
Propagácia chránených území a druhov 
Natura 2000

Operačný program Životné prostredie

Plnenie cieľu projektu: Zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti v súvislosti s ochranou 
druhov a území NATURA 2000 bolo zrealizované prostredníctvom uskutočnenia viacerých podujatí pre 
verejnosť a školy po celom Slovensku, vydaním a následnou distribúciou 48 rôznych typov informačno-
propagačných materiálov a deväť dielneho filmu.
    Špecifický cieľ projektu 1: Zlepšiť propagáciu území a druhov NATURA 2000
    Špecifický cieľ projektu 2: Zvýšiť informovanosť návštevníkov chránených území o druhoch a územiach 
               NATURA 2000
   Plnenie špecifických cieľov: Zlepšená propagácia území a druhov NATURA 2000  bola dosiahnutá  usku-
točneným 15 rôznych podujatí, na ktorých bolo prostredníctvom 10 banerov výstavy „Druhy Európskeho 
významu na Slovensku“ lektorovaná téma Natura 2000 a umožnila sa efektívnejšia spolupráca a komuniká-
cia so zainteresovanými skupinami v chránených územiach. Informácia o možnosti zapožičania výstavy bola 
zverejnená na web ŠOP SR, rozposlaná ponuka na organizačné jednotky ŠOP SR i  MŽP SR a následne pro-
stredníctvom nich bola výstava vystavená v školách, knižniciach, múzeách atd. K informovanosti návštevní-
kov chránených území o druhoch a územiach NATURA 2000 a jej zlepšeniu prispelo inštalovanie výstavy i v 
Informačných strediskách OP a vydanie atraktívnych, aktuálnych skladačiek o národných parkoch, skalných 
a vodných biotopoch, i v procese výučby uplatniteľného ilustrovaného sprievodcu po 14 biotopoch, 22 
skladačiek o NCH/ NL, 20 sád o CHKO a NP a manuál na budovanie NCH v prírode. V rámci opatrení na efek-
tívnejšie plnenie ukazovateľov projektu a podpore jeho aktivít bol zakúpený notebook, projektor a navýše-
ný materateľný ukazovateľ vydaných materiálov na 155 000 (zvýšenie nákladu tlače manuálu na 3000 ks).

Plnenie hlavných aktivít:
Aktivita 1 – príprava a vydanie informačných a propagačných materiálov

    V rámci tejto akvitity bolo vydaných celkovo 150 000 ks nasledovných materiálov ochrany prírody:

1. Textový sprievodca po náučných chodníkoch/náučných lokalitách – pre návštevníkov chránených území 
na Slovenku sa v rámci projektu vytlačilo 22 rôznych skladačiek - sprievodcov po náučných chodníkoch 
a náučných lokalitách v celkovom náklade 66 000 ks.  Konkrétne sú to : NAPANT - NCH Demänovská do-

lina; NP Malá Fatra - NCH Diery a NCH Šútovská dolina; NP Veľká Fatra 
- Hrebeňom Veľkej Fatry; TANAP - Prosiecka a  Kvačianska dolina; NP 
Slovenský raj - Mokrade Hnilca a Stratenský kaňon; NP Slovenský kras 
- Horné lúky; PIENAP - Prielom Dunajca; NP Muránska planina - Murán-
sky hrad; POLONINY - Miroslava Poliščuka a K Mergancovmu prameňu; 
CHKO Biele Karpaty - Okolo Vršatca – koruny Bielych Karpát; CHKO La-
torica a CHKO Vihorlat - Vtáčím rajom; CHKO Cerová vrchovina – NCH 
Mačacia a NCH Šomoška; CHKO Poľana - NCH Boky; CHKO Ponitrie - NCH 
Vtáčnik; CHKO Strážovské vrchy - NCH Súľovské skaly; CHKO Vihorlat 
- NCH Morské oko – Sninský kameň – Sninské rybníky; CHKO Východ-
ne Karpaty - Humenský Sokol; CHKO Malé Karpaty - Smolenický kras



2.  Ilustrovaná brožúra o biotopoch – v rámci projektu sa v auguste 2014 vydal ILUSTROVANÝ SPRIEVODCA 
BIOTOPMI v náklade 5000 ks. Je určený pre pracovníkov environmentálnej výchovy a učiteľov základných 
škôl, ale aj laikov. V tejto publikácii sú nádherné kresby rastlín a živočíchov žijúcich v 14 biotopoch od 
pieskových biotopoch, slanísk až po smrekové lesy. V rámci jednotlivých kapitol sú uvedené základné in-
formácie i zaujímavé vzťahy medzi rastlinami a živočíchmi, nájdeme tam i aktivity s kresbami ako napr. hľa-
danie a určovanie potravných reťazcov i zisťovanie chránených druhov národného a európskeho významu. 

3.  Skladačky o národných parkoch – skladačka je určená návštevníkom chránených území na Slovenku a ob-
sahuje zaujímavosti o našich 9 národných parkoch. Skladačka sa vytlačila i v anglickej mutácii, spolu obidve    

v náklade 8000 ks.

4. Skladačky o biotopoch – skladačky nám približujú ďalšie 2 biotopy - Stojaté a tečúce vody a Skaly, sutiny 
a jaskyne. Dopĺňajú tak sériu už existujúcich vydaných skladačiek (napr. rašeliniská, mokré lúky). Skladačky 
sa vytlačili spolu v náklade 8000 ks. 

5. Manuál na budovanie náučných zariadení v prírode – pre tvorbu, prevádzku a údržbu náučných chodní-
kov, lokalít a bodov sa vytlačila brožúra vo formáte A5 v náklade 3000 ks s názvom NÁUČNÉ ZARIADENIA V 
PRÍRODE. Manuál obsahuje praktický návod, užitočné rady, metodiku na budovanie náučných chodníkov a 
náučných lokalít doplnenú názornými fotografiami.

6. 20 sád skladačiek o chránených krajinných oblastiach a národných parkoch – pre návštevníkov sa v rámci 
projektu vytlačilo 20 rôznych sád so základnými informáciami, špecifickými témami aj zaujímavosťami o 
národných parkoch a chránených krajinných oblastiach na Slovenku spolu v náklade 60 000 ks. Konkrétne 
boli vytlačené sady (obal a 6 skladačiek) pre TANAP, NAPANT, NP Malú Fatru, NP Veľkú Fatru, POLONINY, 
PIENAP, NP Muránsku planinu, NP Slovenský kras, NP Slovenský raj, CHKO Biele Karpaty, CHKO Ponitrie, 
CHKO Strážovské vrchy, CHKO Kysuce, CHKO Hornú Oravu, CHKO Štiavnické vrchy, CHKO Poľanu, CHKO Ce-
rovú vrchovinu, CHKO Východne Karpaty, CHKO Vihorlat a CHKO Latoricu. 
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Pre Štátnu ochranu prírody SR vyrobila PHOTOMANIA EVENTS s.r.o. v roku 2015
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Krátke populárno-náučné fi lmy o európsky významných druhoch rastlín a živočíchov

NATURA 2000

1

Rastliny a živočíchy 
podmáčaných biotopov 

a rašelinísk

4

Netopiere

7

Rastliny a živočíchy 
tečúcich a stojatých vôd

2

Rastliny a živočíchy 
teplých a suchých 

nelesných biotopov

5

Rastliny a živočíchy lesov

8

Vodné vtáctvo

3

Rastliny a živočíchy 
v poľnohospodárskej 

krajine

6

Rastliny a živočíchy 
horského a vysokohorského 

pásma

9

D
VD

: 2
50

9-
00

1-
9

NEPREDAJNÉ

Aktivita 2 – príprava a natočenie krátkeho filmu o európsky významných druhoch rastlín 
          a živočíchov

V rámci projektu bol natočený a vyrobený film EURÓP-
SKY VÝZNAMNÉ DRUHY RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV v nákla-
de 5000 ks. Ide o 9 krátkych populárno- náučných filmov, 
ktoré predstavia sústavu chránených území NATURA 
2000, zachytia jedinečnosť vybraných druhov rastlín a ži-
vočíchov európskeho významu v ich biotopoch, predsta-
via zaujímavosti z ich života, faktory ohrozenia a praktické 
opatrenia na ich ochranu. Film sa dá premietnúť celý, teda 
všetkých 9 dielov v trvaní 1 hod 18 min, alebo premietnúť 
viackrát po častiach, pričom 1 diel má približne 10 min. 

 

Aktivita 3 – príprava a vyhotovenie putovnej výstavy o európsky významných druhoch
           rastlín a živočíchov

Výstava textom aj fotografiami približuje širokej verejnosti význam-
né európske druhy rastlín a živočíchov. Je spracovaná na 10 plas-
tových banneroch so stojanovým prezentačným systémom, ľahko 
skladateľná, prenosná.

Vernisáž výstavy „Druhy európskeho významu na Slovensku“ 
sa uskutočnila 19. mája 2011 v Banskej Bystrici. Odvtedy si ju ná-
vštevníci mohli prezrieť na rôznych podujatiach po celom Slo-
venku (minimálne 15), ktoré organizovali organizačné jednot-
ky ŠOP SR, školy, mestské kultúrne strediská, múzeá, knižnice.

Putovnú výstavu si môžete zapožičať na adrese: ŠOP SR, Správa Národného parku Malá Fatra, 
Hrnčiarska 197, 013 03 Varín, tel.041/507 14 14, ssnpmf@sopsr.sk
Popis a pokyny zapožičania si stiahnite z webovej stránky.

Dĺžka projektu:

Začiatok realizácie aktivít projektu – 01/2010
Termín ukončenia aktivít projektu – 12/2015

Forma financovania:
  SF01 Nenávratná dotácia
  Spolufinancovaný z ERDF a ŠR

Rozpočet: 267 422,76 Eur


