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Projekty

„Realizačné práce pozostávali z demolácie 
starého, neestetického oplotenia priestoru, vy-
budovania prístupového chodníka, osadenia 
lavičiek a sadových úprav, ktoré vychádzali 
z historického kontextu gotiky. Ich súčasťou 
bola výsadba liečivých rastlín a krovín, s pre-
važným zastúpením tisu. Vysadili sme okolo 
140 kusov krovín, 180 kusov liečivých rastlín 
a 600 m2 trávnika,“ upresnil predseda a pro-
jektový manažér OZ Tatry Rudolf Pado. 

Celkový rozpočet projektu bol 7 000 eur. 
Rímskokatolicka cirkev, farnosť Okoličné  
prispela sumou 4 500 eur. Dobrovoľníci od-
pracovali na úprave parku väčšinu prác, od-
hadom 1 500 hodín. 

„Do priestoru parku bola umiestnená 
aj socha sv. Františka. Jej autorom je so-
chár Miroslav Trnovský z liptovskej obce 
Kalameny. Sochu zhotovil z kmeňa lipy, kto-
rú bolo nutné vyrúbať z dôvodu ohrozovania 
objektu kostola. Takto bude žiť v parku na-
ďalej,“ povedal Pado.

Park pátra Mateja Linčovského
Pri gotickom kostole sv. Petra z Alkantary v Liptovskom Mikuláši, v mestskej časti Okoličné vznikol park pátra Mateja 

Linčovského s novými lavičkami a zeleňou. Členovia OZ Tatry z Liptovského Mikuláša získali na svoj projekt 2 500 eur z gran-
tového programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis s partnerom programu spoločnosťou Slovnaft, a. s. Občianske 
združenie Tatry spolupracovalo na projekte s Rímskokatolíckou cirkvou – farnosťou Okoličné. Park je pomenovaný podľa 
františkána, ktorý tu pôsobil pred niekoľkými desaťročiami a toto miesto sa stalo aj miestom jeho posledného odpočinku.  

V 5. ročníku grantového programu Zelené oázy spoločnosti 
SLOVNAFT, a. s., a Nadácie Ekopolis bolo spomedzi 333 predbežných 
žiadostí v tomto grantovom programe podporených 20 najzaujímavej-
ších projektov, ktorých zámerom je revitalizácia náučných chodníkov, 
úprava verejných priestranstiev, parkov či ihrísk. Vďaka programu 
Zelené oázy tak na Slovensku, vrátane tohto ročníka, vzniklo viac ako 
110 zelených oáz. 

Z geografického hľadiska v rámci 5. ročníka Zelených oáz bolo 
najviac projektov podporených v Banskobystrickom kraji (4), v 
Trnavskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji rovnako po 3 projektoch, 
v Bratislavskom, Prešovskom a Košickom kraji po 2 projekty a v 
Nitrianskom kraji získal grant jeden žiadateľ. 

Cieľom programu Zelené oázy je podporiť vytváranie a trvalú sta-
rostlivosť o environmentálne hodnotné územia v mestách a obciach, 
ktoré slúžia širokej verejnosti a školám, spoločenským cieľom a podpo-
rujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti. Nezanedbateľné 
je tiež zapojenie verejnosti do spolupráce neziskových organizácií, obcí 
a škôl. Viac informácií nájdete na http://www.ekopolis.sk/programy/
grantove-programy/zelene-oazy.html

Zdroj: OZ Tatry a Nádacia Ekopolis

Fo
to

: O
Z 

Ta
try




