
Regionálny rozvoj

r. 2007
• Príprava marketingových prvkov a PR N.O. Enviropark Pomoravie 
• ZŠ – rekonštrukcia fasády, kotolne /Gajary/
• Kompletná rekonštrukcia kotolne v Dome Svitania n.o. /Jakubov/
• Závlaha štadióna v Kostolišti
• Revitalizácia rekreačnej oblasti Rudava /Malé Leváre/
• Studienka – hubársky raj
• Revitalizácia verejného priestranstva Habánsky dvor /Veľké Leváre/
• Tribúna a šatne – letný štadión v Závode

r. 2008
• Štúdia vybudovanie zberných dvorov odpadov
• Rekonštrukcia strechy ZŠ, MŠ  /Gajary/
• Úprava verejných priestranstiev a  fasád budov v  centrálnej časti

obce Jakubov
• Park Martina Benku /Kostolište/
• Revitalizácia jazera a čistenie vôd rekreačnej oblasti Rudava
• Obnova námestia a verejných priestranstiev v obci Studienka
• PD rozšírenie kanalizácie /Studienka/
• Revitalizácia centra obce Veľké Leváre
• Tribúna a šatne – letný štadión /Závod/
• PD pre stavebné povolenie – Využivanie alternatívnych zdrojov energií 

v mikroregióne Enviropark Pomoravie 

r. 2009
• Rekonštrukcia vykurovania budovy telocvične ZŠ /Gajary/
• Učme sa moderne /Jakubov/
• Cyklochodník Jantárová cesta Kostolište – Malacky
• Oprava strechy MŠ /Malé Leváre/
• Rekonštrukcia detského ihriska pre MŠ v Studienke
• Rekonštrukcia elektroinštalácie v KD /Veľké Leváre/
• Tribúna a šatne – letný štadión /Závod/
• Lábske dožinky, 10.výročie založenia futbalu v Lábe, Rozvoj športových 

aktivít a vytvorenie podmienok pre šport /Láb/

r. 2010
• PD pre stavebné povolenie k projektu „Enviropark Pomoravie, Centrálny 

zberný dvor“
• PD pre stavebné povolenie k projektom vybudovania zberných dvorov 

odpadov v  obciach Gajary, Jakubov, Kostolište, Láb, Malé Leváre, 
Veľké Leváre, Závod, Studienka 

r. 2011
• Zabezpečenie časti fin. prostriedkov na financovanie projektu 

„Vybudovanie zberných dvorov odpadov pre Združenie obcí 
Enviropark Pomoravie“

• Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých
Pokračovanie vo výučbe nemeckého jazyka hravou formou.

Školský rok 2011 – 12
• „Rozvoj športových aktivít detí a mládeže v mikroregióne 

Enviropark Pomoravie„
3.ročník súťaží vo florbale a vybíjanej detí a mládeže Základných škôl.

Zabezpečená je doprava na 12 turnajov, celodenné stravovanie, vecné
ceny a dokúpenie florbalových hokejok a loptičiek. 

• Enviropark hľadá talent“
2. ročník súťaže talentovaných detí zo Základných škôl. Zabezpečená

je doprava, celodenné občerstvenie, vecné ceny. Predpokladaný počet
účastníkov je cca 150 detí a pedagógov.

• Olympijský festival detí a mládeže
2. ročník športových súťaží organizovaných v spolupráci so Slovenským

olympijským výborom SR. Zabezpečená je doprava, celodenné 
občerstvenie, ceny, ukážky 1.pomoci. Počet účastníkov je 250 detí zo ZŠ. 

• Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých
Pokračovanie vo výučbe nemeckého jazyka hravou formou.

Seniori
r. 2010
• Ľuďom v najkrajších rokoch
Projekt zameraný na vekovo staršie skupiny, seniorov. Vianočné 

posedenie pre dôchodcov spojené so  súťažou v pečení vianočných 
koláčikov, živej muziky a  z  kútika šikovných rúk. Zabezpečená bola 
doprava, občerstvenie, program a hodnotné odmeny.  

r. 2011
• Ľuďom v najkrajších rokoch
Stretnutie seniorov v rámci mikroregiónu pozostávalo z dvoch

podujatí:
„Svätojánska noc“ alebo „Kdo gumákem dálej dohodzí“
Športovo-zábavné podujatie, v ktorom si mohlo cca 500 dôchodcov

zmerať svoje sily v športových disciplínach, zatancovať si pri živej hudbe.
Zabezpečená bola doprava, občerstvenie, program a hodnotné ceny. 

„Vianočné posedenie pre dôchodcov“
- súťaž v  pečení vianočného pečiva, kútik šikovných rúk (výroba 

vianočných vencov a ikebán), zabezpečené bolo občerstvenie, doprava,
program a aj ceny. Na tomto podujatí sa zišlo 250 seniorov.

AKTIVITY: 

Deti a mládež

Školský rok 2008 – 09
• Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých
Cezhraničný projekt SK-AT zameraný na výučbu NJ v MŠ hravou

formou prostredníctvom 2 lektoriek. Projekt zabezpečil vzdelávanie 
pedagógov, lektorov, partnerstvá medzi SVK a AT materskými školami,
materiálne vybavenie MŠ výpočtovou technikou a učebnými 
pomôckami. Počet detí zapojených do projektu cca 1 000.

Školský rok 2009 – 10
• „Rozvoj športových aktivít detí a mládeže v mikroregióne

Enviropark Pomoravie„
6 turnajov bolo zameraných na zdravý rozvoj detí a mládeže, cca 380

detí: vybíjaná mix I.stupeň ZŠ, vybíjaná dievčatá II.stupeň ZŠ, florbal
chlapci II.stupeň ZŠ. Zabezpečené bolo celodenné stravovanie, 
doprava, vecné ceny a materiálne vybavenie /dresy,výstroj pre
brankárov, hokejky, loptičky, mantinely/.

• Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých
Pokračovanie vo výučbe nemeckého jazyka hravou formou.

Cca 1000 detí.

Školský rok 2010 – 11
• „Rozvoj športových aktivít detí a mládeže v mikroregióne

Enviropark Pomoravie„
2. ročník súťaží pre deti a mládež ZŠ, 16 turnajov: vybíjaná mix I.stupeň,

vybíjaná dievčatá II.stupeň, florbal chlapci II.stupeň, florbal dievčatá 
II.stupeň. Cca 720 detí, zabezpečené celodenné stravovanie, doprava
a vecné ceny.

• „Enviropark hľadá talent“
120 detí zo 7 Základných škôl predvádzalo svoj talent, schopnosti

a nadanie vo výtvarnej súťaži, speve, tanci, prednese,... . Súťaž zavŕšilo
hudobné vystúpenie slov. superstáristu Martina Haricha s kapelou s cca
600 divákmi. Zabezpečené bolo celodenné stravovanie, doprava, hod-
notné ceny.  

• Olympijský festival detí a mládeže
Zorganizované v spolupráci so Slovenským olympijským výborom.

300 detí súťažilo  v 4 vekových kategóriách /bežecké a skokanských 
disciplíny, výtvarné umenie/. Deti mali zabezpečenú ukážku 1.pomoci,
dopravu, celodenné stravovanie a hodnotné ceny. 
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Preambula: 
„My, obyvatelia obcí Gajary, Jakubov, Kostolište, Láb, Malé Leváre, 

Studienka, Veľké Leváre a Závod (miestnej a regionálnej komunity) sme
presvedčení, že spoluprácou vo fungujúcom partnerstve dosiahneme
kvalitné uspokojovanie materiálnych, duchovných a sociálnych potrieb
a záujmov ako našich, tak i záujmov našich detí, sociálno-ekonomických
partnerov a návštevníkov pri rešpektovaní hodnôt prírody a v súlade 
s únosnou kapacitou krajiny a jej zdrojov.“

Mapa mikroregiónu:

Vízie do budúcnosti:
• Vybudovanie zberných dvorov odpadov
• Rozšírenie ČOV v Gajaroch
• Obnova a dobudovanie cyklotrás
• Vydanie PR materiálu pre mikroregión
• Folklórny festival Enviropark Pomoravie
• Nadstavba projektu: „Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých“
• Pokračovanie v projektoch: Ľuďom v najlepších rokoch, Rozvoj 

športových aktivít detí a mládeže, Enviropark hľadá talent, 
Olympijský festival detí a mládeže

• Dobudovanie kanalizácie v obciach

HISTÓRIA:

Predstavitelia obcí Gajary, Veľké Leváre, Malé Leváre, Kostolište, 
Jakubov, Studienka a  Závod sa rozhodli združiť a realizovať projekty
v rámci spoločne prijatej akceptovateľnej a prospešnej stratégie trvalo
udržateľného rozvoja, ktorá je podporovaná okrem iného aj z prostried-
kov štrukturálnych fondov EÚ. Inštitucionálne činnosť ZDRUŽENIA OBCÍ
ENVIROPARK POMORAVIE zabezpečuje nezisková organizácia Enviropark
Pomoravie založená a  registrovaná v  roku 2007. Koncom roka 2008 
sa ku nám pripojila obec Láb.

Nezisková organizácia v zmysle ust. § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z.
a v znení zák. č. 35/002 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby bude poskytovať všeobecne prospešné
služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie
duchovných a kultúrnych hodnôt:

• služby v oblasti organizovania školení a seminárov so  zameraním na
tvorbu a ochranu životného  prostredia a ochranu zdravia obyva-
teľstva, služby v oblasti organizačnej prípravy projektov, konzultácií 
súvisiace s prípravou projektov na získanie prostriedkov z rôznych fondov,
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav, konferencií,
stretnutí  a športových podujatí so zameraním na deti a mládež.

Vízia Enviroparku Pomoravie n.o. : 
„Pro nás a pro naše dzeci“

EnviroPark Pomoravie je pomenovanie koncepcie, rozvojovej
filozofie, územia priemyselného „environmentálneho“ parku,
partnerstva (inštitúcie) subjektov pôsobiacich na území obcí v povodí
hraničnej rieky Morava na území obcí Gajary, Kostolište, Jakubov, Veľké
Leváre, Malé Leváre, Závod Studienka a Láb spolu cca 270 km2, 
cca 16 500 obyvateľov, cca 30 % rozlohy okresu Malacky). 

Kontaktné údaje:
Združenie obcí Enviropark Pomoravie
908 74 Malé Leváre č.177

Enviropark Pomoravie n.o.
Hlavná 67, 900 61 Gajary

Tel.: +421 903 520 071
E-mail: enviropark@gajary.sk
Web:   www.enviropark.sk

Naši strategický partneri: 

Počet obyvateľov: 16 500 
Rozloha: 270 km2

Aj vy môžete svojimi 2% zlepšiť život
v naších obciach a rozvoj Vasích detí!

Navštívte www.enviropark.sk a stiahnite si
tlačivá potrebné pre poukázanie 2%.

„Krajina s výhľadom“

5 rokov 
pre rozvoj mikroregiónu
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