
ZELENÉ 
REGIÓNY.

INICIATÍVA

Spoločnosť NAFTA  
je so svojimi aktivitami 
dlhodobou súčasťou 
viacerých regiónov 
Slovenska. 

Každoročne podporujeme množstvo 
zaujímavých projektov na rozvoj lokalít, 
v ktorých pôsobíme. Prichádzame so zmenou 
oblastí podpory v snahe priniesť obciam 
cielenejšie a trvalejšie riešenia.



 O iniciatíve
Dlhoročné pôsobenie našej spoločnosti vo Vašom regióne nám prinieslo bohaté 
expertné skúsenosti aj lepšie porozumenie jednotlivým komunitám, v ktorých 
pôsobíme. Je to práve intenzívna komunikácia so samosprávou či lokálnymi 
organizáciami, vďaka ktorej môžeme podporovať zmysluplné projekty na zlepšenie 
kvality života v regiónoch. 

Naša podpora sa v minulosti zameriavala aj na projekty vo Vašom regióne a podporili 
sme rôznorodé činnosti – rekonštrukcie budov, škôl, ihrísk, športovísk, vzdelávacie 
programy, obecné, kultúrne a športové podujatia a ďalšie zaujímavé aktivity. 

Iniciatíva Zelené regióny predstavuje nový prístup k podpore projektov v 
jednotlivých obciach, v ktorých naša spoločnosť pôsobí. Cieľom tejto iniciatívy 
je podporovať municipality vo verejnoprospešných projektoch, ktoré prinášajú 
trvalejší úžitok pre obyvateľov a životné prostredie. Projekty zamerané na tvorbu 
a ochranu životného prostredia sú súčasťou našich spoločensky zodpovedných 
aktivít a vidíme v nich veľký prínos pre jednotlivé komunity.

 V rámci novej iniciatívy Zelené regióny sa zameriavame na podporu 
 projektov v oblastiach:

01 Vytváranie, udržiavanie 
 a skrášľovanie zelených
 plôch 

Zeleň je nenahraditeľnou súčasťou nášho okolia a jej pozitívne vplyvy na kvalitu 
života sú dostatočne známe. Stromy a zeleň zadržiavajú vodu, ochladzujú 
prostredie, tvoria kyslík, čistia vzduch, vodu aj pôdu, či poskytujú životný priestor pre 
zvieratá. Táto oblasť zahŕňa podporu a spoluprácu pri zveľadení obcí:

  rozšírením alebo udržiavaním existujúcej zelene, 
  výsadbou stromčekov, parkov, či lesov na vhodných miestach 
  intravilánu obce.

02 Vytváranie a revitalizácie 
 oddychových zón 

Revitalizácia relaxačných a oddychových zón, ale aj obľúbených prírodných 
oblastí majú význam pre viaceré generácie a pozitívny vplyv na životné prostredie. 
Posedenie na lavičke v peknom prostredí môže byť pre občanov zdrojom energie, 
inšpirácie alebo len chvíľkou oddychu. Podpora v tejto oblasti regionálneho rozvoja 
sa zameriava na tvorbu alebo obnovu oddychových zón, napríklad:

  osadením lavičiek,
  realizáciou fontán, 
  osádzaním stojanov na bicykle,
  tvorbou alebo obnovou turistických a náučných chodníkov,
  realizáciou záhradných alebo prírodných jazierok. 

03 Osádzanie smetných 
 košov a triedenie odpadu

Pri každej ľudskej činnosti vzniká odpad, čo predstavuje výrazný zásah do životného 
prostredia. Jedným z riešení ochrany životného prostredia je práve triedenie 
odpadu a jeho recyklácia. Triedením jednotlivých zložiek odpadu znižujeme objem 
komunálneho odpadu, šetríme energie a prírodne zdroje. Cieľom oblasti je okrem 
zvýšenia ekologického uvedomenia obyvateľov aj zlepšenie a ochrana životného 
prostredia. Podobné environmentálne projekty smerujú k návykom ekologického 
správania sa voči prostrediu, v ktorom žijeme. Oblasť podpory súvisí s aktivitami 
alebo projektami zberu, triedenia a recyklácie odpadov: 

  umiestnením informačných tabúľ a setov na triedenie v intraviláne obcí,
  obstaraním potrebnej technológie zabezpečujúcej ekologický spôsob 
  zberu a následnej separácie jednotlivých druhov odpadov.

04 Ekologické osvetlenie  
 verejných priestranstiev

Zvýšenie kvality a rovnomernosti osvetlenia v obci smeruje k zvýšeniu bezpečnosti 
obyvateľov ako aj účastníkov cestnej premávky. Projekty súvisiace s ekologickým 
osvetlením majú okrem efektívnejšieho osvetlenia a nižšej poruchovosti, lepšej 
viditeľnosti a energetickej hospodárnosti, aj pozitívny dopad na životné 
prostredie. V tejto oblasti podporujeme projekty a aktivity zamerané na:

  inováciu a modernizáciu pôvodného verejného osvetlenia v obci,
  zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia výmenou 
  za ekologické zariadenia.

05 Dobrovoľnícke podujatia
Dobrovoľnícke podujatia sú v súčasnosti prínosným a zmysluplným trendom. 
Prinášajú obciam možnosť zlepšiť podmienky pre občanov a obyvateľom obcí 
možnosť ukázať, že im ich domov nie je ľahostajný a zároveň sú skvelou príležitosťou 
na neformálne spoznávanie svojich susedov. Aj preto sme do podpory zahrnuli 
dobrovoľnícke aktivity zamerané na rozvoj jednotlivých obcí či ochranu a čistenie 
životného prostredia. Radi iniciatívne podporíme napríklad:

  čistenie lesov, parkov alebo ďalších oddychových a rekreačných zón, 
  organizovanie akcií a dobrovoľníckych dní na ochranu fauny a flóry,
  projekty zamerané na zmierňovanie dopadov na životné prostredie.

Projekty zamerané na tvorbu a ochranu životného prostredia sú súčasťou našich 
spoločensky zodpovedných aktivít a vidíme v nich prínos pre jednotlivé komunity. 
Užšie zameranie môže pre región znamenať väčší prínos a priniesť zmenu kvality 
života v obciach, ktorá bude viditeľná a trvalo udržateľná. Prostredníctvom spoločnej 
diskusie o konkrétnych potrebách a proaktívnym prístupom dokážeme vytvoriť 
projekty, ktoré sa stanú tradíciou a zanechajú pozitívny efekt aj pre ďalšie generácie.
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Kontakt

V prípade otázok ohľadom Vašich návrhov na projekty, vypĺňania formulárov či potreby 
akýchkoľvek doplňujúcich informácií nás prosím neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených 
kontaktných údajoch. 

 Alena Masláková Škvrndová, +421 905 221 972
 Martina Štecová, +421 918 907 175
 e-mail: info@nafta.sk

 Korešpondenčná adresa
  NAFTA a.s.
 P.O. BOX 815 05, 815 05 Bratislava, Slovenská republika

Financovanie projektov
Financovanie projektov v rámci našej iniciatívy bude schvaľované každoročne 
v závislosti od: 

 • počtu prijatých projektov,
 • významu jednotlivých projektov pre miestnu komunitu a prostredie,
 • stupňa prebiehajúcich aktivít v regióne,
 • vzájomnom určení priorít. 

Začiatok projektu
Prvé projekty z iniciatívy môžu byť podporené už v tomto roku. Vaše návrhy na projekty 
očakávame prostredníctvom emailov na adrese info@nafta.sk vyplnené na špecifickom formulári. 
Formulár nájdete na našej webovej stránke www.nafta.sk a tvorí aj prílohu tejto iniciatívy.

Prosíme o zverejnenie výzvy vo Vašich obciach a oslovenie neziskových či 
vzdelávacích organizácií, ktoré vo Vašej obci participujú na rozvoji oblastí 
spomínaných v tejto iniciatíve. 

Záver
Cieľom iniciatívy Zelené regióny je, aby sme počas nášho pôsobenia pomohli rozvíjať región 
v maximálnej možnej miere. Kladieme však dôraz aj na to, ako bude región vyzerať po 
ukončení našich aktivít. Takéto zmýšľanie je pre nás dôležité, aby sme dokázali zhodnotiť 
prospešnosť projektov z dlhodobého hľadiska. Aj preto sme sa rozhodli pre zmenu oblastí 
našej podpory a veríme, že v rámci nových oblastí pomôžeme ešte viac zlepšiť život vo 
Vašom regióne.

O NAFTA a.s.
Sme medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti podzemného skladovania 
zemného plynu a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Aktívne 
pôsobíme vo viacerých európskych krajinách, kde prevádzkujeme podzemné zásobníky, 
realizujeme prieskumné činnosti a zúčastňujeme sa projektov na skladovanie energie z 
obnoviteľných zdrojov.V súčasnosti pôsobíme okrem Slovenska aj v Českej republike, 
Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku a na Ukrajine. 

Naša spoločnosť dlhodobo pôsobí aj vo Vašom regióne. Pri všetkých našich aktivitách je 
prioritou bezpečnosť prevádzky, minimalizovanie vplyvu činností na životné prostredie  
a komunity. Sme zodpovedným partnerom pre každého, koho sa naša činnosť priamo alebo 
nepriamo dotýka. Preto veríme, že táto iniciatíva pomôže zlepšiť naše spoločné prostredie.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KOMUNITNÝ ROZVOJ JE PRE SPOLOČNOSŤ 
NAFTA NESMIERNE DÔLEŽITÁ. TEŠÍME SA NA VAŠE ŽIADOSTI, VĎAKA KTORÝM 
SA BUDEME MÔCŤ PODIEĽAŤ NA ZLEPŠOVANÍ ŽIVOTA A PROSTREDIA VO VAŠICH 
OBCIACH. 


