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V Žiline, 12. novembra 2015 
 
Hodnotiaca správa projektu č. 177/2015 
 

Vďaka inštitucionálnej podpore mesta Žilina sme mohli prevádzkovať lanový park v žilinskom 
lesoparku, čiastočne obnoviť časť vybavenia a pripraviť sa na jeho rozšírenie.  

Tiež sme realizovali aktivity vo verejnom priestore – susedské slávnosti, čistenie ulíc, festival 
mestoINAK a ďalšie. 

Vďaka podpore sme využili možnosť vzdelávania v 2 kľúčových témach – ochrane životného 
prostredia a zážitkovom vzdelávaní. Podpora tiež zastabilizovala našu organizáciu vďaka čiastočnému 
pokrytiu režijných nákladov. 

Vďaka finančnej podpore mesta Žilina sme prevádzkovali Ekocentrum Lesopark, miesto pre 
vzdelávacie a komunitné aktivity, v ktorom funguje aj jediná lesná škôlka v Žiline. 
 
Presné rozdelenie finančných prostriedkov do kategórií je nasledovné: 
 

 Webhosting + domény (aktivnyobcan.sk, preles.sk, ekopark.sk, lanovyparkpreles.sk, 
terahry.sk, mestoinak.sk) – na nich propagujeme naše projekty a aktivity. 

 Nájom priestorov – priestory Ekocentra Lesopark si prenajímame od Univerzitného 
pastoračného centra. 

 Telefón – komunikačné náklady súvisiace s našou činnosťou. 
 Účtovníctvo organizácie. 
 Náklady na certifikáciu lanového parku – posudok zdravotného stavu stromov, ktorý je 

súčaštou celého procesu certifikácie lanového parku. Lanový park je majetkom mesta Žilina. 
 Profesné vzdelávanie – účasť na tréningu pre trénerov vzdelávacích aktivít a poskytnutie 

školenia v téme ochrany prírody. 
 Poistenie zodpovednosti – poistenie pre prípad mimoriadnej udalosti v lanovom parku. 
 Nákup nových prílb do lanového parku – keďže prilby, ktoré sú majetkom mesta Žilina majú 

už 7 rokov, tak väčšina z nich už prestáva plniť svoju funkciu. Preto sme aspoň čiastočne 
obmenili toto vybavenie pre návštevníkov lanového parku. 

 Nákup oceľového lana pre rozšírenie lanového parku – ďalší rozvoj lanového parku vidíme v 
rozširovaní dráh na lezenie, preto sme si naň zadovážili materiál. 

 Nový rebrík pre klientov lanového parku – keďže nový lanový park, ktorý sme postavili v roku 
2014 je pri nástupe vyšší. 

 
Za dlhodobú spoluprácu a podporu Mesta Žilina nášmu občianskemu združeniu úprimne ďakujeme. 
 
 

S pozdravom 
Mgr. Vladimír Randa, 
štatutárny zástupca  


