podpory bola realizácia verejnoprospešných
projektov, ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov Stratégie trvalo udržateľného rozvoja mikroregiónu
Pomoravie, k zlepšovaniu podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu, k revitalizácii a oživeniu
vidieckeho priestoru, k zlepšovaniu kvality bývania a k rozvoju služieb, rekreácie a cestovného ruchu na
území obcí Kostolište, Gajary, Jakubov, Veľké Leváre, Malé Leváre, Studienka, Závod, Láb.
Nafta a.s. prostredníctvom Nadácie SPP podporila projekty celkovou sumou 18 600,- EUR športové
aktivity, spoločenské podujatia/ ešte koncom roka 2011 a tieto finančné prostriedky sa čerpali do
augusta 2012. V novembri 2012 nám Nadácia SPP poskytla na spoločenské a športové aktivity pre deti
a seniorov dotáciu vo výške 18 300,- EUR.
Dotácia z Nadácie SPP pozostáva z financovania troch projektov:
1. Ľuďom v najkrajších rokoch - v tomto projekte sme sa zamerali na skupinu ľudí, ktorí nemajú také
možnosti ako mladí ľudia, nakoľko sú buď indisponovaní akýmkoľvek spôsobom, alebo nemajú niekoho
kto by sa o nich postaral, na nejaké spoločné stretnutia dopravil alebo majú ťažkú finančnú situáciu.
Preto sme sa rozhodli organizovať pravidelné stretnutia pre našich „skôr narodených“. Dnešná doba
a samozrejme aj finančná situácia vplýva na život našich občanov, ktorí často krát zvažujú aj kúpu
najzákladnejších vecí. Mnoho spoluobčanov žije osamote, nemajú partnerov a ani žiadnu osobu,
s ktorou by prehodili pár slov, prípadne sa podelili o svoje spomienky. Množstvo rodín je od seba
vzdialených aj desiatky kilometrov a nemajú čas a ani finančná situácia im nedovoľuje sa stretávať. Práve
týmto projektom chceme dožičiť našim spoluobčanom pocit, že niekomu na nich záleží a dať im priestor
sa realizovať a zaspomínať si aj na ich „staré“ časy.
Enviropark Pomoravie dňa 3.8.2012 zorganizoval v Gajaroch pre dôchodcov spoločné kultúrno –
športové podujatie pod názvom „Kdo gumákem dálej dohodzí“. Tohto podujatia sa zúčastnilo vyše 300
dôchodcov z nášho mikroregiónu. Na podujatie sa prišli pozrieť aj obyvatelia z okolitých obcí, ktorí sa pri
rezkej muzike bavili so seniormi až do včerných hodín. Program oficiálne otvorila Zuzana Caunerová,
projektová manažérka Enviroparku Pomoravie n.o., ktorá všetkých prítomných srdečne privítala a
oboznámila so samotným programom. Po oficiálnom otvorení si seniori mohli zmerať svoje sily v
športových disciplínach ako ako hod gumákom na cieľ, hod kruhmi na cieľ, šípky, beh s balónom medzi
nohami a beh s polievkovou lyžicou s ping pongovou loptičkou. Tí najlepší dostali hodnotné ceny
/vitamínové balíčky/. Všetci dôchodci mali zabezpečenú dopravu a občerstvenie v podobe cigánskych
pečienok a nealka. Skvelú náladu, zábavu a rôznorodosť piesní všetkým prítomným sprostredkovalo
spevácke duo zo Studienky.
Dňa 30.11.2012 sa v obci Závod uskutočnilo posedenie pre seniorov, ktoré sa nieslo v duchu prevencie
a bezpečnosti. Prednášku spolu s besedou viedla skúsená a fundovaná nadporučíčka Mgr. Mišovičová
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z Okresného riaditeľstva policajného zboru SR v Pezinku. Prednáška bola zameraná na bezpečnosť
seniorov nielen v domácnostiach, modelové situácie, podávanie podnetov na kompetentné orgány. Po
odbornom výklade a besede s odborníčkou na prevenciu a bezpečnosť mali možnosť seniori predviesť
svoj talent v speve a hovorenom slove. Za ich výkony by sa nemusel nikto hanbiť. Podujatie bolo
sprevádzané mladým hudobným duom zo Studienky. Tohto podujatia sa zúčastnilo 160 seniorov z našich
obcí. Počet účastníkov bol obmedzený vzhľadom k miestu konania podujatia.
V každej obci aktívne pracuje Klub dôchodcov, kde sa naši seniori pravidelne stretávajú. Spoločne varia,
pečú, rozprávajú sa, zúčastňujú sa rôznych spoločenských podujatí, tancujú a súťažia. Ich spolupráca
s obcami je veľmi aktívna. Obce ich nielen finančne, ale i morálne podporujú v ich aktivitách.
Dňa 12.12.2012 Enviropark Pomoravie za finančnej podpory Nafty a.s. a Nadácie SPP zorganizoval už
tretí ročník predvianočného stretnutia seniorov nášho mikroregiónu, ktoré sa uskutočnilo v Kultúrnom
dome v Jakubove. Tohto podujatia sa zúčastnilo 280 našich seniorov a hostí. Program pozostával zo
súťaže v pečení vianočných koláčikov a súťaže kreativity, možnosti vyrobenia si adventných vencov,
prezentácie sa v hovorenom ľudovom slove a voľnej zábavy. Súťaž kreativity ako nápad vznikla na
základe sladkých výrobkov, ktoré sami kluby dôchodcov prezentovali počas predošlých dvoch ročníkov.
Nápaditosť, farebnosť, precíznosť a lásku s akou boli tieto „výtvory“ robené bolo vidieť a cítiť zo všetkých
súťažných „diel“. Najkrajšie výtvory boli odmenené hodnotnými cenami v podobe darčekových košov
s rôznorodým obsahom. Súťaž v pečení koláčikov bola tentokrát zameraná na 5 druhov koláčov, ktoré
boli rovnaké pre všetky kluby dôchodcov a aj podmienkou zapojenia sa do súťaže. V každej obci mali
seniori napiecť 5 druhov koláčov: štrúdle, metrový koláč, punčové rezy, venčeky, medovníčky. Porota na
posudzovanie kvality, vzhľadu a chutnosti koláčikov pozostávala z prítomných starostov, zamestnancov
a poslancov obecných úradov. Prvé tri miesta boli odmenené darčekovými košami a poukážkou na
autobusovú dopravu /1.miesto poukážka na sumu 200,- EUR, 2.miesto poukážka na sumu 100,- EUR,
3.miesto poukážka na sumu 100,- EUR/ . Celý podvečer program sprevádzala Dychová hudba Malačané.
Seniorom bola zabezpečená doprava, stravovanie, hodnotné ceny pre víťazov a materiál na pečenie
sladkých prekvapení.
V kútiku šikovných rúk si mohli naši seniori vytvoriť vlastné adventné vence, ktoré si mohli odniesť
domov, kde im skrášlia ich príbytky. Celý čas sa niesol v pokojnej a láskyplnej vianočnej atmosfére.
Podujatie síce začalo v poobedňajších hodinách, ale končilo v neskorých večerných hodinách, nakoľko sa
naši dôchodcovia skvele zabávali.

2. Rozvoj športových aktivít detí a mládeže v mikroregióne Enviropark Pomoravie
- ide o nadstavbu a pokračovanie projektu, ktorý sme za podpory Nadácie SPP a Nafty a.s. rozbehli
v roku 2009.
Jednou z hlavných náplní a poslaní Enviroparku Pomoravie n.o. je organizovanie stretnutí a športových
podujatí so zameraním na deti a mládež. Týmto projektom chceme deťom ukázať ako sa dá vhodne
využiť ich voľný čas, že aj počas neho sa stretnú s množstvom nových kamarátov a podnetov k inému
štýlu života, a koniec koncov sa aj ich zdravie pravidelným športom zlepší.
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Tento projekt sa teší veľkej obľube medzi deťmi a mládežou, o čom svedčí aj fakt, že funguje už štvrtý
rok a čoraz viac detí sa do športových aktivít zapája. Deti zápolia vo florbale a vybíjanej. Do dnešného
dňa im bola zabezpečená kompletný výstroj vo forme dresov, florbalových hokejok, loptičiek, bránok, na
vybíjanú boli zakúpené lopty, s ktorými môžu trénovať. Avšak niektoré zo spomínaných výstrojov sa
častým používaním ničia a preto bolo potrebné florbalistom zabezpečiť novú výstroj v podobe
brankárskych setov vrátane prilieb a pre samotné družstvá zakúpenie hokejok. Školy nemajú zbytočné
investície a preto je tu skvelá možnosť im ponúknuť pomoc v danej forme. V dnešnej dobe máme do
projektu zapojených vyše 700 detí navštevujúcich I. a II. stupeň Základných škôl.
Školský rok 2011/12 a aj 2012/2013 sa niesol a nesie v znamení vynikajúcich športových výkonov,
nadšenia, vytrvalosti a fair play hry. Žiaci boli a sú zaradení podľa veku do 4 športových aktivít: vybíjaná
mix I.stupeň ZŠ, vybíjaná dievčatá II.stupeň ZŠ, florbal chlapci II.stupeň ZŠ a florbal dievčenské družstvo
zložené z II.stupňa ZŠ.
Finálovým dňom predchádzali predkolá z každej športovej disciplíny, ktorých výsledky tvorili základ pre
vyhodnotenie finálových turnajov. Počas všetkých stretnutí bola deťom a pedagógom zabezpečená
doprava, celodenné občerstvenie /desiata, teplý obed, pitný režim/. V rámci finálových turnajov každý
jeden účastník dostal tričko s logom organizátora a sponzorov, umiestnené družstvá získali medaile,
poháre, fľaše na pitie a najlepší hráči z každého družstva boli ocenení florbalovými hokejkami.
Turnaje sa konali v dňoch:
27.3.2012 Vybíjaná I.stupeň mix, Veľké Leváre
28.3.2012 Florbal chlapci II.stupeň, Gajary
29.3.2012 Florbal dievčatá II.stupeň, Gajary
30.3.2012 Vybíjaná II.stupeň dievčatá, Veľké Leváre
24.4.2012
25.4.2012
26.4.2012
27.4.2012

Vybíjaná II.stupeň dievčatá, Veľké Leváre
Florbal chlapci II.stupeň, Gajary
Florbal dievčatá II.stupeň, Gajary
Vybíjaná I.stupeň mix, Studienka

5.6.2012
6.6.2012
7.6.2012
8.6.2012

Vybíjaná I.stupeň mix, Studienka
- finále
Florbal dievčatá II.stupeň, Gajary
- finále
Florbal chlapci II.stupeň, Gajary
- finále
Vybíjaná II.stupeň dievčatá, Veľké Leváre - finále

3.12.2012
4.12.2012
6.12.2012
7.12.2012

Florbal chlapc II.stupeň, Gajary
Florbal dievčatá II.stupeň, Gajary
Vybíjaná II.stupeň dievčatá, Veľké Leváre
Vybíjaná I.stupeň mix, Studienka

10.12.2012 Florbal chlapci, Gajary
11.12.2012 Florbal dievčatá II.stupeň, Gajary
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- finále
- finále

13.12.2012 Vybíjaná I.stupeň mix, Studienka
- finále
14.12.2012 Vybíjaná II.stupeň dievčatá, Veľké Leváre - finále
Nadšenie, entuziasmus a zápal pre hru nechýbal nikomu. Excelentné výkony, zlepšenie niektorých
družstiev prekvapili nielen pedagógov, ale i samotných organizátorov. K dobrej organizácii značne
prispeli aj samotní pedagógovia a Základné školy, na ktorých sa turnaje organizovali.
Družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých troch priečkach sme obdarovali diplomami s logami organizátora
a sponzorov, zároveň sme víťazov odmenili športovými fľašami, ktoré sa dajú využiť na šport. Tých, čo sa
neumiestnili na žiadnej z prvých troch priečok sme obdarovali sadami pier tých starších, gélovými
perami, nálepkami a pexesom tých najmenších. Najproduktívnejší florbalový hráč z každého družstva
dostal hokejku.
Nakoľko sa finálové turnaje v druhej polovici roka 2012 odohrávali v týždni, kedy bolo sv. Mikuláša,
každé jedno dieťa bolo odmenené sladkým prekvapením.

3. Pro naše dzeci - v tomto projekte sme sa zamerali na deti v predškolskom a školskom roku /ZŠ/.
V našom mikroregióne neexistuje zariadenie ako Centrum voľného času a preto deti často cestujú do
Malaciek, kde takéto centrum funguje. Radi by sme ich prostredníctvom športu a rôznych podujatí
zjednotili v rámci celého mikroregiónu a ukázali im, že i športom a umením dosiahnu vynikajúce
výsledky, budú nielen zdravší, ale získajú aj množstvo nových kamarátov.
V rámci tohoto projektu sme sa zamerali na deti v predškolskom a školskom veku. Tento projekt sme
rozdelili do dvoch aktivít, a to: Enviropark hľadá talent a Olympijský festival detí a mládeže.
1.aktivita: Enviropark hľadá talent
Dňa 28.06.2012 v Spoločenskom dome v Gajaroch Enviropark Pomoravie zorganizoval na záver
školského roka v rámci mikroregiónu pre deti zo Základných škôl súťažné podujatie pod názvom
„Enviropark hľadá talent“. Tohto podujatia sa zúčastnilo 120 žiakov. Výber súťažiacich prebehol na
každej Základnej škole prostredníctvom fundovaných pedagógov na základe žiackej celoročnej práce,
dosiahnutých výsledkov a talentu spadajúceho do vybraných kategórií. Deti mali možnosť predviesť svoj
talent, schopnosti a nadanie v niekoľkých kategóriách ako napr. výtvarná súťaž, spev, tanec, prednes,
vlastná tvorba. Samostatnou a novou kategóriou bola Hra na hudobné nástroje, kde sa nám predstavilo
niekoľko nádejných talentov. Na porotcovské stoličky zasadli pedagógia, odborník vo výtvarnom umení a
vedúca folklórného súboru Slnečnica - Sunečník. Všetci účastníci a výhercovia jednotlivých disciplín
dostali hodnotné ceny. Deťom bola zabezpečená doprava, celodenné stravovanie a pitný režim.
Vyvrcholením podujatia bolo vystúpenie superstaristov Barbora Balúchová, Petra Kepeňová a Matej
Koreň, ktorí v sále Spoločenského domu navodili skvelú tanečnú atmosféru. Celý program zavŕšila
autogramiáda superstaristov.
Dňa 05.12.2012 v Spoločenskom dome v Závode Enviropark Pomoravie za finančnej podpory Nafty a.s.
a Nadácie SPP zorganizoval v rámci mikroregiónu pre deti zo Základných škôl súťažné podujatie pod
názvom „Enviropark hľadá talent“. Tohto podujatia sa zúčastnilo 150 žiakov. Výber talentov sme nechali
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na samotných pedagógoch, nakoľko oni najlepšie poznajú deti, ktoré učia. Základným kritériom výberu
bola celoročná práce a dosiahnuté výsledky a úspěchy jednotlivých detí. Deti mali možnosť predviesť
svoj talent, schopnosti a nadanie v niekoľkých kategóriách ako napr. výtvarná súťaž, spev, tanec,
prednes, hra na hudobný nástroj. Samostatnou kategóriou bolo Iné, kde si deti samé určili tradičné i
netradičné disciplíny ako napr. žonglovanie s loptou, s florbalovou loptičkou, výroba šperkov
z korálikov,… . Už samotné obdobie – deň pred Mikulášom napovedalo o veľmi vydarenom podujatí.
Vianočná atmosféra sprevádzala celé podujatie, dokonca prišiel aj Mikuláš s čertami a anjelmi.
Prekvapenie tých najmenších, radosť v ich očiach a úsmevy hovorili za všetko. Deti boli obdarované
sladkými maškrtami v podobe mikulášskych balíčkov /od samotných čertov a anjelov/, sád s gélovými
perami a nálepkami. Výhercovia jednotlivých disciplín dostali hodnotné ceny v podobe kompletných
školských pomôcok. Na porotcovské stoličky zasadli tí najfundovanejší: pedagógia, odborníci na spev,
výtvarné umenie a zástupkyne mamičiek. Deťom bola zabezpečená doprava, celodenné stravovanie.
Celé podujatie sprevádzal skvelý slovenský moderátor Vratko Studenič. Vyvrcholením podujatia bolo
vystúpenie Patrície Vittek.
2.aktivita: Olympijský festival detí a mládeže
Dňa 25.06.2012 v Studienke Enviropark Pomoravie za finančnej podpory Nadácie SPP a Nafty a.s.
zorganizoval pre Základné školy v rámci svojho mikroregiónu Olympijský festival detí a mládeže. Tohto
športového podujatia sa zúčastnilo 230 detí a 30 pedagógov z našich škôl. Deti boli rozdelené do 4
vekových kategórií, v ktorých súťažili v bežeckých a skokanských disciplínach. Samostatnou kategóriou
bola výtvarná súťaž, kde mali žiaci možnosť predviesť svoje poznatky z olympijskej tématiky. Snaha
zvíťaziť deti poháňala dopredu neskutočnou rýchlosťou, vytrvalosťou a sebazaprením s vyhliadkou na
skvelé výkony. V areály Základnej školy prebiehali skokanské disciplíny a na vedľajšom futbalovom
štadióne prebehli všetky behy a hody. Sprievodný program bol obohatený o ukážky prvej pomoci, ktoré
prišli predviesť zástupcovia Mládežníckeho červeného kríža zo Senca. Zároveň mali deti možnosť si
vyskúšať samotné oživovanie, prípadne očistenie rany, ako i zafixovanie zlomenej končatiny. Deti a
pedagógovia mali zabezpečenú dopravu, celodenné stravovanie a pitný režim. Nielen tí najlepší dostali
hodnotné ceny, ale všetci zúčastnení odchádzali s malým darčekom.
Môžeme skonštatovať, že i napriek upršanému počasiu sa celá akcia vydarila.
Hlavným zmyslom organizovania Olympijských festivalov detí a mládeže je podnietiť zodpovedných, t.j.
rodičov, pedagógov, trénerov, funkcionárov, politikov, ako aj príslušné inštitúcie, t.j. školy, školské
zariadenia, športové kluby, obce, úrady, samosprávne a štátne orgány, športové zväzy a organizácie
k tomu, aby pochopili význam športu pre život detí a mládeže a vyvinuli väčšie úsilie na jeho praktickú
realizáciu. Ukázať deťom a mládeži potrebu i krásu športu, dať im príležitosť preukázať predpoklady pre
jednotlivé druhy športu a inšpirovať ich prostredníctvom športu k dlhodobému procesu dosahovania
jedinečnosti, výnimočnosti a dokonalosti. Uplatňovaním olympijských symbolov, ceremoniálov
a princípov stimulovať deti a mládež, ale tiež ich pedagógov, aby chápali šport ako súčasť výchovy
a kultúry, aby ho uplatňovali ako prostriedok na dosiahnutie plnohodnotného, čestného, zdravého,
aktívneho života v priateľstve a mieri.
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Túto aktivitu sme zorganizovali v spolupráci so Slovenským olympijským výborom, ktorý je nositeľom
danej myšlienky. Mládež pozná olympijské hry len z médií, predmetov, ktoré sa učia v škole /geografia,
dejepis, biológia,.../, ale nepoznajú ich význam v reále. Preto sme im chceli pomôcť osvojiť si myšlienku
olympizmu prostredníctvom zorganizovania „živých“ olympijských hier pre Základné školy v rámci nášho
mikroregiónu. Z každej školy boli vybraní športovci, ktorí by reprezentovali svoju školu v stanovených
športových disciplínach

4. Spracovanie podkladov k projektom:
Základnou oblasťou pôsobenia neziskovej organizácie je podpora trvalo udržateľného rozvoja
neziskového sektora prostredníctvom analýz jeho ekonomického fungovania, manažérskomarketingového poradenstva, vzdelávania, podpory samofinancovania a vzájomne výhodných
partnerstiev medzi neziskovým a podnikateľským sektorom. Kľúčovú úlohu v nových spoločenskoekonomických podmienkach zohrávajú nové technológie, a preto im v týchto procesoch prisudzujeme
strategický význam a životnú dôležitosť.
Enviropark Pomoravie n.o. v spolupráci so Združením obcí Enviropark Pomoravie sa podieľal na
spracovaní podkladov dvoch najväčších projektov, a to:
1. „Vybudovanie zberných dvorov odpadov a optimalizácia separovaného zberu odpadov Enviropark
Pomoravie“ – príprava podkladov ku žiadostiam na strojnotechnologické vybavenie lokálnych zberných
dvorov na Recyklačný fond a Environmentálny fond. Spracovanie žiadostí o dotáciu na vybudovanie
lokálnych zberných dvorov – stavebná časť na Naftu a.s. .
Účel vybudovania malých zberných dvorov:
Účelom zriadenia zberných dvorov odpadov v obciach, ktoré sú združené v Združení obcí Enviropark
Pomoravie je vytvoriť priestor, kde občania budú môcť odovzdať problémové zložky komunálnych
odpadov a to najmä – nebezpečné odpady a drobné stavebné odpady. Zberné dvory nebudú slúžiť ako
miesto zhromažďovania separovateľných zložiek z komunálnych odpadov (papier, sklo plasty, kovy,
biologicky rozložiteľný odpad).
Charakteristika činnosti:
Zberné dvory odpadov v obciach, ktoré sú združené v Združení obcí Enviropark Pomoravie budú slúžiť
ako zariadenie na zber odpadov. Predmetné odpady predstavujú komunálne odpady (t.j. odpady
z domácností obcí), pre ktoré nie je v súčasnosti zabezpečené environmentálne vhodné nakladanie,
pričom ide o najmä o problémové zložky z komunálnych odpadov (nebezpečné odpady a drobné
stavebné odpady). Zriadenie zberných dvorov odpadov pre jednotlivé obce združenia predstavuje novú
činnosť, aj keď v niektorých obciach boli dočasne používané provizórne zberné dvory odpadov.
Zberné dvory odpadov by mali slúžiť na zbieranie problémových zložiek z komunálneho odpadu tzv.
donáškovým systémom s cieľom poskytnúť obyvateľom obcí možnosť bezplatného odovzdania
problémových druhov odpadov z domácností. Za problémové druhy odpadov z domácností je možné
považovať všetky odpady vznikajúce v domácnosti, pre ktoré nie je v súčasnosti navrhnutých optimálny
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systém nakladania, t.j. vhodný zber, odvoz a možnosť odovzdať odpady na určené miesto. Problémové
druhy odpadov v tomto zmysle predstavujú najmä:
- drobné stavebné odpady
- veľkoobjemový odpad
- vyradené chladničky, práčky a iné elektrospotrebiče (odpad z elektrozariadení)
- použité obaly, rôzneho druhu a pôvodu znečistené nebezpečnými látkami (fľaše, znečistené
obaly
z motorových olejov, vedrá od farieb, igelity apod.)
- textílie
- biologicky rozložiteľný odpad (pokosená tráva, konáre, odpad zo záhrad…)
- opotrebované pneumatiky
- autobatérie, iné drobné batérie
- iný odpad s obsahom škodlivých látok – nebezpečné odpady
Dôkladný systém nakladania s problémovými druhmi odpadov absentuje vo väčšine obcí v SR. Takéto
odpady zväčša končia na čiernych nelegálnych skládkach odpadov a predstavujú potenciálnu
environmentálnu záťaž územia. V konečnom dôsledku musí obec vynaložiť nemalé prostriedky na odvoz
a zneškodnenie, prípadne sanáciu územia čiernych skládok.
Lokalita zberných dvorov: zberné dvory budú umiestnené na pozemkoch jednotlivých obcí, tak aby bola
dodržaná prijateľná dostupnosť pre obyvateľov obcí /t.j. Kostolište, Jakubov, Láb, Gajary, Malé Leváre,
Veľké Leváre, Závod, Studienka/.
2. Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Gajary – rozšírenie ČOV
- príprava podkladov pre prípadnú výzvy
Rozšírením ČOV Gajary sa zvýši kapacita z terajších 6500 EO na navrhovaných 13000 EO, ktorý budú
napojený na stokovú sieť po jej dokončení a výhľadom do roku 2030.
Rieka Morava je značne znečistená a k znečisteniu prispieva i skutočnosť, že nie sú realizované
kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v spádovom území. Cieľom projektu je zlepšenie kvality vody
v toku Malina a rieke Morava, ktorá má vysoký krajinno – ekologický potenciál pre rozvoj cestovného
ruchu, vodného zdroja v regióne Záhorie, ochranu pôdneho fondu CHKO – Záhorie a biofondu
nadregionálneho biocentra aj pre obyvateľov Rakúska a Slovenska.
Koncepcia odkanalizovania vyššie menovaných obcí vychádza zo skutočnosti, že v obci Gajary je
vybudovaná ČOV pre kapacitu cca 6500 EO, pozostávajúca z objektov hrubého a biologického čistenia
odpadových vôd vrátane výtlačného potrubia v dĺžke cca 3,5km do rieky Moravy.
Koncepcia odkanalizovania obcí uvažuje s odvedením len splaškových vôd, s odvedením dažďových vôd
sa nezaoberá.
Celkový vplyv navrhovaného vodohospodárskeho diela na životné prostredie bude pozitívny.
V súčasnosti majú obce vybudovanú neúplnú splaškovú kanalizáciu. Splaškové vody sú zachytávané
v žumpách, ktoré nie je možné považovať za vyhovujúce riešenie z hľadiska hygienického, ako ani
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z hľadiska ochrany podzemných vôd a životného prostredia. Rozšírením čistiarne odpadových vôd sa
vytvoria potrebné kapacity pre čistenie odpadových vôd aj z momentálne neodkanalizovaných častí obcí.
Stavba nebude mať negatívny vplyv na svoje okolie, naopak, realizáciou stavby sa sleduje zlepšenie
životného prostredia a čistota miestnych tokov redukciou organického znečistenia a nutrientov.
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PERSPEKTÍVY
E N V I R O P A R K U P O M O R A V I E n.o.
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PERSPEKTÍVY ENVIROPARKU POMORAVIE n.o. :
Vízia trvalo udržateľného rozvoja pre obce v povodí rieky Morava
Vízia trvalo udržateľného rozvoja obcí v povodí hraničnej rieky Morava je formulovaná ako cieľový stav
v roku 2027 a dostala skrátený názov (akronym) Enviropark Pomoravie. Cieľový stav (Enviropark
Pomoravie v roku 2027) rešpektuje dlhodobé priority S-TUR a je kombináciou využitia existujúceho a
nového potenciálu ekonomického rastu v kontexte trvalo udržateľného rozvoja, jeho územnej
a finančnej alokácie v procese rozvoja území katastrov obcí Gajary, Veľké Leváre, Malé Leváre,
Kostolište, Jakubov, Studienka, Závod. Z inštitucionálneho hľadiska môže mať „Enviropark Pomoravie“
charakter štandardnej inovačnej infraštruktúry typu „špecializovaného rozptýleného parku s prioritným
zameraním na environmentálne aktivity a technológie“.
Formulácia vízie trvalo udržateľného rozvoja obcí v povodí hraničnej rieky Morava: Obyvatelia obcí
Gajary, Veľké Leváre, Malé Leváre, Kostolište, Jakubov, Studienka, Závod, Láb (miestnej a regionálnej
komunity) dosiahnu spoluprácou vo fungujúcom partnerstve kvalitné uspokojovanie materiálnych,
duchovných a sociálnych potrieb a záujmov obyvateľov, sociálno-ekonomických partnerov
a návštevníkov pri rešpektovaní hodnôt prírody a v súlade s únosnou kapacitou krajiny a jej zdrojov.
Územie „Enviropark Pomoravie“ má zachované prírodné hodnoty a medzinárodne ohodnotené prírodné
dedičstvo (Ramsarské lokality), využívané ako produkčný zdroj v systéme podnikania, rekreácie,
cestovného ruchu a environmentálnej výchovy. Krajina územia je optimálne využívaná s komplexne
vybudovanou základnou infraštruktúrou, ťažbou nerastných surovín na úrovni roku 2006 a integrovaným
rozvojom vidieka s prvkami ekologického poľnohospodárstva (vrátane pestovania biopotravín
a biomasy). V území pôsobí samostatná koordinačná a inovačná infraštruktúra fungujúca na princípe
partnerstva so zameraním na automobilový priemysel a environmentálne technológie s vybudovanou
kapacitou ľudských zdrojov pre programovanie projektov a prioritné rozvojové oblasti. Územie dosahuje
ekonomické ukazovatele na úrovni BSK (ekonomická výkonnosť a ekonomický rast).
Dlhodobé priority S-TUR pre obce v povodí rieky Morava
Zmena hodnotových orientácií obyvateľov územia – zvýšenie právneho, ekologického a
spoločenského vedomia, duchovná obnova základných morálnych hodnôt, environmentálna výchova
a výchova k trvalo udržateľnému rozvoju (implementácia integrovaného cieľa c) a cieľa č. 6 NSTUR),
Vysoká kvalita ľudských zdrojov – sociálna politika smerujúca k postupné vytváraniu a podpore
zdravej, demograficky vyváženej spoločnosti, zabezpečenie zvyšujúcej sa kvality života – napĺňanie
sociálnych, ekonomických, kultúrnych a duchovných potrieb, odstraňovanie sociálno-patologických
javov (implementácia integrovaného cieľa f) a cieľov č. 7, 8, 12 NS TUR),
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Sociálna solidarita a sociálna ochrana – sociálna politika smerujúca k zvýšeniu osobnej participácie
a zodpovednosti občanov za seba, k akceptácii princípov sociálnej solidarity, implementácia princípu
plnej zamestnanosti (implementácia integrovaného cieľa d) a cieľov č. 13, 14, 15 NSTUR),
Vysoká kvalita životného prostredia – environmentálna politika zameraná na efektívnu ochranu
životného prostredia, šetrné využívanie prírodných zdrojov, odstránenie environmentálnych záťaží,
zachovanie biodiverzity, šetrné hospodárenie s vodou, využitie alternatívnych zdrojov energie
(implementácia integrovaného cieľa h) a cieľov č. 25, 26, 28 NSTUR),
Nový model ekonomiky – ekonomická politika smerujúca k dosiahnutiu dlhodobo fungujúceho
moderného hospodárstva a informačnej spoločnosti, vyvážený rozvoj hospodárstva s dôrazom na
moderné odvetvia a rešpektovaním prírodno-sociálnych podmienok (implementácia integrovaného cieľa
g) a cieľov č. 19, 20, 21, 22 NSTUR).
Vecné priority
1.Dobudovanie základnej infraštruktúry
1.1. Dobudovanie environmentálnej infraštruktúry
1.2. Dobudovanie dopravnej infraštruktúry
1.3. Budovanie lokálnej infraštruktúry
1.4. Komplexné riešenie odpadového hospodárstva a SEZ
2.Ochrana prírody, krajiny a zachovanie biodiverzity
2.1. Zachovanie siete území NATURA 2000 a IBA (ŠOP SR)
2.2. Zlepšenie protipovodňovej ochrany (SVP, Hydromeliorácie)
2.3. Zvýšenie úrovne ekologického vedomia (ŠOP SR, SAŽP)
3.Integrovaný rozvoj vidieka
3.1. Podpora agroenvironmentálnych opatrení (AGRA, Jakos, Asparagus)
3.3. Zachovanie a podpora existujúcich MSP
3.4. Zhodnotenie potenciálu pre využitie OZE
4.Rozvoj malého a stredného podnikania
4.1. Podpora „mäkkých“ druhov cestovného ruchu
4.2. Podpora rozšírenia inovačnej infraštruktúry
4.3. Podpora zavádzania environmentálnych technológií a programov
Cezhraničná hospodárska spolupráca:
Program budovania spoločnej infraštruktúry pre čistý turizmus
Mikroregión leží na území ležiacom v povodí riek Morava Rudava, časti katastrálnych území sú územiami
so zvýšeným stupňom ochrany (prírody) vyplývajúcimi z ich začlenenia do územia CHKO Záhorie a lokalít
Ramsarskej konvencie (Niva Moravy, Alúvium Rudavy). To platí aj na rakúskej strane rieky Morava
(Donau-March Auen).
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V súvislosti s tým je potrebné zadefinovať parametre dosahujúce úroveň trvalo udržateľného rozvoja vo
všetkých pilieroch a nástroje, ktoré ho budú podporovať tak, aby hospodársky a sociálny rozvoj územia
bol v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia.
Dostupnosť v procese budovania základnej infraštruktúry
 cesty, cyklotrasy, mosty
starostlivosť
 sociálna, zdravotná a regeneračná
edukačná zložka
 značenie, turistické a náučné chodníky, infobody, podpora prenosu súboru poznatkov
z enviromentálneho pohľadu, podpora prenosu súboru poznatkov z enviromentálneho pohľadu –
kongresy a budovanie spoločných informačných a rezervačných systémov, zvýraznenie osobitostí
regiónu
služby
 ubytovacie a stravovacie zariadenia, spoločný prihraničný marketing, kongresové služby
Konkrétne projektové zámery na nasledujúce roky:
 Nadstavba projektu „ Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých“ /cezhraničná spolupráca/
pod názvom „Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov“
 Gajary – rozšírenie ČOV
 Obnovenie cyklotrás v mikroregióne
 PR materiál, ktorý by zahŕňal:
-

cyklomapa
cyklotrasy /označenie trás v teréne/
označenie v každej obci – na začiatku a na konci obce
informačná tabuľa v každej obci pred OCÚ
ubytovacie zariadenia
stravovacie zariadenia
zaujímavosti v rámci mikroregiónu /kultúrne pamiatky, prírodné zaujímavosti, múzeá, atrakcie –
jazda na koňoch, farmy, športové vyžitie, .../
tradičné podujatia v rámci mikroregiónu /popis, fotografie/
propagácia jednotlivých obcí vrátane kontaktov
najdôležitejšie telefónne čísla, adresy /policajti, prvá pomoc, hasiči, ZSE, SPP, .../
propagácia Enviroparku Pomoravie /popis, kontakt, fotografie, .../
propagácia BSK /popis, kontakt, fotografie, .../

...
 Pokračovanie v projektoch: Ľuďom v najlepších rokoch, Pro naše dzeci, Rozvoj športových aktivít
detí a mládeže, Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov
 Vybudovanie zberných dvorov odpadov v mikroregióne Enviropark Pomoravie
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FINANČNÁ SPRÁVA
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FINANČNÁ SPRÁVA :
Nezisková organizácia účtovala v roku 2012 v systéme podvojného účtovníctva. Hospodárenie
organizácie za rok 2012 je podchytené v súvahe a vo výkaze ziskov a strát.

SÚVAHA
Aktíva :
Účet č.
022
028
082
088
211,213
221
311
381

Popis položky
Samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Oprávky k samostat. hnuteľným
veciam a k súboru hnuteľ. vecí
Oprávky k drobnému dlhodobému
hmotnému majetku
Pokladnica, Stravné lístky
Bankové účty
Odberatelia
Náklady budúcich období
Spolu:

Suma v EUR
13 117
8 068
-3 626
- 3 183
251
13718
5432
530
34 307

Pasíva :
Účet č.

30

Popis položky

321
323
331
472

Dodávatelia,rezervy
Krátkodobé rezervy
Mzdy,odvody,dane
Záväzky zo sociálneho fondu

431
428

Hospodársky výsledok
Strata min. roky
Spolu:

Suma v EUR
690
978
3772
39
-16 592
45420
34 307

Cash flow :
Organizácia vedie svoj bankový účet v DEXIA Banka pod číslom 3270755001/5600, 3270759002/5600.

Účet 3270755001:
Počiatočný stav k 1.1.2012 :
Príjem :
Výdaj :
Zostatok ku dňu 31.12.2012 :

17760,57
18120,20
22475,46
13405,31

Účet 3270759002:
Počiatočný stav k 1.1.2012
Príjem :
Výdaj :
Zostatok ku dňu 31.12.2012 :

38838,06 EUR
10406,62 EUR
48931,89 EUR
312,79 EUR

Pokladňa:
Počiatočný stav k 31.12.2012 :
Príjem :
Výdaj :
Zostatok ku dňu 31.12.2012 :

EUR
EUR
EUR
EUR

499,26 EUR
0 EUR
452,82 EUR
46,44 EUR

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Výnosy :
Účet č.
664
602
665
662
691
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Popis položky
Členské príspevky
Služby pre obce
Príspevky z podielu zapl. dane
Úroky
Dotácie IB-KE
Spolu:

Suma v EUR
10956
8320
236
7
20082
39601

Náklady :
Účet č.
501
511
512
513
518
521
524
527
549
551
591

Popis položky
Spotreba materiálu
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne zabezpečenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné náklady
Odpisy HIM
Splatná daň z príjmov bežnej činnosti
Spolu:

Suma v EUR
6477
202
3561
153
5963
30272
4091
461
150
4862
1
56193

Komentár k výkazu ziskov a strát
K výnosom
Do výnosov boli zaúčtované finančné prostriedky, ktoré boli v roku 2012 použité .
K nákladom
V roku 2012 organizácia uhrádzala mzdové a odvodové náklady, režijné náklady kancelárie /cestovné,
telefón, poštovné/, prenájom kancelárie, spracovanie podvojného účtovníctva, materiálno-technické
vybavenie kancelárie, poplatky za vedenie účtu a ostatné dane, náklady na reprezentáciu, reklama.
Záver
Organizácia účtovala v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Jednotlivé účty
súvahy boli riadne zúčtované, v priebehu účtovného obdobia neprišlo k zmenám v spôsobe účtovania.
Všetky účtovné doklady sú predkontované a k nahliadnutiu u projektového manažéra organizácie.
Výročná správa bola predložená členom Správnej rady Enviropark Pomoravie n.o. dňa 24.06.2013.
Odsúhlasená a prijatá bola dňa 27.06.2013. Výročná správa bude zverejnená v mieste organizácie
a v zakladateľských obciach od 27. júna 2013 do 27. augusta 2013.
Prílohy:
 Súvaha k 31.12.2012, Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012, Poznámky k účtovnej závierke k
31.12.2012, CD s fotogalériou
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