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Zoznam projektov predloţených v rámci súťaţe malých projektov „Zelený projekt 2006“ schválených                                          

rozhodnutím ministra ţivotného prostredia Slovenskej republiky č. 4886/2006 – min.  

 

          Príloha k rozhodnutiu 

          ministra č. 4886/2006-min. 

          Tab. č. 1 

Číslo projektu Názov organizácie Názov projektu Ciele projektu 
Pridelená 

suma [Sk] 

554/03/2005-1.5 

Ochrana dravcov na 

Slovensku 

Sekurisova 16 

814 02 Bratislava 

Realizácia opatrení 

Programov záchrany 

vybraných druhov dravcov 

Posilniť populáciu vybraných druhov dravcov stabilizáciou poškodených 

hniezd, inštaláciou umelých hniezdnych podložiek a opatreniami proti 

rušivým vplyvom poľnohospodárskych a lesohospodárskych aktivít. 
80 000,- 

554/04/2005-1.5 

Ochrana dravcov na 

Slovensku 

Sekurisova 16 

814 02 Bratislava  

Realizácia aktivít Programu 

záchrany orla krikľavého na 

Pohroní a juţnom Liptove 

Zvýšiť početnosť populácie orla krikľavého zlepšením poznania 

lokalizácie hniezd, sledovaním priebehu hniezdenia, obmedzením 

rušivých vplyvov (najmä lesohospodárskych aktivít) a stabilizáciou 

hniezd inštalovaním umelých podložiek. 

30 000,- 

554/10/2005-1.5 
OZ BOVAP 

Partizánska 17  

984 01 Lučenec 

Obnova zelene na Mierovej 

ulici v Lučenci 

Obnoviť zeleň na Mierovej ulici v Lučenci odstránením zvyšných 

starých drevín, vysadením nových sadeníc a  trávového pásu pozdĺž 

ulice.  
45 000,- 

554/11/2005-1.5 

ZO SZOPK „Šiprúň„  

Ruţomberok 

Hrabovská cesta 17, 034 01 

Ružomberok 

Stráţenie hniezda orla 

skalného v Národnom Parku  

Veľká Fatra 

Kombináciou fyzického stráženia a kamerového systému použitého na 

sledovanie ohrozeného hniezda v spolupráci so Správou NP Veľká Fatra 

zabezpečiť úspešné vyhniezdenie mláďaťa orla skalného a získať cenné 

ekologické a etologické poznatky o orlovi skalnom. Výsledky 

spropagovať verejnosti hlavne formou prezentácií. 

27 000,- 

554/14/2005-1.5 

Stredisko environmentálnej 

osvety BAMBI 

Hviezdoslavova 32, P.O. BOX 

47 045 01Moldava nad Bodvou  

    Praktická ochrana letných 

kolónií netopierov v 

Slovenskom krase 

Zabezpečiť maximálnu možnú ochranu európsky ohrozených druhov 

netopierov na území Slovenského krasu v ľudských stavbách formou 

spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov, vzdelávaním a osvetou 

a praktickými aktivitami (čistenie 3 kostolov, zorganizovanie 3 výstav a 

3 prednášok, kontrola objektov s najvýznamnejšími známymi kolóniami 

netopierov, monitoring nových objektov, medializácia...) 

39 000,- 

554/17/2005-1.5 
BROZ 

Godrova 3/b 

811 06 Bratislava 

Staráme sa o orchidey a luţné 

lesy – praktická starostlivosť 

o ohrozené druhy a biotopy v 

územiach európskeho 

významu 

Dosiahnuť a udržať priaznivý stav cieľových biotopov a druhov na 

modelových územiach (regulovať pasenie oviec a prikrmovanie zveri, 

kosenie, blokovanie sukcesie, označenie vzácnych drevín, odstraňovanie 

inváznych drevín, výsadba pôvodných druhov, vydanie brožúry, dve 

konferencie, vyznačenie hraníc CHÚ...) 

89 000,- 
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554/18/2005-1.5 
OZ Pre Prírodu 

M. Turkovej 22 

911 01 Trenčín 

Ošetrenie chránených a 

vzácnych stromov v okresoch 

Trenčín a Ilava so zameraním 

na záchranu starých ovocných 

sort 

Ošetrenie chránených stromov Mitické gaštany a Trenčianske ginká z 

dôvodu ochrany zdravia, majetku ľudí a zlepšenia zdravotného stavu a 

predĺženia životnosti stromov. Ošetrenie vybraných jedincov starých 

ovocných sort a revitalizácia sadov na zachovanie ohrozeného genofondu 

starých krajových odrôd ovocných stromov. Zvýšenie povedomia 

miestnych obyvateľov o význame týchto drevín. 

70 000,- 

554/20/2005-1.5 
OZ UMBRA 

Heyrovského 6 

841 03 Bratislava 47 

Ochrana a manaţment 

biotopov vstavača močiarneho 

na Ţitnom ostrove podľa 

schváleného Programu 

záchrany 

Zlepšiť stanovištné podmienok vstavača močiarneho na 4 lokalitách, na 

celkovej ploche 5 ha, spomaliť sekundárnu sukcesiu, odstrániť doteraz 

nahromadenú biomasu, zastaviť rozorávanie okrajových častí, obmedziť 

aplikáciu agrochemikálií, vypracovať projekty územnej ochrany a 

pripraviť podklady na vyhlásenie 3 lokalít v kategórii Chránený krajinný 

prvok, zapojiť vlastníkov a užívateľov... 

60 000,- 

554/22/2005-1.5 

OZ UMBRA 

Reg. centrum Dunajská 

Streda 

Smetanov háj 289/19, 929 01 

Dunajská Streda 

Repatriácia rezavky aloovitej 

(Stratiotes aloides) do 

vybraných lokalít 

vnútrozemskej delty Dunaja 

Vznik ďalších populácií rezavky aloovitej v inundačnom území Dunaja. 

Vytvoriť podmienky pre spontánne šírenie rezavky aloovitej a spontánne 

vznikanie nových populácií. Transfer jedincov druhu rezavka aloovitá zo 

systému rusovsko-čunovských mŕtvych ramien do vhodných lokalít za 

úzkej spolupráce s vedeckým pracovníkom. Informačný leták o metodike 

ochrany druhu, web stránka. 

21 000,- 

554/23/2005-1.5 

Ochrana dravcov na 

Slovensku 

Sekurisova 16 

814 02 Bratislava 

Monitoring a manaţment 

populácie orla skalného na 

Slovensku 

Zmapovať hniezdiská orlov skalných, vytipovať a strážiť najviac 

ohrozené hniezda vyberané človekom, kontrolovať a sledovať úspešnosť 

vylietavania mláďat, zisťovať príčiny  strát počas hniezdneho obdobia, 

stabilizovať hniezda, zisťovať potravnú ekológiu, odoberať vzorky (perie 

a krv) za účelom DNA analýz, zorganizovať besedy pre školy 

a verejnosť, medializovať aktivity projektu. 

50 000,- 

554/25/2005-1.5 
OZ Priatelia NP Malá Fatra 

Dolina 128 

027 05 Zázrivá 

Dobudovanie Záchrannej a 

rehabilitačnej stanice v 

Zázrivej 

Vybudovať rozlietavaciu voliéru 10x3x4m za účelom zlepšenia kondície 

rehabilitovaných dravcov pred vypustením do prírody, čím bude 

dokončený komplex rehabilitačnej stanice v Zázrivej. V rámci 

ekovýchovy priblížiť návštevníkom rehabilitačnej stanice kompletnú 

starostlivosť o rehabilitované jedince. 

50 000,- 

554/27/2005-1.5 
Zdruţenie Slatinka 

Sokolská 1 

960 01Zvolen 

"LANICE VO ZVOLENE" - 

začlenenie mokradného 

biotopu do mestského 

prostredia 

Zakomponovať zvyšok prírodnej lokality do urbanizovaného prostredia. 

Realizovať časť úprav podľa odbornej štúdie "Úprava jazierka na 

Laniciach" (vyčistenie jazierka a okolia, výstavba dreveného mostíka, 

kosenie, odstraňovanie inváznych druhov, dosadba vodných druhov 

drevín, starostlivosť o existujúce dreviny, úprava chodníčkov pre 

usmernenie pohybu ľudí mimo hniezdnych miest, zapojiť študentov 

blízkeho gymnázia, obyvateľov blízkych ulíc, exkurzie, výstava...) atď. 

42 000,- 

Pridelená suma 603 000,- Sk 

 


