
Zoznam projektov súťaže malých projektov "Zelený projekt 2007"  

schválených rozhodnutím ministra č. 7326/2007-min. 

 

Prioritné témy ročníka 2007: 

1. Praktická ochrana chránených druhov fauny a flóry 

2. Praktická starostlivosť o významné prvky v krajine  

3. Revitalizácia znečistených a degradovaných vodných útvarov. 

 

Číslo 

projektu 
Žiadateľ Názov projektu 

Prioritná 

téma 
Ciele projektu 

Pridelená 

suma 

(Sk) 

ZP 2007-027 

BROZ - Bratislavské 

regionálne ochranárske 

združenie 

Džungľa lužného lesa - praktická 

starostlivosť o ohrozené druhy a 

biotopy v územiach európskeho 

významu 

1, 2 

Dosiahnutie a udržanie priaznivého stavu cieľových biotopov a 

druhov na modelových územiach. Posilnenie spolupráce kľúčových 

subjektov z oblasti ochrany prírody, lesného hospodárstva, 

vlastníkov a užívateľov pozemkov, miestnych komunít a 

záujmových združení. Zvýšenie verejného povedomia, 

informovanosti a propagácie ochrany prírody a dunajských luhov. 

50 000 

ZP 2007-018 

K.O.Z.A. Zvolen - 

Karpatské ochranárske 

združenie alturistov 

Reštitúcia kobylky Frivaldského 1 
Vytvorenie novej životaschopnej mikropopulácie druhu na vhodnej 

lokalite, ktorá by slúžila na ochranu genofondu ohrozenej kobylky 

Frivaldského. 
15 000 

ZP 2007-001 

Združenie 

kresťanských 

spoločenstiev mládeže, 

Oblastné centrum Ilava 

Spolu to dokážeme (zachráňme 

Karasa zlatistého) 
1, 3 

Revitalizácia chránenej mokrade v Pruskom, záchrana ohrozeného 

druhu, enviromenálna výchova detí mládeže a obyvateľstva, 

starostlivosť s dobrovoľníkmi a deťmi o významný krajinný prvok 

pod odborným vedením CHKO,  oživenie vodného útvaru - 

mokrade, zneužitej ako divoká skládka, vytvorenie 

infraštruktúrneho prvku – základ pre ekoturistiku. 

32 000 

ZP 2007-005 

Slovenská 

speleologická 

spoločnosť 

Jasenová - ochrana krasových 

prameňov 
2 

Náprava súčasného stavu prameňov a ich bezprostredného okolia 

vrátane sanácie a úpravy prameňov, vyčistenia a úpravy terénu, 

odstránenia haluziny a odpadkov, osadenia informačnej tabule s 

textom obsahujúcim informácie o prameňoch a upozornenie na 

potrebu ich ochrany a starostlivosti o ne. 

30 000 



ZP 2007-029 
SZOPK,  

ZO Nesluša 

Starostlivosť o lokality s 

penovcovými prameniskami v 

Javorníkoch 

1, 2 

Revitalizácia nelesných biotopov slatín a penovcových pramenísk 

s chránenými druhmi rastlín, postihnutých zarastaním vyššími 

bylinami a krovinami, starými záťažami a zalesnením časti slatín 

v lokalite Červené. Sprístupnenie centrálnej časti lokality Janáčovci 

pre exkurzie a občanov. Prejednanie starostlivosti o lokality 

s Obecným úradom, vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, lesným 

spoločenstvom, správcom 22kV elektrického vedenia a i. 

30 000 

ZP 2007-032 
Klub priateľov 

PIENAPu 

Realizácia aktivít Programu 

záchrany jasoňa červenookého na 

území Pieninského národného parku 

a obnova skalných a sutinových 

biotopov 

1, 2 

Cieľom projektu je vytvoriť optimálne podmienky pre výskyt 

jasoňa červenookého na vybraných lokalitách Pieninského NP 

formou vyčistenia skalných a sutinových biotopov od krovitej 

vegetácie. Do týchto aktivít zapojiť širšiu verejnosť a oboznámiť ju 

s problémom postupného vymierania jasoňa červenookého. 

39 000 

ZP 2007-009 
Komunitná nadácia 

Liptov 

Ošetrenie chránenej Lipovej aleje v 

Liptovskom Hrádku 
2 

Ošetrenie Lipovej aleje, ktorým sa zlepší celkový zdravotný stav 

vybraných stromov v počte 23 ks. Zvýši sa bezpečnosť chodcov a 

cestnej premávky odstránením suchých konárov. Zachovanie tohto 

dedičstva pre ďalšie generácie. 

37 000 

ZP 2007-020 
Pospolitosť pre 

harmonický život 
Obcou chránené územia 1, 2, 3 

Započať proces tvorby siete obcou chránených území, ktoré budú 

enklávami divočiny v hospodársky využívanej krajine. 
33 000 

ZP 2007-011 

OZ ALEA - Agentúra 

pre podporu lesníckych 

a ekologických aktivít 

Arboristické ošetrenie 15 vzácnych 

stromov v historickom parku v 

Brodzanoch (CHA) 

2 

Zlepšenie vitality, dlhodobej perspektívy a prevádzkovej 

bezpečnosti 15 vzácnych stromov v historickom parku odborným 

arboristickým ošetrením stromov. Inventarizácia, zameranie a 

zmapovanie všetkých stromov v parku. Osvetová vzdelávacia arbo-

exkurzia o význame a histórii parku, zaujímavostiach zo sveta 

stromov, stromolezectve a modernom ošetrovaní stromov - 

arboristike pre žiakov miestnej školy a verejnosť. 

70 000 

ZP 2007-038 OZ Kolégium Kamenné vráta 2 
Zachovanie Kamenných vrát ako krajinnej dominanty a usmernenie 

spôsobu ich využívania s maximálním zapojením miestných 

obyvateľov  
18 000 

ZP 2007-004 
Detská organizácia 

FÉNIX 
Stromy rozprávajú 1 

Pričiniť sa o jarnú a letnú údržbu v okolí chránených stromov, 

uskutočniť vyčistenie okolia chránených stromov, podieľať sa na 

mapovaní chránených stromov, spracovať podklady o chránených 

stromoch. 

17 500 

        SPOLU pridelená suma  371 500 

 


