
Propagácia chránených území a druhov 
Natura 2000

Operačný program Životné prostredie

Cieľ projektu: Zvýšiť environmentálne povedomie verejnosti v súvislosti s ochranou druhov 
 a území NATURA 2000

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

Hlavné aktivity:
 Aktivita 1 – príprava a vydanie informačných a propagačných materiálov
 Aktivita 2 – príprava a natočenie krátkeho filmu o európsky významných druhoch rastlín 
                      a živočíchov
 Aktivita 3 – príprava a vyhotovenie putovnej výstavy o európsky významných druhoch rast- 
           lín a živočíchov

Popis aktivít:

 Aktivita 1 – príprava a vydanie informačných a propagačných materiálov

V rámci tejto akvitity bude vydaných celkovo 148 000 ks nasledovných materiálov ochrany prírody:

1. Textový sprievodca po náučných chodníkoch/náučných lokalitách – pre návštevníkov chránených 
území na Slovenku sa v rámci projektu vytlačí 22 rôznych sprievodcov po náučných chodníkoch a 
náučných lokalitách  

2. Manuál na budovanie náučných zariadení v prírode – manuál bude obsahovať praktický návod, 
metodiku na budovanie náučných chodníkov a náučných lokalít 

3. 20 sád skladačiek o chránených krajinných oblastiach a národných parkoch – pre návštevníkov 
sa v rámci projektu vytlačí 20 rôznych sád so základnými informáciami, špecifickými témami aj 
zaujímavosťami o národných parkoch a chránených krajinných oblastiach na Slovenku

4. Skladačky o národných parkoch – skladačka je určená návštevníkom chránených území 
 na Slovenku a bude obsahovať zaujímavosti o našich 9 národných parkoch. Skladačka bude aj 
 v anglickej mutácii.



5. Skladačky o biotopoch – skladačky nám priblížia ďalšie 2 biotopy a doplnia tak sériu už existujú-
cich skladačiek (napr. rašeliniská, mokré lúky)

6. Ilustrovaná brožúra o biotopoch – v rámci projektu sa v auguste 2014 vydal ILUSTROVANÝ SPRIE-
VODCA BIOTOPMI, ktorý 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 informá-
cie i zaujímavé vzťahy medzi rastlinami a živočíchmi, nájdeme tam i aktivity s 
kresbami ako napr. hľadanie a určovanie potravných reťazcov i zisťovanie chrá-
nených druhov národného a európskeho významu.

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

Film bude mať 9 dielov (7 minútových krátkych filmov), ktorých účelom bude poukázať na druhy 
rastlín a živočíchov európskeho významu, ktoré sa na Slovensku vyskytujú. Film bude určený pre 
základné školy i širokej verejnosti.

Celkovo počet pripravených a/alebo vydaných materiálov ochrany prírody – 5 000 ks

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

Výstava textom aj fotografiami približuje širokej verejnosti 
významné európske druhy rastlín a živočíchov. Je spracovaná na 
10 plastových banneroch so stojanovým prezentačným systé-
mom, ľahko skladateľná, prenosná.

Vernisáž výstavy „Druhy európskeho významu na Slovensku“ 
sa uskutočnila 19. mája 2011 v Banskej Bystrici. Odvtedy si ju 
návštevníci mohli prezrieť na rôznych 27 podujatiach po celom 
Slovenku, ktoré organizovali organizačné jednotky ŠOP SR, ško-
ly, 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


