
Tabuľka číslo. 1 - Projekty odporúčané Komisiou pre "Zelený projekt 2004", na finančnú dotáciu.

Por. 

Čísl

o

Číslo projektu
Organizácia, 

mesto
Adresa Ciele projektu Názov projektu

Požadovaná 

suma

1. 10/24/2004-1.11. SZOPK  Martin

Čachovský rad 7,

 038 36 Vrútky, 

Martin

Obnoviť/vybudovať v juhozápadnej časti Turca dve lokality mokraďného 

charakteru pre nerušené rozmnoţovanie obojţivelníkov ako aj ďalších 

ţivočíchov viazaných na tento typ prostredia topicky, alebo troficky. Pri 

oboch plánujeme inštalovať informačné panely, ktoré majú oboznámiť 

záujemcov s ich účelom a druhovou pestrosťou a vysvetliť ich význam.

Záchrana a obnova 

mokradí ako lokalít pre 

obojţivelníky 

MLOKALITY

30 000,- Sk

2. 10/48/2004-1.11. OZ BOVAP
Partizánska 17,

984 01 Lučenec

Propagácia unikátneho jedinca ginka formou zrozumiteľnou pre všetky 

vekové i vzdelanostné kategórie obyvateľstva

spomalenie prirodzeného procesu odumierania exemplárov platanov, ktoré 

svojími výnimočnými dimenziami, mohutnosťou i prekrásnym sfarbením 

dotvárajú okolie kaštieľa  

Chránené stromy mesta 

Lučenec
49 100,- Sk

3. 10/71/2004-1.11.

Skupina pre 

ochranu

Netopierov

Ústav ekológie lesa 

SAV, Štúrová 2, 

Zvolen 960 53

Odstrániť netopierí trus z povali kostola a vyčistiť nosné trámy od 

zachyteného trusu a močoviny, aby sa zabránilo  ohrozeniu statiky stavby. 

Vytvoriť podmienky na jednoduché pravidelné čistenie, a zachovať tak 

moţnosť existecie kolónie v budúcnosti. Priaznivo ovplyvniť postoj 

miestneho obyvateľstva k prítomnosti tejto významnej netopierej kolónie v 

ich obci. 

Zachovanie najväčšej 

podkrovnej kolónie 

netopierov na Slovensku

41 000,- Sk

4. 10/82/2004-1.11.

Bratislavské 

regionálne 

ochranárske 

zdruţenie 

BROZ

Godrová 

3b,Bratislava

Nekonvenčnou formou podporiť záujem detí o spoznanie svojho ţivotného 

prostredia a o prírodu v okolí ich bydliska, upevniť v nich pocit 

zodpovednosti za vlastné skutky, ponúknuť im nástroje, ktorými budú 

schopné samostatne pozitívne ovplyvniť svoje okolie, a poznávať rastlinné 

a ţivočíšne druhy. Okrem environmentálno - výchovných cieľov sa projekt 

zároveň usiluje o zlepšenie reálneho stavu prírody vo vymedzenom území 

prostredníctvom konkrétnych praktických ochranárskych aktivít.

Zelené hliadky -

netradičné formy

výchovy k ochrane

prírody

43 300,- Sk

5. 10/65/2004-1.11.

Stredisko 

environmentalnej 

výchovy DUB

Centrum 49/124, 

Dubnica nad Váhom, 

018 41 Iľava, 

Trenčín

Podnietiť a zapojiť čo najviac detí, mládeţe a ich rodičov do konkrétnych 

aktivít smerujúcich k zlepšeniu stavu ŢP, svojho mesta a tým v nich 

postupne vytvárať vzťah k svojmu okoliu , ktoré ich bezprostredne 

obklopuje. Stav, ktoý očakávame po ukončení projektu sú viditeľné zmeny 

v okolí bydliska obyvateľov mesta napr. vyčistený potok, zasadené stromy 

na sídlisku, prejavený záujem detí o prácu v environmentálne zameraných 

záujmových krúţkoch, zvýšená účasť a záujem rodičov, detí na verejnom 

dianí v meste... 

Hľadanie vzťahu k

svojmu mestu
37 200,- Sk

6. 10/121/2004-1.11.

Stredisko 

environmentálnej 

výchovy BAMBI

Hviezdoslavova 32, 

P.O.Box 47, 045 01 

Moldava nad Bodvou

Zabezpečiť maximálnu moţnú ochranu Európsky ohrozených druhov 

netopierov na východnom Slovensku v ľudských stavbách formou 

spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov, vzdelávaním a osvetou.

Praktická ochrana 

netopierov v sakrálnych 

stavbách na východnom 

Slovensku

36 800,- Sk
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7. 10/124/2004-1.11. OZ Mestečko

Hronská 34, 

Slovenská Ľupča 

976 13

Naučiť deti a mládeţ niektoré ľudové remeselné techniky, pri ktorých sa 

vyuţívajú prírodné materiály a uţ pouţité materiály, oboznámiť deti s 

materiálmi, ktoré neznečisťujú ŢP, oboznámiť sa s výrobkami, ktoré po 

svojom opotrebovaní netvoria pre prírodu cudzorodý odpad, výchova k  

Trvaloudrţateľnému ţivotu v súlade s Národnou stratégiou TUR na 

regionálnej úrovni, zvýšnie environmentálneho povedomia mládeţe.

Recyklácia a prírodné

materiály
18 000,- Sk

8. 10/146/2004-1.11. OZ Málinec
985 26 Málinec č. 

474, okr. Poltár

Opraviť bocianom hniezdo, pripraviť podmienky pre ich pokojné hniezdenie 

a vychovanie mláďat, zabezpečiť stbilitu hniezda, upraviť komín a 

zabezpečiť jeho funkčnosť tak, aby nedochádzalo k poškodeniu hniezda. 

Vybaviť komín podloţkou pre umiestnenie hniezda.

Úprava hniezda pre 

bociany
40 000,- Sk

9. 10/35/2004-1.11.

Základná 

organizácia  

Slovenského 

zväzu záhradkárov 

Igram

Igram  217, 90084 

okres Senec

Hlavnou aktivitou je vyčistenie koryta potoka a celková revitalizácia jeho 

okolia  v celej dĺţke nášho chotára, odstránenie popadaných stromov a 

prerezanie náletových  drevín, obnovenie chodníka pozdĺţ potoka. 

Uvaţujeme tieţ s výstavbou krmelcou pre zver, výrobou vtáčích budok, 

lávok cez potok a v tesnej blízkosti záhrad aj s oddychovými miestami pre 

obyvateľov s ohniskom a lavičkami. potok má v chotári dĺţku cca. 1.300 m.  

Dĺţku sme rozdelili na tri časti , ktoré zároveň tvoria tri etapy revitalizácie, 

čo je označené  na priloţenej mapke.  Etapy sa budú upresňovať podľa 

dostupných finančných zdrojov, konečný termín celého projektu sme si 

však stanovili na maximálne dva roky.

Revitalizácia potoka a

jeho okolia v ibci Igram
53 000,- Sk

10. 10/137/2004-1.11.

Skupina pre 

výskum a 

ochranu dravcov a 

sov 

SOVDAS

Hanulova 5/D, 

Bratislava 844 40

Dôkladný monitoring hniezdnych oblastí kaní popolavých v niţných 

oblastiach západného Slovenska a záchrana hniezd ohrozených 

agrotechnickými zákrokmi. Spropagovanie tejto problematiky v médiách a 

zvýšenie informovanosti o problematike ochrane hniezd kaní v 

poľnohospodárskych druţstvách. Kompletizácia dát vyuţiteľných pri úprave 

manaţmentu ochrany kane popolavej ako i vypracovanie podkladov k 

programu záchrany kaní ( rod Circus) - v spolupráci so ŠOP SR.

Monitoring a praktická

ochrana hniezd Kaní

popolavých v

poľnohospodárskej 

krajine

33 000,- Sk

11. 10/159/2004-1.11.

OZ Bračtan Nové 

Mesto 

nad Váhom

Hurbanova 14, 915 

01 Nové Mesto nad 

Váhom

Oštrenie 5 najväčších oskoruší v Bošáckej doline odbornou formou, čím sa 

vytvoria podmienky pre predĺţenie veku drevín, zlepšenia zdravotného 

stavu a zachovanie genotypu týchto jedincov. Vydanie letáčiku o spôsobe 

vypestovania "Oskoruše" podľa skúseností obyvateľa pána J. Struhára zo 

Zábudišovej, ktrý sa venuje jej pestovaniu a vysádzaniu do voľnej krajiny. 

Ošetrenie najstarších

stromov Jarabiny

Oskorušovej v Bošáckej

doline

53 400,- Sk
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12. 10/01/2004-1.11. OZ TATRY
KEMI 627/5, 031 04 

Liptovský Mikuláš

Príprava a vydanie publikácie "Pôda - biologický filter Zeme" náklad 400 

kusov , distribúcia na ZŠ,SŠ ako aj ďalším záujemcom s pomedzi laickej 

verejnosti, kniţníc a pod. Publikácia je ´dalším dielom z edície " 

Environmentálneho minima" OZ TATRY, v ktorej doposiaľ vyšli publikácie 

"Voda pre ţivot", "Odpad - surovina alebo hrozba", "Horúca planéta"..... 

Publikácie vychádzajú ako informačný zdroj pre implementáciu učebných 

osnov environmentálnej výchovy a vzdelávania pre ZŠ a SŠ tzv. 

environmentálneho minima ( MŠ SR 15.04.1996,č. 645 -  1996-15) v 

školskom a mimoškolskom prostredí.

Publikácia " Pôda -

biologický filter Zeme"
50 000,- Sk

13. 10/83/2004-1.11.

Slovenská 

speologická 

spoločnosť

Hodţová 11, 

Liptovský Mikuláš

Rošírenie vedomostí a zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti 

z dôrazom na poznávanie a ochranu jaskýň a Krasu Slovenska. Čo je speológia 33 000,- Sk

14. 10/154/2004-1.11.
Mestský výbor 

SZOPK

Godrová 

3b,Bratislava

Zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti nasledovnými 

formami: EKO - Bratislavským - FILMom ( prehliadkou filmou z festivalov 

EKO FILM Český Krumlov a Envirofilm Banská Bystrica), vydávaním 

časopisu Interné informácie, predovšetkým jeho príloh venovaným najmä 

problémom ŢP Bratislava. Videotékou ENVideo - zapoţičiavaním filmov s 

tématikou ŢP. 

Environmentálna 

výchova, vzdelávanie a

osveta

52 000,- Sk

15. 10/92/2004-1.11. Vidiek 2000
Pri majeri 18, 

Lozorno 900 55

Ochrana - zlepšenie vodného reţimu - na vybraných lokalitách rašelinísk 

záhorskej níţiny, spolu s aktívnou účasťou miestneho obyvateľstva na 

praktickej obnove vodného reţimu.

Spoločne pre rašeliniská

Záhoria
45 000,- Sk

16. 10/123/2004 - 1.11.

Kormorán - 

zdruţenie pre 

rozvoj  cestovného 

ruchu pri Dunaji

Kyselica 60, 930 30 

okr. Dunajsá Streda, 

Trnavský kraj

Cieľom projektu je v súlade s programom záchrany NPR Číčovské mŕtve 

rameno zabezpečiť zníţenie plošného znečistenia ţivinami, 

prostredníctvom kosenia a následného odtraňovania vodných makrofýt, v 

spolupráci so Správou CHKO Dunajské luhy, mietsnou samosprávou 

(Obecným úradom Číčou) a Slovenským vodohospodárskym podnikom 

š.p. - odštepný závod povodie dunaja - Závod Komárno. cieľom je 

zvyšovanie environmentálneho podvedomia verejnosti prostredníctvom 

informačnej tabuľe o problematike zazemňovania umiestnenou priamo na  

náučnom chodníku NPR.

Realizácia opatrení

programu záchrany NPR

Číčovské mŕtve rameno.

165 000,- Sk

17. 10/155/2004-1.11.

Spoločnosť pre 

ochranu vtáctva na 

Slovensku

Mlynské Nivy 41, 

821 09 Bratislava

Zlepšenie informovanosti odbornej obce v problematike nelegálnych 

odstrelov vtáctva, moţnostiach jej riešenia, prevencia potláčania. Zlepšenie 

informovanosti verejnosti k tejto problematike, ako i v problematike 

uplatňovania legislatívy ochrany prírody v praxi. Zapojenie dobrovolníkov a 

odborníkov do boja proti porušovaniu legislatívy ochrany vtáctva. Zlepšenie 

výmeny odborných súseností v tejto problematike medzi MVO a 

prislušnými štátnymi organizáciami. Prehĺbenie a podpora spolupráce s 

príslušnými štátnymi orgánmi ( SIŢP,PZ,OBÚ ŢP).

Zastavme nelegálnu

streľbu vtáctva
39 300,- Sk
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18. 10/99/2004-1.11.

Tiszavirag  

nezisková 

organizácia

Hlavná ul. 88, Malé 

Tarakany, 076 42 

okres Trebišov

Cieľom projektu je vyčistenie záplavovej oblasti, konkrétne prírodnej 

rekreačnej oblasti Tisa, jej piesočnej pláţe, od prírodných nánosov, 

zapríčinených jesennými a jarnými záplavami. Piesok, ako je známe, má 

výborné regeneračné účinky na organizmus človeka. Tieto účinky 

povedome vyuţíva veľká časť miestneho obyvateľstva, taktieţ 

návštevníkov z rôznych  regiónov Slovenska a zahraničia. starostlivosť a 

údrţba zaručuje zachovanie tohoto prírodného dedičstva.

Pláţ Tisy 28 800,- Sk

SPOLU 847 900,-Sk
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30 000,- Sk

45 000,- Sk

40 000,- Sk

43 000,- Sk

37 000,- Sk

36 000,- Sk
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18 000,- Sk

40 000,- Sk

33 000,- Sk

33 000,- Sk

53 000,- Sk
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50 000,- Sk

33 000,- Sk

52 000,- Sk

45 000,- Sk

65 000,- Sk

39 000,- Sk
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28 800,- Sk

720 800,- Sk
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