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Zoznam námetov environmentálnych projektov v rámci súťaže malých projektov „Zelený projekt 2005“  
 
 

                    Príloha k rozhodnutiu 
                    ministra č. 783/2005-min. 
                    Tab. č. 1 

Číslo projektu 
Názov 
organizácie 

Adresa Názov projektu Ciele projektu 
Požadovaná 
suma [Sk] 

Návrh 2005 
[Sk] 

526/01/2004-1.5. OZ Tatry 

KEMI 627, 
0931 04 
Liptovský 
Mikuláš 

Revitalizácia ochranného 
pásma  

Národného parku 
Slovenský raj 

Pripraviť a realizovať IV.  
revitalizačný tábor - Letanovce 2005  

v rozsahu 5 - 7 dní, pokračovať v postupnej  
realizácií navrhnutých revitalizačných opatrení  

v predmetnom území  (výsadba zelene, obnova  
mokradí, vybudovanie cyklistického chodníka  
Smižany - Spišské Tomášovce - Hrabušice) 

64 900,- 65 000,- 

526/10/2004-1.5. 

Združenie 
kresťanských 
spoločenstiev  

mládeže 

Pražská 11, 
BA 

Náučný chodník Apollo 
Revitalizácia chránenej mokrade v Pruskom, vybudovanie 

náučného chodníka 
29 000,- 29 000,-                  

526/12/2004-1.5 
Mikroregión 
Kremnické 

vrchy 

OU Tajov 79, 
976 34 Tajov 

Vyčistenie farebného 
potoka v území prírodnej 

pamiatky Králická tiesňava 
v mikroregióne Kremnické 

vrchy - východ 

Vyčistenie farebného potoka a jeho okolia v PP KŤ zberom 
odpadkov pochádzajúcich z ľudskej činnosti, vyznačením 

náučnej informačnej tabule o PP Králická Tiesňava a 
umiestnenie dvoch smerových tabúľ 

43 092,- 41 510,- 

526/27/2004-1.5 
Ochrana 

dravcov na 
Slovensku 

Sekurisová 
16, Bratislava 

Sova dlhochvostá 

Dôkladný monitoring hniezdnych prostredí sov 
dlhochvostých vo vybraných územiach východného 

Slovenska so zameraním na hospodárske lesy okolia 
Košíc a vytvorenie hniezdnych možností v hospodárskych 

lesoch a v malých porastoch prostredníctvom inštalácie 
hniezdnych búdok 

44 600,- 39 220,-  

526/28/2004-1.5 
Ochrana 

dravcov na 
Slovensku 

Sekurisová 
16, Bratislava 

Hniezdne populácie sokola 
lastovičiara na stožiaroch 

vysokého  napätia na 
východnom Slovensku 

Monitoring línií stĺpov vysokého napätia , evidencia počtu 
hniezd krkavcových vtákov... 

43 600,- 38 320,- 

526/35/2004-1.5 OZ Brečtan 

Hurbanova 
14, 915 01 

Nové mesto 
nad Váhom 

Ošetrenie najstarších 
stromov jarabiny 

oskorušovej v Bošackej 
doline 

Ošetrenie  5 najvyšších a najhodnotnejších oskoruší v 
Bošackej doline odbornou firmou, vydanie letáku 

77 500,- 77 500,- 

526/56/2004-1.5 SOVS 
Mlynské Nivy 

41, 821 09 
Bratislava 

Nové hniezda pre bociany 
biele v Bocianopolise 

Premiestnenie 5 kritických hniezd zo stĺpov elektrického 
vedenia na umelé hniezdne podložky a inštalácia 5 nových 

hniezd na vhodných lokalitách v obci a okolí a zvýšenie 
podpory ochrany bocianov verejnosťou 

118 500,- 118 500,- 
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526/58/2004-1.5 

Bratislavské 
regionálne 

ochranárske 
združenie 

Godrová 3b, 
Bratislava 

Tajomný svet lužného lesa 
- zapojenie a výchova 
verejnosti k ochrane 
ohrozených druhov 

európskeho významu 

Upevniť vzťah mladých ľudí k prírode a prispieť k ochrane 
biotopov a druhov európskeho významu (distribúcia 

propagačných materiálov, odstránenie čiernych skládok v 
prírodnej rezervácii, inštalácia informačných tabúľ, 

výsadba pôvodných lužných drevín, obnova a údržba 
obvodového značenia rezervácie, vyhľadávanie a 

identifikácia bútľavých, hniezdnych a inak významných 
stromov, plagáty prednášky, exkurzie, medializácia 

projektu...) 

48 000,- 40 000,- 

526/80/2004-1.5 

Miestna 
organizácia 
Rybárskeho 

zväzu Revúca 

Revúca  050 
01 Revúca 

Repatriácia populácie 
druhov slíž a čerebľa 

Obnoviť populáciu dvoch významných druhov rýb v povodí 
rieky Muráň na lokalite ich pôvodného výskytu 

45 000,- 44 000,- 

Spolu 514 192,- 493 050,- 

 

 

 


