
Náš projekt, podaný v rámci grantového programu Nadácie VÚB,  
postúpil do užšieho výberu, v  ktorom zo 6 projektov z každého 

kraja uspejú 3 projekty -  a môže to byť aj ten náš:  

  V Novej Dubnici  

ovocný sad po starom 

  
 

Projekt predložilo Nadácii VÚB banky a.s. Mesto Nová Dubnica v spolupráci s občianskou 
iniciatívou „Vyčistime si les Nová Dubnica“, ktorá už jedenásť rokov organizuje každoročne 
čistenie lesov v okolí mesta od odpadkov (za občiansku iniciatívu jej koordinátorka Mgr. 
Dagmara Štofaníková).  
 

Názov projektu: V Novej Dubnici ovocný sad po starom 

Zameranie: ochrana životného prostredia a prírodného dedičstva Slovenska 

 

Základné ciele projektu sú: 

• Rekultivovať nevyužívaný pozemok vo vlastníctve mesta v tesnej blízkosti 
novovybudovanej sídelnej časti Dlhé Diely, ktorý bol negatívne ovplyvnený prebiehajúcou 
výstavbou (zaburinenie, vznik čiernych skládok). 

• Vytvoriť sad ovocných stromov, zameraný na pestovanie starých ovocných odrôd, 
typických pre túto oblasť, ktorý bude verejnosti (a okoloidúcim zvieratám) prístupný. 

• Osadením lavičiek a ďalšieho mobiliáru podporiť využívanie sadu aj na oddych obyvateľov 
všetkých vekových kategórií, osadením informačných tabúľ umožniť aj využitie priestoru 
na edukačné aktivity školských zariadení a ostatných organizácií či združení.  

• Podporiť komunitný život v meste organizovaním dobrovoľníckych akcií pri budovaní 
ovocného sadu, pri jeho údržbe, zapojenie rôznych vekových skupín obyvateľov – 
dôchodcovia spolupracujú a učia žiakov a pod. 

• Podporiť výskyt hmyzu, plazov, obojživelníkov a ostatných živých bytostí osadením 
hmyzích hotelov, skrýš a domčekov, vtáčích kŕmidiel  búdok a pod. 



• Prispieť k ochrane nášho kultúrno-prírodného dedičstva pestovaním starých lokálnych 
odrôd ovocných stromov. 

• Inovatívny prístup k mestskému poľnohospodárstvu, ktorým sa prispeje k zvýšenej 
funkčnosti a využiteľnosti mestskej zelene. 

 
Čím je naša aktivita prospešná: 
• podporou komunitného života -  stretávanie sa obyvateľov pri samozbere ovocia 
(vytvorenie pravidelnej spoločenskej udalosti), ovocie v bio - kvalite môžu využívať pre 
vlastnú spotrebu,  
• vytvorením priestoru na relax a oddych obyvateľov, 
• zvyšovaním povedomia  o prírodnom bohatstve našej krajiny a zároveň uctením  
a ochranou kultúrneho dedičstva,  
• sad môže slúžiť aj ako vyučovací priestor pre žiakov materských a základných škôl 
v rámci environmentálnej výchovy,    
•  zriadením biodiverzitných lúk, hmyzích hotelov, úkrytov pre užitočné stavovce 
(jašterice, ježkovia)  v rámci sadu sa podporí snaha o zachovanie rozmanitosti živočíšnych  
a rastlinných druhov v našom meste,  
• podporí sa napredovanie  rozvoja mestskej zelene a zvýši sa podiel úžitkových drevín 
v našom meste. 
 
Ako budeme projekt realizovať: 
• V spolupráci s odborníkmi na zakladanie ovocných sadov z pôvodných odrôd zo 

spoločnosti Ovocný strom s. r. o.. dôjde k výberu vhodných odrôd ovocných stromov pre 
danú lokalitu a účel, taktiež bude navrhnutá vhodná dlhodobá stratégia pre starostlivosť 
o stromy. 

• Do prípravy pozemku a vysádzania stromov budú zapojení dobrovoľníci.  
• V sade bude vyčlenený priestor na zriadenie biodiverzitných lúk, kde plánujeme osadiť 

hmyzie hotely. Hmyzí hotel slúži na prilákanie opeľovačov ako sú včely, čmeliaky, motýle, 
osičky a ďalší užitočný hmyz. Kamene, ktoré budú vyzbierané po orbe pozemku 
využijeme na vytvorenie úkrytov pre jašteričky. Plánujeme vyrobiť a umiestniť aj úkryty 
pre ježkov a vtáčie búdky a kŕmidlá.   

• V priestoroch sadu budú osadené lavičky, smetné koše, stojany na bicykle a informačná 
tabuľa, jednotlivé odrody budú označené tabuľkami. 

• Dobrovoľníkmi a žiakmi škôl budú  na workshopoch a v rámci vyučovania ručne 
zhotovené hmyzie hotely, vtáčie kŕmidlá a búdky. 

• Mesto Nová Dubnica zabezpečí strojovú úpravu pozemku, odvoz odpadov, osadenie 
mobiliáru, ostatný potrebný materiál – náradie, ochranné pracovné pomôcky, 
občerstvenie, následnú údržbu pozemku – kosenie, vývoz odpadu z košov, zálievku 
mladých stromov a pod) 

• O aktuálnom stave ovocného sadu, termínoch a  príprave akcií a podujatí budú pravidelne 
a priebežne zverejňované informácie a aktuality na sociálnych sieťach, webstránke mesta 
a v miestnej tlači, aby komunity a široká verejnosť mali dostatok informácií a možnosť 
zapájať sa do realizácie tohto projektu. 

Realizáciu aktivít plánujeme v roku 2020. Získané prostriedky z Nadácie VÚB banky budú 
použité na nákup ovocných stromov a krov, lavičiek, informačnej tabule. Ostatné náklady 
bude spolufinancovať mesto Nová Dubnica.   


