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Správa o činnosti za rok 2013 

Sekretariát RPS v roku 2013 

Jozef Chavko 
predseda 

 
odborný koordinátor 

Lucia Deutschová 
výkonná riaditeľka 
 
projektová koordinátorka 

Vladimír Nemček 
odborný 
pracovník 

Martin Dobrý 
projektový 
koordinátor 

Michal Noga 
odborný 
pracovník 

Boris Maderič 
odborný 
pracovník 

Zuzana Guziová 
projektová 
koordinátorka 

Miroslav  
Dravecký 
odborný 
pracovník 
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Sekretariát RPS v roku 2013 

Monika Chrenková 
projektová koordinátorka 
 
od 1.4.2013  
do 30.9.2013 

Roman Slobodník 
odborný koordinátor 
 
od 1.9.2013 

Soňa Nuhlíčková 
odborná pracovníčka 
 
od 1.10.2013 

Silvia Klešíková 
 
ekonómka 

Ján Fukas 
projektový koordinátor 
 
od 1.11.2012  
do 31.8.2013 
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JANUÁR 

Zimné sčítanie, dva termíny:  
1. orol kráľovský + sokol rároh,  
2. orliak morský 
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JANUÁR 

Kontrola nocovísk kaní sivých  
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FEBRUÁR 

Konferencia o vtáčej kriminalite, 
Organizovaná MME/BirdLife Maďarsko 
Felsötárkány 

Správa o činnosti za rok 2013 



 Ochrana dravcov na Slovensku, www.dravce.sk 

FEBRUÁR 

Začiatok hniezdneho monitoringu väčšiny druhov 
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FEBRUÁR 

Nové ochranné zóny vyhlásené okolo hniezd na Záhorí  
(Milvus milvus, Milvus migrans, Aquila heliaca).  

Správa o činnosti za rok 2013 



 Ochrana dravcov na Slovensku, www.dravce.sk 

MAREC 

Konferencia ohľadom riešenia problematiky vplyvu nadzemných 
elektrických vedení na vtáctvo, organizovaná spoločnosťou MAVIR v 
Budapešti 
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MAREC 

RPS jednou z 276 európskych MVO, ktoré sa zapojili do výzvy 
adresovanej Európskemu parlamentu za lepšiu Spoločnú 
poľnohospodársku politiku, ktorá bola predmetom marcového 
zasadnutia EP. 
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APRÍL 

Pripomienkovanie návrhu Európskeho Akčného Plánu pre sysľa pasienkového 
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MÁJ – JÚN 

Krúžkovanie  
a označovanie vysielačkami 
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MÁJ 

Participácia na príprave 
pripomienok k návrhu 
novely zákona 543/2002 Z.z., 
verejné preprokovanie, 
rozporové konania, 
dlhodobý proces 
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MÁJ 

S. Nuhličková, J. Svetlík, J. Chavko záchrana 
mladého výra vypadnutého z hniezda 
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MÁJ 

Počas krúžkovania sokola rároha odber vzoriek za 
účelom analýzy DNA pre Cardiff University 
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MÁJ 

Vypustenie sokola rároha po rehabilitácii v 
rakúskom Haringsee 
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MÁJ 

Každodenné telefonáty, záchrana mláďat vypadnutých z 
hniezda, alebo inak hendikepovaných, v plnom prúde 
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MÁJ 

Riešenie prípadov hniezdenia 
sokola myšiara a myšiarky ušatej v 
blízkosti ľudských príbytkov – 
radosti aj sťažnosti 
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MÁJ 

Príprava finálnej verzie návrhu agrischém pre nové programové obdobie PRV 
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JÚN 

Registrácia a spustenie farebného programu krúžkovania mlaďat 
sokola myšiara (http://www.cr-birding.org/node/1307) 

Okrúžkovaných  64 mláďat, koordinátori: V. Slobodník, D. Kaplán, R. Slobodník 

Správa o činnosti za rok 2013 

http://www.cr-birding.org/node/1307
http://www.cr-birding.org/node/1307
http://www.cr-birding.org/node/1307
http://www.cr-birding.org/node/1307


 Ochrana dravcov na Slovensku, www.dravce.sk 

JÚN 

Oslobodenie sokola myšiara na bratislavskom paneláku 
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RPS jednou zo zakladajúcich organizácii novovzniknutej Zelenej koalície (GP, BROZ, 
SOS/BL, Živica, Slatinka, Priatelia Zeme) 

OKTÓBER 
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Dravce a sovy 1 / 2013 

 
A prakticky vzápätí 
sa začína s prácou 
na ďalšom čísle 
 
2/2013 
 
Uzávierka čísla – 
25.11.2013 
 

OKTÓBER 
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Nové hniezdo pre výra skalného – Svetlík, Jureček, Chavko 

NOVEMBER 
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Finalizácia prác na Slovak Raptor Journal 7/2013: 
 

NOVEMBER 
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PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROKU 2013 
 

 
• Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti Bulharska, Maďarsku, Rumunsku a na 

Slovensku. Donor: Európska komisia Program: LIFE-Nature  
• Ochrana orla krikľavého na Slovensku: Donor: Európska komisia Program: LIFE-

Nature  
• Ochrana dravcov, bocianov a sov v regióne Záhoria a Niederösterreich. Donori: ERDF, 

SR Program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 
2007 – 2013  

• Ochranou orla krikľavého chránime biodiverzitu Oravy: Donor: GEF/UNDP -Program: 
Program malých grantov GEF 

• Ochrana a výskum vtáctva bez hraníc. Donori: ERDF, SR. Program:  Program 
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013  

• Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline. Donor: Európska komisia. 
Program: LIFE-Nature 

• 7. Medzinárodná konferencia na ochranu orla kráľovského, Donor: Visegrad Fund. 
Program: Standard Grant 
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Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti Bulharska, Maďarsku, 
Rumunsku a na Slovensku 
www.dravce.sk/sokolraroh 

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROKU 2013 

Kamera na hniezde, fotopasce, analýza údajov z vysielačiek 

Ekologizácia 22 kV stÍpov el. vedenia, reštitúcia sysľa pasienkového, propagácia projektu 
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Ochrana a výskum vtáctva bez hraníc 

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROKU 2013 

Hniezdny a mimohniezdny monitoring, riešenie prípadov nelegálnej činnosti, krúžkovanie 

Medializácia, špecializovaný modul databázy Aves pre dravce a sovy 
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PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROKU 2013 

Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline 
www.dravce.sk/sokolcervenonohy, www.falcoproject.eu 

Monitoring, podpora havraních kolónií, analýza krajinnej štruktúry 

Exkurzia pre farmárov, čistenie vetrolamov, odborná pomoc maďarských kolegov 
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    LIFE09NAT/SK/000396     
    Ochrana orla krikľavého na Slovensku 

 

 

 

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROKU 2013 

Správa o činnosti za rok 2013 



 Ochrana dravcov na Slovensku, www.dravce.sk 

     
    LIFE09NAT/SK/000396     
    Ochrana orla krikľavého na Slovensku 

Rekonštrukcia 22kV el. vedení na hornej Orave 

Inštalácia konzolových bariér v CHVÚ Horná Orava a 

Laborecká vrchovina 

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROKU 2013 
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Monitoring 163 hniezdnych párov v roku 2013 

Hodnotenie stavu zachovania orla krikľavého  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inštalovanie 5 hniezdnych podložiek  

Návrh  metodického pokynu pre ochranné zóny 

Rehabilitácia zranených jedincov 

     
    LIFE09NAT/SK/000396     
    Ochrana orla krikľavého na Slovensku 

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROKU 2013 
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    Ochranou orla krikľavého chránime  
    biodiverzitu Oravy 

    Partner: Záchranná stanica a 
         ekocentrum Zázrivá 

Zateplenie budovy ekocentra   

Vybudovanie rozlietávacej voliéry 

Ekovýchovné podujatia 

Bussiness plán pre Záchrannú 
stanicu a ekocentrum  

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROKU 2013 
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7. medzinárodná konferencia o ochrane orla kráľovského 
2.-5.10.2013 Hotel Barónka, Bratislava 
43 odborníkov, 23 príspevkov, 9 krajín 
Medzinárodná výtvarná súťaž detí škôl V4 

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROKU 2013 
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PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROKU 2013 

Ochrana dravcov, bocianov a sov v regióne  
Záhoria a Niederösterreich 
www.birdlife.at/coro-skat 

Monitoring, akustický monitoring, hniezdne možnosti pre kuviky 

Spracovanie dát, publikovanie výsledkov, propagácia ochrany dravcov , telemetria kuviky, 
telemetria orly, hendikepy 
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PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROKU 2013 

Naše sovy 
Podpora HOLCIM Slovakia, a. s. 

Malý projekt, rozpočet 1600 € 

Akustický monitoring, stráženie hniezd, edukačné aktivity  
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PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROKU 2013 

Malé členské projekty 

14 podporených projektov / 13 riešiteľov /  

Orol kráľovský (2), lesné sovy, kuvičok, výrik, kaňa popolavá, výr skalný, 

sokol sťahovavý, orliak morský, orol krikľavý, kuvik, akustický monitoring, 

výskum mikro/makroklímy faktorov, sokol rároh, havran poľný 
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PREDLOŽENÉ PROJEKTY 

LIFE Energia v krajine 
• RPS, ZSE a.s., VSE a.s., ŠOP SR, UVLF KE 
• Prioritne riešenie problematiky nárazov 

vtáctva do el. vedení 
 Envirofond 

Krajina pre sokola, sokol pre krajinu 
• výsadba stromov v areáli výskytu 

sokola červenonohého 
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PREDLOŽENÉ PROJEKTY 

Program Slovensko – Švajčiarskej spolupráce 
• RPS, Daphne, Vogelwarte Sempach 
• Opatrenia na ochranu biodiverzity v 

poľnohospodárskej krajine a výskum 
• Projekt „Biodiverzita sa počíta!“ 
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PRÁCA S MÉDIAMI 

Minimálne: 
• 7 TV príspevkov, 3 rozhovory v rozhlase, 
• 16 tlačových správ, 
• 17 aktualít na www.dravce.sk, 
• 4 články v časopisoch, 
• Viac ako 10 článkov v tlačených 

periodikách, 
• Viac ako 50 článkov online 
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VTÁČIA KRIMINALITA 

12 riešených potvrdených prípadov 

Január, postrelená myšiarká močiarna,  
spolupráca so ŠOP SR a RS Havran Február, RS Havran prípad 

krahulca s diabolkou v hlave 

Marec, Voderany, orol kráľovský, 
potvrdený karbofurán 

Apríl, Reca, 2 kane močiarne, 
straka, potvrdený karbofurán 

Apríl, Horný les (Záhorie), orliak 
morký, otrava nepotvrdená, 
priestrel 

Máj, sk orol kráľovský nájdený v 
Rakúsku, potvrdený karbofurán 

Marec, nález orliaka morského nahlásený pri Veľkých Uľanoch miestnym 
občanom, ukradnutý z miesta nálezu, pravdepodobne poľovníkmi 
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VTÁČIA KRIMINALITA 

Apríl, Veľké Uľany, kaňa močiarna, myšiak, 
potvrdený karbofurán 

Jún, Jelka, rakúsky orol kráľovský, niekoľkonásobný priestrel 

• Predpoklad sekundárnej otravy mláďat sokola rároha a vykradnutia 1 – 2 hniezd sokola sťahovavého 

Prípady RS Havran, Ratnovce, postrelenia: 
Jún – hrdlička záhradná, havran poľný, holub hrivnák 
August – bocian biely 
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VTÁČIA KRIMINALITA 

Jún, Jelka, rakúsky orol kráľovský „Michi“, niekoľkonásobný 
priestrel 

Pochádzal z hniezda v NP Dunajské luhy, počas dvoch rokov 
života sa často zdržiaval pri veľkých riekach a stihol obletieť 13 
krajín. 
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VTÁČIA KRIMINALITA 

Ďalšie orly kráľovské označené v 
Rakúsku:  
 
- ALEX 
2011 – 2013. Stratil sa v Maďarsku v oblasti 
silného trávenia dravcov  
 
- ANITA  
2011 – 2011. Zastrelená v Rakúsku  
 
- JAN 
2012 – 2012. Stratil sa v Rakúsku, na mieste 
posledného signálu perá z orla 
kráľovského, zastrelená kaňa močiarna a 
zastrelená domáca mačka  
 
- LUIS  
2012 – 2013. Stratil sa v Rakúsku.  

Správa o činnosti za rok 2013 



 Ochrana dravcov na Slovensku, www.dravce.sk 

Riešenie správnych konaní:  

 
Témy:  
 
Vtáčia kriminalita: 4 
 
Odobratie jedincov z prírody: 11 
 
Ochranné zóny (okrem A. pomarina): 12 
 
Iné: 10 
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ODOVZDÁVANIE VÝSLEDKOV 

RPS = tím,  
Tím = tímová práca a tímové výsledky 
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ODOVZDÁVANIE VÝSLEDKOV 

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ HRAJÚ TÍMOVO (väčšina) 
= odovzdávajú výsledky, 

= publikujú výsledky s uvedením príslušnosti k RPS, 
= dodržiavajú podmienky členstva RPS a robia dobré meno RPS, 

= ovládajú, rešpektujú a dodržiavajú podmienky výnimky a interné predpisy RPS. 
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ODOVZDÁVANIE VÝSLEDKOV 

lojalita 

lojalita 

lojalita 

lojalita 

lojalita 

lojalita 

lojalita 
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ĎAKUJEME 
www.dravce.sk 

facebook 

http://www.dravce.sk/
https://www.facebook.com/pages/Ochrana-dravcov-na-Slovensku/120694304565?ref=ts&fref=ts

