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Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia, 25. 6. 2018
Náučné chodníky
Podstata projektu
Názov projektu

Žiadaná
suma
podpory

Párnický rybár,
občianske združenie, EKOcentrum Pod
širákom
1 Dolný Kubín

EKOcentrum Pod širákom predstavuje rozšírenie náučného chodníka Párnické jazerá, ktorý sa
nachádza v lokalite jazier v obci Párnica - Dolný Kubín. Cieľom projektu je vytvoriť odpočinkovú
edukatívnu zónu, v ktorej sa návšetevníci radi zdržia, aby si vychutnali atmosféru jedinečného
prostredia. Súčasťou zóny s ekocentrom budú - lavičky, aktívny stôl s informáciami, edukatívne
drevené prvky: lesný dendrofón, veža poznania, zmyslový chodník a iné.

2 300,00 €

OZ Príroda pre deti, Objavujme poklady
skryté v lone prírody
2 Rimavská Sobota

Podstatou projektu je vybudovanie náučného chodníka a jeho začlenenie do vzdelávacieho
procesu detí MŠ a ZŠ z celej SR, s ktorými spolupracujeme na envirovýchove od roku 2012. Na
trase budú umiestnené informačné tabule s potrebnými informáciami a fotografiami tunajšej
fauny a flóry a o potrebe ich ochrany. Realizovaný bude v miestnej časti Mojín, ktorá patrí pod
mesto Rimavská Sobota.

2 300,00 €

Priatelia Šemše
občianske združenie, Náučný chodník Po
stopách histórie obce
3 Šamša

Podstatou projektu je priblížiť širokej verejnosti, občanom, turistom históriu vzniku obce Šemša,
(Košice okolie) rod Semsey, zachovať kultúrne dedičstvo a zachovať prírodnú krásu a
zatraktívniť okolie obce. Náučný chodník sa bude realizovať v okolí obce so začiatkom v centre
obce, s pokračovaním do priľahlého lesa, kde sa nachádza unikátna kaplnka a hroby grófskeho
rodu Semsey.

Vybudovanie náučného
chodníka medzi obcami
Strekov a Svodín v
Občianske združenie lokalite alúvia potoka
Via Mariae, Nové
Paríž a pútnického
miesta Cigléd
4 Zámky

Základnou podstatou projektu je zriadenie bezpečnej a príťažlivej pútnickej trasy vo forme
náučného chodníka v celkovej dĺžke 8,9 km. Projekt chce poukázať na vzácne druhy fauny a
flóry nachádzajúcej sa v tejto lokalite, predstaviť významné pútnické miesto Cigléd, miestne
ľudové tradície a kultúrno-historické pamiatky obcí Strekov a Svodín. Projekt má prispieť k
rozvoju turizmu na území juhozápadného Slovenska. Projekt sa bude realizovať medzi obcami
Strekov a Svodín.

2 300,00 €

Sivý vlk, o.z.,
Náučný chodník
Dubnica
nad
Váhom
"Dubnickým chotárom"
5

Hlavným cieľom je vybudovať náučný chodník, ktorý prepojí mesto Dubnicu n/V s okolitou
prírodou. Chodník má pritiahnuť hlavne deti a mládež do prírody. Na trase nielen deti spoznajú
prírodné, ale aj historické a kultúrne zaujímavosti svojho regiónu. Cestou ich budú sprevádzať
tabule s interaktívnymi informačnými prvkami. Chodník takto umožní spoznávanie prírody a
okolitých zaujímavostí priamo v teréne. Chodník bude dostupný prostredníctvom QR kódov a
GPS trasy aj online.

2 300,00 €

560,00 €

Cerová- miesto, kde sa
stretáva pravek,
RODIČOVSKÉ
stredovek aj novovek.
ZDRUŽENIE PRI ZŠ s Prídťe si pozrieť náš
náučný chodník!
6 MŠ CEROVÁ

Cieľom projektu je spropagovať lokalitu, ktorá je prírodne a histosricky zaujímavá, snúbi sa v nej
pravek, starovek aj novovek (neoznačené paleontologické nálezisko; zrúcanina hradu pri
stredovekej tzv. Českej ceste; park-kult. pamiatka; 1.veterná elektráreň na Slovensku). Projekt
bude zameraný na vybudovanie 1. etapy náučného chodníka v lokalite obce Cerová, bude
predstavovať zaujímavé a konkrétne označenie cesty k histor. a prír. zaujímavostiam okolia
Cerovej.

2 300,00 €

Športový klub
7 Častkov

Pod Havraními krídlami

Pri tvorbe náučného chodníka bude využitá trasa rozprávkového pochodu, ktorá má cca 7 km.
Nachádza sa pod vrchom Havran týčiacim sa nad obcou. Vedie z obce Častkov popri poľovníckej
chate cez hôrku, na ktorej sa nachádza studnička so sírovou vodou. Odtiaľ vedie horizontom
Ovčieho vrchu s vzácnymi orchideami a rastlinami. Ponúka krásny výhľad na celé okolie Havrana
aj osady pod ním - Hanzlúvka, v ktorej sa nachádza studnička a historické chalupy.

2 292,00 €

Cesta lesom

Chodník, ktorého úlohou je informovať o bohatej faune a flóre Hornej Oravy, bude osadený na
turistickej ceste z Trstenej časť Hálečková až k miestnej časti Ústie nad priehradou. Predmetná
trasa bude verejnosti slúžiť ako jedna z možností aktívneho odpočinku. Intenzívne návštevy
žiakov a verejnosti prispejú k atraktívnejšiemu vzhľadu okolia odobraním odpadkov a tiež
prispejú k zníženiu počtu motorových prostriedkov ako sú štvorkolky či motorky, ktoré
znečisťujú prírodu a ich hlučnosť plaší zver.

Poznám, teda som Dúbravčan

Lokalita mestskej časti Bratislava-Dúbravka je bohatá na historické i prírodné bohatstvá. Náučný
chodník ,,Poznám, teda som - Dúbravčan" má napomôcť spoznať miesta záujmu, ktoré môžu
napomôcť zvýšiť všeobecnú rozhľadenosť. Náučný chodník návštevníkov zavedie do bohato
vybaveného Dúbravského múzea, architektonicky atypického Kostola Ducha Svätého, základný
kameň ktorého posvätil pápež a tiež do Kostola Kozmu a Damiána, ktorý pochádza až z roku 1720 a
je miestom častých kultúrnych podujatí.

Centrum voľného
8 času, Trstená

DÚBRAVČAN,
9 Bratislava
Obecný športový
klub - Turistický
10 oddiel, Švošov

Bratislavské
regionálne
ochranárske
11 združenie
Spolu

Rozšírenie 1. etapy Švošovského turisticko-náučného chodníka - v 2. etape bude dokončená
finálna časť náučného chodníka, v ktorej sa bude nachádzať zvernica s chovom lesných zvierat
Švošovský turisticko(Muflón lesný,Daniel škvrnitý a Srnec lesný).Cieľom je pritiahnuť deti do prírody, aby chodili
náučný chodník 2. etapa pozorovať zvieratá pri pasení a aby boli deti zo ZŠ vedené k ochrane prírody.
Cieľom projektu je prepojiť prebiehajúce a plánované aktivity zamerané na obnovu vzácnych
biotopov NPR Devínska Kobyla formou tradičnej pastvy kôz s environmentálnym vzdelávaním. Pri
vstupe do NPR Devínska Kobyla bude vybudované zázemie pre košarovanie kôz zabezpečujúcich
starostlivosť o územie. Priamo na infraštruktúru pastvy bude napojené aj zázemie pre
Zvyšovanie
environmentálne vzdelávanie. Bude pozostávať z prístrešku, posedenia a náučných prvkov
environmentálneho
povedomia v území NPR umožňujúcich výučbu priamo v teréne. Výučba bude zameraná na okruhy: fauna, flóra, história,
Devínska Kobyla
ohrozenie, obnova a starostlivosť.

2 180,00 €

2 030,00 €

2 300,00 €

2 300,00 €
23 162,00 €

