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Predkladateľ projektu
Názov projektu

Revitalizácia prameňov Spiša - prameň Ondrej-Hôrka

Názov organizácie (meno
žiadatela o grant)

OZ rastAzem

Celkové náklady

6 000,00 €

Suma požadovaná z
grantového programu Zelené
oázy

5 000,00 €

Odkiaľ/ako ste sa dozvedeli o
programe Zelené oázy?

www.ekopolis.sk

Informácie o žiadateľovi, ak je žiadateľom organizácia
Názov organizácie

OZ rastAzem

Ulica

Slovenská 398/49

Mesto

Spišská Nová Ves

PSČ

5201

Okres

Spišská NOvá Ves

Kraj

Košický

Počet obyvateľov

36500

Stručne predstavte vašu
organizáciu

Naše občianske združenie sa zaoberá ochranou prírody a pôvodnej kultúry.
Jeho členovia majú za sebou realizáciu obnovy pamiatok a to záchranu dreveníc a
stavby z ekologických a prírodných materiálov, drevo, slama, hlina, info náučný
chodník Raslavkameň v obci Abranovce a aktivity na zber a recykláciu v meste
Poprad, osadenie vtáčích a netopierích búdok vo fasáde bytového domu,
vybudovanie turistickej útulne pod Úložou a ďalšie eko aktivity.
Cieľmi združenia sú:
- zastaviť trend neúmerného zaťažovania životného prostredia a konkrétnymi
krokmi a opatreniami prispieť k zachovaniu ekosystému Zeme a tým zároveň
umožniť ďalší rozvoj bez ničivých dopadov na prírodný systém
-tvorby úžitkových záhrad so zameraním na pestovanie tradičnej zeleniny bez
použitia akýchkoľvek chemických hnojív
-výstavby sebestačných celoročných skleníkov za využitia obnoviteľných zdrojov
energie voda, slnko, vietor, zem
- podpora a propagácia environmentálne šetrných spôsobov pestovania a
spracovania produktov
- vytváranie prostredia a podmienok pre rozvoj vidieckej turistiky

Štatutárny zástupca
Meno a priezvisko

Michal Biskup

Telefón/Mobil

0908340605

E-mail

energorenova@gmail.com

https://ekopolis.egrant.sk/application-print
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Kontaktná osoba
Meno a priezvisko

Patrik Polák, Ing.

Telefón/Mobil

0948912388

E-mail

energorenova@gmail.com

Opis projektu
Názov projektu

Revitalizácia prameňov Spiša - prameň Ondrej Hôrka

Presná poloha, názov lokality,
kde budete projekt realizovať

Minerálny Prameň Ondrej v Hôrke sa nachádza pri odpočívadle cesty I/18, hlavný
ťah medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou, na severovýchodnom okraji obce, v
katastri obce Hôrka.
Susedí s neďalekým salašom oviec 1,5km a lesným porastom 2km
V jeho okolí sú mokrade a prirodzený výskyt dutej trávy.. "trstie"

Stručná anotácia projektu

Prameň je často navštevovaným miestom no jeho okolie dlhodobo nezodpovedá
štandardom, je zanedbané.
Projektom by sme chceli dosiahnuť zveľadenie, bezprostredného okolia prameňa.
V spolupráci s miestnou zelenou školou vysadiť jedlú záhradu, vybudovať nový
chodník a prístrešok a sprístupniť takto verejnosti a vytvoriť miesto pre oddych.

Začiatok realizácie

1.4.2018

Dátum ukončenia

31.10.2018

Popíšte východiskovú situáciu
projektu

Prameň je aj v súčasnosti často navštevovaný a má dobrú výdatnosť. Je známy a
užívaný ľuďmi najme pre jeho zdravotné a liečivé účinky na žalúdočné ochorenia,
je vhodný aj ako stolová minerálna voda.
Prameň je ľahko prístupný z rozsiahleho parkoviska a odpočívadla pri ceste I/18.
"stará cesta na SNV"
V neďalekej blízkosti prameňa cca 300m sa nachádza i významné archeologické
nálezisko z doby Bronzovej,(príbuzné k nálezisku Myšia Hôrka, tz. "slovenské
mykény",) žiaľ nesprístupnené, kedy na Spiši prevládal čulý obchodný ruch.
Projekt má záujem zveľadiť toto územie a sprístupniť ho širokej verejnosti,
vytvoriť vzťah o zverené územie s miestnou zelenou školou, ktorá spolu s obcou
prevezme nad nim ďalšiu starostlivosť a správu.
Má slúžiť ako miesto pre oddych a piknik, výlet s rodinou, podobne.

Uveďte dôvod, pre ktorý ste sa
rozhodli zapojiť do riešenia
vášho projektu, čo bolo pre vás
motiváciou a impulzom.

Dôvodom je žalostný stav v akom sa prameň a jeho okolie dnes nachádza, jednak i
spomienky členov združenia z detstva, ktorí chodili k prameňu na vodu s rodičmi a
citový vzťah k tejto lokalite.

S kým budete pri realizácii projektu spolupracovať
Názov partnera

Forma spolupráce

Obec Hôrka

obec poskytne techniku a ľudí z VPP na demontáž vydutých betónov, pomôže pri terennych
upravach, a prispeje aj finančne

Základná Škola Hôrka

žiaci zelenej školy vysadia jedlé rastliny, dreviny a kríky , prevezmú patronát nad dalšou
starostlivosťou o jedlú záhradu

Stavebniny
BigmatRemot Poprad

poskytnú stavebný materiál zdarma alebo za zvýhodnenú cenu

https://ekopolis.egrant.sk/application-print
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Rezbár Miroslav Povec

Miesny rezbár vyprauje sochu strážcu prameňa, z ktroej bude prameň vytekať

Občianske združenie
Horec-Tatry

parnerská organizácia sa zapojí do projektu, fyzickou aj materiálnou pomocou

Aké iné zdroje použijete pri realizácii projektu?
Zdroj

Finančná

Nefinančná

Obec Hôrka

500

500

Stavebniny BIgmat remot

200

200

OZ HOrec Tatry
Iné informácie, ktoré
považujete za dôležité

Opis cieľového stavu a funkcie
územia po realizácii projektu:

200

Mediálna

Iná

100

Úspešná realizácia tohto projektu naštartuje spoluprácu na dalších projektoch s
obcami v regióne spiš a revitalizáciu dalších prameňov - Sivá brada, Gánovce,
Slovenský raj, Sv. Michalský prameň Úloža atd.

Územie bude slúžiť ako priestor pre oddych a poznávanie, načerpanie nových síl a
pramenistej minerálnej vody.
V projekte zvažujeme aj vytvoriť malé vodné nádrže prehradením Ondrejského
potoka, a zadržiavať vodu v krajine podľa vzoru hydroekológa Michala Kravčíka,
čím by sa prispelo k zlepšeniu klímy a cieľom projektu zelené oázy. (čakáme však
na vyjadrenie správy povodia...)
územie bude informačno náučné, na dotknutom území na vstupe a pri prameni sa
umiestnia informačné tabule, o histórii min. prameňov obce Hôrka a Spiša,
Na území sa podľa možnosti umiestni stožiar a slovenská vlajka..(podľa vzoru
švajčiarskych obcí a vodných zdrojov)

Uveďte časový
harmonogram všetkých
plánovaných aktivít, ktoré je
potrebné zrealizovať.

Apríl 2018 odstránenie starých zdvihnutých betonov, prístrešku vykoná Obec hôrka, s
pomocou dvoch pracovníkov z VPP
teréne úpravy miestna firma JCB bager - platená služba,

K jednotlivým aktivitám dopíšte, výsadba jedlých a okrasných rastlín - ZŠ Hôrka (dvadsať žiakov) a členovia
kto bude za ne zodpovedný
združenia (6 členov)
a ako budú realizované (napr.
dobrovoľníckou prácou, na
Máj - Jún
zákazku, bezplatné/platené, ...)
- realizácia prístrešku, prestrešenie prameňa s led osvetlením a fotovoltaickým
panelom, podľa priloženého obrázku a náčrtu, Vykoná miestna firma v spolupráci
s členami združenia rastazem.
Jún - osadenie lavičiek a vybudovanie nového dlaždeného chodníka z miestneho
prírodného plochého kameňa,
vykoná miestna firma - platená služba
August - September osadenie náučných informačných tabúľ,
vykonajú členovia združenia v spolupráci s pedagogmi ZŠ, rovnako ako ich
obsahovú a technickú realizáciu
ukončenie projektu, odovzdanie projektu obci a škole (ideálne prvý školský deň)

Uveďte počet ľudí, ktorí sa
členovia združenia 6, žiaci 20ks, dobrovoľníci 10ks, pedagogovia 2ks,
zúčastnia na aktivitách projektu dôchodcovia 4ks
(mimovládne organizácie,
obyvatelia, žiaci, učitelia,
rodičia, dôchodcovia, športovci
atď.)
https://ekopolis.egrant.sk/application-print
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Ako bude upravený priestor
slúžiť verejnosti?

Nadácia Ekopolis

Priestor bude slúžiť verejnosti, prameň je verejne prístupný z hlavnej cesty a
priľahlého parkoviska, odpočívadla.
V tomto mieste a priľahlom okolí môžu rodiny s deťmi ale aj jednotlivci, vyjsť na
kratšie prechádzky so psom, načerpať dobrú minerálnu pramenistú vodu,
prípadne uribiť si menší piknik.
Priestor bude zároveň ukážkou ako sa môže zanedbaný priestor zmeniť na
hodnotné územie s kvetinami a vodozádržnými opatreniami.

Aká je približná veľkosť
vybranej plochy (m2)?

veľkosť vybranej plochy je cca 400m2

Do galérie nahrajte prehľadný
situačný náčrt alebo fotografiu
plochy.

Uveďte druhové zloženie
a počet plánovaných rastlín na
výsadbu aj s odôvodnením
tohto výberu.

Popri prístupovému chodníku vysadíme jedlé ríbezle a dva ks jabloní. z 10 ks
rakytníkov vytvoríme prirodzený zelený plot,
k južnej strane prístrešku vysadíme hroznorodý vinič, ktorý by ho mal neskôr
pokryť.
2ks aronie vysadíme na priľahlom pozemku,
vybudujeme bylinkovú špirálu (medovka, bazalka, pamajorán atd,) a plochu
voľného nechtíka lekárskeho
zo strechy prístrešku budeme zachytávať dažďovú vodu do jazierka a vytvoríme
daždovú záhradu s príslušnými vodnými rastlinami, prípadne podľa povolenia
povodia prehradíme aj Ondrejský potok
v neďalekej blízkosti (20m od prameňa) už rastúceho smreka výšky cca 10m
vysadíme dva ks červeného buka, a iných drevín, vytvoríme týmto malý zmiešaný
les
jedlé stromy vedľa lavičiek budú poskytovať aj tieň a ovocie

Uveďte počet všetkých kusov
zelene plánovaných na
výsadbu/osobitne uveďte počet
drevín:

aronia 4 ks
červený buk 2ks
jablone 2 ks
ríbezle 8 ks
rakytník 6 ks
hrozno 2 ks
magnolia 2ks

Aká je záhradná a parková
architektúra – popis, počet
prvkov (ak je možné, nákres
alebo foto nahrajte do časti
Galéria)

prvkami záhradnej architektúry sú
drevený mostík cez ondrejský potok
lavičky v počte 4-6ks, záleží od typu
stojan na bicykle
dažďové jazierko
dláždený chodník z prírodného kameňa
prístrešok prameňa
drevená soška strážcu, vyvieračka prameňa
bylinková špirála
kompostovisko

Uveďte, akým bude
zabezpečená následná
starostlivosť aj po skončení
realizácie (údržba priestoru,
jeho využívanie a pod.).
https://ekopolis.egrant.sk/application-print

Po realizácii starostlivosť o priestor prevezme ZŠ Hôrka, tz. ošetrovanie drevín a
jedlých rastlín, a obec Hôrka kosenie, upratanie lístia
využitie naďalej bude pre širokú verejnosť, cestujúcich a vodičov obyvateľov obce
a priľahlého okolia
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V mieste realizácie umiestnime informačné tabule, o priebehu realizácie projektu a
historii prameňov Spiša a obce Hôrka,

Uveďte spôsob prezentácie
projektu a aktivít v mieste
realizácie.

Miestna TV Poprad a SNV s ktorými spolupracujeme, spravia priebežne reportáž o
obnove tohto miesta a spolupráci samosprávy a miestnych obyvateľov a firiem.
Uvažujeme aj o tvorbe krátkeho filmu, resp. náučného šotu, o potrebe a dôležitosti
zadržiavania vody v krajine a revitalizácii tohto prameňa v spolupráci s EWelin
production, tvorkyňov dokumentu SLovenské ohne Evy Čarnogurskej SNV, o
etnografovi Martinovi Slivkovi.
reportáže z revitalizácie budeme uverejnovať pravidelne aj na našej FB stránke OZ
rastAzem a miestnej školy

Rozpočet projektu
Vec

Požadovaná suma

Vlastné alebo iné zdroje

Celkové náklady na projekt

2 926,00 €

595,00 €

3 521,00 €

A: MATERIÁL

Položka

Počet
jednotiek

Cena za
jednotku

Jednotky Spolu

drevo hranoly 10*5cm 2m3, pripadne guľatina

2

200,00 €

ks

400,00 € 400,00 €

lamaný kameň

20

14,00 €

m2

280,00 € 220,00 €

riečny piesok

1

16,00 €

kg

16,00 €

soška strážcu prameňa - vyvieračka

1

400,00 €

ks

400,00 € 400,00 €

výroba a osadenie prístrešku

1

500,00 €

ks

500,00 € 500,00 €

kovový 6-8m alu stožiar so slovenskou vlajkou

1

100,00 €

ks

100,00 € 200,00 €

jazierková EPDM folia

10

15,00 €

ks

150,00 € 150,00 €

cement

10

3,50 €

ks

35,00 €

bager terenne úpravy

4

35,00 €

ks

140,00 € 140,00 €

výroba a osadenie lavičiek, stojana na bicykle

6

150,00 €

ks

900,00 € 900,00 €

položenie kameňa, tvorba chodníka a
spevnených plôch

20

15,00 €

ks

300,00 €

detailný rozbor vody prameňa

1

200,00 €

ks

200,00 €

realizacia a navrh permakulturnej zahrady

1

100,00 €

ks

100,00 €

Vec
B: NÁKLADY NA
NÁRADIE
Položka

Z toho
požadované

16,00 €

Požadovaná suma

Vlastné alebo iné zdroje

Celkové náklady na projekt

394,00 €

0,00 €

394,00 €

Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

Z toho požadované

fotovoltický panel amorfný 55-100W 2

50,00 €

ks

100,00 € 100,00 €

led ostvetlenie, reflektor

2

40,00 €

ks

80,00 €

80,00 €

regulátor nabitia batérie

1

40,00 €

ks

40,00 €

40,00 €

batéria gelova 12V

1

130,00 €

ks

130,00 € 130,00 €

wifi kamera

1

44,00 €

ks

44,00 €

Vec

https://ekopolis.egrant.sk/application-print

44,00 €

Požadovaná suma

Vlastné alebo iné zdroje

Celkové náklady na projekt

660,00 €

550,00 €

1 210,00 €
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C: NÁKLADY NA
PROPAGÁCIU A
PREZENTÁCIU
PROJEKTU

Položka

Počet
jednotiek

Cena za
jednotku

Jednotky Spolu

vyroba informačných tabúľ

3

120,00 €

ks

360,00 € 360,00 €

výroba krátkeho videa o prameňoch spiša a historii
obce Evelin Art Media - Eva Čarnogurská SNV

1

850,00 €

ks

850,00 € 300,00 €

Vec

Z toho
požadované

Požadovaná suma

Vlastné alebo iné zdroje

Celkové náklady na projekt

600,00 €

0,00 €

600,00 €

D: CESTOVNÉ

Položka

Počet
jednotiek

Cena za
jednotku

Jednotky Spolu

prepravné náklady na materiál

500

0,75 €

ks

375,00 € 375,00 €

prepravné náklady združenie a
osoby

500

0,45 €

ks

225,00 € 225,00 €

Vec
E: INÉ NÁKLADY

Požadovaná suma

Vlastné alebo iné zdroje

Celkové náklady na projekt

420,00 €

60,00 €

480,00 €

Položka

Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

výsadbový materiál

21

telefonne naklady manažér projektu 2

Spolu

Z toho
požadované

Z toho požadované

20,00 €

ks

420,00 € 420,00 €

30,00 €

ks

60,00 €

Požadovaná suma

Vlastné alebo iné zdroje

Celkové náklady na projekt

5 000,00 €

1 205,00 €

6 205,00 €

Galéria
Fotografie
názov lavička.jpg
popis

takéto lavičky
chceme osadiť

názov mapka prameň.pdf
popis

názov pristrešok.jpg
popis

https://ekopolis.egrant.sk/application-print

prestrešenie
pramena má byť v
tomto duchu
priedušné
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otvorené z oboch
strán...
názov Ondrej Hôrka20180212T102200Z001.zip
popis

názov IMG_20180210_160903.jpg
popis

prístup k prameňu

názov IMG_20180210_160918.jpg
popis

stretnutie Ondrejského
potoka s minerálnym
prameňom

názov IMG_20180210_161000.jpg
popis

vyvieračka prameňa

názov IMG_20180210_161256.jpg
popis

prístup k vyvieračke

názov

10-10.jpg

popis

lavička typ

názov navrh zahrady
vysadba.jpg
popis

Vyhlásenie miestnej samosprávy o podpore projektu a spolupráci (uveďte konkrétne príklady)
Vyhlásenie školy o účasti na projekte s opisom konkrétnych aktivít (LEN, ak je škola partnerom projektu)
Doklad preukazujúci súhlas vlastníka (nájomcu, správcu) pozemku s aktivitami
Súhlas orgánu ochrany prírody podľa zákona 543 / 2002 (§ 6, odsek 4) na zmenu stavu mokradí, týka sa
projektov zasahujúcich predmetné lokality prípadne ich bezprostredné okolie
Súhlas správcu vodného toku v prípadoch, ktoré to vyžaduje Zákon o vodách (364 / 2004)

názov vyjadrenie
škola.doc
popis

názov vhp
vyjadrenie1.pdf
https://ekopolis.egrant.sk/application-print
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popis

názov agroosivo
súhlas.jpeg
popis

názov Vyjadrenie
spolupráce
obec.pdf
popis

názov mačak realizacia
zahrady.jpg
popis
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