


Myšlienkou tohto projektu bola práca mojej

spolužiačky Kristíny Šimovej, ktorá sa vo svojej práci

na Biologickú olympiádu kategórie C venovala

inváznym rastlinám.

Bola to pomerne nová a neznáma téma a keďže to

nemohla zvládnuť sama oslovila nás svojich

spolužiakov.

Tak sa dalo dohromady zopár nadšencov, ktorí si

hovorili dobrovoľníci a práca sa začala.



ZŠ Hutnícka :

 najmladšia škola v meste SNV (vznik 
1989)

počet detí 520  

Sídlisko Západ 1:

najľudnatejšia časť mesta SNV (žije tu 
5600 ľudí)

žije tu 1/5 detí   ktorá má problém s 
alergiami 



 zistiť informácie o inváznych rastlinách a ich zmapovanie na 

vybraných miestach 

 predstaviť zmapované druhy v areáli ZŠ Hutnícka a sídliska 

Západ 1

 osloviť obyvateľov sídliska o výsledkoch mapovania a poprosiť 

o pomoc pri likvidácií týchto rastlín

 osloviť ostatné školy o zmapovanie lokalít v blízkosti mestských 

škôl 

 začať s mechanickou likvidáciou dobrovoľníkmi 



Ako sme hľadali informácie o inváznych rastlinách 

a ako sme ich zmapovali na vybraných miestach 

mikroskopom

Počítačom a 

internetom

Lupou

Odbornou 

literatúrou

Fotoaparátom



Ako sme predstavili zmapované druhy v 
areáli Základnej školy a sídliska Západ 1



ZlatobyľZlatobyľZlatobyľZlatobyľ
kanadskákanadská

TuranecTuranecTuranecTuranec
kanadskýkanadský

HviezdnikHviezdnikHviezdnikHviezdnik
ročnýročný

Agát bielyAgát bielyAgát bielyAgát biely

Areál Základnej školy, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves



Areál Sídlisko Západ 1 – centrálna časť, Spišská Nová Ves

ZlatobyľZlatobyľZlatobyľZlatobyľ
kanadskákanadská

HviezdnikHviezdnikHviezdnikHviezdnik
ročnýročný

JavorovecJavorovecJavorovecJavorovec
jeseňovitýjeseňovitý

ŽitnicaŽitnica
maloúborovámaloúborová

ŽitnicaŽitnica
maloúborovámaloúborová



Areál Sídlisko Západ 1 – severná  časť - garáže, Spišská Nová Ves

HviezdnikHviezdnikHviezdnikHviezdnik
ročnýročný

Slnečnica Slnečnica Slnečnica Slnečnica 
hľuznatáhľuznatá

TuranecTuranecTuranecTuranec
kanadský kanadský 

Zlatobyľ Zlatobyľ Zlatobyľ Zlatobyľ 
kanadskákanadská

Palina Palina Palina Palina 
obyčajnáobyčajná

Palina Palina Palina Palina 
obyčajnáobyčajná Láskavec Láskavec Láskavec Láskavec 

ohnutýohnutý



Areál Sídlisko Západ 1 – južná časť - garáže, Spišská Nová Ves

Zlatobyľ Zlatobyľ Zlatobyľ Zlatobyľ 
kanadskákanadská

Slnečnica Slnečnica Slnečnica Slnečnica 
hľuznatáhľuznatá

Palina Palina Palina Palina 
obyčajnáobyčajná



Areál Sídliska Západ 1 – okolie potoka Brúsnik , Spišská Nová Ves

Zlatobyľ Zlatobyľ Zlatobyľ Zlatobyľ 
kanadskákanadská

Netýkavka Netýkavka Netýkavka Netýkavka 
málokvetámálokvetá TuranecTuranecTuranecTuranec

kanadskýkanadský

KrídlavkyKrídlavkyKrídlavkyKrídlavky
japonskájaponská

Ježatec Ježatec Ježatec Ježatec 
laločnatýlaločnatý

HviezdnikHviezdnikHviezdnikHviezdnik
ročnýročný

Slnečnica Slnečnica Slnečnica Slnečnica 
hľúznatáhľúznatá



Oslovili sme obyvateľov sídliska Západ 1 a 
informovali o výsledkoch mapovania.

Požiadali sme ich tiež o pomoc pri likvidácií týchto 
škodných rastlín

V okolí sídliska sme rozdali 
obyvateľom viac ako 

300 
nami vytvorených letákov

Oslovili sme aj ostatné mestské školy 

aby zmapovali lokality vo svojej 

blízkosti. 







Kladné stránky:
 oboznámenie sa s novým druhom rastlín
 vytvorenie mapových podkladov
 vytvorenie dobrovoľníckej skupiny žiakov školy
 informácia obyvateľom formou letákov
 oslovenie iných škôl v meste
 samotná mechanická likvidácia 
 publikácia na webe, v časopise Informátor
dobrá spolupráca s mestom a alergologickou ambulanciou MuDr. Karpinskou. 

Záporné stránky: 
malý záujem zo strany obyvateľov sídliska o mechanické čistenie a zapojenie 
sa do dobrovoľníckej práce
 veľké množstvo skládok najmä na sídlisku v okolí garáží
 nebezpečná práca (sklo, odpad)
 krátke obdobie na realizáciu projektu. 

Na záver je potrebné dodať, že tento projekt by mal pokračovať aj naďalej. 



 Múzeum Spiša – za pomoc pri determinácií

 Mesto SNV - za odvoz likvidovaných rastlín 

 MuDr. Karpinská – za odbornú pomoc 

 Zapojeným dobrovoľníkom – žiaci tried 8. B a 9.A ZŠ Hutnícka 

 Predajňa Nezábudka – za technické zrealizovanie projektu a 

odbornú pomoc 

 Embraco Slovakia s.r.o – za finančnú podporu



Kristína Šimová 

Gabriela Švajková

Daniel Hoza

Ing. Eva Hovancová

Základná škola, Hutnícka 16, SNV 05 201
Web: http://www.zshutnickasnv.sk
Riaditeľka školy: Mgr. Alena Ludányiová


