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V našej krajine sa v ostatnom období rozšírili a udomácnili viaceré 

nepôvodné druhy rastlín, ktoré sa na mnohých miestach správajú 

invázne, vstupujú do rastlinných spoločenstiev odkiaľ vytláčajú 

pôvodné druhy a vytvárajú monocenózy. Tieto druhy boli na 

územie Slovenska dovezené ako okrasné a medonosné rastliny 

zvyčajne z Ameriky, alebo Ázie. Z parkov sa začali rýchlo šíriť do 

okolia a obsadzovať nové plochy. 



Najznámejšie invázne rastliny : 

-agát biely (Robinia pseudoacacia)

- hviezdnik ročný  (Stenactis annua)

- javorovec jeseňolistý (Negundo aceroides) 

- jeţatec laločnatý (Echinocystis lobata)

- netýkavka málokvetá (Impatiens parviflora)

- netýkavka ţliazkatá (Impatiens glandulifera)

- pohánkovec japonský (Fallopia japonica)

- slnečnica hľúznatá (Helianthus tuberosus)

- turanec kanadský (Conyza canadensis)

- zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis)

- ţltnica maloúborová (Galinsoga parviflora)

potenciálne invázne a expanzívne druhy rastlín:

-láskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus)

-mrlík biely (Chenopodium album)

-palina obyčajná (Artemisia vulgaris)



Areál ZŠ Hutnícka ul.

zlatobyľzlatobyľ kanadskákanadská hviezdnikhviezdnik ročnýročný

turanecturanec kanadskýkanadský

agátagát bielybiely



Sídlisko Západ I - centrálna časť

hviezdnikhviezdnik ročnýročný

zlatobyľzlatobyľ kanadskákanadská

javorovecjavorovec jaseňolistýjaseňolistý

žltnicažltnica maloúborovámaloúborová



Severná časť sídliska - garáže

hviezdnik ročný slnečnica hľúznatá

palina obyčajná mrlík biely

turanec kanadský

zlatobyľ kanadská

láskavec ohnutý



Južná časť sídliska - garáže

zlatobyľzlatobyľ kanadskákanadská

slnečnicaslnečnica hľúznatáhľúznatá

palinapalina obyčajnáobyčajná



Potok Brusník

netýkavkanetýkavka málokvetámálokvetá

ježatec laločnatýježatec laločnatý

slnečnicaslnečnica hľúznatáhľúznatá

zlatobyľzlatobyľ kanadskákanadská

turanecturanec kanadskýkanadský

hviezdnikhviezdnik ročnýročný

krídlatkakrídlatka japonskájaponská



Invázne druhy a legislatíva:

Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

-Je zakázané dováţať, drţať, pestovať, rozmnoţovať, 

obchodovať s inváznymi druhmi ako aj ich časťami, 

alebo výrobkami z nich. 

-Vlastník ( správca, nájomca) je povinný odstraňovať 

invázne druhy zo svojho pozemku a starať sa, aby 

zamedzil opätovnému šíreniu inváznych druhov.  



Zámer projektu :

1.Informovať ţiakov a širokú verejnosť o výskyte inváznych rastlín v okolí.

2.Informovať ţiakov a širokú verejnosť o zistených výsledkoch mapovania konkrétnych 

druhov inváznych rastlín vyskytujúcich sa v našom okolí. 

3.Poukázať na najnebezpečnejšie a najagresívnejšie druhy inváznych rastlín 

vyskytujúcich sa v našom okolí ako nositeľov zdravotných problémov.

4.Začať s likvidáciou nebezpečných druhov v areály školy a na sídlisku západ 1

5.Zapojiť do mapovania a likvidácie ostatné školy v meste.



Ciele projektu:

1.Zistenie informácií o inváziách druhov rastlín

2.Zmapovanie inváznych druhov rastlín v areály ZŠ a na sídlisku 

Západ 1

3.Predstaviť konkrétne zmapované druhy inváznych rastlín 

z hľadiska zdravotného ako nositeľov alergií a koţných ochorení

4.Informovať ţiakov a širokú verejnosť o výsledkoch mapovania

5.Začať s mechanickou likvidáciou nebezpečných druhov v čase 

kvitnutia

6.Osloviť ostatné školy v meste s cieľom zmapovania ostatných 

lokalít a začať s likvidáciou formou dobrovoľníckej činnosti na 

pomoc mestu.



Lokalizácia projektu : 

1. ZŠ Hutnícka, areál školy



2. Sídlisko Západ 1 – garáţe, okraj sídliska 



Aktivity projektu : 

1.a. oboznámenie sa s odbornou literatúrou k danej téme a jej štúdiom

b. vyhľadávanie odborných informácií prostredníctvom internetu

c.  určovanie rastlín pomocou lupy, mikroskopu a ich determinácia pomocou kľúča na určovanie rastlín

2.a. zaznámenávanie výskytu invazných rastlín do mapových podkladov

b. lisovanie rstlín a vytvorenie herbára z týchto druhov

c. fotodokumentácia inváznych druhov ich biotopov pomocou fotoaparátu

3.a. rovnesnícke vzdelávanie počas Dňa Zeme v triedach ZŠ 

b. výroba informačných letákov na danú problematiku pre ţiakov a širokú verejnosť počas Dňa Zeme

c.  roznášanie letákov po sídlisku Západ 1.

4  a. výsledky zmapovania vyznačiť do mapy a predstaviť ţiakom a širokej verejnosti na webe, rodičovských zdruţeniach formou prezentácie

b. poskytnúť údaje o výskyte týchto nebezpečných druhov mestu SNV – odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, odboru komunálneho odpadu a

balergologickým poradniam

5  a. vypracovať zásady spôsobu boja proti týmto nebezpečným rastlinám v našom okolí

b. zapojiť sa formou dobrovoľníckej pomoci do mechanickej likvidácie inváznych rastlín v našom okolí

6  a. zorganizovať metodický deň predmetu Svet práce, na ktorom budú oslovené ostatné školy v okrese SNV s moţnosťou zapojiť sa do neho

b. zorganizovať bezplatné prednášky hnutím Ţivica

c.  zorganizovať sériu prednášok rudr. Katarínou Karpinskou - alergologičkou



I. Náklady podľa položiek Jednotka Počet 

jednotiek 

Cena za 

jednotku

Suma spolu v SKK Žiadané od 

EMBRACO 

v SKK

Vklad z iných 

zdrojov (alebo 

vlastný vklad)

Vklad poskytol (uveďte 

názov donora)

Motyka ks 20 6,8 136,00 136,00 0,00 Embraco Slovakia s.r.o.

Krompáč ks 4 16,50 66,00 66,00 0,00 Embraco Slovakia s.r.o.

Rýľ ks 10 6,00 60,00 60,00 0,00 Embraco Slovakia s.r.o.

Fotoaparát na fotodokumentáciu ks 1 150 150,00 150,00 0,00 Embraco Slovakia s.r.o.

Kancelárske potreby (výkresy, fixky, lepidlo, noţnice, 

tonery)

ks 5 29,70 148,50 100,00 0,00 Embraco Slovakia s.r.o.

Tlač plagátov A4 ks 400 0,28 112,00 112,00 0,00 Embraco Slovakia s.r.o.

Rukavice ks 20 1,24 27,50 27,50 0,00 Embraco Slovakia s.r.o.

Séria odborných prednášok hod 1 hod 100 100,00 0 100,00 ZŠ Hutnícka 16, SNV

SPOLU:

x x x

800,00 700,00 100,00

x

Rozpočet : 



Ďakujeme za pozornosť!

Kristína Šimová 

Gabriela Švajková

Daniel Hoza

Ing. Eva Hovancová


